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TƯ VẤN QUỐC TỊCH
NAM THÁI BÌNH DƯƠNG

GI Ớ I THI Ệ U VIPAC
Công ty Cổ phần Phát Triển Việt Nam Thái
Bình Dương (VIPAC) là đơn vị hợp tác độc
quyền của Agency được chính phủ Vanuatu chỉ
định cho chương trình Vanuatu Development
Support Program .
Hãy chắc chắn rằng bạn được làm việc với các
đơn vị được cấp phép bởi chính phủ Vanuatu đây là cách duy nhất giúp việc sở hữu Quốc
tịch Vanuatu của bạn diễn ra tốt đẹp. Để đảm
bảo cho sự an toàn tối đa cho bạn, chúng tôi
quản lý việc chuyển phí dịch vụ xử lý quốc tịch
Vanuatu đến đại lý được chỉ định trên.
Chúng tôi là tổ chức duy nhất đảm bảo giám sát
việc chuyển tiền của bạn trực tiếp đến Chính
phủ Vanuatu.

VANUATU CITIZENSHIP
Chương trình sở hữu quốc tịch Vanuatu
Chương trình sở hữu quốc tịch Vanuatu có nguồn gốc từ Vanuatu
Development Support Program - DSP (chương trình hỗ trợ phát
triển Vanuatu) ra đời tháng 4 năm 2017 bởi chính quyền Vanuatu.
Đến năm 2019, chương trình đã trở thành một trong những cơ hội
sở hữu Quốc tịch hấp dẫn và uy tín nhất thế giới với số lượng
người sở hữu quốc tịch Vanuatu đang ngày càng gia tăng.
Vanuatu là đảo quốc gồm 83 đảo lớn nhỏ ở Tây Nam Thái Bình
Dương, cách Úc và New Zealand 3 giờ bay. Với dân số Vanuatu
276.244 người, Vanuatu tự hào có 113 ngôn ngữ khác nhau và là
một trong những nước có nền văn hoá đa dạng nhất thế giới. Ngôn
ngữ chính của người dân là Anh, Pháp và tiếng địa phương là
Bislama. Hầu hết người dân đều có thể nói tiếng Anh.
Quốc đảo Vanuatu được xem là thiên đường nhiệt đới Nam Thái
Bình Dương, nơi sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hùng vỹ và lịch sử lâu
đời. Vanuatu được phú cho nhiều cảnh quan đa dạng, hệ sinh thái
độc đáo đặc thù với 75% diện tích được bao phủ bởi rừng nhiệt
đới.

Động lực kinh tế lớn nhất của Vanuatu là du lịch và dịch vụ
tài chính. Đặc biệt, Vanuatu còn được biết đến như một thiên
đường thuế với chính sách 0% thuế doanh nghiệp, thuế doanh
nghiệpnghiệp, thuế bất động sản và thuế thừa kế.
Vanuatu là thành viên của Khối thịnh vượng chung (Common
Wealth), Tổ chức Liên Hiệp Quốc, diễn đàn các nước Nam
Thái Bình Dương (SPF)… và nhiều tổ chức quốc tế khác. Hộ
chiếu Vanuatu cho phép miễn thị thực đi lại đến 104 quốc gia,
trong đó có Vương quốc Anh (6 tháng), Na Uy, Thuỵ Sĩ,
Vatican, Hong Kong, các quốc gia thuộc châu Mỹ, châu Đại
Dương... cùng các quốc gia phát triển khác.

Yêu cầu:
Chương trình sở hữu quốc tịch Vanuatu (Vanuatu DSP) yêu cầu
đương đơn có những đóng góp kinh tế nhất định cho quốc gia này.
Đổi lại, sau quá trình kiểm tra nghiêm ngặt và quá trình thẩm
định kỹ lưỡng, bao gồm cả kiểm tra lý lịch tư pháp và lý lịch tài
chính, đương đơn và gia đình sẽ có được quốc tịch Vanuatu. Để
được cấp quốc tịch, đương đơn phải trên 18 tuổi, đáp ứng các yêu
cầu của hồ sơ và đăng ký dịch vụ sở hữu Quốc tịch Vanuatu.

.

Chương trình cũng cho phép cha mẹ đương đơn chính (bên chồng,
bên vợ) được bao gồm trong hồ sơ với tư cách người phụ thuộc.
Tất cả ứng viên phải có lý lịch trong sạch, không có tiền án tiền
sự.

Thủ tục và thời gian xử lý:

Uỷ ban Quốc tịch Vanuatu (VCC) chịu trách nhiệm xử lý tất cả
các hồ sơ. VCC thẩm định hồ sơ nghiêm ngặt và sẽ từ chối nếu
ứng viên cung cấp giấy tờ sai lệch hoặc bỏ sót bất kỳ thông tin
liên quan nào. Đương đơn phải tự hoàn thành các mẫu đơn theo
yêu cầu của chính phủ, những mẫu đơn này chỉ có giá trị khi được
trình lên bởi một đơn vị cung cấp dịch vụ được cấp phép bởi
chính phủ Vanuatu. Quy trình xét duyệt quốc tịch Vanuatu
thường cần khoảng 3 tuần đến 6 tuần từ khi nộp hồ sơ đến khi
được phê duyệt.
Sau khi hồ sơ chính thức được phê duyệt, khách hàng sẽ bay đến
Vanuatu tham dự buổi lễ Tuyên Thệ để trực tiếp nhận quốc tịch
và passport Vanuatu. Khách hàng có thể chọn lựa tuyên thệ ở
nước sở tại hoặc một quốc gia thứ ba, với một khoản phí bổ sung)

Chế độ hai quốc tịch:

Không có hạn chế về việc sở hữu hai quốc tịch tại Vanuatu.

Thuế:

Vanuatu không đánh thuế trực tiếp. Thậm chí nếu công dân cư trú
trên các đảo, họ sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân, thuế
bất động sản, thuế về thừa kế, thuế cho tặng.

Ưu điểm chính:

• Thời gian nhận Quốc tịch nhanh nhất thế giới hiện nay (từ 4
- 6 tuần)
• Thiên đường thuế - với thuế thu nhập cá nhân và thuế doanh
nghiệp đều là 0%.
• Hộ chiếu Vanuatu cho phép miễn thị thực đi đến 104 quốc
gia gồm Vương quốc Anh, Na uy, Thuỵ Sĩ, Vatican, Hong
Kong, các nước thuộc châu Mỹ, châu Úc... cùng các quốc gia
phát triển khác.
• Vanuatu là thành viên của Khối Thịnh Vượng Chung
(Commonwealth) đảm bảo cho công dân nước họ được hưởng
một số đặc quyền ở Anh và các quốc gia thành viên khác.
• Vanuatu là điểm đến hấp dẫn, hứa hẹn là quê hương thứ hai
của người Việt Nam bới phong cảnh mê hoặc, cảnh sắc độc
đáo, hệ sinh thái đặc thù cùng thiên nhiên trù phú..

104 QU Ố C GIA MI Ễ N TH Ị TH Ự C CHO VANUATU
Châu Âu

Andorra
Belarus
Bosnia and Herzegovina
Faroe Islands
Gibraltar
Greenland
Iceland
Kosovo
Liechtenstein
Moldova
Monaco
Montenegro
Norway (Na Uy)
Russian Federation
San Marino
Slovenia
Switzerland (Thuỵ Sĩ)
United Kingdom (Anh)
Vatican City

Châu Á
Bangladesh
Cambodia (Campuchia)
Hong Kong (SAR China)
Indonesia
Laos (Lào)
Macao (SAR China)
Malaysia (Mã Lai)
Maldives
Nepal (Nepan)
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Thailand (Thái Lan)
Timor-Leste

Châu Đại Dương

Cook Islands (Đảo Cook)

Fiji
French Polynesia
Kiribati
Marshall Islands
Micronesia
Nauru
New Caledonia
Niue
Palau Islands
Papua New Guinea
Samoa
Solomon Islands
Tonga
Tuvalu

Châu Mỹ
Belize
Bermuda
Bolivia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Peru

Vùng Caribbean

Antigua and Barbuda
Bahamas
Barbados
British Virgin Islands
Cayman Islands
Dominica
Dominican Republic
Grenada
Haiti
Jamaica
Montserrat
St. Kitts and Nevis

St. Lucia
St. Vincent and the
Grenadines
Trinidad and Tobago

Châu Phi

Botswana
Cape Verde Islands
Comores Islands
Egypt (Ai Cập)
Eswatini (Swaziland)
Gambia
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Rwanda
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
St. Helena

Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Trung Đông
Armenia
Iran
Israel
Jordan
Palestini

LIÊN H Ệ VIPAC
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:

Công ty Cổ phần Phát Triển
Việt Nam Thái Bình Dương (VIPAC)
Địa chỉ:

Lầu 2 toà nhà 72 Thanh Đa, Phường 27,
Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline:

0937.522.212

Website:

www.vipac.vn

Email:

vietnam@vipac.vn

Thời gian:

Thứ 2 - Thứ 6, 09:00 – 16:30

VIPAC - VIETNAM PACIFIC J.S.C

THANK YOU!

Quarkwood, Quickly helps you
navigate the trails and sights of this
quaint, old-fashioned town

A QUICK GUIDE TO ITS
INS AND OUTS

