
Chương trình là cơ hội cho cho các những người nhập cư mới có tinh thần làm chủ, xây dựng một sự nghiệp mới tại Canada. 
Những doanh nhân nhập cư mới này với các kỹ năng của riêng họ, kết hợp với tiềm năng kinh tế của Canada, để xây dựng 
các doanh nghiệp mới phù hợp với sự phát triển của bản thân và nước sở tại.

Ứng viên phải chứng minh 
khả năng tài chính.

Ứng viên phải đã hoàn thành tối thiểu 
1 năm của bậc giáo dục sau trung học;
đáp ứng được với trình độ 5 của 
Canadian Language Benchmark (CLB) 
tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Ứng viên thành lập & sở hữu 
doanh nghiệp phù hợp với 
các tiêu chí yêu cầu.

Một nhóm nhà đầu tư thiên thần được chỉ định phải xác nhận đang đầu tư tối thiểu 75.000 CAD vào các doanh 
nghiệp đủ điều kiện, hoặc có hai hay nhiều cam kết đầu tư từ các nhóm nhà đầu tư thiên thần đạt tổng 75,000 CAD; 
HOẶC

Một quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định phải xác nhận rằng đang đầu tư ít nhất 200.000 CAD vào các doanh nghiệp 
đủ điều kiện, hoặc có hai hay nhiều cam kết từ đầu tư các quỹ đầu tư mạo hiểm đạt tổng 200.000 CAD; HOẶC

Một Vườn ươm doanh nghiệp được chỉ định phải xác nhận đã chấp nhận ứng viên vào Chương trình vườn ươm kinh 
doanh của mình.

Ứng viên cần:
          Có ý tưởng đột phá, sáng tạo, đổi mới
          Có thể tạo việc làm cho người Canada 
          Có thể cạnh tranh trên quy mô toàn cầu

Các tiêu chí đánh giá:
          Sự hội đủ điều kiện của ứng viên 
          Ý tưởng dụ án và sự khả thi của ý tưởng kinh doanh 
          Bản Cam kết hoặc Thư Hỗ trợ (đầu tư) của tổ chức được 
          chỉ định 



Một doanh nghiệp đủ điều kiện có nghĩa là ứng viên đã tạo ra một doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây:  

            Tại thời điểm ứng viên nhận được cam kết từ một tổ chức được chỉ định: 
                        Mỗi ứng viên nắm được tối thiểu 10% quyền biểu quyết gắn liền với công ty mới tại thời điểm đó. 
                        Tối đa 5 người có thể đăng ký làm chủ sở hữu 
                        VÀ  
                        Người nộp đơn và tổ chức được chỉ định cùng nắm giữ hơn 50% tổng số quyền biểu quyết gắn liền với 
                        tất cả các cổ phần của công ty đang lưu hành tại thời điểm đó.

            Tại thời điểm ứng viên nhận được hộ khẩu thường trú: 
                        Ứng viên cần cung cấp bằng chứng đều đặn việc quản lý hoạt động doanh nghiệp tại Canada 
                        Ứng viên là một phần thiết yếu của hoạt động kinh doanh của mình ở Canada 
                        Doanh nghiệp của ứng viên được thành lập tại Canada

Ứng viên cần nhận được thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định (một nhóm kinh doanh đã được phê duyệt để đầu 
tư hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn khởi nghiệp).

            Ứng viên liên hệ với các tổ chức được chỉ định để tìm hiểu làm thế nào để nhận được sự hỗ trợ của họ
            Ứng viên thuyết phục tổ chức rằng bạn có một ý tưởng kinh doanh đáng để hỗ trợ
            Ứng viên nhận được thư hỗ trợ từ tổ chức được chỉ định

Quá trình đưa ra ý tưởng ( pitch) có thể biến đỗi khác nhau cho mỗi tổ chức. Mỗi tổ chức hỗ trợ được chỉ định những 
có yêu cầu riêng. Có thể được yêu cầu trình bày khái niệm kinh doanh của trực tiếp hoặc gửi kế hoạch kinh doanh chi 
tiết. Nói, viết và trình bày lưu loát tiếng Anh hoặc Pháp sẽ là một lợi thế.

Nếu đạt được thỏa thuận với một tổ chức được chỉ định, họ sẽ gửi cho ứng cử viên một lá thư xác nhận hỗ trợ. Cần 
bao gồm thư này vào hồ sơ khi gửi đơn cho IRCC. Đây là minh chứng rằng quỹ đầu tư mạo hiểm, nhóm nhà đầu tư 
thiên thần hoặc vườn ươm doanh nghiệp cam kết hỗ trợ cho ý tưởng kinh doanh ứng cử viên.

Tổ chức cũng sẽ gửi giấy chứng nhận cam kết trực tiếp cho IRCC. Chính phủ liên bang sẽ sử dụng cả thư hỗ trợ và 
chứng nhận cam kết của tổ chức để đánh giá đơn đăng ký Start-Up Visa. Họ có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin 
kinh doanh để đưa ra quyết định cuối cùng cho đơn đăng ký của người đương đơn.

Hồ sơ nếu không gồm thư hỗ trợ và không đáp ứng các yêu cầu  khác sẽ bị từ chối.



Khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc cả hai ngôn ngữ sẽ giúp doanh nghiệp của bạn 
thành công ở Canada.

Ứng cử viện phải làm kiểm tra ngôn ngữ từ một cơ quan được phê duyệt và cung cấp kết quả để cho vào hồ sơ đăng 
ký. Bạn phải đáp ứng mức tối thiểu của Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) 5 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trong 
cả bốn kỹ năng: nói, đọc hiểu, lắng nghe, viết.

Sử dụng kết quả kiểm tra để tìm cấp độ CLB của bạn. Nếu bạn không gặp được các kỹ năng ngôn ngữ tối thiểu, IRCC 
sẽ từ chối đơn đăng ký của bạn.

Chính phủ Canada không hỗ trợ tài chính cho những người nhập cư visa mới khởi nghiệp. 
Khi Ứng viên nộp đơn, ứng viên sẽ cần đưa ra bằng chứng rằng ứng viên có đủ tài chính để hỗ trợ bản thân và người 
phụ thuộc sau khi bạn đến Canada. Ứng viên có thể vay tiền này từ các nguồn khác. 
Số lượng ứng viên cần phụ thuộc vào quy mô của gia đình ứng viên. Số tiền này được cập nhật mỗi năm.

Ứng viên phải sống và khởi nghiệp tại Canada trong lúc chờ đợi quy chế Thường trú nhân
Ứng cử viên hội đủ điều kiện có thể xin Work Permit tới Canada để tìm hiểu chuẩn bị cho dự an của bản thân.

Số lượng thành viên trong gia đình Quỹ dự phòng (đơn vị tính Canadian dollars)

01 thành viên $12,960

02 thành viên $16,135

03 thành viên $19,836

04 thành viên $24,083

05 thành viên $27,315

06 thành viên $30,806

07 thành viên $34,299

Mỗi thành viên khác được tính thêm $3,492



Hotline: 0939 335 613 Facebook.com/VietCannection/  info@vietcannection.ca vietcannection.ca

1275 Avenue des Canadiens-de-Montréal Montreal, Quebec Canada, H3B 0G4.     Tel: 1 514 802 2161

Toà nhà Capital Place Tầng G, số 6 Thái Văn Lung P. Bến Nghé, Quận1, TP. HCM, Việt Nam.

Ghi chú: Thời gian cứu xét Permanent Residency là từ 12 tới 16 tháng
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Thẩm định hồ sơ ứng 
viên xem có đáp ứng các 
yêu cầu.

Ứng viên nộp đơn xin PR 
và nộp đơn xin Work 
Permit (tuỳ chọn)

Ứng viên ký hợp đồng 
dịch vụ pháp lý với 
VietCannection

Ứng viên thiết lập doanh 
nghiệp và bắt đâu kinh 
doanh.

Ứng viên làm việc với Tổ 
chức hỗ trợ được chỉ định

Ứng viên hoàn tất thủ tục  
để sang Canada

Hotline:  0779 140 991 Facebook.com/VietCannection/  info@vietcannection.ca vietcannection.ca

1275 Avenue des Canadiens-de-Montréal Montreal, Quebec Canada, H3B 0G4.     Tel: 1 438 813 2236 
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