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Ngân Sách 2023: Tăng cường chăm sóc sức khỏe  
Budget 2023: Strengthening health care 

Ngày 28 Tháng Hai 2023  

Ngân sách 2023 bảo đảm tương lai của Alberta bằng 

cách cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe. 

Chính phủ Alberta đang thực hiện khoản đầu tư cao kỷ lục trị giá 

$24.5 tỷ vào quỹ hoạt động của Bộ Y Tế trong năm nay, tăng 4.1 

phần trăm so với năm ngoái. Số tiền bổ sung sẽ hỗ trợ các ưu 

tiên trong Kế Hoạch Hành Động Chăm Sóc Sức Khỏe để cải thiện 

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân Alberta.   

Ngân sách 2023 cung cấp $3.1 tỷ cho xây dựng, mở rộng sửa 

chữa và bảo trì các cơ sở. Điều này bao gồm tài trợ cho Bệnh 

Viện Khu Vực Red Deer, để tăng cường các dịch vụ quan trọng 

tại một trong những bệnh viện lớn nhất của Alberta. Những đồng 

đô la cũng sẽ được dùng cho các dự án chẳng hạn như Bệnh 

Viện Nhi Đồng Stollery ở Edmonton, Trung Tâm Y Tế Khu Vực 

Bắc Calgary/Airdrie, mở rộng Bệnh Viện Cộng Đồng Strathcona, 

và các cơ sở mới hoặc nâng cấp ở Bassano, Cardston, và 

Whitecourt. 

Ngân sách 2023 bao gồm $158 triệu vào năm 2023-24 để thu hút 

nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe hơn, bao gồm cả bác sĩ và y 

tá. 

“Đây là một khoản đầu tư chăm sóc sức khỏe cao kỷ lục khác 

trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe,” theo Jason Copping, Bộ 

Trưởng Bộ Y Tế Chính Phủ Alberta cho biết. 

Ngân sách 2023 cũng bắt đầu tăng $211 triệu trong ba năm để 

cải thiện thời gian phản hồi của xe cứu thương. 

Nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, chính phủ 

Alberta đang đầu tư hơn $2 tỷ vào năm 2023-24. 

“Bằng cách nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe quan trọng, 

chúng tôi có thể bảo đảm rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của 

chúng tôi có thể đáp ứng các nhu cầu của người dân chúng ta,” 
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Travis Toews, Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Chính Phủ Alberta cho biết. 

Ngân sách 2023 bao gồm gần $4.3 tỷ hỗ trợ điều hành kết hợp cho các chương trình Chăm Sóc 

Cộng Đồng, Chăm Sóc Liên Tục và Chăm Sóc Tại Gia, nhiều hơn 15 phần trăm so với năm ngoái.  

Trong vòng ba năm, chính phủ Alberta cũng sẽ đầu tư $155 triệu để xây dựng các dịch vụ cai nghiện 

dài hạn bổ sung. 

 

 


