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Kế hoạch Hành động của Ontario: Bảo vệ, Hỗ trợ, Phục hồi 

2020 Budget (Ngân sách năm 2020) cung cấp thêm nguồn lực để củng cố 

công tác y tế tuyến đầu, hỗ trợ người dân và các chủ lao động, đồng thời 

tạo nền tảng cho tiến trình phục hồi của Ontario 

Hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Rod Phillips đã công bố Kế hoạch Hành động của Ontario: Bảo vệ, Hỗ trợ, 

Phục hồi (Ontario’s Action Plan: Protect, Support, Recover) — giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hành động 

toàn diện nhằm ứng phó với các tác động nghiêm trọng lên sức khỏe và nền kinh tế do COVID-19. Kế hoạch 

Hành động của Ontario hiện đặt ra tổng số tiền hỗ trợ trị giá 45 tỷ đô trong ba năm để mang lại các nguồn lực 

y tế cần thiết nhằm tiếp tục bảo vệ người dân, cung cấp các chương trình quan trọng và biện pháp hỗ trợ về 

thuế để hỗ trợ các cá nhân, gia đình và các bên tạo việc làm bị ảnh hưởng bởi vi-rút, đồng thời tạo nền tảng 

cho tiến trình phục hồi kinh tế mạnh mẽ về lâu dài của tỉnh. 

Bảo vệ 

Tổng chi phí ứng phó y tế cho COVID-19 của Ontario hiện dự kiến ở mức 15.2 tỷ đô. Chính phủ sẽ cung cấp 

4 tỷ đô cho giai đoạn 2021–22 và thêm 2 tỷ đô cho giai đoạn 2022–23 nhằm đảm bảo Tỉnh có thể đáp ứng các 

nhu cầu liên tục biến đổi trong cuộc chiến chống đại dịch. Khoản chi cho giai đoạn 2020–21 bao gồm 2.8 tỷ 

đô nhằm hỗ trợ Kế hoạch Chuẩn bị Mùa thu về Y tế, Chăm sóc dài hạn và Giáo dục (Fall Preparedness Plan 

for Health, Long-Term Care and Education) của Tỉnh —kế hoạch toàn diện và mạnh mẽ nhất trong cả nước 

nhằm ứng phó với đợt bùng phát thứ hai của COVID-19. Kế hoạch này cũng bao gồm khoản tài trợ bổ sung 

để hỗ trợ giường bệnh, giải quyết tình trạng ứ đọng ca phẫu thuật và mua thêm vắc-xin cúm.  

Chính phủ cũng sẽ đầu tư thêm 572 triệu đô vào các bệnh viện của Ontario để hỗ trợ chi phí phụ trội của 

COVID-19, bao gồm việc xét nghiệm, các trung tâm đánh giá, phòng thí nghiệm và trang thiết bị y tế, cùng 

thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE). Khoản này nâng tổng số tài trợ dành cho bệnh viện vượt xa số tiền được cấp 

năm ngoái hơn 2.5 tỷ đô. Tỉnh đang đầu tư hơn 18 tỷ đô tài trợ vốn trong 10 năm để xây dựng cơ sở hạ tầng 

bệnh viện mới và mở rộng, đồng thời giải quyết các dự án nâng cấp khẩn cấp, bao gồm sửa chữa và bảo trì để 

giúp hiện đại hóa bệnh viện trên khắp Ontario. 

Để bảo vệ người thân trong các trung tâm chăm sóc dài hạn khỏi ảnh hưởng bởi đợt bùng phát COVID-19 lần 

thứ hai, cũng như để giải quyết các vấn đề tồn tại lâu nay trong hệ thống, Ontario sẽ cung cấp hơn nửa tỷ đô 

nhằm thực hiện các hoạt động cải tạo và biện pháp cần thiết để cải thiện năng lực kiểm soát và ngăn ngừa lây 

nhiễm, cho phép mua thêm các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và xây dựng lực lượng lao động lành nghề trong 

ngành y tế. Trong lúc Ủy ban Chăm sóc Dài hạn COVID-19 (Long-Term Care COVID-19 Commission) của 

Ontario hoàn tất việc đánh giá, chính phủ đang hành động tức thời để bảo vệ những người dân Ontario dễ bị 

tổn thương nhất. Tỉnh có kế hoạch tăng mức độ chăm sóc trực tiếp trung bình hàng ngày từ y tá hoặc nhân 

viên hỗ trợ cá nhân (PSW) lên bốn tiếng một ngày cho các cư dân trong những cơ sở chăm sóc dài hạn. Sự 

chăm sóc thêm này sẽ được thực hiện theo giai đoạn trong bốn năm tới và sẽ đưa Ontario trở thành tỉnh đi đầu 

trong số các tỉnh bang ở Canada. Kế hoạch đầy tham vọng này sẽ đòi hỏi các thay đổi đáng kể trong lĩnh vực 

chăm sóc dài hạn, bao gồm công tác tuyển dụng và đào tạo hàng chục nghìn nhân viên mới.  



“Ngay từ ngày đầu tiên của đại dịch, việc bảo vệ người dân đã là ưu tiên số một của chính phủ chúng tôi”, 

theo lời Bộ trưởng Phillips. “Những rủi ro về mặt sức khỏe mà COVID-19 gây ra vẫn vô cùng nghiêm trọng. 

Chúng tôi đang cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để giữ an toàn cho người dân, bao gồm những người thân 

của chúng ta trong các trung tâm chăm sóc dài hạn và các anh hùng ở tuyến đầu trong ngành y tế trong đợt 

bùng phát thứ hai và cả sau này.” 

Hỗ trợ 

Chính phủ hiện đang cung cấp tổng cộng khoảng 13.5 tỷ đô trong gói hỗ trợ cho người dân và các bên tạo 

việc làm trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động của Ontario. Khoản cứu trợ bổ sung này sẽ đảm bảo các gia 

đình, người cao tuổi, doanh nghiệp và người lao động được hỗ trợ trong suốt đợt bùng phát COVID-19 lần 

thứ hai và cả sau này.    

Để giúp bù đắp một số chi phí phụ trội do COVID-19, một lần nữa các cha mẹ sẽ nhận được 200 đô cho mỗi 

trẻ em dưới 12 tuổi và 250 đô cho trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu đặc biệt từ 21 tuổi trở xuống. Điều 

này có nghĩa là một gia đình với ba trẻ nhỏ, một trong số đó có nhu cầu đặc biệt, sẽ nhận được 1,300 đô trong 

năm 2020. 

Chính phủ đang thực hiện các bước đáng kể để bảo vệ người cao tuổi và giúp họ ở tại nhà của mình lâu hơn. 

Tỉnh đang đề xuất một chương trình Seniors’ Home Safety Tax Credit (Tín thuế An toàn Nhà cửa cho Người 

cao tuổi) mới cho năm thuế 2021, giúp mang lại khoản tín dụng trị giá 25 phần trăm cho những hoạt động cải 

tạo nhà ở đủ điều kiện lên đến 10,000 đô. Người cao tuổi sẽ đủ điều kiện bất kể mức thu nhập và cho dù họ có 

nợ thuế thu nhập cho năm 2021 hay không. Các thành niên trong gia đình có người cao tuổi sống cùng cũng 

sẽ đủ điều kiện.  

Chính phủ Ontario tiếp tục cam kết hỗ trợ những bên tạo việc làm trong giai đoạn chưa từng có tiền lệ này. 

Chính phủ sẽ cung cấp 300 triệu đô cứu trợ cho các doanh nghiệp đủ điều kiện trong các khu vực mà Tỉnh xác 

định rằng các hạn chế về mặt y tế công cộng được sửa đổi ở Giai đoạn 2 là cần thiết, hoặc trong tương lai, ở 

các khu vực được xếp loại là vùng Kiểm soát (Control) hoặc Cách ly (Lockdown). Khoản này giúp trang trải 

các chi phí cố định như các khoản thuế nhà đất và hóa đơn sử dụng năng lượng. Chính phủ cũng đang cung 

cấp thêm 1.8 tỷ đô cho Support for People and Jobs Fund (Quỹ Hỗ trợ Con người và Việc làm) trong hai năm 

tới để duy trì khả năng thích ứng với các nhu cầu liên tục biến đổi và tiếp tục hỗ trợ người dân Ontario.  

Bộ trưởng Phillips cho biết: “COVID-19 đã gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu và Ontario không hề miễn 

nhiễm. Mỗi thống kê kinh tế tiêu cực thể hiện một người dân bị mất việc làm, một chủ doanh nghiệp nhỏ đầy 

lo lắng hoặc một gia đình chật vật để kiếm sống qua ngày. Ngày nay, chúng tôi đang cung cấp các phương 

thức hỗ trợ mới cho những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm các bậc cha mẹ, người cao tuổi và 

chủ doanh nghiệp nhỏ, đồng thời tiếp nối những hỗ trợ đã được cung cấp trước đó.” 



Phục hồi 

Tuy rằng có thể thấy trước tương lai COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến Ontario và cả thế giới, 2020 Budget bắt 

đầu xây dựng một nền tảng cho tiến trình phục hồi kinh tế mạnh mẽ được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng. Chính 

phủ đang có kế hoạch đầu tư 4.8 tỷ đô vào các sáng kiến giúp hỗ trợ việc làm ngay bây giờ, đồng thời xóa bỏ 

các rào cản có thể ngăn Ontario phục hồi mạnh mẽ sau COVID-19. Một số sáng kiến lớn do chính phủ đề 

xuất là giảm giá thành điện - yếu tố làm giảm số lượng việc làm, giảm các loại thuế đánh vào việc làm, kết nối 

các cộng đồng chưa được phục vụ hoặc chưa được phục vụ thỏa đáng với khoản đầu tư ở mức lịch sử vào cơ 

sở hạ tầng băng thông rộng và đào tạo kỹ năng cho người lao động - bao gồm những người bị ảnh hưởng bởi 

đại dịch như những người lao động trong ngành du lịch và khách sạn - để giúp họ kết nối với các công việc 

cần những kĩ năng có nhu cầu cao.  

Chính phủ cũng đang hành động tức thời để giảm thuế cho những bên tạo việc làm và tạo sân chơi bình đẳng 

bằng cách cắt giảm mức thuế nhà đất cao mà tỉnh áp dụng cho doanh nghiệp xuống mức 0.88 phần trăm cho 

hơn 200,000 bất động sản – tức là 94 phần trăm trong tổng số tất cả các bất động sản thuộc doanh nghiệp 

trong tỉnh.  Điều này sẽ tạo ra một khoản tiết kiệm trong năm trị giá 450 triệu đô vào năm 2021, tương đương 

với một khoản cắt giảm 30 phần trăm cho nhiều chủ lao động.  

Ontario đang tiến thêm một bước nữa để cung cấp những phương thức hỗ trợ bổ sung cho những chủ lao động 

chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Chính phủ đã ghi nhận từ các thành phố rằng họ mong muốn có 

thêm các công cụ để cung cấp nhiều chương trình giảm thuế nhắm mục tiêu hơn cho những bên tạo việc làm 

trong cộng đồng của họ. Ontario đang đáp ứng các yêu cầu từ chính phủ địa phương bằng cách đề xuất trao 

các thành phố khả năng cắt giảm thuế nhà đất cho các doanh nghiệp nhỏ cùng một cam kết từ tỉnh về việc 

xem xét cung cấp số tiền tương đương với các mức giảm này. Việc này sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ 

một khoản giảm thuế nhà đất của tỉnh và thành phố trong giai đoạn 2022–23 lên đến 385 triệu đô, tùy thuộc 

vào cách áp dụng tại từng thành phố. 

Tỉnh cũng sẽ chấm dứt việc đánh thuế đối với việc làm cho thêm 30,000 chủ lao động bằng cách đề xuất rằng 

việc tăng mức miễn thuế Employer Health Tax (EHT – Thuế Sức khỏe Chủ lao động) từ 490,000 đô lên 1 

triệu đô được áp dụng cố định. Điều này sẽ giúp các chủ lao động thuộc khu vực tư nhân tiết kiệm 360 triệu 

đô trong giai đoạn 2021–22, số tiền đó có thể được tái đầu tư vào việc làm và tăng trưởng. Khoảng 90 phần 

trăm số chủ lao động sẽ không phải trả thuế EHT với khoản giảm thuế bổ sung này. 

Khi các chủ lao động xem xét Ontario dưới góc độ là một địa điểm kinh doanh, rõ ràng rằng giá điện công 

nghiệp và thương mại cao của tỉnh là một rào cản đối với đầu tư khiến một phần chủ lao động trong số đó 

phải đi nơi khác. 2020 Budget vạch ra một kế hoạch nhằm giảm gánh nặng cho các chủ lao động của Ontario 

có các hợp đồng có chi phí cao với các nhà sản xuất năng lượng tái tạo không dùng thủy điện - mức này sẽ 

được cắt giảm từ nay về sau. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, một phần chi phí của những hợp đồng này, 

được kí kết dưới thời chính phủ trước đây, sẽ được tài trợ bởi Tỉnh, không phải bởi những người trả phí. 

Khoản giảm chi phí điện này sẽ giúp giải phóng khoản tiền mà có thể được sử dụng tốt hơn để tạo việc làm. 

Các chủ lao động thương mại và công nghiệp có quy mô vừa và lớn hơn trung bình sẽ tiết kiệm được lần lượt 

là 14 và 16 phần trăm trên hóa đơn của họ từ năm 2021. Điều này có nghĩa là Ontario sẽ chuyển từ việc có 

mức giá điện thuộc diện kém cạnh tranh nhất sang các mức giá cạnh tranh hơn mức trung bình ở Mỹ. 



“Tất cả chúng ta ở Ontario đều tập trung vào việc vượt qua COVID-19”, Bộ trưởng Phllips nói. “Có lẽ sẽ khó 

nghĩ về tương lai khi chúng ta vẫn đang phải đối mặt với một đại dịch toàn cầu, nhưng nếu tất cả chúng ta đều 

làm phận sự của mình, cuối cùng COVID-19 rồi sẽ trở thành dĩ vãng. Chính phủ của chúng ta có trách nhiệm 

loại bỏ các rào cản đối với sự tăng trưởng cần thiết để tạo ra việc làm. Cái giá phải trả nếu Ontario tụt hậu 

trong khi phần còn lại của thế giới phục hồi đơn giản là quá lớn. Chúng ta không thể khoanh tay đứng chờ.”  

2020 Budget mang đến sự minh bạch trong bối cảnh một thế giới đầy bất ổn, bằng cách vạch ra một kế hoạch 

tài khóa trung hạn linh hoạt dựa trên các dự báo kinh tế mới nhất. Kế hoạch này cũng đưa ra các kịch bản 

khác thể hiện những cách thức mà triển vọng tài khóa của tỉnh có thể thay đổi tùy thuộc vào tốc độ phục hồi 

kinh tế. Chính phủ dự kiến một khoản thâm hụt 38.5 tỷ đô trong giai đoạn 2020–2021, một con số không đổi 

so với dự báo thâm hụt tại thời điểm của báo cáo 2020–21 First Quarter Finances (Tài chính Quý một Giai 

đoạn 2020–21) và phản ánh các khoản chi tiêu cấp thiết cho cuộc chiến chống lại COVID-19. Về trung hạn, 

chính phủ dự báo khoản thâm hụt giảm dần đều đặn ở mức 33.1 tỷ đô trong giai đoạn 2021–22 và 28.2 tỷ đô 

trong giai đoạn 2022–23. Nhận thức được tình trạng bất ổn kéo dài của đại dịch toàn cầu, chính phủ dự kiến 

sẽ lập một kế hoạch nhiều năm bao gồm lộ trình để đạt được sự cân bằng trong 2021 Budget (Ngân sách năm 

2021) chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2021. 

Các điểm nổi bật của Kế hoạch Hành động của Ontario: Bảo vệ, Hỗ trợ, 

Phục hồi:  

Bảo vệ — 15.2 tỷ đô, bao gồm khoản tài trợ mới trị giá 7.5 tỷ đô cho công tác ứng phó khẩn cấp trước 

COVID-19 của chính phủ. Các điểm nổi bật của khoản tài trợ mới bao gồm: 

• Tăng mức độ chăm sóc trực tiếp trung bình hàng ngày từ y tá hoặc nhân viên hỗ trợ cá nhân (PSW) cho 

mỗi cư dân trong các cơ sở chăm sóc dài hạn lên bốn tiếng một ngày trong giai đoạn bốn năm, đưa Ontario 

trở thành tỉnh đi đầu về bảo vệ người cao tuổi trong số các tỉnh bang tại Canada.  

• Cung cấp 4 tỷ đô trong giai đoạn 2021–22 và thêm 2 tỷ đô trong giai đoạn 2022–23 dành riêng để hỗ trợ 

cho việc bảo vệ sức khỏe người dân và hỗ trợ cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. 

• Mở cửa cơ sở bệnh viện Cortellucci Vaughan Hospital mới với phòng cấp cứu mới cùng các phòng phẫu 

thuật và thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất. Đây là bệnh viện xây mới đầu tiên được mở cửa ở 

Ontario trong 30 năm qua, giúp tăng thêm tổng sức chứa mới cho hệ thống. 

Hỗ trợ — 13.5 tỷ đô, bao gồm 2.4 tỷ đô hỗ trợ bổ sung cho người dân và việc làm. Các điểm nổi bật của 

khoản tài trợ mới bao gồm: 

• Cung cấp 380 triệu đô cho các cha mẹ thông qua một đợt thanh toán khác sau khoản tài trợ 378 triệu đô vào 

tháng 3 với 200 đô cho mỗi trẻ em dưới 12 tuổi và 250 đô cho mỗi trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu 

đặc biệt từ 21 tuổi trở xuống, thông qua sáng kiến Hỗ trợ cho Người học (Support for Learners). Khoản tiền 

này sẽ hỗ trợ cho các chi phí phụ trội do COVID-19, chẳng hạn như công nghệ cho việc học trực tuyến. 

Điều này có nghĩa là một gia đình với ba trẻ nhỏ, một trong số đó có nhu cầu đặc biệt, sẽ nhận được 1,300 

đô trong năm 2020 để hỗ trợ các chi phí liên quan đến công nghệ và trang thiết bị cho việc học tập.   



• Đề xuất chương trình Seniors’ Home Safety Tax Credit mới cho năm thuế 2021 - một khoản tín dụng trị giá 

25 phần trăm cho các hoạt động cải tạo nhà ở đủ điều kiện lên đến 10,000 đô - nhằm giúp người cao tuổi 

sống tại nhà của mình lâu hơn bằng cách giúp ngôi nhà của họ an toàn hơn và dễ sử dụng hơn. Người cao 

tuổi sẽ đủ điều kiện bất kể mức thu nhập và cho dù họ có nợ thuế thu nhập cho năm 2021 hay không. Các 

thành viên trong gia đình sống cùng và hỗ trợ họ cũng sẽ đủ điều kiện. 

• Đầu tư thêm 60 triệu đô vào Kế hoạch Hành động Thanh thiếu niên Da đen (Black Youth Action Plan) 

trong ba năm kể từ năm 2020–21, tăng gấp đôi khoản tài trợ ban đầu nhằm mở rộng chương trình hiện tại 

và kiến tạo chương trình mới nhằm  tăng năng lực về mặt kinh tế giúp hỗ trợ thanh thiếu niên Da đen đạt 

được thành về mặt kinh tế và xã hội. 

• Đầu tư 100 triệu đô cho Community Building Fund (Quỹ Xây dựng Cộng đồng) trong hai năm để hỗ trợ 

các tổ chức du lịch cộng đồng, văn hóa và thể thao đang gặp phải các áp lực tài chính đáng kể do đại dịch. 

• Cung cấp khoản tài trợ khẩn cấp một lần trị giá 25 triệu đô cho các tổ chức nghệ thuật của Ontario nhằm 

giúp trang trải các tổn thất hoạt động phát sinh do COVID-19. 

• Cung cấp thêm 1.8 tỷ đô cho Support for People and Jobs Fund trong hai năm tới, giai đoạn 2021-22 và 

2022–23 để đáp ứng các nhu cầu mới và tiếp tục hỗ trợ người dân Ontario. 

Phục hồi — 4.8 tỷ đô trong các biện pháp hỗ trợ mới nhằm xây dựng nền tảng cho tiến trình phục hồi mạnh 

mẽ được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng kinh tế. Các điểm nổi bật bao gồm: 

• Đầu tư thêm hơn 680 triệu đô vào cơ sở hạ tầng băng thông rộng trong bốn năm tới, kết hợp cùng các cam 

kết trước đó, giúp nâng mức đầu tư của Ontario lên con số lịch sử gần 1 tỷ đô nhằm đảm bảo sự kết nối 

giữa các cộng đồng trên toàn tỉnh.  

• Mang thêm việc làm đến Ontario với một kế hoạch toàn diện nhằm giải quyết vấn đề giá điện cao - điều 

làm giảm số lượng việc làm, tiết kiệm cho các chủ lao động công nghiệp và thương mại có quy mô vừa và 

lớn trung bình lần lượt khoảng 14 và 16 phần trăm trên hóa đơn tiền điện của họ (tương đương với thêm 

mức chi phí là 1.3 tỷ đô trong ba năm).       

• Giảm thuế nhà đất cho các bên tạo việc làm và tạo sân chơi bình đẳng bằng cách giảm mức thuế cao của 

Business Education Tax (BET – Thuế Giáo dục cho Doanh nghiệp) cho hơn 200,000 chủ lao động, tương 

đương với  94 phần trăm tất cả các bất động sản doanh nghiệp tại Ontario xuống mức 0.88 phần trăm. Điều 

này ngay lập tức sẽ giúp tiết kiệm 450 triệu đô hàng năm, tương đương với mức giảm 30 phần trăm cho 

nhiều doanh nghiệp hiện đang chịu mức thuế BET cao nhất trong tỉnh. 

• Đáp ứng các yêu cầu từ chính phủ địa phương bằng cách đề xuất trao cho các thành phố khả năng cắt giảm 

thuế nhà đất cho các doanh nghiệp nhỏ cùng một cam kết từ tỉnh về việc xem xét cung cấp khoản tiền 

tương đương với các mức giảm này. Khoản này sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ một khoản giảm 

thuế nhà đất của tỉnh và thành phố lên đến 385 triệu đô trong giai đoạn 2022–23, tùy thuộc vào cách áp 

dụng tại mỗi thành phố. 

• Chấm dứt việc đánh thuế đối với việc làm cho thêm 30,000 chủ lao động bằng cách đề xuất rằng việc tăng 

mức miễn thuế Employer Health Tax (EHT) từ 490,000 đô lên 1 triệu đô được áp dụng cố định. Với khoản 

giảm thuế bổ sung này, khoảng 90 phần trăm số chủ lao động sẽ không phải trả thuế EHT, giúp họ tiết kiệm 

360 triệu đô trong giai đoạn 2021-22, số tiền này có thể được tái đầu tư vào việc làm và tăng trưởng. 



• Cam kết hỗ trợ người dân Ontario lên đến 20 phần trăm chi phí du lịch đủ điều kiện tại Ontario để khuyến 

khích người dân khám phá Ontario một cách an toàn trong năm 2021 – năm du lịch tại chỗ của Ontario.  

• Kết nối những người lao động trong ngành du lịch và khách sạn và những người khác chịu ảnh hưởng nặng 

nề nhất do đại dịch với các khóa đào tạo và việc làm thông qua khoản đầu tư trị giá 180.5 triệu đô trong ba 

năm, bao gồm một chiến lược đào tạo người lao động tay nghề cao, thêm một khoản đầu tư 100 triệu đô 

dành riêng cho đào tạo kĩ năng thông qua Employment Ontario, chương trình Second Career được tái thiết 

kế và 59.5 triệu đô nhằm đạt được các kĩ năng có nhu cầu cao. 

• Cung cấp 500 triệu đô trong bốn năm để giúp các dịch vụ của chính phủ trở nên đáng tin cậy, thuận tiện và 

dễ tiếp cận hơn thông qua Ontario Onwards Acceleration Fund (Quỹ Tăng tốc Tiến tới Ontario). 



Các thông tin nhanh 

• Kể từ tháng 6, việc làm tại Ontario đã tăng thêm 838,000 việc làm và tính đến tháng 9, tỉ lệ người dân có 

việc làm đã đạt mức 95.8 phần trăm so với mức của tháng 2 năm 2020.  

• GDP thực tế của Ontario dự kiến sẽ giảm 6.5 phần trăm trong năm 2020 và tăng 4.9 phần trăm trong năm 

2021. Tăng trưởng kinh tế của Ontario được kỳ vọng sẽ tiếp tục sau năm 2021, với GDP thực tế dự kiến 

tăng 3.5 phần trăm vào năm 2022 trước khi bình ổn ở mức tăng trưởng 2.0 phần trăm vào năm 2023.  

• Đạo luật Fiscal Sustainability, Transparency and Accountability Act, 2019 (FSTAA) yêu cầu chính phủ 

công bố một kế hoạch phục hồi trong trường hợp không đưa ra dự kiến về một ngân sách cân đối vào năm 

cuối cùng của kế hoạch tài khóa nhiều năm. Đạo luật này cũng thừa nhận sự cần thiết phải linh hoạt và quy 

định chính phủ có thể ứng phó tùy theo hoàn cảnh biến đổi. Trước tình trạng bất ổn và những rủi ro còn 

tiếp diễn và chưa từng có tiền lệ liên quan đến đại dịch COVID-19, chính phủ đang đề xuất sửa đổi đạo luật 

FSTAA để tạm dừng yêu cầu đưa kế hoạch phục hồi vào 2020 Budget. 

• Ontario là khu vực pháp lý đầu tiên ở Canada công bố triển vọng tài khóa phản ánh tác động của khủng 

hoảng do COVID-19 vào ngày 25 tháng 3 năm 2020 trong Kế hoạch Hành động của Ontario: Ứng phó với 

COVID-19 (Ontario’s Action Plan: Responding to COVID-19). 
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