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Thủ Tướng Dominica 
chào đón quý vị 

Chúng tôi là một đất nước luôn coi trọng các giá trị cộng đồng và tư duy tương 
hỗ. Chính vì vậy, chúng tôi xin mời các cá nhân và gia đình từ khắp nơi trên thế 
giới đầu tư vào đất nước của chúng tôi và để đáp lại, chúng tôi cam kết trao cho 
quý vị quốc tịch của Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Dominica - một địa vị, mà 

trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra liên tục trên thế giới, mang lại cho quý vị vô 
số các cơ hội vượt ra ngoài ranh giới các quốc gia.

Tiến Sĩ Danh Dự 
Roosevelt Skerrit 

Thủ Tướng 
Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Dominica 
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Người dân Dominica nhiệt tình và hiếu khách xin mời quý vị và gia đình mình 
trở thành công dân của quốc đảo Caribe này.
Dominica duy trì Chương Trình Định Cư Diện Đầu Tư kể từ năm 1993, giúp 
các cá nhân và gia đình của họ tận hưởng tất cả các loại phúc lợi khi trở thành 
công dân của Dominica thông qua một khoản đóng góp vào tương lai của đất 
nước. 
Được quản lý bởi Cơ Quan Định Cư Diện Đầu Tư của Dominica (CBIU), 
Chương Trình này được đưa vào luật pháp nhà nước, giúp công dân trên khắp 
thế giới hưởng sự an toàn và tự do khi thuộc về một quốc gia kiên cường và 
tháo vát. 

Cộng đồng toàn cầu đang chờ đón quý vị... 

Chương Trình Định Cư Diện Đầu Tư 
Của Dominica Là Gì?
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BƯỚC 5

9

Trở thành công dân Dominica không chỉ nghĩa là thuộc về 'Hòn Đảo 
của Thiên Nhiên Tại Caribe' – một hòn đảo tươi đẹp nổi tiếng với vẻ 
đẹp thiên nhiên chưa bị tàn phá. Mạng lưới toàn cầu mạnh mẽ của 
Dominica trải khắp thế giới, cho dù quý vị đến từ đâu hay sinh sống 
ở đâu. 

Của cải nhiều hơn, tự do hơn, đi lại thoải mái hơn. 
Cho dù quý vị sống ở đâu.  

Tại sao nên chọn Chương Trình Định Cư  
Diện Đầu Tư tại Dominica? 
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BƯỚC 5

Dominica đã ký kết các hiệp định về đánh thuế kép với Hoa Kỳ và Khối Cộng Đồng và Thị 
Trường Chung Caribe CARICOM 
Không phải chịu thuế tài sản, quà tặng, di sản thừa kế, thu nhập từ nước ngoài hay các 
khoản lãi từ vốn 
Thuế cá nhân chỉ áp dụng nếu quý vị sinh sống và có thu nhập từ đất nước này
Không có giới hạn về việc chuyển lợi nhuận và vốn nhập khẩu về nước 
Các gói ưu đãi hấp dẫn bao gồm ưu đãi thuế doanh nghiệp, miễn hoàn toàn thuế nhập 
khẩu, trợ cấp giảm thuế và trợ cấp xuất khẩu 
Tiền tệ được neo với đô la Mỹ, tạo nên tính chắc chắn và ổn định trong các giao dịch 
ngoại hối
Thương mại miễn thuế tại Caribe 

Những lợi thế của việc đầu tư vào Dominica

Các lợi ích độc nhất

Khung thẩm tra toàn diện, do vậy quý vị có thể yên tâm về tính toàn vẹn của việc nhập 
quốc tịch 
Miễn thị thực đi lại đến hơn 120 quốc gia, giúp quý vị đi lại linh hoạt hơn
Cách mới mang lại đa dạng hóa tài sản và lập kế hoạch cho thế hệ tiếp theo, để sống một 
cuộc sống an toàn hơn về mặt tài chính
Sự thư thái trong tâm hồn khi biết mình thuộc về một cộng đồng nồng hậu và hiếu khách 
với cốt lõi quản lý vững mạnh
Các quy trình đơn giản và hiệu quả đảm bảo hành trình nhập quốc tịch thông suốt 
Không bắt buộc phải đến hoặc cư trú, để duy trì lối sống linh hoạt
Các cơ hội đầu tư khuyến khích giải phóng tinh thần doanh nhân của quý vị

Các lợi ích của việc là công dân 
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Anguilla
Antigua và Barbuda 
Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Bolivia
Brazil
Quần đảo Cayman
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Cộng Hòa
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guiana thuộc Pháp
Grenada

Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Montserrat
Nicaragua
Panama
Peru
St Eustatius 
và Sab
St Lucia
St Maarten
Saint Vincent và 
Grenadines
Suriname
Trinidad và Tobago
Quần đảo Turks và 
Caicos
Venezuela
Quần đảo Virgin 
(thuộc Anh)

Albania
Andorra
Áo
Bỉ
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Cộng hòa Síp
Cộng hòa Séc
Đan Mạch
Estonia
Phần Lan
Pháp
Đức
Gibraltar
Hy Lạp
Hungary
Iceland
Ireland (Cộng Hòa)
Ý
Latvia

Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Denar Macedonia
Monaco
Hà Lan
Na Uy
Ba Lan
Bồ Đào Nha
Romania
San Marino
Slovakia
Slovenia
Tây Ban Nha
Thụy Điển
Thụy Sĩ
Thổ Nhĩ Kỳ
Vương Quốc Anh

CHÂU MỸ

CHÂU ÂU

Miễn thị thực đi lại
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Dominica có quan hệ ngoại giao hữu nghị với 
nhiều quốc gia trên thế giới, cho phép việc đi 
lại quốc tế linh động hơn 
và tiện lợi hơn



CHÂU PHI

Botswana
Cape Verde
Comoros
Djibouti
Ai Cập
Gambia
Guinea-Bissau
Jordan
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Seychelles
Somalia
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe

CHÂU Á

Armenia
Bangladesh
Campuchia
Hồng Kông 
(Đặc Khu Hành 
Chính Trung 
Quốc)
Iran
Israel
Lào
Lebanon
Malaysia
Maldives
Nepal
Philippines
Singapore
Hàn Quốc

CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Quần đảo Cook
Fiji
Polynesia thuộc 
Pháp
Kiribati
Micronesia
Nauru
New Caledonia
Niue
Palau
Samoa
Quần đảo Solomon
Đông Timor
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

9 9



Quyết định cách thức 
đóng góp. 
Người nộp hồ sơ có 
hai lựa chọn đầu tư để 
được nhập quốc tịch. 
Một là khoản đầu tư 
không hoàn lại vào 
Quỹ Đa Dạng Hóa Kinh 
Tế (EDF, Economic 
Diversification Fund) 
của Chính Phủ. Lựa 
chọn còn lại là đầu tư 
vào một dự án phát 
triển bất động sản được 
phê duyệt trước.

Liên hệ một cố vấn 
viên có chuyên môn 
và đáng tin cậy hỗ 
trợ quý vị nộp hồ sơ. 
Danh sách đầy đủ 
các đại diện được ủy 
quyền được cấp phép 
có trên trang web của 
chúng tôi. 

Sau khi đại diện 
của quý vị tin 
tưởng rằng hồ sơ 
của quý vị đã đáp 
ứng đầy đủ các yêu 
cầu, hồ sơ của quý 
vị sẽ được nộp cho 
CBIU.

Thu thập các mẫu 
đơn và giấy tờ mà đại 
lý của quý vị xét thấy 
có liên quan đến hồ 
sơ. Không cần phải 
đến Dominica để 
tham dự phỏng vấn. 

CBIU sẽ bắt đầu xử lý 
hồ sơ của quý vị. Trong 
thời gian này, một cơ 
quan thẩm tra bên thứ 
ba sẽ thực hiện kiểm tra 
lý lịch nghiêm ngặt dựa 
trên những thông tin 
mà quý vị đã cung cấp. 
Thời gian xử lý thường 
trong khoảng 60 đến 
90 ngày. 

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4
BƯỚC 5

Làm thế nào tôi có thể trở 
thành công dân Dominica? 
Khi quý vị quyết định trở thành công dân Dominica, quá trình nhập 
quốc tịch rất hiệu quả, đơn giản và có thể được hoàn thành với sự hỗ 
trợ của đại diện được ủy quyền. Cơ Quan Định Cư Diện Đầu Tư, một 
ban ngành của chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện Chương Trình có 
một số đại diện có thể trợ giúp quý vị trong suốt quy trình này.  
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Khi nhận được hộ 
chiếu, quý vị có 
thể đi lại như công 
dân của Dominica. Quý vị sẽ được cấp giấy 

chứng nhận nhập quốc 
tịch, trong đó nêu rõ quý 
vị đã trở thành công dân 
Cộng Đồng Thịnh Vượng 
Chung Dominica. Sau 
đó, đại diện của quý vị 
sẽ nộp hồ sơ xin cấp hộ 
chiếu.

Nếu thành công, 
quý vị sẽ nhận 
được thư thông 
báo hồ sơ của 
quý vị đã được 
phê duyệt về mặt 
nguyên tắc.

Tại thời điểm này, 
quý vị phải đóng góp 
khoản tiền cần thiết 
vào tài khoản bảo 
chứng do bên thứ ba 
quản lý của Quỹ Đa 
Dạng Hóa Kinh Tế 
hoặc vào dự án phát 
triển bất động sản đã 
được phê duyệt trước. 

Nếu CBIU nhận thấy 
hồ sơ của quý vị đã 
đáp ứng tất cả các 
tiêu chí, cơ quan này 
sẽ nộp hồ sơ lên Thủ 
Tướng và Chính Phủ 
của Dominica để 
xem xét và phê duyệt 
cuối cùng. 

BƯỚC 10

BƯỚC 9

BƯỚC 8
BƯỚC 7

BƯỚC 6

Chúc mừng và chào đón quý vị 
           đến với Cộng Đồng 
Toàn Cầu Dominica!
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Hai kênh đầu tư, vô số cơ hội 
Để nhận quốc tịch của Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Dominica, quý vị phải chọn cách thức 
đóng góp cho tương lai của đất nước. Có hai cách có thể đầu tư: 

Tôi có thể đầu tư vào tương lai tại Dominica không? 

Lựa chọn này là đóng góp một khoản không hoàn lại, một lần cho Chính Phủ. Với số tiền
từ 100.000 USD, phương thức này cho phép người nộp hồ sơ đóng vai trò quan trọng trong việc 
dẫn dắt tương lai của Dominica. Trong quá khứ, khoản đóng góp vào EDF đã giúp Dominica hỗ trợ 
các cộng đồng của mình tốt hơn với các dự án về cơ sở hạ tầng quan trọng và thúc đẩy đạt được 
các kết quả bền vững hơn tại đất nước này.

Hướng Dẫn Thanh Toán Theo Hướng EDF
Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ khoản đóng góp tối thiểu bắt buộc theo luật 
và các quy định chi phối Chương Trình Nhập Quốc Tịch Diện Đầu Tư của Dominica.

Do đó, khi thực hiện thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, người nộp hồ sơ cũng phải chi trả 
tất cả các khoản phí ngân hàng áp dụng để toàn bộ khoản đóng góp được chuyển giao cho Chính 
Phủ.

Toàn bộ khoản đóng góp tối thiểu được tính bằng đồng đô la Mỹ (USD). Tuy nhiên, Chính Phủ cũng 
sẽ chấp nhận thanh toán bằng euro (EUR) và đồng bảng Anh (GBP).

QUAN TRỌNG: Bất kỳ khoản thanh toán nào bằng EUR hoặc GBP phải tương đương hoặc lớn hơn 
khoản đóng góp tối thiểu bằng USD vào ngày xử lý của ngân hàng nhận. Bất kỳ khoản đóng góp nào 
ít hơn khoản đóng góp tối thiểu bằng USD sẽ bị coi là không đầy đủ và bị từ chối.

Quỹ Đa Dạng Hóa Kinh Tế (EDF)
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Chỉ người nộp hồ sơ                100.000 USD

175.000 USD

200.000 USD

25.000 USD

Người nộp hồ sơ chính và vợ/chồng 

Người nộp hồ sơ chính cùng tối đa ba người phụ thuộc đủ 
tiêu chuẩn

Người phụ thuộc bổ sung đủ điều kiện 



Hướng Dẫn Thanh Toán Các Khoản Phí
Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phí bắt buộc theo luật và 
các quy định chi phối Chương Trình Nhập Quốc Tịch Diện Đầu Tư của Dominica.

Do đó, khi thanh toán các khoản phí qua chuyển khoản ngân hàng, người nộp hồ sơ cũng phải chi 
trả bất kỳ các khoản phí ngân hàng nào áp dụng để Chính Phủ nhận được toàn bộ các khoản phí.

Toàn bộ các khoản phí được tính bằng đồng đô la Mỹ (USD). Tuy nhiên, Chính Phủ sẽ chấp nhận 
thanh toán bằng euro (EUR) và đồng bảng Anh (GBP) với bất kỳ khoản phí nào sau đây:
• Các Khoản Phí của Chính Phủ (Chỉ với lựa chọn bất động sản)
• Phí Xử Lý
• Các khoản phí thẩm tra
• Phí Chứng Nhận Nhập Quốc Tịch
• Phí Cấp Hộ Chiếu Nhanh

QUAN TRỌNG: Bất kỳ khoản thanh toán nào bằng EUR hoặc GBP phải tương đương hoặc lớn hơn 
toàn bộ các khoản phí bằng USD vào ngày xử lý của ngân hàng nhận. Bất kỳ khoản thanh toán nào 
ít hơn khoản phí đầy đủ bằng USD sẽ bị coi không đầy đủ và bị từ chối.

Đây là cách thứ hai để được nhận quốc tịch. Với một khoản đầu tư trị giá 200.000 USD, người 
nộp hồ sơ có cơ hội sở hữu một bất động sản hàng đầu tại Dominica. Nhận biết tiềm năng là điểm 
đến của du lịch sinh thái tại hòn đảo này, các thương hiệu hàng đầu thế giới như Curio của Hilton, 
Marriot và Hempinski đang đưa ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn. 

Đầu tư vào bất động sản đã được phê duyệt
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Chỉ người nộp hồ sơ                200.000 USD + 25.000

200.000 USD + 35.000

200.000 USD + 35.000

200.000 USD + 50.000

200.000 USD + 70.000

Người nộp hồ sơ chính và vợ/chồng 

Gia đình tối đa 4 người

Gia đình tối đa 6 người

Gia đình từ 7 người trở lên 



Quốc đảo nhỏ Dominica là nơi sinh sống của khoảng 73.500 công dân được coi là một 
trong những dân tộc nồng hậu nhất, kiên cường nhất và tháo vát nhất trên thế giới. 
Được biết đến với cái tên 'Hòn Đảo của Thiên Nhiên Tại Caribe' với môi trường rừng nhiệt 
đới tươi tốt giống như địa đàng, sự tập trung phát triển bền vững của hòn đảo này là dễ 
nhận thấy trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ Di sản Thế giới UNESCO Công Viên 
Quốc Gia Morne Trois Pitons, đến việc phát triển một nhà máy địa nhiệt, tinh thần của 
Dominica là bảo vệ và giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên không gì sánh bằng và còn nguyên sơ của 
đất nước, đồng thời lập kế hoạch hướng tới một tương lai xanh. 

Chính phủ Dominica mới đây đã cam kết xây dựng một đất nước thích ứng biến đổi khí 
hậu đầu tiên trên thế giới, kêu gọi các nhà đầu tư trên toàn thế giới hỗ trợ phát triển các 
ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng bền vững và mạnh mẽ. Đây là cơ hội đặc biệt triển 
khai các công nghệ mới nhất và các phương pháp tiếp cận phát triển. Dominica sẽ ở 
tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. 

Dominica tự hào chia sẻ 'Hòn Đảo của Thiên Nhiên Tại Caribe' với thế giới và cam kết 
bảo tồn hệ thực vật và động vật độc đáo của mình. Vì hòn đảo này là nơi ưa thích của 
những người đam mê hoạt động ngoài trời và những người mong muốn nghỉ ngơi lành 
mạnh tránh xa lối sống đô thị hóa, có nhiều cơ hội toàn diện để đầu tư và tham gia vào 
ngành du lịch sinh thái mới nổi.   

Trở thành một người Dominica có nghĩa là gì

Khí hậu ấm áp, văn hóa nồng hậu 

Hãy là một phần của quốc gia đầu tiên trên thế giới 
thích ứng với biến đổi khí hậu 

Nhiều cơ hội đầu tư vào ngành du lịch sinh thái
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CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯỢNG CHUNG 
DOMINICA CÒN ĐƯỢC BIẾT ĐẾN LÀ
'Hòn Đảo của Thiên Nhiên Tại Caribe'

QUỐC CA  
Hòn Đảo Tươi Đẹp, Hòn Đảo Rực Rỡ

NGUYÊN THỦ QUỐC GIA 
Chủ Tịch Charles Savarin

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHÍNH PHỦ 
Thủ Tướng Roosevelt Skerrit 

THỦ ĐÔ  
Roseau

CÁC TRUNG TÂM CHÍNH KHÁC
Portsmouth

TỔNG DIỆN TÍCH
751 km² (290 dặm vuông) 

NGÔN NGỮ CHÍNH THỨC
Tiếng Anh (ngôn ngữ địa phương bao 
gồm tiếng Antillean Creole và tiếng 
Pháp)

TÔN GIÁO PHỔ BIẾN
Cơ đốc giáo

TIỀN TỆ 
Đồng Đô La Đông Caribbe (XCD) được 
neo theo đồng USD

PHÁP LÝ HỆ THỐNG 
Dựa vào Hệ Thống Thông Luật Anh Quốc

SÂN BAY CHÍNH 
Melville Hall

LÁI XE BÊN 
Trái

TÊN MIỀN INTERNET CAO CẤP NHẤT
.dm 

PHƯƠNG CHÂM 
Après Bondie, C’est la Ter
(Sau Khi Chúa Giáng Trần)

NGÀY ĐỘC LẬP  
Ngày 3 tháng 11 năm 1978 
(khỏi Vương Quốc Anh)

DÂN SỐ
73.500 người

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 
15 ˚ 20’ N 61 ˚ 22’ W 
Biển Caribe, nam-đông nam Guadeloupe 
và tây bắc Martinique

MÚI GIỜ 
GMT-4 (không tính thời gian theo giờ 
mùa hè)

NHÂN KHẨU HỌC THEO NHÓM TUỔI
0-14: 22,3%, 15-64: 67,3%, 65+: 10,4%  

TỶ LỆ DÂN SỐ BIẾT ĐỌC BIẾT VIẾT
97,8% 

LOẠI CHÍNH PHỦ  
Dân Chủ Nghị Viện 

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 
1 USD = XCD 2,70 (2017) 

CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH 
Du lịch, nông nghiệp và công nghiệp sản 
xuất nhẹ

KHÍ HẬU
Biển nhiệt đới ẩm, lượng mưa cao trong 
mùa mưa

ĐIỂM CAO NHẤT
Morne Diablotins - 1.447 m (4.747 ft)

MÃ VÙNG 
+1767

Thông Tin Nhanh 
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