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VỀ DHTBUSINESS 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp,
nhanh chóng giúp khách hàng tiết kiệm
thời gian và công sức

DHTBusiness hỗ trợ khách hàng trong các
mảng xin visa du lịch, định cư, thành lập
doanh nghiệp tại UAE | UK và các nước
khác, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng
cá nhân và doanh nghiệp. 
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DUBAI,UAE

ANH QUỐC 

HUNGARY

BA LAN

CỘNG HOÀ SÍP

HY LẠP

Ý

BỒ  ĐÀO NHA

MALTA
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Nền kinh tế lớn thứ 4 tại Trung Đông và có tốc độ tăng
trưởng mạnh mẽ, đa dạng ngành nghề
Vị trí địa lý thuận lợi kết nối giao thương dễ dàng với
các châu Âu - Á - Phi bằng đường biển và đường bay 
Luật pháp chính sách mở cửa ưu đãi cho các nhà đầu
tư nước ngoài cùng hệ thống thuế thấp, đơn giản
An ninh, chính trị ổn định, hoà bình hợp tác với hầu
hết các nước trên thế giới
Dễ dàng hoà nhập với 80% dân số là người nước ngoài,
đa văn hoá, đa quốc tịch, đa dạng nhu cầu 
Được cấp quốc tịch và hưởng các chính sách phúc lợi
như người bản địa: giáo dục - y tế miễn phí, nhà nước
hỗ trợ nhà cửa & công việc kinh doanh cùng nhiều ưu
đãi tối ưu khác 
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Vì sao chọn UAE ?



Vận hành doanh nghiệp
chỉ qua một cửa tại

Dubai

Nhiều lựa chọn thành

lập doanh nghiệp với chi

phí chỉ từ 2.500USD
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Có thể được cấp quota

15 visa lao động

Không cần chứng minh

tài chính hay góp vốn cổ
phần

Không bắt buộc phải có

mặt tại UAE để thực

hiện thủ tục



TRÌNH TỰ

LỰA CHỌN LOẠI HÌNH

GIẤY PHÉP

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP

CÔNG TY

MỞ TÀI KHOẢN 

NGÂN HÀNG

 

NHẬN VISA 

CƯ TRÚ
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L Ự A  C H Ọ N  C Á C  L O Ạ I  H Ì N H
G I Ấ Y  P H É P

Chuyên gia của DHTbusiness sẽ tư vấn loại
hình giấy phép phù hợp yêu cầu kinh doanh của

khách hàng 

Công ty Freezone FZE
Phù hợp với các doanh nghiệp kinh doanh online /

tư vấn dịch vụ / các hoạt động truyền thông 

Công ty TNHH LLC
Phù hợp với các doanh nghiệp cần văn phòng / mặt

bằng và các hoạt động offline



Nền kinh tế luôn phát triển hàng đầu thế giới, tăng trưởng
mạnh mẽ, đa dạng ngành nghề kinh doanh.
Chính trị ổn định, an ninh tốt.
Đồng tiền mạnh và có giá trị lưu trữ (1 trong 3 đồng tiền mạnh
nhất thế giới).
Chất lượng cuộc sống luôn ở mức cao nhất với đầy đủ phúc lợi
xã hội, cơ sở hạ tầng phát triển trên khắp cả nước.
Đất nước có lịch sử phát triển lâu đời với các giá trị truyền
thống về văn hoá, kiến trúc, cảnh quan được lưu giữ và bảo tồn
qua nhiều thế kỷ.
Hệ thống giáo dục - y tế, chăm sóc sức khoẻ hàng đầu thế giới
và hoàn toàn miễn phí giành cho người định cư.
Được cấp hộ chiếu và hưởng quyền lợi của công dân Anh, miễn
visa đi lại tới hơn 184 quốc gia trên thế giới.

Tại sao chọn Anh Quốc:
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Định cư Anh quốc 



Visa du lịch

du lịch hoặc thăm thân

tham gia một số hoạt động như họp/hội nghị

tham gia khoá học ngắn ngày

tham gia chương trình nghiên cứu hoặc giao

lưu

khám chữa bệnh tư nhân

làm việc (kể cả miễn phí)

sống tại UK trong thời gian dài

tiếp cận ngân sách công

học/nghiên cứu dài hơn 6 tháng

kết hôn (cần visa kết hôn) 

Tổng quan:
Khách hàng có thể xin cấp visa du lịch nếu muốn

và được phép:

Khách hàng không được:

Các loại visa: 6 tháng | 2 năm | 5 năm 

ANH QUỐC 
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Innovator Visa

không thuộc vùng Kinh tế Châu Âu (EEA)
đáp ứng được các yêu cầu khác từ Chính phủ 
ý tưởng hoặc dự án kinh doanh của bạn được
chứng thực bởi tổ chức chứng thực 

thành lập 1 hoặc vài doanh nghiệp 
làm việc cho doanh nghiệp của bạn
đưa gia đình/người phụ thuộc sang UK
tự do đi về UK
 xin vĩnh trú nếu sinh sống tại UK sau 3 năm
và đáp ứng một số điều kiện

làm thuê bên ngoài cho đơn vị khác 
làm huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp
tiếp cận ngân sách công hoặc Quỹ hưu trí 

Tổng quan:
Khách hàng có thể nộp hồ sơ xin Innovator visa
nếu: muốn thành lập doanh nghiệp hay hoạt
động kinh doanh ở Anh Quốc và:

Bạn được:

Bạn không được:

ANH QUỐC 
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Visa Đại diện Công ty 
nước ngoài

làm việc cho công ty toàn thời gian
mang theo gia đình (người phụ thuộc) cùng tới
Anh Quốc
xin gia hạn visa
xin định cư ở Anh Quốc sau khi bạn đã ở Anh được
5 năm

tự kinh doanh hoặc làm cho đơn vị khác
ở lại Anh nếu công ty chấm dứt vị trí đại diện
duy nhất 
chuyển đổi sang loại hình visa khác
tiếp cận ngân sách công 

Tổng quan:

Bạn có thể nộp hồ sơ xin visa Đại diện Công ty
nước ngoài ở Anh Quốc nếu bạn ở ngoài Vùng kinh
tế Châu Âu (EEA) và Thuỵ Sĩ và bạn là đại diện duy
nhất của một công ty nước ngoài thành lập chi
nhánh hoặc công ty con ở Anh Quốc. 

Bạn được:

Bạn không được: 

ANH QUỐC 
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Visa Đầu tư 

Có thể đầu tư tối thiểu 2 triệu Bảng
Từ 18 tuổi trở lên & đáp ứng 1 số yêu cầu cơ bản
khác đối với vốn đầu tư 

Tổng quan:

Khách hàng có thể nộp hồ sơ xin visa đầu tư tại Anh
Quốc nếu đáp ứng được yêu cầu:

ANH QUỐC 
học tập và làm việc tại Anh 
xin định cư sau 2 năm nếu đầu tư 10 triệu Bảng
xin định cư sau 3 năm nếu đầu tư 5 triệu Bảng
xin định cư sau 5 năm nếu đầu tư 2 triệu Bảng

làm huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp
tiếp cận ngân sách công
làm bác sĩ hoặc nha sĩ thực tập trừ khi đáp ứng
được một số yêu cầu của chính phủ. 

Bạn được:

Bạn không được: 
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Visa cư trú 
Đầu tư BĐS

Thành lập công ty
Hỗ trợ đăng ký và mở tài khoản ngân hàng
Hỗ trợ hoạt động kế toán và văn phòng hoạt
động trong năm đầu tiên
Hỗ trợ hoạt động tư tín, hành chính 
Phát triển kế hoạch kinh doanh vững chắc 
Tìm kiếm bất động sản để có lựa chọn tốt
nhất 
Hỗ trợ pháp lý liên quan đến hoạt động
mua bán nhà đất 
Làm hồ sơ cư trú cho bạn và gia đình. 

Đầu tư:

Đầu tư ít nhất 2 bất động sản tổng trị giá
250.000EUR 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ: 

HUNGARY

www.settleinhungary.com
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Visa cư trú - Thành
lập doanh nghiệp

Thành lập công ty
Hỗ trợ đăng ký và mở tài khoản ngân hàng
Hỗ trợ hoạt động kế toán, kê khai thuế và
các văn phòng hoạt động trong năm đầu
tiên
Hỗ trợ hoạt động tư tín, hành chính 
Tư vấn kế hoạch kinh doanh vững chắc 
Hỗ trợ thủ tục làm visa cư trú, bảo hiểm y
tế đến lúc visa được cấp
Làm hồ sơ cư trú cho gia đình theo diện
đoàn tụ.

Hình thức:

Thành lập doanh nghiệp hoạt động thực tiễn tại
Hungary

Yêu cầu: tuyển dụng ít nhất 2 nhân sự người
Hungary làm việc cho công ty

Chúng tôi cung cấp dịch vụ: 

HUNGARY
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Thời gian duyệt hồ sơ: 2 tháng
 Thời gian được xin cấp hộ chiếu: 7 năm
 Quyền lợi cơ bản
  * Hệ thống thuế quan khá thấp
  * An toàn và an ninh tốt
  * CH Síp cho phép giữ 2 quốc tịch
  * Không yêu cầu cư trú lâu dài
  * Các trường học tư thục chất lượng cao và chương
trình học tiếng Anh
 Vốn đầu tư tối thiểu cho 1 hồ sơ: 300.000EUR (đầu
tư bất động sản)
 
Điều kiện:
  *Mua một tài sản cố định trị giá tối thiểu
300.000EUR
  * Đặt cọc tối thiểu 30.000EUR từ tài khoản nước
ngoài vào một
  tài khoản được chỉ định tại CH Síp và sẽ phong toả
trong 3 năm
  * Chứng minh mức thu nhập được đảm bảo từ
30.000EUR/năm từ nước ngoài

Visa vĩnh trúCỘNG HOÀ SÍP
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BA LAN
Visa lao động

Tổng quan:

Visa lao động có thời hạn trong 1 năm và có
thể được chuyển đổi thành Thẻ cư trú có
hiệu lực trong 3 năm. 

Bạn có thể hợp pháp sinh sống, làm việc và
hưởng các phúc lợi như bảo hiểm, an sinh
xã hội trong môi trường an toàn, an ninh
tốt và hoàn toàn chinh phục mục tiêu có Thẻ
vĩnh trú, tiến tới nhập quốc tịch.

Các công việc được tuyển dụng chủ yếu hiện
nay bao gồm lao động phổ thông và lao
động có tay nghề, hầu như ít yêu cầu kinh
nghiệm

BA LAN
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Thời gian duyệt hồ sơ: 3 - 4 tháng
Thời gian được xin cấp hộ chiếu: 10 năm (sau khi visa ban đầu được
cấp)
Quyền lợi cơ bản:
* Tự do đi lại trong toàn khối Schengen
* Cư dân của một quốc gia giàu văn hoá, kinh tế năng động với các
đô thị toàn cầu
* Không yêu cầu cư trú vĩnh viễn tại Ý
* Được tiếp cận với hệ thống y tế và giáo dục xuất sắc
* Ý cho phép giữ 2 quốc tịch
Vốn đầu tư tối thiểu cho 1 hồ sơ: 1.000.000EUR (đầu tư)
Đáp ứng một trong các yêu cầu sau của Chương trình  Visa Đầu tư
* Đầu tư tối thiểu 1.000.000EUR vào trái phiếu/cổ phiếu doanh
nghiệp Ý (500.000EUR nếu đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp
sáng tạo)
*Đầu tư tối thiểu 1.000.000EUR vào các dự án công ích ở Ý
* Đầu tư tối thiểu 2.000.000EUR vào trái phiếu chính phủ
Khoản vốn đầu tư phải được duy trì suốt thời hạn hiệu lực của visa.
Vợ/chồng và con cái của người đứng tên hồ sơ chính có thể được yêu
cầu làm visa cư trú nhưng không phải đầu tư.

Visa vĩnh trú

Ý
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Visa vĩnh trú
Thời gian duyệt hồ sơ: 1 - 2 tháng
Thời gian được xin cấp hộ chiếu: 7 năm
Quyền lợi cơ bản
* Hệ thống thuế quan khá thấp
* An toàn và an ninh tốt
* Hy Lạp cho phép giữ 2 quốc tịch
* Không yêu cầu cư trú lâu dài
* Nhiều lựa chọn về giáo dục và y tế xuất sắc
* Được cấp thẻ cư trú cho gia đình bao gồm: vợ/chồng,
con dưới 21 tuổi, bố mẹ 2 bên
Vốn đầu tư tối thiểu cho 1 hồ sơ: 250.000EUR (đầu tư
bất động sản)
Chọn một trong các lựa chọn sau:
* Mua tài sản cố định trị giá tối thiểu  250.000EUR +
thuế
* Đóng góp vốn vào một trong các công ty được chỉ
định với mức tối thiểu 400.000EUR
* Mua trái phiếu/ cổ phần và/hoặc trái phiếu chính phủ
trị giá tối thiểu 400.000EUR
* Chuyển khoản vốn góp vào một tổ chức tín dụng
trong nước với giá trị tối thiểu 400.000EUR

HY LẠP
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Thời gian duyệt hồ sơ: 4 - 6 tháng
Thời gian được xin cấp hộ chiếu: Cư trú tối thiểu 4 năm trong tổng
thời gian 6 năm

Quyền lợi cơ bản:
* Hệ thống thuế quan khá thấp
* An toàn và an ninh tốt
* Malta cho phép giữ 2 quốc tịch
* Cơ sở hạ tầng rất tốt cho hoạt động kinh doanh
* Chỉ yêu cầu về cam kết vốn đầu tư trong vòng 5 năm đầu

Vốn đầu tư tối thiểu cho 1 hồ sơ: 250.000EUR (quỹ đầu tư)

Đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
* Đầu tư 250.000EUR vào trái phiếu chính phủ
* Mua bất động sản trị giá 320.000EUR (270.000EUR ở Nam Malta
hoặc Gozo) hoặc thuê bất động sản trị giá 12.000EUR/năm
(10.000EUR/năm ở Nam Malta hoặc Gozo) trong vòng ít nhất 5 năm
* Đóng góp cho chính phủ (không hoàn lại) 30.000EUR

Visa  cư  trúMALTA
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Visa  cư trú
Thời gian duyệt hồ sơ: 3 - 8 tháng
Thời gian được xin cấp hộ chiếu: 5 năm
Quyền lợi cơ bản:
* Hệ thống thuế quan khá thấp
* An toàn và an ninh tốt
* Bồ Đào Nha cho phép giữ 2 quốc tịch
* Không yêu cầu cư trú lâu dài
* Hưởng nền giáo dục xuất sắc từ các trường học và
đại học Bồ Đào Nha và quốc tế
* Có một vài yêu cầu về vốn
Vốn đầu tư tối thiểu cho 1 hồ sơ: 350.000EUR (đầu
tư bất động sản)
Một trong các lựa chọn sau để đầu tư:
* Tài trợ 250.000EUR vào các tổ chức di sản văn hoá
nghệ thuật quốc gia
* Mua bất động sản trị giá 350.000EUR để trùng tu
ở một số khu vực nhất định.
* Mua bất động sản trị giá 500.000EUR ở bất kì
khu vực nào khác (trị giá 400.000EUR nếu ở các
khu vực thưa dân cư)

BỒ ĐÀO NHA
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Dịch vụ Ưu tiên

LÀ GÓI DỊCH VỤ LÍ TƯỞNG CHO KHÁCH HÀNG MUỐN CÓ THẺ
ĐỊNH CƯ TRONG THỜI GIAN CHO PHÉP NHANH NHẤT.

 
HỒ SƠ CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN VÀ CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ TRONG
VÒNG 14 NGÀY. MỘT TƯ VẤN VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH SẼ GIÀNH ƯU

TIÊN HÀNG ĐẦU HOÀN THIỆN HỒ SƠ CỦA BẠN.
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Nguyễn Thị Việt Bình
GIÁM ĐỐC DESERT HARBOUR

KINH NGHIỆM

MỘT CHÚT VỀ BẢN THÂN

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành quốc tế

Quan hệ khách hàng tốt | Được tín nhiệm cao | Thành lập
doanh nghiệp tại nhiều nước | Phục vụ hơn 10.000 du khách
quốc tế từ năm 2009 | Quản trị Tài chính & ngân hàng | Hỗ
trợ thương mại Việt Nam và quốc tế 
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Liên hệ khi cần nhé bạn! 

connect@desertharbourconsultants.com

+971 58 528 3933

Dubai, United Arab Emirates

EMAIL 

ĐIỆN THOẠI

VĂN PHÒNG
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www.desertharbourconsultants.com



Trân trọng
ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN TRONG 

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ƯỚC MƠ
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