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Ngân Sách 2023: Giữ an toàn cho cộng đồng và người dân Alberta  
Budget 2023: Keeping Albertans, communities safe 

Ngày 28 Tháng Hai 2023  

Ngân sách 2023 thúc đẩy sự an toàn và hạnh phúc của 

tất cả người dân Alberta bằng cách tăng cường các dịch 

vụ cảnh sát, cũng như các lựa chọn điều trị nghiện và 

sức khỏe tâm thần theo định hướng phục hồi. 

Ngân sách cung cấp $709 triệu cho an ninh công cộng trong năm 

2023-24, tăng $84 triệu so với ngân sách năm ngoái. Điều này sẽ 

thêm chính sách để giúp các thành phố chống tội phạm. 

 

“Những khoản đầu tư này sẽ tìm ra các giải pháp địa phương để 

giữ người dân Alberta và gia đình của họ an toàn,” Mike Ellis, Bộ 

Trưởng Bộ An Toàn Công Cộng và Các Dịch Vụ Khẩn Cấp của 

chính phủ đã cho biết. 

 

Khoản đầu tư trị giá $94 triệu vào năm 2023-24 sẽ bổ sung các 

dịch vụ và không gian để giải quyết cuộc khủng hoảng nghiện, 

với chú trọng cụ thể là Edmonton và Calgary. 

 

Khoản $12.5 triệu khác trong năm 2023-24 sẽ mở rộng việc điều 

trị trong các nhà tù để giúp các tù nhân hồi phục. Điều này nhằm 

mục đích giảm tái phạm và giữ cho cộng đồng an toàn trong khi 

nhận ra sức khỏe tâm thần và nghiện ngập là những vấn đề về 

chăm sóc sức khỏe. 

 

Và, $20 triệu trong ba năm sẽ bảo vệ và giúp đỡ tốt hơn những 

người sống sót và các nạn nhân của nạn buôn người, tăng khả 

năng tiếp cận của họ với các dịch vụ chuyên biệt. Một Văn Phòng 

Chống Buôn Bán Người của Alberta cũng sẽ được thành lập.    

 

“Ngân sách 2023 giúp chúng tôi xây dựng các cộng đồng an toàn 

được hỗ trợ bởi các dịch vụ cảnh sát mạnh mẽ, dịch vụ xã hội và 

lực lượng ứng cứu khẩn cấp,” Travis Toews, Bộ Trưởng Bộ Tài 

Chính Chính Phủ Alberta cho biết.   
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