
Chương trình thị thực dành cho nhà đầu tư nhập cư EB-5 là một cơ hội tuyệt vời 
để người nước ngoài trở thành cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ. Chương trình thí 
điểm của trung tâm khu vực giúp quy trình EB-5 trở nên dễ dàng hơn nữa bằng 
cách cung cấp đường dẫn giữa các nhà đầu tư, USCIS, các nhà phát triển và các 
tổ chức, nhưng điều thiết yếu là các nhà đầu tư phải biết rằng quỹ của họ được an 
toàn trong suốt quy trình phê duyệt I-526.

Là nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp quản lý quỹ và ký quỹ EB-5, NES 
Financial đã chuẩn bị một số nguyên tắc hữu ích để đảm bảo tiền của bạn được 
an toàn trong quy trình đăng ký. 

• Quỹ được cất giữ với Đại lý ký quỹ độc lập. Việc có một đại lý ký quỹ độc lập kiểm soát quỹ không chỉ quan 
trọng mà đại lý ký quỹ cũng bắt buộc phải hiểu rõ quy trình đăng ký EB-5. Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ 
quản lý EB-5 có kinh nghiệm sẽ tăng thêm mức độ bảo mật cho ký quỹ. 

• Nắm rõ quy trình và thời gian. Đảm bảo bạn tự làm quen với các yêu cầu về quy trình I-526. Hỏi khoảng thời 
gian cần cho quy trình phê duyệt, những tài liệu nào sẽ cần đến, nơi quỹ sẽ được cất giữ và tìm kiếm tầm nhìn 
đầy đủ về cả lộ trình tài liệu lẫn quỹ đầu tư trong suốt quy trình. 

• Quỹ được cất giữ ở tài khoản tách biệt có mức độ bảo mật cao. Đảm bảo quỹ của bạn được cất giữ trong ngân 
hàng dẫn đầu và được bảo hiểm bởi FDIC, một Công ty của chính phủ Hoa Kỳ. Quỹ của bạn phải luôn khác biệt 
với các nhà đầu tư, dự án và Trung tâm khu vực khác. 

• Tầm nhìn quỹ. Quản trị viên ký quỹ sẽ cấp cho bạn quyền truy cập 24/7, an toàn, được bảo vệ bằng mật khẩu 
vào thông tin tài khoản, bao gồm tất cả tài liệu liên quan và quỹ của bạn, để bạn luôn biết nơi cất giữ mọi thứ. 

Thực tiễn tốt nhất dành cho nhà đầu 
tư EB-5



Là nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp quản lý quỹ và ký quỹ EB-5 
cho các nhà đầu tư, các công ty Fortune 500, các tổ chức tài chính và các 
công ty luật, NES Financial kết hợp công nghệ tiên tiến và mức độ chuyên 
môn cao nhất trong ngành để cung cấp các giải pháp linh hoạt và có thể 
mở rộng giúp xử lý an toàn hơn 85 tỷ đô la Mỹ hàng năm. 

Chương trình EB-5 cung cấp nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư nhập cư. 
Thực hiện vài bước đơn giản để xử lý an toàn và minh bạch các khoản 
tiền sẽ giúp bạn đi xa hơn trong việc đảm bảo quy trình đăng ký I-526 
trơn tru. 
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