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Lotsendienst – Cơ quan tư vấn và giúp đỡ người nhập cư thành lập doanh nghiệp  

 
Mục đích của Lotsendienst  là nhằm hướng dẫn những người có nguồn gốc là người  nhập cư đang 
sinh sống tại Bang Brandenburg mà có ý định hành nghề tự lập. Dự án này do Bang Brandenburg và 
quĩ xã hội của EU tài trợ. 
 
Quá trình tư vấn: 

 
1. Tư vấn lần đầu tại văn phòng cơ quan tư vấn (Lotsendienst) 

 Trong buổi nói chuyện đầu tiên này, cơ quan hướng dẫn (Lotsendienst) sẽ thông báo về phương 
thức và phạm vi công tác cuả mình, cơ quan sẽ đi kèm với người có ý định thành lập doanh 
nghiệp trong thời gian nào.Sau đó sẽ đi tới quyết định các giai đoạn tiếp theo:  đưa vào tư vấn 
nghiệp vụ trực tiếp hoặc gửi đi dự chương trình tập huấn khảo sát hoặc khuyên nên bỏ ý định 
hành nghề tự lập. 

 
2. Chương trình tư vấn khảo sát (4 ngày) ( phân tích tiềm năng) 

 Ở đây sẽ khảo sát ý tưởng thành lập doanh nghiệp và xác định có phù hợp với người có ý định 
thành lập doanh nghiệp hay không. Sau đó sẽ cùng nhau làm một tiến độ thành lập doanh nghiệp. 
Lập kế hoạch  tổ chức doanh nghiệp riêng cho từng người. Sau đó sẽ quyết định có đưa vào tư 
vấn đào tạo cụ thể theo ngành nghề hay không. 

 
3. Tư vấn đào tạo cụ thể trước khi thành lập doanh nghiệp 

 Mục đích của bước tư vấn này nhằm đào tạo và chuẩn bị tốt nhất cho người có ý định thành lập 
doanh nghiệp bước vào hành nghề tự lập phù hợp với nhu cầu thành lập doanh nghiệp cuả từng 
cá nhân. Ví dụ như sẽ cùng nhau soạn thảo kế hoạch cuả doanh nghiệp. Các cuộc tư vấn sẽ tiến 
hành riêng từng cá nhân. Công tác tư vấn có thể  được  tài trợ tới 1600 Euro. 

 Các cuộc tư vấn này không mất tiền và được tiến hành bằng tiếng Đức và tiếng Nga. 
 
Một số thông tin quan trọng: 

Nội dung: Tư vấn và đi kèm giúp đỡ người nhập cư muốn thành lập doanh nghiệp ở giai đoạn 
huẩn bị. 
Điều kiện: Người muốn thành lập doanh nghiệp có nguồn gốc là người nước ngoài  

( bất  kể quốc tịch nào) phai có hộ khẩu chính thức tại bang Brandenburg. 
Nguồn tài trợ: Do Bộ lao động, xã hội, phụ nữ và gia đình tài trợ từ quĩ cuả EU và bang 
Brandenburg. 
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