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Các khoản tài trợ mới cho một nền kinh tế đang phục hồi 
New grants for a rebounding economy 
 
Ngày 02 Tháng Sáu 2022 

Các ứng dụng Việc Làm Alberta Ngay Lúc Này (Alberta Jobs Now) sẽ mở lại vào 

ngày mai –giúp các nhà tuyển dụng thuê nhân công mới và nâng cao các kỹ năng 

của họ để đáp ứng các nhu cầu của một nền kinh tế đang phát triển.   

Để giúp tiếp tục thành công vượt trội của Kế Hoạch Phục Hồi của Alberta, chương trình Việc Làm Alberta 

Ngay Lúc Này sẽ mở đợt tiếp nhận hồ sơ lần thứ ba và cũng là đợt cuối cùng vào ngày 3 tháng Sáu. Để giải 

quyết tình trạng thiếu lao động tiềm ẩn, những người sử dụng lao động đủ điều kiện có thể thuê và đào tạo 

tối đa 10 nhân công mới làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian. Các khoản trợ cấp sẽ bao gồm 25 phần 

trăm mức lương hàng năm của một nhân viên lên đến tối đa là $25,000 cho mỗi nhân viên. Hiện có sẵn 

khoảng $90 triệu trong tổng kinh phí.  

Để hỗ trợ thêm nữa cho những người dân Alberta đã phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp lâu dài, người 

sử dụng lao động có thể nhận được lên đến $37,500 để hỗ trợ vị trí mới nếu vị trí đó được lấp đầy bởi một 

người đã không làm việc ít nhất 27 tuần liên tiếp. Người sử dụng lao động thuê một người khuyết tật hội đủ 

điều kiện để nhận được cùng một khoản trợ cấp có giá trị cao hơn, bất kể người đó đã thất nghiệp trong bao 

lâu. 

Tính đến tháng Năm năm nay, hơn 12,600 người dân Alberta đang làm việc ở các vị trí được phê duyệt theo 

Việc Làm Alberta Ngay Lúc Này – đã bắt đầu giữa những thách thức của đại dịch vào năm ngoái, với trọng 

tâm là đưa người dân Alberta trở lại làm việc, và đã phát triển nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động 

hiện nay. Các loại công việc hàng đầu đang được tuyển dụng thông qua chương trình bao gồm người phục 

vụ đồ ăn và thức uống, đầu bếp, nhân viên bán lẻ, nhân viên hành chính và tài xế xe tải vận tải.   

Hỗ Trợ Sự Phục Hồi Của Alberta 

Việc Làm Alberta Ngay Lúc Này là một thành phần quan trọng trong Kế Hoạch Phục Hồi của Alberta nhằm 

tạo ra việc làm và đa dạng hóa nền kinh tế bằng cách tăng cường lực lượng lao động với các chương trình 

đào tạo kỹ năng và trợ cấp việc làm. 

Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình, các doanh nghiệp khu vực tư nhân hoặc các tổ chức phi lợi 

nhuận phải sử dụng kinh phí tài trợ để thuê người dân Alberta vào một vị trí mới hoặc vị trí trống. Người 

thuê mới phải cư trú và làm việc tại Alberta và không được làm việc cho chủ tuyển dụng trong vòng 90 ngày 

trước đó.  



Classification: Public 
 

Điểm nhanh các sự kiện 

• Các nhà tuyển dụng sẽ có thể nộp đơn cho đợt tiếp nhận lần thứ ba của Việc Làm Alberta Ngay Lúc 

Này tại alberta.ca/jobsnow kể từ 9 giờ sáng ngày 3 tháng Sáu.  

• Những người sử dụng lao động đã thuê các nhân viên đủ điều kiện vào hoặc sau ngày 17 tháng 

Mười Hai năm 2021, ngày kết thúc đợt tiếp nhận trước đó, có thể nộp đơn. 

• Các đơn đăng ký sẽ được xem xét trên cơ sở nhập trước, xuất trước cho đến khi kinh phí được phân 

bổ. 

• Khoản trợ cấp có thể được sử dụng để trang trải tiền lương hoặc chi phí đào tạo. 

• Tính đến tháng Năm năm 2022, năm ngành công nghiệp hàng đầu áp dụng cho chương trình bao 

gồm:   

o khu vực lưu trú và dịch vụ ăn uống – 21.12 phần trăm 

o các dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật – 11.19 phần trăm 

o xây dựng – 9.46 phần trăm 

o thương mại bán lẻ – 7.47 phần trăm 

o sản xuất – 6.94 phần trăm 

Thông tin liên quan 

• Việc Làm Alberta Ngay Lúc Này Alberta Jobs Now 

• Kế Hoạch Phục Hồi của Alberta Alberta's Recovery Plan 

Yêu cầu về truyền thông 

Roy Dallmann  

587-873-7140 

Thư Ký Báo Chí, Lao Động và Nhập Cư 
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