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� Có năm lý do để chọn Québec

� Nhìn tổng quát về Québec

� Đặc tính cuộc sống

� Hệ thống giáo dục và y tế

� Lợi điểm khi đầu tư vào Québec
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Năm lý do để  chọn Québec…

1. Một lãnh thổ rộng lớn và tiếp nhận

2. Đặc tính đời sống tuyệt vời cho bạn và gia đình

3. Là một trong các hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới cho con bạn

4. Một nền kinh tế cởi mở và năng động tạo nhiều cơ hội kinh doanh

5. Một chương trình nhập cư hữu hiệu và dễ dàng cho bạn
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Tổng quan về  Québec

Vị trí địa lý
� Québec tọa lạc về phía đông-bắc của 

Bắc Mỹ.

� Montréal là  thành phố lớn nhất của 
Québec, nằm gần các trung tâm đô thị 
lớn như là New York, Boston, 
Philadelphie, Toronto, Detroit và 
Chicago.

� Là một trong những con sông cái quan 
trọng nhất thế giới, Sông Saint-Laurent 
nối liền những Grands Lacs với Biển 
Đại Tây Dương.
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Địa lý hình thể
� Québec là tỉnh bang lớn nhất 

trong mười tỉnh bang của 
Canada (1,7 triệu km2).

� Diện tích của Québec bằng với 
diện tích của Iran và lớn gấp ba 
lần diện tích của Pháp.

� Tài nguyên thiên nhiên phong 
phú.

� Với hơn một triệu hồ và hàng 
ngàn sông.

� Một nửa diện tích được rừng bao 
phủ.

� Vô số tài nguyên khoáng sản 
dưới mặt đất.

TỔN G  Q U A N  VỀ Q U É B E C
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TỔN G  Q U A N  VỀ Q U É B E C

Khí hậu
� Khí hậu ôn hòa ở miền nam 

Québec, là nơi tập trung phần lớn 
dân số sinh sống. 

Có bốn mùa rõ rệt

� Xuân: tuyết tan, nhiệt độ bắt đầu 
tăng lên

� Hè: trời nóng, là mùa lý tưởng 
cho các sinh hoạt ngoài trời

� Thu: nhiệt độ bắt đầu giảm 
xuống, lá cây chuyển màu, thiên 
nhiên chuẩn bị cho mùa đông

� Đông: đó là thời kỳ lạnh nhất, 
thuận lợi cho các môn thể thao 
mùa đông
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TỔN G  Q U A N  VỀ Q U É B E C

Dân số và đặc điểm

� Québec có 8,3 triệu dân cư; đó là 
tỉnh bang thứ nhì của Canada có 
đông dân cư.

� Dân số Québec ngang bằng với 
dân số của Thụy Sĩ và Áo.

� Thủ đô là thành phố Québec.  

� Gần 50 % dân số sống trong vùng
Montréal.

� 12,6 % người Québec có nguồn 
gốc từ một nước khác.
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TỔN G  Q U A N  VỀ Q U É B E C

Xã hội nói tiếng Pháp
� Tiếng Pháp là ngôn ngữ 

chính thức, ngôn ngữ của 
Nhà nước và là  ngôn ngữ 
thông dụng trong công việc, 
giáo dục, truyền thông, kinh 
doanh và thương mại. 

� 80 % dân số nói tiếng Pháp 
ở nhà, 10 % nói tiếng Anh, 
7 % nói ngôn ngữ khác và 
3 % nói hai ngôn ngữ hay 
nhiều hơn.
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TỔN G  Q U A N  VỀ Q U É B E C

Giá trị chung
� Québec là một xã hội tự do và dân chủ.

� Nhà nước phi tôn giáo. 

� Québec là một xã hội theo thể chế đại đa số. 

� Một xã hội đặt căn bản luật lệ lên hàng đầu . 

� Một xã hội trong đó nam và nữ đều bình đẳng.
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Đặc tính đời sống

Québec 
Tỉnh bang nổi tiếng về chất 
lượng đời sống
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ĐẶC TÍNH ĐỜI SỐNG

Nhiều yếu tố tạo cho Québec
là một nơi tốt để sinh sống

� Giá sinh hoạt phải chăng

� Môi trường sinh sống an toàn

� Văn hóa phong phú và đa dạng

� Nhiều cơ sở hạ tầng dành cho giải trí và thể thao

� Truyền thống ẩm thực độc nhất tại Bắc Mỹ

11



ĐẶC TÍNH ĐỜI SỐNG

Các chỉ số so sánh về giá tiêu dùng 
Trung bình các thành phố kết hợp = 100
Tháng mười năm 2015

1 Bảng này trình bày các chênh lệch giá tiêu dùng của một số lượng chọn lọc về hàng hóa và dịch vụ, trong một giai đoạn thời gian xác định. Các giá 
bao gồm thuế bán hàng.

Nguồn :Thống kê Canada, CANSIM, bảng 326-0015, 18-11-2016

Thành phố Chỉ số 1 Chênh lệch giá cả so với Montréal (%)

Montréal 94 -

Edmonton 101 7,4

Ottawa 103 9,6

Vancouver 104 10,6

Toronto 109 16,0

12



ĐẶC TÍNH ĐỜI SỐNG

Giá nhà phải chăng

1 Giá bán trung bình của một căn nhà hiện hữu được bán qua trung gian dịch vụ liên đại lý. Dự báo vào ngày 30-09-2016.
2 Căn hộ gồm hai phòng ngủ

Nguồn: Công ty cầm cố và nhà ở của Canada (SCHL), Triển vọng thị trường nhà ở – Sự kiện nổi bật đối với tỉnh bang, Quý 4 năm 2016

Thành phố Giá bán trung bình của một căn nhà ($) – 20161 Tiền thuê nhà trung bình một tháng ($) - 20162

Sherbrooke 230 453 625

Gatineau 246 720 755

Québec 268 870 788

Montréal 348 066 775

Ottawa 381 389 1 195

Calgary 468 116 1 270

Toronto 745 984 1 325

Vancouver 1 058 696 1 420

13



ĐẶC TÍNH ĐỜI SỐNG

So sánh giá bán nhà một gia đình hai tầng

Nguồn: Royal LePage, Nghiên cứu giá nhà ở Canada, Quý 3 năm 2016
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Thành phố Giá bán trung bình ($) – 2016

Québec 328 106

Montréal 561 105

Toronto 1 023 128

Vancouver 2 620 732



ĐẶC TÍNH ĐỜI SỐNG

So sánh giá căn hộ sở hữu chung

Nguồn: Royal LePage, Nghiên cứu giá nhà ở Canada, Quý 3 năm 2016
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Thành phố Giá bán trung bình ($) – 2016

Québec 254 399

Montréal 357 466

Toronto 416 887

Vancouver 641 000



ĐẶC TÍNH ĐỜI SỐNG

Québec, một nơi an toàn

� Ở Québec, tỷ lệ các vụ giết người thấp hơn khoảng 4 lần so với 
Hoa Kỳ và thấp hơn 2 lần so với Phần Lan.

� Montréal và thành phố Québec là những trung tâm đô thị an toàn 
nhất ở Canada. 

� Số vụ giết người trên100 000 dân cư tại các thành phố chánh (2015): 

� Québec: 0,25

� Montréal: 1,16

� Toronto : 1,35

� Vancouver : 1,88

� Edmonton : 2,87
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Nguồn: Thống kê Canada, bảng 252-0051 và, Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc 
(ONUDC) 



ĐẶC TÍNH ĐỜI SỐNG

Một nền văn hóa phong phú 
và đa dạng

Các nghệ sĩ được hoan nghênh trên
khắp thế giới:

� Céline Dion

� Gánh xiếc Mặt trời

� Dàn nhạc giao hưởng Montréal (OSM)

� Denis Villeneuve, Philippe Falardeau, Jean-
Marc Vallée và Xavier Dolan là những nhà 
làm phim , với các tài tử danh tiếng hàng đầu 
của Hollywơd
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ĐẶC TÍNH ĐỜI SỐNG

Một nền văn hóa phong phú 
Và đa dạng
Nhiều lễ hội làm sôi động không gian

công cộng quanh năm:  

� Liên hoan quốc tế về nhạc jazz ở Montréal

� Lễ hội mùa hè ở Québec

� Liên hoan âm nhạc FrancoFolies ở Montréal

� Lễ hội «Đùa Chút Thôi»

� Những Đêm Châu Phi

� Liên hoan phim quốc tế

� Liên hoan quốc tế các nền văn hóa ở
Drummondville

� Lễ hội hóa trang mùa đông ở thành phố
Québec
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ĐẶC TÍNH ĐỜI SỐNG

Giải trí và thể thao cho 
mọi người

� 300 sân golf, mà một số lớn tập trung ở 
gần các thành phố lớn

� Hơn 5 000 km đường chạy xe đạp 
trong các thành phố và ở nông thôn

� 70 trạm trượt tuyết 

� 4 casino đẳng cấp thế giới 

� Hơn 33 000 km đường chạy moto trượt 
tuyết có đóng cọc 

� 27 công viên cấp quốc gia 

� Hãy khám phá sự quyến rũ của 
Québec với QuébecOriginal 
(www.quebecoriginal.com)
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ĐẶC TÍNH ĐỜI SỐNG

Thú vui ẩm thực,
một phong cách sống!

� Cho dù bạn quan tâm đến ẩm thực hay các 
món ăn thế giới hay dù bạn chỉ muốn ăn 
đàng hoàng  trên đường phố, nghệ thuật 
nấu ăn vẫn rất quan trọng ở Québec.

� « Toqué! là một nhà hàng đặc biệt đã đạt 
được tiêu chuẩn ẩm thực của toàn thành 
phố. Bất cứ ai thích thưởng thức những 
món ăn được trình bày tuyệt vời đều phải 
đến đó. »

(Bản dịch một bài phê bình về một trong các nhà hàng 
ngon nhất của Montréal bởi The New York Times)
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Hệ thống giáo dục

Giáo dục, ưu tiên hàng 
đầu

� Chính phủ Québec dành ra 6,7 % tổng 
sản phẩm quốc nội cho giáo dục.

� Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình của 
các nước thuộc Tổ chức hợp tác và 
phát triển kinh tế OCDE.

� Với người có bằng đại học, tỷ lệ thất 
nghiệp rất thấp, ở mức 5,1 % (vào 
năm 2015). 
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HỆ  T HỐN G  G I Á O  DỤC

Giáo dục tại Québec

� Mạng lưới trường học

� Trường công và trường tư

� Trường tiếng Pháp và tiếng Anh

� Có bốn trình độ giáo dục 

� Tiểu học (bao gồm mẫu giáo)

� Trung học

� Cao đẳng

� Đại học

� Việc đi học là bắt buộc từ 6 tuổi đến 16 tuổi.

� Hệ thống trường công thì miễn phí ở các cấp tiểu 
học, trung học và cao đẳng. 
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HỆ THỐNG GIÁO DỤC

ĐẠI HỌC CẤP BẬC HAI
Cao học: 2 năm

Chứng chỉ hoặc bằng cấp: 1 năm

ĐẠI HỌC CẤP BẬC BA
Tiến sĩ: 3 năm hoặc hơn

ĐẠI HỌC CẤP BẬC MỘT
Cử nhân: 3 hoặc 4 năm

Chứng chỉ hoặc bằng cấp: 1 năm hoặc 2 năm

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

ĐÀO TẠO
KỸ THUẬT

3 NĂM

GIÁO DỤC CAO ĐẲNG GIÁO DỤC
NGƯỜI LỚN
ĐÀO TẠO

TỔNG QUÁT
ĐÀO TẠO

CHUYÊN MÔN
KHOẢNG 2 NĂM

T
H
Ị T

R
Ư
Ờ

N
G

 L
À

M
 V

IỆ
C

1

GIÁO DỤC TRUNG HỌC
ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT : 5 NĂM

TIỂU HỌC
6 NĂM

GIÁO DỤC MẪU GIÁO (TÙY Ý)
2 NĂM

GIÁO DỤC
NGƯỜI LỚN

DẠY CHỮ
TIỀN TRUNG HỌC

ĐÀO TẠO
DỰ BỊ ĐẠI HỌC

2 NĂM

2 3 54

Nguồn: Bộ Giáo dục, Giải trí và Thể thao 
và Bộ Nhập cư và các cộng đồng văn hóa, 
Học tập tại Québec, 2008.
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HỆ  T HỐN G  G I Á O  DỤC

Ngôn ngữ giảng dạy

� Con cái của người di dân khi chọn 
hệ thống trường công phải theo học 
trường tiếng Pháp cho đến hết bậc 
trung học. 

� Ở các cấp cao đẳng và đại học, sinh 
viên có thể theo học trường tiếng 
Pháp hoặc tiếng Anh. 
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HỆ  T HỐN G  G I Á O  DỤC

Mạng lưới các trường đại học hiện hành

25

Danh sách các trường đại học tại Québec

Đại Học Pháp

Đại Học Montréal

Đại Học Laval

Đại Học Sherbrooke

Đại Học Québec và 10 chi nhánh trực thuộc
trường

Đại Học HEC Cao Đẳng Thương Mại Montréal

Đại Học Bách Khoa Kỹ Thuật Polytechnique 
Montréal

Đại Học Anh

Đại Học McGill

Đại Học Concordia

Đại Học Bishop’s



HỆ  T HỐN G  G I Á O  DỤC

Các trường đại học nổi tiếng thế giới

� McGill: đại học hay nhất tại Canada và đứng hạng thứ 30 trên thế giới trong số 
1 000 trường đại học (Bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2016/17)

� HEC Montréal / Trường Cao Đẳng thương mại Montréal: đứng hàng thứ 25 
trên thế giới trong số các trường hay nhất dạy chương trình MBA, Quản Trị 
Kinh Doanh, ngoài Châu Mỹ La-tinh (AmericaEconomia, 2016)

� Đại học Montréal: xếp hạng thứ 51 trong sồ những đại học hay nhất trên thế 
giới về y học lâm sàng và dự bị lâm sàng (Theo Time Higher Education World 
Bảng xếp hạng đại học thế giới  2016-2017)

� Montréal, một thành phố học thuật quan trọng

� Thành phố đứng đầu Canada về số bằng đại học được cấp

� Thành phố đứng đầu Canada về số lượng các nhà nghiên cứu đại học

� Đứng hàng thứ bảy là thành phố học thuật tốt nhất thế giới và là thành phố 
đứng đầu ở Bắc Mỹ (Bảng xếp hạng năm 2016 các Thành phố Sinh viên 

tốt nhất thế giới QS)26



S Y S T È M E  D ' É D U C AT I O N
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Học phí tại Québec — Thuộc mức thấp nhất ở 
Canada

1 Học phí và các chi phí cần thiết khác
Nguồn: các trang mạng của các trường đại học

Học phí cho sinh viên cấp bậc I

So sánh học phí tại Québec và các nơi khác ở Canada

Chương trình quản trị kinh doanh (2016-2017)

Đại học Người thường trú ($/ năm) Sinh viên ngoại quốc ($/năm)

Trường Cao Đẳng Thương Mại HEC Montréal 
(Québec) 3 661 24 970

Đại học McGill (Québec) 4 272 43 594

Đại học British Columbia 9 281 47 386

Đại học Toronto 15 116 45 823



Hệ thống y tế

Y tế

� Theo Viện quốc gia y tế công cộng của
Québec, tuổi thọ trung bình của người 
Québec nằm trong mười điểm hay 
nhất thế giới. 

� So với người Canada ở các vùng 
khác, người Québec nói chung có 
nhận thức rất tích cực về sức khỏe 
của mình. 
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HỆ  T HỐN G  Y TẾ

Một hệ thống phổ cập do Nhà nước điều hành

� Dịch vụ y tế và bệnh viện miễn phí

� Người mới đến định cư thường được chấp nhận bảo hiểm bệnh tật sau 
khoảng thời gian chờ đợi ba tháng. 

� Bảo hiểm thuốc men cho mọi công dân (chế độ công hoặc tư)

� Chế độ bảo hiểm công cho người lao động bị bệnh tật hay tai nạn nghề 
nghiệp

� Chế độ bảo hiểm-xe cộ công dành cho mọi cư dân Québec

� Trong trường hợp bị thương vì tai nạn giao thông bất kể nơi đâu trên thế 
giới, bất kể là do lỗi của ai. 
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Lợi thế khi đầu tư
vào Québec 

Một nền kinh tế hiện đại, 
đổi mới và đa dạng…
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LỢ I  T HẾ  K H I  ĐẦU  TƯ  V À O  Q U É B E C

Một nền kinh tế đẳng cấp thế giới

� Tổng sản phẩm quốc nội (PIB) 381 tỷ dollar (2015), tức gần 19 % kinh tế Canada

� Tổng sản phẩm quốc nội cho mỗi đầu người là 36 946 $ US (PPA1) vào năm
2015, đứng hàng thứ 33 trên thế giới

� Tập trung vào lãnh vực dịch vụ, chiếm 72 % tổng sản phẩm quốc nội

� Công nghiệp chiếm 89% hàng hóa xuất khẩu và 58% 

chi phí cho nghiên cứu-phát triển

� Mạng lưới thủy điện an toàn nhất thế giới

� Nhân lực lao động tài năng, có kiến thức và đa

ngôn ngữ

1 So sánh sức mua, nhằm loại bỏ sự chênh lệch giữa mức giá ở các nước khác nhau.
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LỢ I  T HẾ  K H I  ĐẦU  TƯ  V À O  Q U É B E C

Các lãnh vực chánh yếu của nền kinh tế
Québec
Hàng không vũ trụ

� Montréal được xem như là một trong các trung tâm hàng 
không vũ trụ lớn của thế giới cùng hạng với Seattle và 
Toulouse.

� Thành phố có nhiều hãng thầu lớn như Bombardier 
Aéronautique, Bell Helicopter Textron, CAE, và Pratt & 
Whitney Canada.

Công nghệ thông tin và đa truyền thông

� Québec đã trở thành một trung tâm quan trọng về công 
nghệ cao tại Bắc Mỹ.

� Tập đoàn CGI, Dassault Systèmes, IBM và Fujitsu đặt cơ 
sở tại Québec cũng như Ubisoft, là một trong các công ty 
thiết kế và soạn thảo trò chơi điện tử chính yếu trên thế 
giới.
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Các lãnh vực chánh yếu của nền kinh tế
Québec (tiếp theo)
Viễn thông

� Lãnh vực năng động tập trung vào sự đổi mới.

� Québec hảnh diện vì có sự hiện diện của các công ty lớn như:

� Bell Entreprises, Rogers, Cogeco, Telus, Vidéotron, Ericsson 

(trung tâm Nghiên cứu-Phát triển tại Montréal).

Vi điện tử

� Ngành công nghiệp đang tăng trưởng với hàng trăm doanh nghiệp
hiện diện trong mọi lãnh vực: thiết bị bán dẫn, thiết kế mạch, sản xuất
và lắp ráp các thành phần điện tử.

� Nhiều doanh nghiệp có tiếng tăm quốc tế như là:

� IBM (lắp ráp thiết bị bán dẫn), Matrox (ứng dụng chia sẽ hình ảnh
và thông tin học họa hình), Teledyne-DALSA (sản xuất mạch tích
hợp).
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Các lãnh vực chánh yếu của nền kinh tế Québec 
(tiếp theo)
Khoa học đời sống

� Québec là một trung tâm chính yếu tại Bắc Mỹ trong việc sản xuất thuốc 
và nghiên cứu y học.

� Nhiều hãng thuốc dẫn đầu thế giới đang hoạt động tại Québec (Merck, 
GlaxoSmithKline, Galderma, Pfizer, v.v.).

� Với những phát minh tầm cỡ quốc tế như 3TC/Epivir, chữa trị hữu hiệu 
đầu tiên chống bệnh HIV và SINGULAIR, được dùng điều trị bệnh suyễn 
mãn tính. 

LỢ I  T HẾ  K H I  ĐẦU  TƯ  V À O  Q U É B E C
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Các lãnh vực chánh yếu của nền kinh tế
Québec (tiếp theo)

Thiết bị vận chuyển trên đất liền

� Lãnh vực này bao gồm 650 doanh nghiệp sử dụng
hơn 31 000 lao động. 

� Với sự hiện diện của các hãng đứng đầu thế giới như Bombardier, 
Volvo, Paccar, BRP.

� Nhiều trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm (thí dụ: phát triển xe
chạy bằng điện).

Thực phẩm nông nghiệp

� Nguyên liệu có chất lượng cao và xuất khẩu sản phẩm trên 

toàn thế giới ( 7,5 tỷ $ vào năm 2015)

� Sự hiện diện của các hãng đa quốc gia như Barry Callebaut, 
Danone, Frito-Lay, Kraft, Parmalat và Saputo.
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Các lãnh vực chánh yếu của nền kinh tế
Québec (tiếp theo)

Luyện kim

� Nhôm, thép và gang, đồng, kẽm và các hợp kim là những kim
loại chính được chế biến tại Québec.

� Québec là nơi sản xuất đứng hàng thứ 4 trên thế giới về nhôm
dạng thô.

� Với sự hiện diện của các hãng đa quốc gia: Alcoa, Aluminerie 
Alouette, ArcelorMittal, GlencoreXstrata, Rio Tinto Aluminium. 

Quang học – quang tử

� Nhiều trung tâm chuyên môn tầm cỡ quốc tế như Viện quốc gia
Quang học (INO).

� Các hãng đứng đầu thế giới như EXFO, ABB, TeraXion và MPB 
Communications đã chọn đặt cơ sở tại Québec.

36



LỢ I  T HẾ  K H I  ĐẦU  TƯ  V À O  Q U É B E C

Các lãnh vực chánh yếu của nền kinh tế Québec 
(tiếp theo)
Xây dựng

� Với khoản chi phí đầu tư 45 tỷ dollar trong năm 2014, tức 12 % tổng sản 
phẩm quốc nội PIB của Québec. 

� Kỹ nghệ xây dựng do hội đồng kỹ thuật, cố vấn nổi tiếng trên thế giới,với 
những văn phòng kiến trúc lớn, công ty sản xuất và phân phối vật liệu 
xây dựng, cũng như các hãng thầu tổng quát và chuyên môn. 

� Nhiều trung tâm nghiên cứu và đủ loại lãnh vực chuyên môn như xây 
dựng đập thủy điện và xây cất các tòa nhà tiền chế.
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Các lãnh vực chánh yếu của nền kinh tế Québec 
(tiếp theo)
Môi trường

� Québec đặt ra những tiêu chuẩn rất cao để bảo vệ môi trường và phát triển 
vững bền một mô hình cho các ngành công nghiệp của mình.

� Nhiều chuyên môn sâu rộng trong việc chế biến các chất thải gây ô nhiễm, 
cũng như  việc sản xuất năng lượng tái chế, như thủy điện và phong điện.

� Dẫn đầu trong lãnh vực các công nghệ mới và sạch . 
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LỢI THẾ KHI ĐẦU TƯ VÀO QUÉBEC

Tài nguyên thiên nhiên dồi dào

� Tài nguyên hầm mỏ

� Québec là nhà sản xuất quan trọng về sắt, kẽm, nickel, 
bạc, vàng và đồng. 

� Công ty quốc tế: Goldcorp (vàng), Tata Steel (sắt), Jilin 
Jien Nickel Industry (nickel).

� Tài nguyên rừng

� Québec: chiếm 20 % rừng Canada và 2 % rừng thế giới.

� Québec chiếm 56% sản xuất Canada về giấy báo và 
Canada là nhà sản xuất đứng đầu trên thế giới.

� Tài nguyên thủy lợi

� Là một trong những nơi chứa nước uống lớn nhất hành 
tinh.

� Sản xuất điện bán với mức giá thấp nhất ở Bắc Mỹ.
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Một nền kinh tế mở cửa với thị trường nước ngoài

� Tiếp cận dễ dàng vào thị trường rộng lớn với 480 triệu người tiêu dùng, nhờ 
vào Hiệp định Tự do Thương mại  Bắc Mỹ (ALENA)

� 47 % sản xuất được xuất khẩu ra ngoài Québec (2015)

� Xuất khẩu quốc tế bằng 82,1 tỷ dollar (2015)

Xuất khẩu hàng hóa – Phân bổ theo khu
vực trên thế giới (%)

Khu vực 2006 2015

Hoa Kỳ 77,5 72,4

Liên minh Châu Âu 11,1 11,1

Châu Á 4,7 8,6

Châu Mỹ La-tinh 1,7 2,1

Trung Đông 1,4 1,8

Châu Phi 0,7 0,8

Các nước khác 2,9 3,2

Tổng cộng 100,0 100,0

Nguồn: Viện thống kê Québec, tháng 12-201640
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Một nền kinh tế mở cửa với thị trường nước ngoài
Các sản phẩm chính do Québec xuất
khẩu trong năm 2015

Sản phẩm
Giá trị

(triệu $)

Thành phần 
trong tổng 
xuất khẩu (%)

Máy bay và các phương tiện hàng không khác 9 319,1 11,3

Nhôm dạng thô 5 908,7 7,2

Động cơ phản lực luồng và động cơ cánh quạt 3 291,4 4,0

Quặng sắt và tinh quặng sắt 2 305,0 2,8

Dầu hỏa 2 159,0 2,6

Đồng tinh luyện và hợp kim đồng 1 622,9 2,0

Giấy báo 1 483,6 1,8

Năng lượng điện 1 406,6 1,7

Gỗ xẻ 1 323,1 1,6

Xe vận tải dùng vận chuyển hàng hóa 1 301,1 1,6

Các sản phẩm khác 51 981,3 63,3

Tổng cộng 82 101,8 100,0

Nguồn: Viện thống kê Québec, tháng 12- 2016
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Một nền kinh tế mở cửa với 
thị trường nước ngoài

Nhập khẩu hàng hóa – Phân
bổ theo khu vực trên thế
giới (%)

Khu vực 2006 2015

Hoa Kỳ 30,6 38,1

Liên minh Châu Âu 24,6 22,3

Châu Á 17,3 21,6

Châu Mỹ La-tinh 7,3 4,4

Châu Phi 8,0 3,2

Trung Đông 1,2 1,0

Các nước khác 11,0 9,4

Tổng cộng 100,0 100,0

Nguồn: Viện thống kê Québec, tháng 12-2016
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� Nhập khẩu quốc tế bằng 89,8 
tỷ dollar (2015)
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Một mạng lưới vận chuyển hạng nhất

� Québec có 3 sân bay quốc tế (Montréal-Trudeau, Montréal-Mirabel et 
Québec) và 82 sân bay nội địa.

� Tại sân bay Montréal-Mirabel, chi phí vận chuyển cho các chuyến bay 
chở hàng, trung bình thấp hơn từ 75 % đến 85 % so với New York, 
Boston hoặc Toronto.

� Cảng Montréal là cảng công-ten-nơ lớn nhất miền đông Canada và mở 
cửa hoạt động liên tục, suốt cả năm.

� Giá vận chuyển bằng xe tải rất cạnh tranh và lưu thông xuyên biên giới 
hiệu quả.

� Mạng lưới đường sắt kết nối tất cả các vùng Canada và Hoa Kỳ. 
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LỢI THẾ KHI ĐẦU TƯ VÀO QUÉBEC

Đối với các doanh nghiệp: chi phí kinh doanh1 có 
nhiều thuận lợi nhất

1 Chi phí kinh doanh bao gồm chi phí nhân công, thuê cơ sở, vận tải, dịch vụ công cộng, vốn cũng như thuế và thuế thu nhập

Nguồn: Hướng dẫn của KPMG về chi phí liên quan đến việc lựa chọn một nước để hoạt động, ấn bản 2016. 
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� Chi phí nhân công vừa phải

� Giá điện thấp nhất thế giới 

� Mặt bằng thuê giá phải chăng

� Một hệ thống thuế ưu đãi nhằm khuyến khích đầu tư

� Montréal đứng hàng đầu các thành phố Bắc Mỹ về chi phí kinh doanh

� Khu vực Québec chiếm hạng nhất trên thế giới trong số các vùng đô thị 
có kích cỡ tương đương trong lãnh vực thị trường bão hoà.



LỢI THẾ KHI ĐẦU TƯ VÀO QUÉBEC

Chi phí thuê thấp hơn

1 Tiền thuê thực tế cho một nhà kho 4 645 mét vuông hoặc lớn hơn, chưa kể thuế, bảo hiểm, bảo trì, dịch vụ công cộng và gác cổng.
2 Tiền thuê thực tế ở trung tâm thành phố. 
, 
Nguồn: Colliers International, Tường trình thị trường, Q3 2016
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Chi phí thuê mặt bằng

($ / một mét vuông / năm) – 2016

Khu vực thành phố Nhà kho
1

Văn phòng
2

Montréal 58,88 200,21

Vancouver 99,14 305,91

Toronto 60,28 314,95
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Tỷ suất thuế thuộc mức thấp nhất Canada

So sánh tỷ suất thuế các công ty – 2016

Tỷ suất thuế thực tế
1

(%)

Colombie-Britannique 26,0

Ontario 26,5

Québec 26,9

Alberta 27,0

Nouveau-Brunswick 28,5

Nouvelle-Écosse 31,0

1 Tỷ suất thuế phối hợp hai thứ thuế của chính phủ liên bang và tỉnh bang . 

Nguồn : Đầu tư Québec và Raymond Chabot Grant Thornton, 2016
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Cơ hội kinh doanh cho các nhà di dân đầu tư

Mua doanh nghiệp Québec

� Số lượng doanh nhân mới hiện nay không đủ để thay thế các chủ 
doanh nghiệp về hưu.

� Mua các doanh nghiệp trong nhiều lãnh vực kinh tế khác nhau. 

� Đây là cơ hội cho các nhà di dân đầu tư nắm lấy cuộc thử thách hấp 
dẫn mà không cần phải bắt đầu từ con số không. 
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LỢI THẾ KHI ĐẦU TƯ VÀO QUÉBEC

Về các dự án kinh doanh của bạn, 
Đầu tư Québec có thể giúp bạn:

� tận dụng các chương trình tài trợ; 

� được hưởng mức thuế ưu đãi rất cạnh tranh;

� có được thông tin chắc chắn về ngành nghề; 

� thiết lập liên minh chiến lược hữu hiệu với các đối tác địa phương và 
quốc tế; 

� tìm được một địa điểm lý tưởng đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của bạn.
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T Ó M  TẮT

Những gì Québec đem đến cho bạn — cho
gia đình bạn và các dự án đầu tư của bạn
� Đặc tính đời sống tuyệt hảo kết hợp hiệu quả Bắc Mỹ và nét

duyên dáng Âu Châu

� Một nơi an toàn để xây dựng gia đình của bạn

� Chỗ ở giá cả phải chăng, một hệ thống giáo dục với tiêu chuẩn
cao và hệ thống y tế phổ thông và miễn phí

� Quyền tiếp cận một khu vực thương mại tự do rộng lớn Bắc Mỹ

� Chi phí hoạt động thấp cho doanh nghiệp

� Nhân công có kiến thức và tài giỏi

� Một nền kinh tế đổi mới và một khu vực công nghệ cao đang
tăng trưởng

� Trợ giúp của chính phủ cho các dự án kinh doanh của bạn
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CẢM  ƠN  BẠN  ĐÃ  Q U A N  T Â M  C H Ú  Ý

Về dự án kinh doanh:      www.investquebec.com      
Các câu hỏi về nhập cư: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/investors
Tháng giêng 2017
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