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Lắng nghe người dân Alberta: Ngân sách 

năm 2023 

Ngày 7 tháng 11 năm 2022 Câu hỏi từ cơ quan truyền thông 

Chính quyền Alberta muốn lắng nghe ý kiến của người 
dân Alberta trong khi chuẩn bị Ngân sách năm 2023. 

Alberta tiếp tục dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế và Ngân sách năm 2023 sẽ 

tiếp tục giúp tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, đa dạng hóa nền kinh tế và tạo công ăn 

việc làm. Ngân sách năm 2023 tiếp tục cam kết của chúng tôi trong việc giúp cho chi 

phí sinh hoạt hợp với khả năng chi trả của người dân hơn, cải thiện hệ thống chăm 

sóc sức khỏe của chúng ta, tạo công ăn việc làm và bảo vệ người dân Alberta. 

 

“Alberta là nơi tốt nhất để sinh sống, làm việc và nuôi dạy gia đình của chúng ta. Ngân 

sách năm 2023 sẽ đặt người dân Alberta lên hàng đầu thông qua việc hỗ trợ các cộng 

đồng, doanh nghiệp và gia đình của chúng ta bằng các khoản đầu tư chiến lược để 

giúp chúng ta tiến tới một tương lai thịnh vượng. Tôi mong chờ được nghe về những 

ưu tiên và quan điểm của bạn cho Ngân sách năm 2023. Vui lòng dành thời gian để 

hoàn thành cuộc khảo sát hoặc tham gia theo bất cứ cách nào bạn có thể.” 

Travis Toews, Chủ tịch Hội đồng Ngân khố kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính  

Việc lắng nghe người dân Alberta thông qua những cuộc tham vấn cộng đồng là một 
phần giá trị trong quá trình phát triển ngân sách của Alberta. Ngoài ra, chính quyền 
cũng sẽ thu thập ý kiến đóng góp từ các nhóm bao gồm các nhà lãnh đạo cộng đồng 
và doanh nghiệp. 
 
Người dân Alberta có thể chia sẻ quan điểm và ý tưởng của mình về ngân sách cho 

năm tiếp theo bằng cách trả lời một cuộc khảo sát trực tuyến và tham gia các cuộc 

họp với người dân qua điện thoại với Bộ trưởng Tài chính Travis Toews. Các doanh 

nghiệp, thành phố, hiệp hội ngành nghề, tổ chức cộng đồng và các nhóm khác có thể 

thay mặt tổ chức của bạn gửi các tham vấn cho ngân sách thông qua cổng thông tin 

trực tuyến của chúng tôi. 

 

Cuộc khảo sát và cổng gửi tham vấn trực tuyến hiện đang mở. Để biết thêm thông tin 

về những điều này và các phương pháp tham vấn khác, vui lòng ghé thăm chúng tôi 

tại alberta.ca/BudgetConsultation.  

https://www.alberta.ca/budget-2021-consultation.aspx
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Những thông tin nhanh 
• Tại thời điểm cập nhật tài chính quý đầu tiên năm 2022-23 vào ngày 31 tháng 8: 

o Dự báo doanh thu cho năm 2022-23 là $75.9 tỷ trong khi dự báo chi phí là 

$62.7 tỷ. 

o Điều đó khiến thặng dư dự báo là $13.2 tỷ cho giai đoạn 2022-23, một 

phần lớn là do doanh thu vượt kỷ lục từ tài nguyên không tái tạo, cũng 

như thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn dự kiến. 

o Sau khi trả nợ $13.4 tỷ, khoản nợ do người đóng thuế hỗ trợ được dự 

báo là $79.8 tỷ vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. 

o Tỷ lệ nợ ròng trên GDP ước tính là 10.3 phần trăm vào cuối năm tài 

chính, con số này phù hợp với mục tiêu của tỉnh là giữ tỷ lệ này ở mức 

dưới 30 phần trăm, đảm bảo Alberta có khả năng tốt để trả nợ của mình. 

o Nền kinh tế của Alberta (được đo bằng tổng sản phẩm quốc nội thực tế, 

viết tắt là GDP) dự kiến sẽ tăng trưởng 4.9 phần trăm trong năm nay. 

 

Thông tin liên quan 
• Trang web tham vấn cho ngân sách 

• Cập nhật tài chính và báo cáo kinh tế của quý đầu tiên năm 2022-23 

 

 

 

 

Câu hỏi từ cơ quan truyền thông  

Charlotte Taillon  
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