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Green Card Through Investment  
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-job/green-card-through-investment   
 
Entrepreneurs (and their spouses and unmarried children under 21) who make an investment in a commercial 
enterprise in the United States and who plan to create or preserve ten permanent full time jobs for qualified United 
States workers, are eligible to apply for a green card (permanent residence). 
Up to 10,000 visas may be authorized each fiscal year for eligible entrepreneurs. 
You must invest $1,000,000, or at least $500,000 in a targeted employment area (high unemployment or rural area).  In 
return, USCIS may grant conditional permanent residence to the individual. 
EB-5 Immigrant Investor 
 
 
Những Links khác liên quan: 
 
Green Card Through Investment | USCIS  

https://www.uscis.gov/.../green-car... 
Feb 18, 2016 - In return, USCIS may grant conditional permanent residence to the ... You may be eligible to 
receive permanent residence based on investment if: ... If they are residing in the US, they will each need to 
file a Form I-485. 
EB-5 Immigrant Investor Program | USCIS  

https://www.uscis.gov/eb-5 
Make the necessary investment in a commercial enterprise in the United States; ... to stimulate the U.S. 
economy through job creation and capital investment by ... 
 
Want a Green Card? Invest in Real Estate - The New York Times  

www.nytimes.com/.../want-a-green-card-invest-in-real-estate.ht... 
It generally takes from 22 to 26 months to obtain legal residency ... $379 million in New York State, according 
to data from Invest in the USA, an ... 
 
What investment in the United States is sufficient to get residency ...  

https://www.quora.com/What-investment-in-the-United-States-is-sufficient-to-get-... 
EB-5 Investment Visa. An EB-5 Visa is a type of visa that allows a successful businessperson or one who has 
inherited and been gifted substantial sums ... 
 
U.S. Investment Visas - EB5Investors.com  

www.eb5investors.com/eb5-basics/eb-5-investment-visa-usa 
An EB-5 investment visa USA may be obtained through application to the EB-5 ... to apply for a U.S. green card 
and eventually obtain permanent residence if the ... 
 

Links Tiếng Việt 
 
Chương trình Đầu tư để có Quốc tịch Malta - Đầu tư định cư Châu Âu  
www.maltaimmigration.com/vi/ 
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... tịch Malta, sẽ trở thành công dân Châu Âu, họ được hưởng quyền tự do đi lại tới tất ... Để được xem là hội đủ điều 
kiện của chương trình cấp quốc tịch Malta, đương ... Trước khi một người có thể được chấp thuận vào chương trình đầu 
tư để có ... căn hộ hoặc biệt thự tại quốc đảo Địa Trung Hải và mua thẻ cư trú ở Malta, ... 

Dằn túi 650.000 Euro có thể nhập quốc tịch Malta - Tư liệu - Zing.vn  
news.zing.vn › Thế giới › Tư liệu -  
Jul 19, 2016 - Tư khi nhận giấy phép cư trú của Hungary, ứng viên đã có thể di chuyển ... thời hạn (thẻ định cư vĩnh viễn) 
trên nước Hungary, cho phép họ đi lại tự ... Thân nhân của người mua trái phiếu là vợ hoặc chồng, con chung chưa ... 

Nhập quốc tịch Malta: Phải là siêu giàu? - VietNamNet  
vietnamnet.vn/vn/.../nhap-quoc-tich-malta-phai-la-sieu-giau.html 
Jul 18, 2016 - Những người nhập quốc tịch Malta theo chương trình Nhà đầu tư Cá nhân ... Anh. Theo đó, bất kỳ ai đủ 
18 tuổi trở lên cũng có thể mua quốc tịch Malta để ... Thậm chí, nếu đã đáp ứng được các yêu cầu cư trú của Malta theo 
tiêu ... Điều này cho phép công dân Malta đi đến 26 quốc gia Châu Âu mà không ... 

Làm sao trở thành công dân EU? | Việt Di Trú  
vietditru.org/archives/10375 
Nov 16, 2013 - Một số người Malta phản đối chương trình 'tiền đổi quốc tịch' ... Hôm thứ Ba, nghị viện Malta thông qua 
dự luật dùng tiền để mua hộ chiếu. ... của một nước trong EU là đủ để một công dân hưởng mọi quyền lợi theo luật của 
Liên minh châu Âu ... euro vào trái phiếu chính phủ, họ cũng nhận được thẻ cư trú. 

7 quốc gia chỉ cần có tiền là được nhập tịch - Định cư  
dinhcuquocte.com/.../di-tru.../7-quoc-gia-chi-can-co-tien-la-duoc-n... 
Họ không cần phải có bất động sản hoặc phải thường trú ở Hungary trong ... Malta. Tương tự Hungary, quốc gia thuộc 
liên minh châu Âu này cũng tìm ... Tuy nhiên, mức giá này đã được nâng lên sau các cuộc biểu tình phản đối của người 
dân. ... Việc mua quyền trở thành công dân ở Cyprus đắt đỏ hơn nhiều so với hai ... 
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