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Bản Hoạch định Kinh tế Mùa thu năm 2022 của Ontario thực hiện hành động trong 
giai đoạn kinh tế bất ổn và lạm phát toàn cầu 

TORONTO - Hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Peter Bethlenfalvy đã công bố bản Triển vọng Kinh tế và Đánh giá 

Tài chính của Ontario năm 2022 – Kế hoạch Xây dựng của Ontario: Cập nhật về Tiến độ. Văn kiện này bao 

gồm báo cáo đầu tiên của chính quyền tỉnh về tiến độ của kế hoạch xây dựng Ontario, cũng như các biện 

pháp nhắm mục tiêu mới nhằm thúc đẩy kế hoạch xây dựng nền kinh tế, giải quyết tình trạng thiếu hụt 

nguồn nhân lực của tỉnh và giúp các gia đình cùng các doanh nghiệp giữ chi phí ở mức thấp. 

Chính quyền tỉnh cũng cung cấp thông tin cập nhật về triển vọng kinh tế và tài chính của Ontario, nêu bật 

cách thức mà kế hoạch linh hoạt và có trách nhiệm của họ đang định vị tỉnh để sẵn sàng kiểm soát tình trạng 

bấp bênh và rủi ro khi thế giới đối mặt với lạm phát cao và những thách thức kinh tế mới xuất hiện. 

“Cùng nhau, chúng ta đã tiến xa,” Bộ trưởng Bethlenfalvy phát biểu. “Từ việc thu hút các khoản đầu tư và 

công ăn việc làm tốt, đến việc đào tạo hàng ngàn người lao động lành nghề và giúp giữ các chi phí ở mức 

thấp cho các gia đình, chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Khi chúng ta tìm cách vượt qua thời kỳ 

kinh tế bất ổn này, chính quyền của chúng ta đang củng cố kế hoạch thông qua các biện pháp nhắm mục 

tiêu mới nhằm hỗ trợ các gia đình, người cao tuổi và doanh nghiệp nhỏ.” 

Điểm nổi bật của các biện pháp nhắm mục tiêu mà thúc đẩy kế hoạch của chính quyền tỉnh bao gồm: 

• Ra mắt một cơ quan đăng ký tín dụng năng lượng sạch tự nguyện để tăng khả năng cạnh tranh, thu hút 

việc làm và cung cấp cho các doanh nghiệp nhiều lựa chọn hơn trong cách họ theo đuổi các mục tiêu về 

tính bền vững và môi trường, như được hỗ trợ bởi luật được đề xuất. 

• Cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ của Ontario khoản giảm thuế thu nhập trị giá $185 triệu trong ba năm 

tới, mang lại lợi ích cho khoảng 5,500 doanh nghiệp nhỏ thông qua việc gia hạn của quy trình loại bỏ dần 

thuế suất dành cho doanh nghiệp nhỏ như được đề xuất.  

• Tự động khớp các khoản giảm thuế bất động sản cho các doanh nghiệp nhỏ trong tất cả các thành phố mà 

có áp dụng phân loại bất động sản dành cho doanh nghiệp nhỏ. 

• Thực hiện các thay đổi để cho phép một người khuyết tật đang nhận ODSP giữ lại nhiều hơn số tiền mà họ 

kiếm được bằng cách tăng khoản miễn trừ thu nhập hàng tháng từ $200 lên $1,000 mỗi tháng. Điều này 

sẽ cho phép khoảng 25,000 người hiện đang trong lực lượng lao động giữ lại nhiều thu nhập hơn và có thể 

khuyến khích thêm tới 25,000 người tham gia vào lực lượng lao động. 

• Lập kế hoạch điều chỉnh số tiền tối đa hàng tháng cho chương trình Hỗ trợ Trẻ em Khuyết tật Nặng 

(Assistance for Children with Severe Disabilities) theo mức lạm phát hàng năm, bắt đầu từ tháng 7 năm 

2023. 

• Giúp kiểm soát chi phí đang tăng lên cho người khuyết tật có thu nhập thấp bằng cách lập kế hoạch điều 

chỉnh các khoản trợ cấp cốt lõi trong Chương trình Hỗ trợ Người khuyết tật Ontario (Ontario Disability 

Support Program - ODSP) theo mức lạm phát hàng năm, bắt đầu từ tháng 7 năm 2023.  
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• Đầu tư thêm $40 triệu trong năm 2022–23, với tổng số tiền là $145 triệu cho vòng tài trợ mới nhất trong 

Quỹ Phát triển Kỹ năng (Skills Development Fund). Quỹ này đã giúp hơn 393,000 người tiến thêm bước 

tiếp theo trong sự nghiệp của họ trong các ngành đang có nhu cầu cao. 

• Đầu tư thêm $4.8 triệu trong hai năm, bắt đầu từ năm 2023–24, để mở rộng chương trình Tín chỉ Kép 

(Dual Credit), khuyến khích thêm nhiều học sinh trung học theo đuổi sự nghiệp trong các nghề thợ cần kỹ 

năng cao hoặc giáo dục mầm non. 

• Đề xuất gia hạn cắt giảm thuế xăng dầu và thuế nhiên liệu để thuế suất xăng và nhiên liệu (diesel) duy trì ở 

mức 9 xu một lít cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.  

• Giúp kiểm soát chi phí cho khoảng 200,000 người cao tuổi có thu nhập thấp nhất của Ontario bằng cách 

đề xuất tăng gấp đôi khoản thanh toán Guaranteed Annual Income System (Hệ thống Thu nhập Hàng năm 

được Đảm bảo) cho tất cả những người nhận trong 12 tháng bắt đầu từ tháng 1 năm 2023, mức tăng tối 

đa là gần $1,000 cho mỗi người vào năm 2023. 

• Đề xuất mở rộng các khoản chi tiêu đủ điều kiện cho Ontario Production Services Tax Credit (Tín Thuế 

Dịch vụ Sản xuất Ontario) để bao gồm phí địa điểm nhằm giúp thu hút các dự án sản xuất phim và truyền 

hình trong và ngoài nước đến tỉnh và khích lệ hoạt động quay phim nhiều hơn trong các cộng đồng trên 

khắp Ontario.  

Bộ trưởng Bethlenfalvy cho biết: “Chúng ta đang ở trong thời kỳ lạm phát gia tăng. Điều này đang gây căng 

thẳng cho các ngân sách hộ gia đình thông qua việc đẩy giá hàng hóa và dịch vụ thông dụng lên cao. Nhưng 

tôi tin tưởng vào khả năng phục hồi của nền kinh tế Ontario, người lao động và người dân của tỉnh. Và tôi 

vẫn tin tưởng vào kế hoạch của chính quyền tỉnh chúng ta để duy trì sự linh hoạt về tài khóa, để chúng ta có 

thể cung cấp hỗ trợ nhắm mục tiêu cho người dân và doanh nghiệp hôm nay, đồng thời xây dựng cho tương 

lai.”  

Những điểm nổi bật trong Báo cáo Tiến độ Xây dựng Ontario đầu tiên của chính quyền tỉnh: 

• Thu hút các khoản đầu tư trị giá $16 tỷ để chuyển đổi xe hơi ở Ontario từ các công ty sản xuất xe hơi và 

công ty cung cấp ắc quy xe điện và vật liệu ắc quy toàn cầu trong hai năm qua. 

• Thu hút các khoản đầu tư trị giá $2.5 tỷ trong năm qua mà sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi trong lĩnh vực 

thép và giúp tỉnh trở thành nhà sản xuất thép các-bon thấp hàng đầu thế giới. 

• Hỗ trợ các khoản tiết kiệm và hỗ trợ chi phí ước tính khoảng $8.7 tỷ cho các doanh nghiệp Ontario trong 

năm 2022, trong đó $4.0 tỷ dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thông qua các hành động như giảm chi phí 

trả lương và giảm giá điện. 

• Tận dụng tiềm năng kinh tế của các khoáng sản quan trọng, bao gồm cả những khoáng sản trong Vành đai 

Lửa (Ring of Fire), với Chiến lược về Khoáng sản Quan trọng (Critical Minerals Strategy) đầu tiên của 

Ontario và cam kết trị giá gần $1 tỷ để hỗ trợ cơ sở hạ tầng kế thừa quan trọng, chẳng hạn như các con 

đường mở quanh năm dẫn đến Vành đai Lửa. 

• Tiếp tục hỗ trợ các nghề thợ cần kỹ năng cao, qua đó Ontario có hơn 71,700 đăng ký mới trong các 

chương trình học nghề, hơn 25,000 Giấy chứng nhận Học nghề (Certificates of Apprenticeship) và 5,600 

Giấy chứng nhận Năng lực (Certificates of Qualification) từ năm 2018 đến năm 2020. 

• Thêm hơn 11,700 nhân viên chăm sóc sức khỏe, bao gồm y tá và nhân viên hỗ trợ cá nhân, kể từ năm 

2020; cũng như hơn 800 y tá được đào tạo ở nước ngoài đã trở thành y tá được cấp phép ở Ontario thông 

qua chương trình do chính quyền tỉnh tài trợ. 



• Khoảng $25.1 tỷ dành cho công tác mở rộng và tu bổ đường cao tốc trong 10 năm tới để kết nối các cộng 

đồng, giảm tình trạng tắc nghẽn và giúp hàng hóa và người dân di chuyển trên toàn tỉnh, bao gồm việc xây 

dựng Highway và Bradford Bypass, đồng thời mở rộng Highway 401. 

NHỮNG THÔNG TIN NHANH 

• Vì các điều kiện kinh tế toàn cầu vẫn bất ổn, nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát 

của chính quyền tỉnh, nên chính quyền tỉnh đã xây dựng các kịch bản Tăng trưởng Nhanh hơn và Tăng 

trưởng Chậm hơn mà nền kinh tế có thể diễn biến trong vài năm tới để mang đến sự minh bạch lớn hơn 

về cách các kịch bản kinh tế khác nhau có thể tác động đến tình hình tài chính của Ontario. 

• Chính quyền tỉnh cam kết loại bỏ thâm hụt cơ cấu của tỉnh trước những thách thức về tài chính và bất ổn 

kinh tế vẫn tiếp diễn, đồng thời đang nỗ lực gấp đôi để đưa tình hình tài chính của Ontario trở lại trạng 

thái cân bằng. 

• Chính quyền tỉnh hiện đang dự kiến mức thâm hụt là $12.9 tỷ trong năm 2022–23, thấp hơn gần $7 tỷ so 

với triển vọng được công bố trong Ngân sách năm 2022. 

• Trong trung hạn, chính quyền tỉnh dự kiến mức thâm hụt giảm xuống còn $8.1 tỷ trong năm 2023–24 và 

$0.7 tỷ trong năm 2024–25. Bao gồm cả năm 2022–23, con số này thể hiện sự cải thiện cộng gộp là $18.1 

tỷ trong dự báo về mức thâm hụt và mức giảm cộng gộp là $26.1 tỷ nhu cầu vay so với Ngân sách năm 

2022. 

NHỮNG THÔNG TIN THÊM 

Triển vọng Kinh tế và Đánh giá Tài chính của Ontario năm 2022 — Kế hoạch Xây dựng của Ontario: Cập nhật 

về Tiến độ  

Đọc Thông tin cơ bản: Tổng quan về Kinh tế và Tài chính  

Đọc những điểm nổi bật của Kế hoạch Xây dựng của Ontario: Cập nhật về Tiến độ  

Đọc thêm về kế hoạch của chính quyền tỉnh để giữ chi phí ở mức thấp và khi chính quyền tỉnh cung cấp 

những khoản hỗ trợ 

Đọc Ngân sách năm 2022:Kế hoạch Xây dựng của Ontario  
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