
Chương trình Nova Scotia Doanh nhân (Nova Scotia PNP 
Entrepreneur Stream) là cơ hội cho cho các chủ doanh 
nghiệp có kinh nghiệm hoặc các nhà quản lý thâm niên 
muốn định cư ở Nova Scotia, Canada. Ứng viên phải phát triển 

giới thiệu chương trình

quy trình

yêu cầu cơ bản

kinh nghiệm
Ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý và sở hữu một doanh nghiệp (tối thiểu 1/3 quyền sở hữu) hoặc 
hơn 5 năm kinh nghiệm trong một vai trò quản lý kinh doanh cấp cao

ngôn ngữ
Ứng viên có điểm tối thiểu 5 theo Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) về cho các kĩ năng Nói, Nghe, Đọc và 
Viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

chương trình định cư
DIỆN doanh nhân

tại nova scotia

bản thân
Ứng viên phải từ 21 tuổi trở lên và có ý định sống lâu dài tại Nova Scotia khi sở hữu và chủ động quản lý một 
công ty tại đây

tài chính
Ứng viên phải sở hữu tài sản ròng ít nhất $ 600.000 CAD

đầu tư
Ứng viên đầu tư ít nhất 150.000 CAD bằng tiền của mình để thành lập doanh nghiệp ở Nova Scotia.

một doanh nghiệp mới hoặc mua một công ty có sẵn đang 
hoạt động và phải tích cực quản lý doanh nghiệp này hàng 
ngày. Sau khi điều hành doanh nghiệp được một năm, ứng 
viên doanh nhân có thể được đề cử tư cách thường trú nhân. 

b ư ớ c

01 Đăng kí Bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest - EOI)
Hồ sơ có thể được chọn bất cứ lúc nào và có hiệu lực trong vòng 12 tháng

thời gian dự kiến

tháng
06



b ư ớ c

03 Phỏng vấn trực tiếp và kí Thoả thuận kinh doanh (Business Performance Agreement)
     •  Ứng viên được mời qua Nova Scotia để phỏng vấn với cán bộ Di trú của Nova Scotia 
     •  Kí Thoả thuận kinh doanh, cam kết đầu tư doanh nghiệp, làm việc & sống tại đây.

thời gian dự kiến

tháng
03

b ư ớ c

06 Nhận quy chế Thường trú nhân (Permanent Residence)
     •  Tỉnh bang Nova Scotia xác nhận với liên bang Canada rằng ứng viên đã đáp ứng 
        với tất cả yêu cầu của chương trình
     •  Ứng viên nộp hồ sơ xin Thường trú nhân với bộ Di trú liên bang

thời gian dự kiến

tháng
03

b ư ớ c

04 Nhận được Giấy phép làm việc để thiết lập kinh doanh tại Nova Scotia
     •  Tỉnh bang Nova Scotia cấp Thư xác nhận Doanh nhân đầu tư 
        (Entrepreneur Approval Letter)
     •  Xin Giấy phép làm việc (Work Permit) với Bộ Di trú Canada
     •  Tới Nova Scotia trong vòng 12 tháng kể từ lúc nhận được Thư xác nhận.
     •  Thiết lập & vận hành doanh nghiệp của mình trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ 
        ngày tới Nova Scotia

thời gian dự kiến

tháng
06

b ư ớ c

02 Nhận được Thư mời nôp hồ sơ cứng (Invitation To Apply – ITA)
Cung cấp các thông tin sau: 
     •  Hồ sơ hoàn chỉnh      •  Tất cả các tài liệu hỗ trợ
     •  Kế hoạch thành lập doanh nghiệp    •  Báo cáo kiểm chứng tài sàn
     •  Tất cả tài liệu phải được cung cấp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

thời gian dự kiến

phụ thuộc
vào hồ sơ
cung cấp

b ư ớ c

05 Nhận Đề cử tỉnh bang (Provicial Nomination)
     •  Vận hành doanh nghiệp ít nhất 12 tháng
     •  Tuân thủ làm theo các điều khoản trong Thoả thuận kinh doanh
     •  Hoạt động của doanh nghiệp sẽ được kiểm toán (Audit Oponion) và 
        Đánh giá hiệu quả (Special Purpose Report)
     •  Nộp đơn xin Đề cử tỉnh bang Nova Scotia (Provincial Nomination)

thời gian dự kiến

tháng
15
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