
Chương trình Tự làm chủ Quebec (Businesspeople - Self-employed) là cơ hội cho công dân nước ngoài đến định cư ở Quebec 
với mục đích tự làm chủ để làm việc và theo đuổi một hoạt động nghề nghiệp hoặc thương mại cá nhân hoặc hợp tác với 
người khác.

Ứng viên diện tự lam chủ sẽ được đánh giá dựa theo thang chọn lọc bao gồm các tiều chuẩn sau đây: học vấn, kinh nghiệm, 
tuổi tác, khả năng sinh ngữ, thời gian lưu trú và gia đình ở Quebec, yếu tố người phối ngẫu đi kèm, khả năng tự chủ về tài 
chánh, số tiền đặt cọc và khả năng tài chánh. Trong đó có các điểm nổi bật như sau:

Ứng viên sở hữu ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành nghề muốn hoạt động tại Québec

Ứng viên chứng thực về việc đã tìm hiểu về các giá trị dân chủ và các giá trị xã hôi tại Québec cho  toàn bộ 
thành viên trong gia đình từ 18 tuồi trở lên.

Ứng viên không cần biết tiếng Pháp hoặc tiếng Anh với điều kiện đạt được điểm đậu nhờ các yếu tố khác. 

Ứng viên phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Ứng viên phải chứng minh tài sản ròng 100 000 $ CAD

Ứng viên ký quỹ 50 000$ CAD đảm bảo rằng sẽ khởi công hành nghề nếu nằm trong khu vực Đại đô thị 
Montreal (Montréal metropolitan area (CMM) hoặc 25 000$ CAD nếu đầu tư ngoài khu vực Đại đô thị 
Montreal, CMM.



Ứng viên chuẩn bị giấy tờ 
học vấn, ngoại ngữ phù 
hợp với yêu cầu đã nêu.

Ứng viên bổ túc hồ sơ 
hoặc  phỏng vấn

Sau khi nôp hồ sơ sẽ 
nhận được xác nhận từ 
Bộ Di trú Québec

Ứng viên xin Thường trú 
dân với cấp liên bang 
Canada

Bộ di trú Québec nghiên 
cứu hồ sơ

Ứng viên nhận được câu 
trả lời từ Di trú Québec 
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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.

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 

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


