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HAI TUẦN KHUYẾN MÃI: 

MIỄN PHÍ TƯ VẤN BAN ĐẦU VỀ DI TRÚ HOA KỲ VỚI LUẬT SƯ HOA KỲ 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Kính gửi (các) Khách hàng Tiềm năng, 

Luật sư Van Ryan Ngo thuộc Công ty TNHH U.S. Consultancy Group, đang cung cấp chương trình 

khuyến mãi đặc biệt kéo dài hai tuần cho những khách hàng tiềm năng nhập cư Hoa Kỳ kết thúc vào 

ngày 23 tháng 11 năm 2022. Luật sư Ngô là công dân Hoa Kỳ và là luật sư được Hoa Kỳ cấp phép. Ông 

là một trong số ít Luật sư di trú đươc Hoa Kỳ cấp phép làm việc tại Việt Nam. Luật sư Ngô có bằng 

Tiến sĩ Luật và thực hành riêng luật di trú Hoa Kỳ. Hoạt động của ông ấy tập trung vào tất cả các vấn đề 

di trú và quốc tịch Hoa Kỳ với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà 

Nội. Để tìm hiểu thêm về Luật sư Ngô, hãy nhấp vào đây. 

Cho đến ngày 23 tháng 11 năm 2022, Quý khách hàng tiềm năng nhập cư Hoa Kỳ có thể gặp Luật 

sư Van Ryan Ngo trong tối đa 45 phút cho “Buổi tư vấn Ban đầu về di trú Hoa Kỳ” miễn phí trực 

tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc trực tuyến.1 Đây là cơ hội tốt cho các đương đơn nhập cư ở 

Việt Nam để gặp gỡ với luật sư chuyên nghiệp được Hoa Kỳ cấp phép. Để tìm hiểu thêm về “Buổi tư 

vấn Ban đầu về di trú Hoa Kỳ” hoặc các lựa chọn khác, hãy nhấp vào đây.  

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn lên lịch tư vấn ban đầu về di trú Hoa Kỳ với Luật sư Ngô, vui 

lòng liên hệ với chúng tôi qua các phương thức liên hệ bên dưới.  

Trân trọng,  

Van R. Ngo, Esq. 
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1 Mức phí thông thường của Luật sư Ngô cho buổi Tư vấn Ban đầu về di trú Hoa Kỳ là $75USD, cộng với VAT. Cuộc gặp 

này có thể được tiến hành trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi; bằng trực tuyến;  hoặc, trong một số trường hợp, bằng điện 

thoại. Trước khi tới văn phòng của chúng tôi, vui lòng đặt lịch hẹn. Vui lòng nhấp vào đây để xem mẫu Thỏa thuận “Tư vấn 

Ban đầu về di trú Hoa Kỳ”. Các điều khoản bổ sung sẽ được áp dụng và chương trình khuyến mãi này có thể thay đổi mà 

không cần thông báo trước. 
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