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Tăng số người nhập cư là một thắng lợi cho nền kinh tế 
Ngày 2 tháng 2 năm 2023  

Alberta có thể tiếp tục đà phát triển kinh tế của tỉnh 

thông qua việc tăng số lượng người nhập cư, điều này 

sẽ hỗ trợ các nền kinh tế địa phương và giúp có đủ 

người để đảm nhận các vị trí công việc trong các khu 

vực trọng điểm. 

 

Chính quyền Alberta đã và đang tích cực vận động chính phủ 

trung ương để tăng số lượng người nhập cư mà tỉnh có thể nhận 

mỗi năm. Với nền kinh tế đang phát triển và khoảng 100,000 vị trí 

việc làm cần có người đảm nhận của Alberta, tỉnh cần thêm 

người lao động có kỹ năng cao.  

 

Nhờ vào sự vận động đó, chính quyền của Alberta đã được thông 

báo rằng Chương trình Nhập cư Alberta Advantage (Alberta 

Advantage Immigration Program - AAIP) sẽ có thể cấp 9,750 đề 

cử trong năm 2023. Tỉnh dự kiến sẽ nhận được 10,140 đề cử 

trong năm 2024 và 10,849 đề cử trong năm 2025, tăng đáng kể 

so với mức 6,500 đề cử được cấp chỉ tiêu trong năm 2022.  

 

“Alberta cần nhiều người nhập cư hơn. Chúng ta cần họ để giúp 

phát triển các cộng đồng của chúng ta, giải quyết tình trạng thiếu 

hụt lao động trong các lĩnh vực quan trọng và giúp nền kinh tế 

của Alberta tiếp tục thành công. Tôi đã vận động chính phủ trung 

ương trong nhiều tháng để được tăng số lượng đề cử của Alberta 

và tôi rất vui khi thấy rằng họ đã lắng nghe yêu cầu của tôi.” 

Bà Rajan Sawhney, Bộ trưởng Thương mại, Nhập cư và Đa văn 

hóa  

 

Việc thu hút người nhập cư đến Alberta sẽ giữ vai trò then chốt 

trong việc giải quyết tình trạng thiếu lao động trên toàn tỉnh. 

Những người mới đến mang theo những kỹ năng và tài năng mới 

và sẽ hỗ trợ các ngành nghề chính như chăm sóc sức khỏe, xây 

dựng, công nghệ, nông nghiệp, du lịch và khách sạn, cùng với 

những ngành nghề khác. 
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“Việc tăng số lượng chứng nhận đề cử cho Chương trình Nhập cư Alberta Advantage là một tin đáng 

mừng. Những người mới đến không chỉ mang theo những kỹ năng, ý tưởng và tầm nhìn mới cho lực 

lượng lao động của Alberta, mà họ còn giúp chúng ta tạo ra công ăn việc làm, đa dạng hóa nền kinh 

tế và củng cố lực lượng lao động trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.”  

Ông Kaycee Madu, Bộ trưởng Bộ các Ngành nghề Kỹ năng Cao (Minister of Skilled Trades and 

Professions) 

 

AAIP bao gồm các Ngạch Đổi mới Nông thôn (Rural Renewal) và Doanh nhân Nông thôn (Rural 

Entrepreneur) để giúp hỗ trợ các nền kinh tế địa phương trên toàn tỉnh. Những ngạch này giúp thu 

hút người nhập cư đến vùng nông thôn Alberta, nơi họ sẽ trở thành những thành viên cộng đồng tốt 

và đảm nhận các việc làm còn trống bên ngoài các khu vực thành thị.   

 

“Thế giới đã bắt kịp với Alberta Advantage được Điều chỉnh và những cơ hội cho thành công chỉ có 

thể tìm thấy ở đây. Các ngạch Doanh nhân Nông thôn và Đổi mới Nông thôn đảm bảo rằng những 

người mới đến có tay nghề cao được hỗ trợ và có thể phát triển và đạt được thành tựu bên ngoài 

các thành phố lớn nhất của Alberta và đảm nhiệm các vị trí còn trống trên toàn tỉnh của chúng ta.” 

Ông Brian Jean, Bộ trưởng Bộ Việc làm, Kinh tế và Phát triển Miền Bắc (Jobs, Economy and 

Northern Development) 

 

AAIP cung cấp nhiều lộ trình đa dạng cho những người mới đến trong tất cả các lĩnh vực và ở mọi 

cấp độ kỹ năng, bao gồm cả lao động tạm thời người nước ngoài, sinh viên quốc tế đã ra trường và 

doanh nhân để họ trở thành thường trú nhân tại Albera. 

 

“Những người mới đến mang những kỹ năng có giá trị cho Alberta và đóng vai trò quan trọng trong 

việc phát triển nền kinh tế của chúng ta, vì vậy đây là một tin tuyệt vời cho Alberta, đồng thời cũng là 

một cách khác để chính quyền của chúng ta giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề. Bộ 

Giáo dục Nâng cao (Advanced Education) sẽ tiếp tục đảm bảo hệ thống giáo dục sau trung học của 

chúng ta rộng mở và có chi phí vừa phải để mọi người đều có cơ hội thu được các kỹ năng và kiến 

thức họ cần để xây dựng sự nghiệp thành công và đảm bảo cho tương lai của Alberta.” 

Ông Demetrios Nicolaides, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nâng cao 

 

Nhìn chung, khả năng của Alberta trong việc tăng số lượng đề cử cho người nhập cư mới sẽ tiếp tục 

tạo đà phát triển kinh tế cho tỉnh trong nhiều năm tới.  

 

“Sự gia tăng đáng kể số lượng người mới đến mà Alberta có thể chào đón thông qua Chương trình 

Nhập cư Alberta Advantage sẽ là một điều tích cực có ý nghĩa đối với nền kinh tế và xã hội của 

chúng ta. Người nhập cư giúp Alberta theo rất nhiều cách, một trong số đó là giúp giải quyết tình 

trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong các ngành nghề có nhu cầu cao. Chúng tôi đã yêu cầu mức tăng 

đáng kể trong chương trình nhập cư kinh tế được đẩy nhanh để đáp ứng những nhu cầu này và 

chúng tôi hoan nghênh việc chính quyền tỉnh và chính phủ trung ương đã hợp tác cùng nhau để biến 

điều này thành hiện thực.”  
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Ông Adam Legge, chủ tịch, Hội đồng Doanh nghiệp của Alberta (Business Council of Alberta) 

 

Thông tin nhanh 

• Mặc dù Alberta đã bổ sung 120,000 việc làm kể từ đầu năm 2021, nhưng vẫn còn khoảng 74,140 

việc làm còn trống và người ta dự báo đến năm 2025 sẽ thiếu 33,100 lao động ở nhiều ngành 

nghề, trình độ kỹ năng và lĩnh vực.  

• Kể từ tháng 10 năm 2020, Alberta đã tạo ra nhiều lộ trình mới, điều chỉnh chương trình và thiết 

lập các cơ chế xử lý ưu tiên để tăng cơ hội và thu hút những người mới có kỹ năng. Những sáng 

kiến này bao gồm: 

o Ngạch Alberta Express Entry – những kỹ năng có nhu cầu cao và có người thân ở Alberta 

o Người làm việc về Tôn giáo đủ Điều kiện (Religious Workers Eligibility)  

o Ngạch Đổi mới Nông thôn (Rural Renewal)  

o Ngạch Doanh nhân Nông thôn (Rural Entrepreneur)  

o Phản ứng với cuộc Khủng hoảng ở Ukraina  

o Lộ trình Công nghệ được Đẩy nhanh (Accelerated Tech Pathway)  

o Ngạch Doanh nhân Tốt nghiệp ở Nước ngoài (Foreign Graduate Entrepreneur)  

o Ngạch Doanh nhân Tốt nghiệp (Graduate Entrepreneur)  


