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Ngân sách 2023: Bảo Đảm Tương Lai của Alberta 
Budget 2023: Securing Alberta’s future  

Ngày 28 Tháng Hai 2023  

Ngân sách mới của chính phủ cho năm tới sẽ giúp 

người dân Alberta trang trải các chi phí, tạo việc làm, cải 

thiện các dịch vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe, và gìn 

giữ cộng đồng an toàn.  

 

Kế hoạch sẽ không chi tiêu nhiều tiền hơn Chính Phủ dự kiến. 

 

“Trách nhiệm tài chính là vấn đề. Đó là chìa khóa để đạt được vị 

thế tài chính vững chắc của chúng ta,” Travis Toews, Bộ Trưởng 

Bộ Tài Chính của Chính Phủ Alberta cho biết. 

 

Ngân sách sẽ giảm chi phí cho các gia đình, với $2.3 tỷ sẽ được 

chi cho các biện pháp về khả năng chi trả. Điều này bao gồm lãi 

suất thấp hơn cho các khoản vay sinh viên, trợ cấp cho các gia 

đình có con nuôi, tăng lương cho người lao động trong khu vực 

dịch vụ xã hội và tín dụng thuế lớn hơn cho các khoản đóng góp 

đến các tổ chức từ thiện.  

 

Ngân sách bỏ thêm tiền vào các trường học để thu nhỏ hơn quy 

mô lớp học bằng cách tuyển thêm tới 3,000 nhân viên trường 

học. Đối với giáo dục hậu trung học, khoản tăng $111 triệu trong 

ba năm sẽ giúp nhiều sinh viên hơn chọn các chương trình được 

yêu cầu nhiều nhất, bao gồm cả công nghệ và kinh doanh.   

 

Sẽ có $59 triệu cho hàng ngàn không gian chăm sóc trẻ em được 

cấp phép và các khoản trợ cấp mới cho các nhà điều hành dịch 

vụ chăm sóc trẻ em cũng như trợ cấp cho chi phí chăm sóc trẻ 

em của cha mẹ. 

 

Nhiều tiền hơn sẽ được cung cấp nhằm tăng cường an toàn công 

cộng. Số tiền này sẽ được chi cho việc trị an và các dịch vụ cộng 

đồng để giúp những người nghiện phục hồi và thay đổi cuộc sống 

của họ.   
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Chính phủ dự kiến sẽ nhận được $70.7 tỷ doanh thu trong năm tài chính 2023-24. Doanh thu từ việc 

bán các nguồn tài nguyên không thể tái tạo như dầu và khí đốt, được ước tính là $18.4 tỷ. 

 

Các kế hoạch ngân sách sẽ chi $68.3 tỷ trong năm tài chính, bắt đầu vào ngày 1 tháng Tư và kết 

thúc vào ngày 31 tháng Ba năm sau. Một khoản thặng dư $2.4 tỷ sẽ còn lại vào cuối năm tài chính.  
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