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Xây dựng Ontario 

Tỉnh Công bố Bản Hoạch định Kinh tế Mùa thu năm 2021 

TORONTO - Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Peter Bethlenfalvy đã công bố bản Triển vọng Kinh tế 
và Đánh giá Tài chính của Ontario năm 2021: Xây dựng Ontario. Bản hoạch định này trình bày cách 
thức chính quyền sẽ xây dựng nền tảng cho quá trình phục hồi và sự thịnh vượng của Ontario thông 
qua việc xúc tiến khởi công cơ sở hạ tầng quan trọng, thu hút thêm đầu tư và khôi phục vị thế dẫn 
đầu trong ngành sản xuất ô tô và các ngành công nghiệp khác. Kế hoạch này cũng để bảo vệ sự tiến 
triển mà Ontario đã đạt được sẽ không bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 

Bộ trưởng Bethlenfalvy cho biết: “Khi chúng tôi tiếp tục bảo vệ sự tiến triển đã phải khó khăn mới 
đạt được sẽ không bị ảnh hưởng bởi đại dịch, chính quyền của chúng tôi đang hướng về phía trước 
với kế hoạch xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn và tươi sáng hơn cho các gia đình, người lao động 
và doanh nghiệp ở Ontario”. “Bằng cách khai thác các khoáng sản quan trọng ở miền Bắc, tận dụng 
năng lực sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu, kế hoạch của chúng tôi sẽ thúc đẩy quá trình 
phục hồi kinh tế và sự thịnh vượng cho tất cả các vùng trong tỉnh chúng ta.” 

Bảo vệ sự Tiến triển của Chúng ta: Chính quyền có kế hoạch xây dựng một hệ thống y tế và chăm sóc 
dài hạn- để mang đến sự chăm sóc chất lượng mà những người thân yêu của chúng ta đáng được 
hưởng.  

Các điểm nổi bật bao gồm:  

• Để củng cố lực lượng lao động cho hệ thống y tế và chăm sóc dài hạn, Ontario sẽ đầu tư $342 
triệu, bắt đầu từ năm 2021–22, để bổ sung hơn 5,000 y tá có đăng ký hành nghề mới và có tay 
nghề cao, y tá thực hành có đăng ký hành nghề cũng như 8,000 nhân viên hỗ trợ cá nhân. Ngoài 
ra, Ontario sẽ đầu tư $57.6 triệu, bắt đầu từ năm 2022–23, để tuyển dụng 225 y tá cao cấp trong 
lĩnh vực chăm sóc dài hạn.  

• Để giúp các bệnh nhân phải nhập viện tiếp tục phục hồi và cải thiện chức năng tại nhà, nơi họ cảm 
thấy thoải mái nhất, Tỉnh sẽ đầu tư thêm $548.5 triệu trong ba năm để mở rộng dịch vụ chăm sóc 
tại nhà và trong cộng đồng. Nguồn kinh phí này sẽ hỗ trợ lên tới 28,000 bệnh nhân sau phẫu thuật 
cấp tính và 21,000 bệnh nhân có bệnh trạng phức tạp mỗi năm.  

• Để hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thể chất của nhân viên y tế và nhân viên trong ngành chăm sóc dài 
hạn trong toàn tỉnh, chính quyền sẽ đầu tư $12.4 triệu trong hai năm bắt đầu từ năm 2021–22 để 
duy trì khả năng tiếp cận nhanh chóng với các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần và nghiện ngập 
hiện có và được mở rộng.  

• Để đảm bảo an toàn cho cư dân trong các cơ sở chăm sóc dài hạn, chính quyền sẽ cung cấp thêm 
$72.3 triệu trong ba năm để tăng năng lực giám sát việc thực thi quy định bao gồm mục tiêu đến 
năm 2022–23 sẽ tăng gấp đôi số lượng thanh tra viên trong toàn tỉnh. Việc này sẽ khiến tỷ lệ thanh 
tra viên so với số lượng cơ sở chăm sóc dài hạn của Ontario đạt mức cao nhất ở Canada.  



Xây dựng Ontario: Chính quyền có kế hoạch xây dựng tương lai của Ontario thông qua việc xúc tiến 
khởi công đường cao tốc, bệnh viện, nhà ở và internet tốc độ cao. Với những khoản đầu tư này, 
chính quyền sẽ mở rộng năng lực chăm sóc sức khỏe, cung cấp khả năng tiếp cận các tài nguyên 

khoáng sản quan trọng ở phía Bắc của Ontario và cắt giảm thời gian kẹt xe cho tài xế để họ có thể 
dành nhiều thời gian hơn bên bạn bè và gia đình. 

Các điểm nổi bật bao gồm:  

• Để xây dựng, mở rộng và sửa chữa các đường cao tốc và cầu của Ontario, tạo việc làm và thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, chính quyền đã đầu tư khoảng $2.6 tỷ tiền tài trợ cho giai đoạn 2021–22 để 
hỗ trợ Chương trình Đường cao tốc Ontario (Ontario Highways Program). Chương trình này có hơn 
580 dự án xây dựng, mở rộng và phục hồi. Trong khuôn khổ Chương trình Đường cao tốc 
(Highways Program), chính quyền đã cam kết sẽ cấp tiền tài trợ để xây dựng và nâng cấp Đường 
vượt Bradford (Bradford Bypass) và Cao tốc 413 (Highway 413).  

• Hợp tác với các cộng đồng ở phía Bắc và cộng đồng First Nation để tạo việc làm, khai thác các 
khoáng sản quan trọng và mang lại sự thịnh vượng kinh tế cho phía Bắc của Ontario, Tỉnh đã cam 
kết sẽ cấp gần $1 tỷ để hỗ trợ công tác lập kế hoạch và xây dựng mạng lưới đường giao thông cho 
tất cả các mùa, cũng như các dự án khác mà sẽ giúp đưa sự thịnh vượng đến với các cộng đồng 
First Nations ở miền Bắc xa xôi. Chính phủ Canada phải sẵn sàng đảm đương và cung cấp kinh phí 
tương đương với những mức mà Ontario đã cam kết trong dự án then chốt này.  

• Ontario đang đáp ứng nhu cầu do thành phố đưa ra thông qua việc tăng gấp đôi khoản đầu tư 
hàng năm vào chương trình Quỹ Cơ sở hạ tầng Cộng đồng của Ontario (Ontario Community 
Infrastructure Fund program). Việc thêm khoản đầu tư trong nhiều năm trị giá $1 tỷ này sẽ nâng 

tổng mức đầu tư lên gần $2 tỷ trong 5 năm tiếp theo, bắt đầu từ năm 2021–22, để cung cấp sự 
chắc chắn và tính ổn định cho 424 cộng đồng nhỏ, ở khu vực nông thôn và miền Bắc để họ có thể 
xây dựng và sửa chữa cầu đường, và cơ sở hạ tầng cấp thoát nước.  

• Để đến cuối năm 2025, tất cả các khu vực của Ontario đều có khả năng truy cập Internet tốc độ 
cao, ổn định, giá cả phải chăng, Tỉnh đã đưa ra cam kết lịch sử là gần $4 tỷ trong vòng sáu năm.  

• Để giải quyết tình trạng bỏ bê đã tồn tại trong nhiều thập kỷ qua và giúp những người đang chờ 
được nhận vào những cơ sở chăm sóc lâu dài, Ontario có kế hoạch đầu tư thêm $3.7 tỷ  bắt đầu từ 
năm 2024–25, để xây dựng thêm tổng số 10,000 giường mới trong cơ sở chăm sóc dài hạn -và 
nâng cấp 12,000 giường hiện có lên tiêu chuẩn thiết kế hiện đại. Khoản tiền này sẽ nâng tổng số 
tiền đầu tư lên $6,4 tỷ kể từ mùa xuân năm 2019 - một khoản đầu tư lịch sử mà đến năm 2028 sẽ 
đem đến tổng số hơn 30,000 giường mới và khoảng 28,000 giường được nâng cấp trong cơ sở 
chăm sóc dài hạn trên toàn tỉnh.  

• Để hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, Ontario sẽ đầu tư $30.2 tỷ 
trong 10 năm tới để xây dựng, mở rộng và nâng cấp các bệnh viện, một cam kết lịch sử nhằm đảm 
bảo mọi người đều có thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần trong cộng đồng của mình.  



Hỗ trợ Người lao động: Chính quyền muốn người lao động tham gia chạy đua lên đỉnh chứ không 
phải chạy đua xuống đáy. Đây là lý do chính quyền có kế hoạch nâng cao vị thế cho người lao động 
của Ontario bằng cách đề xuất tăng mức lương tối thiểu, cung cấp tiền tài trợ để người lao động có 

thể học các kỹ năng mới và thu hút đầu tư vào các khoáng sản quan trọng, sản xuất ô tô và các 
ngành công nghiệp khác để tạo ra việc làm với mức lương cao.  

Các điểm nổi bật bao gồm: 

• Để hỗ trợ người lao động, chính quyền đang đề xuất tăng mức lương tối thiểu chung lên $15 một 
giờ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và loại bỏ mức lương tối thiểu đặc biệt đối với những 
người phục vụ bia rượu bằng cách nâng lên bằng mức lương tối thiểu chung.   

• Để củng cố vị thế của Ontario như một trong những khu vực hàng đầu của Bắc Mỹ về các khoáng 
sản quan trọng được khai thác có trách nhiệm, Tỉnh đã công bố những kế hoạch xây dựng Chiến 
lược Khoáng sản Quan trọng (Critical Minerals Strategy) đầu tiên của mình. Những nguồn khoáng 
sản quan trọng dồi dào trong tỉnh sẽ giúp thu về các khoản đầu tư như công nghệ xe điện mới và 
tạo cơ hội mới cho người lao động của Ontario. 

• Để bảo vệ và tạo công ăn việc làm trong lĩnh vực xe hơi, Tỉnh đã thu được những cam kết về khoản 
đầu tư trị giá $5.6 tỷ từ các hãng sản xuất xe hơi lớn cho năng lực chuỗi cung ứng xe điện. 

• Để đáp ứng sự cạnh tranh ngày càng tăng về đầu tư cũng như những thách thức trong chuỗi cung 
ứng, Ontario sẽ xây dựng một chương trình Năng lực Cạnh tranh về Sản xuất Tiên tiến và Đổi mới 
(Advanced Manufacturing and Innovation Competitiveness stream) trị giá $40 triệu trong toàn 
tỉnh trong hai năm. Đây là một phần trong Chương trình Phát triển Khu vực (Regional 

Development Program).  

• Để giúp người lao động có được công việc tốt, Ontario sẽ đầu tư thêm $90.3 triệu trong ba năm 
bắt đầu từ năm 2021–22 trong Chiến lược Ngành nghề có Kỹ năng (Skilled Trades Strategy). Các 
sáng kiến mới quan trọng bao gồm tạo hội chợ về ngành nghề có kỹ năng cũng như tăng cường 
Chương trình Học việc cho Thanh thiếu niên Ontario (Ontario Youth Apprenticeship Program) 
và -Chương trình  Đào tạo Dự bị Học việc (Pre-Apprenticeship Training Program).  

• Để cung cấp thêm cơ hội đào tạo cho người lao động, chính quyền đang đề xuất gia hạn Ontario 
Jobs Training Tax Credit (Tín Thuế Đào tạo Việc làm Ontario) đến năm 2022. Việc gia hạn tín dụng 
đến năm 2022 theo ước tính sẽ cung cấp khoản hỗ trợ khoảng $275 triệu cho khoảng 240,000 
người, tương đương với trung bình là $1,150 cho một người.  

• Để hỗ trợ những người lao động cần được đào tạo để có việc làm, Tỉnh sẽ đầu tư thêm $5 triệu 
trong giai đoạn 2021–22 để mở rộng chương trình Sự nghiệp Thứ hai (Second Career program). 

• Để giúp lĩnh vực du lịch và dịch vụ khách hàng phục hồi, và khuyến khích các gia đình Ontario 
khám phá tỉnh, chính quyền đang đề xuất Ontario Staycation Tax Credit (Tín Thuế Kỳ nghỉ Tại chỗ 
của Ontario) mới, áp dụng tạm thời cho năm 2022. Theo ước tính, khoản tín thuế này sẽ cung cấp 
$270 triệu để hỗ trợ hơn một triệu rưỡi gia đình khám phá thêm về Ontario. 



• Để bảo vệ người lao động Ontario khỏi bị bóc lột và buôn bán lao động, chính quyền sẽ đầu tư 
$1.1 triệu trong giai đoạn 2021–22 để hỗ trợ một nhóm viên chức chuyên trách thực hiện các 
cuộc thanh tra tập trung đối với các cơ quan trợ giúp tạm thời và những nhà tuyển dụng lao động 

nhập cư. Chương trình thí điểm sẽ giúp bảo vệ một số người trong những người lao động dễ bị làm 
hại nhất và chịu thiệt thòi nhiều nhất.  

Bộ trưởng Bethlenfalvy nói: “Những phẩm chất đã giúp tỉnh của chúng ta vượt qua những ngày 
tháng cam go nhất của đại dịch — tinh thần của người dân Ontario — sẽ đưa chúng ta đến một 
tương lai tươi sáng hơn, thịnh vượng hơn”. “Chính quyền của chúng tôi có một kế hoạch có trách 
nhiệm và thận trọng, tạo điều kiện cho sự phục hồi kinh tế và tài chính có động lực là sự tăng trưởng. 
Đó là một kế hoạch để bảo vệ sự tiến triển mà chúng ta đã đạt được, xây dựng cho tương lai và hỗ 
trợ những người lao động, chính nhờ họ mới có tất cả những điều này”. 

Thông tin Nhanh  

• Triển vọng Kinh tế và Đánh giá Tài chính của Ontario năm 2021: Xây dựng Ontario là bản cập nhật 
tài chính thứ bảy của chính quyền kể từ khi đại dịch bắt đầu, nêu bật cam kết của chính quyền 
trong việc cung cấp thông tin cập nhật đều đặn về tình hình tài chính của Ontario, ngay cả trong 
thời kỳ bất ổn về kinh tế này. Đây là một phần trong kế hoạch của chính quyền cho quá trình phục 
hồi được thúc đẩy nhờ tăng trưởng kinh tế.  

• Nền kinh tế của Ontario đang phục hồi sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và ở vị thế 
sẵn sàng để tiếp tục phát triển. Trong giai đoạn 2021–22, chính quyền dự kiến sẽ thâm hụt $21.5 
tỷ, thấp hơn $11.6 tỷ so với dự báo được công bố trong Ngân sách năm 2021. Sự cải thiện này 

phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn, cũng như thông tin gần đây hơn về tác 
động của COVID-19 lên tình hình tài chính của tỉnh.  

• Trong trung hạn, chính quyền dự kiến giảm dần mức thâm hụt là $19.6 tỷ trong năm 2022–23 và 
$12.9 tỷ trong năm 2023–24, cải thiện lần lượt là $8.1 tỷ và $7.2 tỷ so với dự báo được trình bày 
trong Ngân sách năm 2021.  

• Xét đến tình trạng bấp bênh liên quan đến đại dịch COVID-19, Tỉnh tiếp tục duy trì sự linh hoạt để 
triển khai các nguồn lực ở những nơi cần nhất và hỗ trợ thêm cho các sáng kiến phục hồi thông 
qua Tài trợ có Giới hạn Thời gian cho COVID-19 (COVID-19 Time-Limited Funding).  

Các Tài liệu Khác 

• Bảo vệ sự Tiến triển của Chúng ta  

• Xây dựng Ontario  

• Hỗ trợ Người lao động  

• Tổng quan về Kinh tế và Tài chính 

• Đọc Tuyên bố của Bộ trưởng

https://budget.ontario.ca/2021/statement.html
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