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1 triệu người dân Alberta sẽ nhận được  
các khoản thanh toán theo khả năng chi trả  
1 million Albertans to receive affordability payments 

Ngày 09 Tháng Hai 2023 Yêu cầu về truyền thông Media inquiries 

Hơn một triệu người dân Alberta đã đăng ký và được 
dự kiến nhận khoản thanh toán đầu tiên trong số sáu 
khoản thanh toán theo khả năng chi trả trị giá $100, 
tương ứng với $96 triệu cứu trợ lạm phát. 

Nền kinh tế của Alberta đã phục hồi mạnh mẽ, nhưng người dân Alberta đang phải 

vật lộn để sưởi ấm nhà cửa và nuôi sống gia đình của họ. Kế Hoạch Hành Động về 

Khả Năng Chi Trả của Alberta đang giúp giữ cho Alberta có giá cả phải chăng. 

Một hệ thống ứng dụng trực tuyến đã được thiết kế bằng cách sử dụng kiến thức 

chuyên môn và nguồn lực nội bộ để xử lý liền mạch các khoản thanh toán theo khả 

năng chi trả nhằm cung cấp cho các gia đình, người cao niên và những người dễ bị 

tổn thương nhất sự giúp đỡ mà họ cần một cách kịp thời. Các khoản thanh toán 

theo khả năng chi trả chỉ là một trong số các biện pháp được công bố vào tháng 

Mười Một hiện đang được tiến hành để giúp người dân Alberta vượt qua cuộc 

khủng hoảng về khả năng chi trả này.  

“Tôi rất tự hào về những công chức của Alberta, những người đã phát triển một 

cổng thanh toán đầu tiên của thể loại này trong vòng chưa đầy hai tháng mà không 

thêm phí tổn cho người đóng thuế. Đây là bằng chứng nữa rằng với công nghệ và 

sự đổi mới, chúng ta có thể hiện đại hóa các quy trình của mình, cung cấp các giải 

pháp phẩm chất cao và các công cụ thân thiện với người dùng hơn để mang lại giá 

trị và kết quả tốt hơn cho người dân Alberta.” 

Nate Glubish, Bộ Trưởng Công Nghệ và Đổi Mới  
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“Đây là một cột mốc đáng kinh ngạc trong những nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm 

giữ cho Alberta mức giá cả phải chăng. Một triệu trẻ em, người cao niên và người 

dân Alberta trong các chương trình hỗ trợ cốt lõi hiện đã đăng ký để nhận các 

khoản thanh toán theo khả năng chi trả hàng tháng nhằm bù đắp các áp lực lạm 

phát đầy thách thức. Chính phủ của chúng tôi vẫn tập trung vào khả năng chi trả, và 

chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá các gói cứu trợ bổ sung cho người dân Alberta.”  

Matt Jones, Bộ Trưởng Khả Năng Chi Trả và Tiện Ích  

Trong số một triệu người dân Alberta hiện đang nhận các khoản thanh toán, có 

300,000 người đã được đăng ký tự động và hơn 700,000 người đã đăng ký thông 

qua cổng thông tin. Hơn 650,000 người đăng ký qua cổng thông tin đã nhận được 

khoản thanh toán đầu tiên của họ, với số còn lại sẽ nhận được khoản thanh toán 

đầu tiên của mình trong những ngày sắp tới.   

$600 trong khoản thanh toán theo khả năng chi trả bổ sung vào hàng trăm đô la mà 

người dân Alberta đang nhận và tiết kiệm được theo Kế Hoạch Hành Động về Khả 

Năng Chi Trả. Điều này bao gồm một khoản tiết kiệm ước tính $900 bằng cách đình 

chỉ thuế nhiên liệu cấp tỉnh bang, mở rộng giảm giá điện, tăng các khoản thanh toán 

trợ cấp trong các chương trình hỗ trợ cốt lõi và tạm dừng tăng phí bảo hiểm phương 

tiện xe khách tư nhân cho đến cuối năm 2023.  

Ngoài những hỗ trợ này, chính phủ Alberta đã cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung 

cho các ngân hàng thực phẩm và các nhóm cộng đồng khác, tăng tài trợ cho các 

chương trình thẻ giao thông dành cho người có thu nhập thấp và lập chỉ mục thuế 

thu nhập cá nhân. 

Nhờ việc ra quyết định thận trọng và nền kinh tế năng động và đang phát triển của 

Alberta, tỉnh bang đang ở trong tình trạng tài chính mạnh mẽ với ngân sách cân 

bằng, điều đã cho phép chính phủ Alberta cung cấp cứu trợ để người dân Alberta 

và các gia đình có thể quản trị tốt hơn trong cuộc khủng hoảng lạm phát này, và 

hơn thế nữa.    

Điểm nhanh các sự kiện 

• Trong vòng 24 giờ đầu tiên khai trương cổng thông tin, hơn 140,000 hồ sơ đã 

được xử lý thanh toán thành công, giúp hơn 190,000 trẻ em và 65,000 người 

cao niên. 
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• Vào ngày 31 tháng Một, hơn 575,000 người dân Alberta đã nhận được khoản 

thanh toán đầu tiên thông qua chuyển khoản trực tiếp hoặc séc, giúp hơn 

400,000 người cao niên và hơn 174,000 trẻ em. 

• Người dân Alberta có thể tìm hiểu thêm về tất cả các chương trình cứu trợ 

theo khả năng chi trả có mục tiêu và trên diện rộng trên mạng trực tuyến. 

Hỗ trợ trẻ em, người cao niên và những người dân Alberta dễ bị tổn thương 

• Kể từ ngày 8 tháng Hai, 950,000 người dân Alberta đã nhận được, hoặc nhờ 

cha mẹ hoặc người giám hộ nhận thay cho họ, khoản thanh toán đầu tiên 

trong số tối đa sáu khoản thanh toán $100 hàng tháng. 

o Điều này bao gồm 469,000 trẻ em, 380,000 người cao niên và 118,000 

người Alberta dễ bị tổn thương trong các chương trình hỗ trợ cốt lõi 

chẳng hạn như AISH, chương trình Hỗ Trợ Thu Nhập và Những Người 

Có Khuyết Tật Phát Triển (PDD).   

o Cho đến nay, người dân Alberta đã nhận được $96 triệu tiền thanh 

toán theo khả năng chi trả. Người ta ước tính rằng trong vòng sáu 

tháng, tổng cộng khoảng $500 triệu sẽ được chuyển qua. 

• Các khoản thanh toán đã được chuyển thông qua chuyển khoản trực tiếp 

hoặc séc cho tất cả những người Alberta đã đăng ký thành công trước ngày 

27 tháng Một. Những người Alberta đăng ký sau ngày 27 tháng Một sẽ nhận 

được các khoản thanh toán của họ trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn tất 

đơn đăng ký của họ.  

• Để được trợ giúp với các đơn đăng ký của mình, người dân Alberta có thể: 

o Gọi cho đường dây hỗ trợ Tài Khoản Đã Xác Minh theo số 1-844-643-

2789. 

o Gọi cho Đường Dây Thông Tin Kế Hoạch Hành Động về Khả Năng Chi 

Trả theo số 1-844-644-9955. 

o Trực tiếp đến bất kỳ đại lý đăng ký hoặc trung tâm Hỗ Trợ Alberta nào 

để nhận hỗ trợ tại 50 địa điểm và hơn 100 ngôn ngữ miễn phí.         

Cứu trợ lạm phát cho tất cả người dân Alberta  

• Những hỗ trợ theo khả năng chi trả khác cung cấp cứu trợ bao gồm: 

o $500 trong tổng số giảm giá điện.  

o Hàng trăm đô la cho người lái xe trong việc giảm thuế nhiên liệu ước 

tính. 
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o Tăng sáu phần trăm chỉ số cho các chương trình hỗ trợ cốt lõi như 

AISH, Hỗ Trợ Thu Nhập, Phúc Lợi Người Cao Niên và Phúc Lợi Gia 

Đình và Trẻ em Alberta. 

o Bảo vệ giá điện và khí đốt tự nhiên. 

o Những thay đổi về thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp giữ nhiều tiền hơn 

trong túi của các cá nhân và gia đình. 

• Nhiều thành phần trong Kế Hoạch Hành Động về Khả Năng Chi Trả trị giá 

$2.8 tỷ trong ba năm của Alberta sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho người dân 

Alberta trong tương lai. 

o Các biện pháp này bao gồm giảm giá khí đốt tự nhiên và giảm thuế 

nhiên liệu, dựa trên các yếu tố kích hoạt giá, cũng như việc lập chỉ mục 

hệ thống thuế và hỗ trợ xã hội của Alberta.  

• Chính phủ Alberta cũng đã đàm phán một thỏa thuận với chính phủ liên bang 

về các biện pháp phù hợp với khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ em 

sẽ giúp cha mẹ tiết kiệm từ $450 đến $635 hàng tháng cho một đứa trẻ được 

chăm sóc toàn thời gian.  

Thông tin liên quan 

• Đăng ký hoặc kiểm tra Trạng Thái Tài Khoản Đã Xác Minh của bạn Sign-up 

or check your Verified Account Status 

• Đăng ký Các Khoản Thanh Toán theo Khả Năng Chi Trả Apply for 

Affordability Payments 

• Kế Hoạch Hành Động về Khả Năng Chi Trả Affordability Action Plan 

Đa truyền thông 

• Video: Cách đăng ký các khoản thanh toán theo khả năng chi trả của bạn 

Video: How to apply for your affordability payments 

 

https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
https://affordability.alberta.ca/welcome
https://affordability.alberta.ca/welcome
https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3ErdhDf6DJ8&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cf081f34ab2d3401f5d5008db0ac510ee%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638115613721851046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pExEIs3cEFllVJ1iGYm5tb4u9OlLlRcybUJa%2B7ocYnk%3D&reserved=0

