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NVC không buộc đương đơn nộp
giấy tờ bản chính
Ngày 12 tháng 11 năm 2014 Trung tâm chiếu khán
Quốc gia NVC, đã thay đổi chính sách về việc thu
bản gốc của các giấy tờ dân sự. NVC (National Visa
Center) sẽ không còn thu thập các giấy tờ, tài liệu
dân sự bản chính đối với các đương đơn xin visa
nhập cư

Kế hoạch Thuế và Tài sản dành cho
nhà đầu tư EB-5

Tiến trình xin Visa L-1

Là loại visa cho phép doanh nhân nước ngoài mở công
Trước khi định cư, vấn đề nan giải và cần sự hỗ trợ ty, văn phòng đại diện hoặc mua lại một doanh ngchu đáo nhất cho tài sản của nhà đầu tư EB-5 là hiệp đang hoạt động tại Mỹ. Đồng thời cho phép gửi
chuyên viên sang Mỹ làm việc.
không thể bỏ qua:
Cần sắp xếp lại tài sản trước khi nhập cảnh vào Mỹ
bằng visa EB-5
Loại tài sản cần phải định giá lại cho kế hoạch thuế
trước khi định cư Mỹ

Dự án Spa Two Bunch Palms
Vừa qua, tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ Travel and Leisure có bài viết bình chọn cho các spa và Two Bunch
Palms đứng đầu danh sách các resort spa tốt nhất của Mỹ hiện nay.

Tiếng Việt được nói nhiều ở Mỹ,
tại sao?
Báo cáo về việc sử dụng ngôn ngữ ở Mỹ năm 2011
cho thấy số người nói tiếng Việt ở Mỹ đã tăng gấp
7 lần từ năm 1980 đến năm 2010 – tỷ lệ tăng cao
nhất so với tất cả ngôn ngữ khác. (Năm 1980 chỉ có
khoảng 200.000người nói tiếng Việt)

Visa L1
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