






08 Đương đơn cùng gia đình tới Ontario với WP trong thời hạn 12 tháng kể từ có thư xác 

nhận tham dự chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP).  

Đương đơn phải nộp Báo cáo hoạt động kinh doanh (Final Report) trong thời hạn 

18-20 tháng kể từ ngày tới Ontario. 

Chính phủ Ontario có thể cử các thanh tra đến kiểm tra các hoạt động doanh nghiệp 

nếu cần thiết.
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07 Chính phủ tỉnh bang ON sẽ cấp thư xác nhận hỗ trợ xin Giấy phép lao động (Work 

Permit) tới Bộ Di trú Canada.
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09 Nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu ra trong Thỏa Thuận Năng lực, 

đương đơn sẽ được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh bang cấp giấy đề nghị xét duyệt 

quy chế thường trú nhân. 

Lưu ý: Gia đình đương đơn sẽ có quy chế Thường trú nhân sau khoảng 37.5 tháng (3,15 

năm) kể từ ngày đặt chân qua Canada. Thời gian trung bình của quy trình xử lý hồ sơ có 

thể xê dịch tuỳ theo số lược hồ sơ của IRCC.

06 Nếu hồ sơ được phê chuẩn, đương đơn ký Thỏa thuận đầu tư (Performance 

Agreement) với những mục tiêu về phát triển kinh doanh và tạo việc làm tại tỉnh 

Ontario như đã đăng ký trên Thư bày tỏ nguyện vọng.
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