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Thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế 
giới để bù đắp những khoảng trống 
trong thị trường việc làm 

Ngày 18 tháng 01 năm 2023 Câu hỏi từ cơ quan truyền thông 

Chính quyền Alberta đang nỗ lực nhằm thu hút thêm nhiều 
người mới nhập cư để giúp phát triển nền kinh tế và giải 
quyết tình trạng thiếu nguồn nhân lực trong các lĩnh vực 
then chốt. 

Nền kinh tế của Alberta đã phục hồi mạnh mẽ và vấn đề lớn nhất cản trở sự tăng trưởng 

kinh tế mạnh hơn nữa là tình trạng thiếu lao động. Chính quyền Alberta đang thực hiện các 

thay đổi đối với Chương trình Nhập cư Lợi thế Alberta (Alberta Advantage Immigration 

Program - AAIP) nhằm tăng cơ hội cho những người lao động quốc tế, trong những ngành 

nghề có nhu cầu cao và có người thân ở Alberta để đảm nhiệm những vị trí công việc còn 

trống đó. 

AAIP là một chương trình nhập cư kinh tế, cho phép Alberta đề cử những người lao động 

đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân. Nếu những người mới đến đã có một hệ thống 

hỗ trợ được thiết lập sẵn khi họ nhận một công việc trong tỉnh, thì nhiều khả năng họ sẽ 

chuyển đổi dễ dàng hơn sang một nền văn hóa và cộng đồng mới. Ngoài việc làm cho quá 

trình hòa nhập vào cuộc sống ở Alberta dễ dàng hơn, điều này còn giúp giữ chân những 

người lao động này trong thời gian dài hơn.  

Các chuyên gia về ngành nghề dự đoán rằng, từ nay đến năm 2025, Alberta sẽ gặp phải 

tình trạng thiếu hụt người lao động có tay nghề do sự phát triển của các ngành nghề và 

người lao động nghỉ hưu. Hiện tại, Alberta có 100,000 cơ hội việc làm trong tỉnh trên tất cả 

các lĩnh vực. Các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực bao gồm chăm sóc sức khỏe, xây dựng, 

giáo dục, công nghệ và kỹ thuật. 

Những Thông tin Nhanh: 
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• Trong tháng 12 năm 2022, Alberta đã có thêm hơn 41,000 việc làm toàn thời 

gian mới để đạt tổng số gần 94,000 việc làm toàn thời gian vào năm 2022. Kể từ 

đầu năm 2021, đã có thêm 221,000 việc làm toàn thời gian ở Alberta. 

• Alberta đang dự báo rằng đến năm 2025, sẽ bị thiếu tổng số 33,100 người lao 

động ở một số ngành nghề, cấp độ kỹ năng và lĩnh vực. 

• AAIP là một chương trình nhập cư kinh tế, cho phép Alberta đề cử những người 

có khả năng trở thành thường trú nhân.  

o Những người được đề cử phải có những kỹ năng cần thiết để giải quyết 

tình trạng thiếu người làm việc ở Alberta và có thể chu cấp cho gia đình 

của họ. 

• Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (Immigration, Refugees and 

Citizenship Canada - IRCC) đặt ra những giới hạn về số lượng đề cử hàng năm 

của AAIP:  

o Trong năm 2022, AAIP đã cấp tổng cộng 6,500 giấy chứng nhận đề cử 

được IRCC phân bổ cho những người nhập cư lành nghề và bán lành 

nghề trên bảy diện nhập cư. 

• 3,120 giấy chứng nhận đã được phân bổ theo Diện Express Entry của Alberta. 
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• Diện Express Entry của Alberta 
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