
CHỌN TỈNH BANG 
QUÉBEC ĐỂ SINH 
SỐNG VÀ KINH DOANH



CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN
• Có năm lý do để chọn Québec

• Nhìn tổng quát về Québec

• Chất lượng 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 có sức đón nhận

2. Một cuộc sống chất lượng vượt trội cho bạn và cho gia đình của bạn

3. Một trong các hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới cho con cái của bạn

4. Một xã hội tự do và dân chủ

5. Một nền kinh tế cởi mở và năng động tạo nhiều cơ hội kinh doanh
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NHÌN TỔNG QUAN
VỀ QUÉBEC

HOÀN CẢNH 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.

• Sông Saint-Laurent , là một trong những con sông
cái quan trọng nhất thế giới nối liền Ngũ Đại Hồ
với Biển Đại Tây Dương.



NHÌN TỔNG QUAN VỀ QUÉBEC
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.

• Nguồn tài nguyên khoáng sản trù phù dưới lòng đất ngầm.

5



KHÍ HẬU
• Khí hậu ôn hòa ở miền nam Québec, là nơi tập trung

phần lớn dân số sinh sống. 

• Bốn mùa khác nhau rõ rệt

• Mùa xuân : tuyết tan, nhiệt độ ấm dần tăng lên

• Mùa Hè : trời nóng, là mùa lý tưởng cho các sinh hoạt

ngoài trời

• Mùa Thu : nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, lá cây chuyển màu, 

thiên nhiên chuẩn bị cho mùa đông

• Mùa Đông : đó là thời kỳ lạnh nhất, thuận lợi cho các môn 

thể thao mùa đông 6

NHÌN TỔNG QUAN 
VỀ QUÉBEC



NHÌN TỔNG QUAN
VỀ QUÉBEC
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DÂN SỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM
• Tỉnh bang Québec có 8,5 triệu dân; 

tỉnh bang đứng hàng thứ nhì của Canada có dân cư đông đúc.

• 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.

• 13,7 % người Québec có nguồn gốc từ một nước khác.



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. 

• 77,1 % dân số nói tiếng Pháp ở nhà, 7,4 % nói tiếng
Anh, 13,2 %, nói ngôn ngữ khác và 2,3 %, nói hai
ngôn ngữ hay nhiều hơn.
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NHÌN TỔNG QUAN 
VỀ QUÉBEC



GIÁ TRỊ CHUNG
• Québec là một xã hội tự do và dân chủ

• Nhà nước thế tục

• Québec là một xã hội đa nguyên đa đảng

• Một xã hội đặt căn bản luật lệ lên hàng đầu

• Một xã hội trong đó nam và nữ đều bình đẳng

NHÌN TỔNG QUAN VỀ QUÉBEC
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QUÉBEC 

Một nơi nổi tiếng
chăm lo chất lượng sống

CHẤT LƯỢNG SỐNG



NHIỀU YẾU TỐ KHIẾN CHO QUÉBEC
LÀ MỘT NƠI SINH SỐNG TỐT

• Giá sinh hoạt phải chăng

• Khung cảnh sống an toàn

• Một nền văn hoá phong phú và chấp nhận khác biệt

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

• Truyền thống ẩm thực độc nhất tại Bắc Mỹ

11

CHÂT LƯỢNG SỐNG
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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 đặc biệt. 
Các giá có bao gồm thuế bán hàng.

Nguồn :Thống kê Canada, bảng 18-10-0003-01, Thang 10- 2019

Thành Phố Chỉ số1 Chênh lệch giá cả so với Montréal (%)

Montréal 93 -

Calgary 101 8,6

Ottawa 102 9,7

Vancouver 104 11,8

Toronto 109 17,2

CHẤT LƯỢNG SỐNG

CÁC CHỈ SỐ SO SÁNH VỀ GIÁ TIÊU DÙNG
Số trung bình các thành phố kết hợp = 100

Tháng 10- 2018



DỄ MUA NHÀ VỪA TẦM MỨC TÀI CHÍNH

1 Giá bán trung bình của một căn nhà hiện hữu được bán qua trung gian liên dịch vụ môi giới bất động sản. 
Dự báo vào ngày 12-09-2019.

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 theo tỉnh bang, 24-10- 2019

Các thành phố lớn Giá nhà ở trung bình ($) 
– 20191 Giá thuê nhà trung bình ($) – 20192

Gatineau 271 000 835

Québec 280 000 855

Montréal 413 500 835

Calgary 438 800 1 300

Ottawa 442 000 1 370

Toronto 854 600 1 540

Vancouver 928 000 1 715

CHẤT LƯỢNG SỐNG
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SO SÁNH GIÁ NHÀ 
MỘT GIA ĐÌNH 2 TẦNG

Nguồn : Royal LePage, Khảo sát giá nhà tại Canada, Quý 3 2019

Thành phố Giá bán bình quân ($) – 2019

Québec 358 563

Montréal 742 200

Toronto 1 308 641

Vancouver 2 128 690

CHẦT LƯỢNG SÔNG
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SO SÁNH GIÁ CĂN HỘ ĐỒNG SỞ HỮU 

Thành phố Giá bán bình quân ($) – 2019

Québec 240 448

Montréal 409 181

Toronto 618 391

Vancouver 739 057

Nguồn : Royal LePage, Khảo sát giá nhà tại Canada, Quý 3 2019

CHẤT LƯỢNG SỐNG 
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TỈNH BANG QUÉBEC,
MỘT NƠI AN TOÀN
• Tại Tỉnh bang Québec, tỷ lệ tội phạm giết người thấp hơn

khoảng 5 lần so với nước Mỹ.

• Thành phố Montréal và Thành phố Québec nằm trong số các
trung tâm đô thị an toàn nhất Canada. 

• Số tội phạm giết người tính toán dựa trên 100 000 dân
theo từng vùng đô thị lớn (2018) :

• QUÉBEC : 0,37

• MONTRÉAL : 1,11

• Vancouver : 1,66

• Toronto : 2,26

• Edmonton : 2,60

CHẤT LƯỢNG SỐNG

Nguồn : Thống kê Canada, bảng 35-10-0177-01
và Tổ chức LHQ chống ma tuỳ và Tội phạm (ONUDC)



MỘT NỀN VĂN HOÁ 
PHONG PHÚ VÀ ĐA 
DẠNG
Các nghệ sĩ được tán thưởng trên toàn thế giới:

• Céline Dion

• Đoàn Xiếc Mặt Trời

• Nhà Hát Nhạc Giao Hưởng Montréal (OSM)

• Denis Villeneuve, Philippe Falardeau, Jean-Marc Vallée 
và Xavier Dolan là những nhà làm phim từng thực hiện
phim với các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất trên
trường quốc tế.
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CHẤT LƯỢNG SỐNG
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MỘT NỀN VĂN HOÁ 
PHONG PHÚ VÀ KHÁC BIỆT 
Nhiều lễ hội náo nhiệt các khu vui chơi công cộng
trong suốt năm:  

• Lễ hội quốc tết nhạc jazz tại Montréal

• Lễ hội mùa hè tại Québec

• Lễ hội Văn hoá Pháp Ngữ tại de Montréal

• Lễ hội Cười Hài Hước

• Đêm Châu Phi

• Văn hoá thế giới tại Drummondville

• Lễ hội Montréal Ngập tràn Ánh Sáng

• Lễ hội hoá trang Mùa Đồng tại Québec

CHÂT LƯỢNG SỐNG
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GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO 
CHO MỌI NGƯỜI
• 300 sân golf phần lớn tập trung ở gần các thành phố lớn

• 12 000 km đường dành riêng cho xe đạp trong thành phố và
vùng quê

• 70 trung tâm chơi trượt tuyết

• 4 casinos sòng bài đẳng cấp thế giới

• Hơn 33 000 km đường phân tuyến dành riêng cho xe mô tô
chạy trên tuyết

• 27 công viên quốc gia

• Hãy khám phá những điểm du lịch hấp dẫn của Québec với
QuébecOriginal (www.quebecoriginal.com) 

CHẤT LƯỢNG SỐNG

19



20

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 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 mỹ đều phải đến đó. »

(Dịch từ một bài bình luận về một trong các nhà hàng ngon
nhất của Montréal trong thời báo The New York Times)

CHẤT LƯỢNG SỐNG



GIÁO DỤC



GIÁO DỤC,
ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU
• Québec dành riêng 6,3 % 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 (5,1 %).

• Với người có bằng đại học, tỷ lệ thất nghiệp thấp 3,8 % 
(năm 2018). 
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HỆ THỐNG GIÁO DỤC



GIÁO DỤC TẠI QUÉBEC
Mạng lưới cơ sở đào tạo

• Trường công và trường tư

• Trường tiếng Pháp và trường tiếng Anh

Bốn trình độ giáo dục đào tạo

• Tiểu học (kể cả mẫu giáo)

• Trung học

• Cao Đẳng

• Đại học

Việc đi học là bắt buộc từ 6 tuổi.

Hệ thống trường công thì miễn phí ở các cấp tiểu học, trung học và
cao đẳng. 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC
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BẬC ĐÀO TẠO CAO HỌC
Thạc sĩ : 2 năm / Chứng Chỉ hay diploma : 1 năm

BẬC ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
Tiến sĩ : 3 năm hoặc hơn

BẬC ĐÀO TẠO CỬ NHÂN
Cử nhân : 3 hoặc 4 năm / Chứng chỉ hay diploma : 1 năm hoặc 2 năm

GIÁO DỤC BẬC ĐẠI HỌC

ĐÀO TẠO
KỸ THUẬT

3 NĂM

GIÁO DỤC BẬC  CAO ĐẲNG GIÁO DỤC
DÀNH CHO NGƯOÌ LỐN

ĐÀO TẠO
HỆ PHỔ THÔNGĐÀO TẠO NGHỀ KHOẢNG  2 NĂM

THỊ TRƯỜNG
LAO ĐỘNG

1
GIÁO DỤC BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG : 5 NĂM

BẬC TIỂU HỌC  6 NĂM

GIA!O DỤC MẪU GIÁO  (TUỲ CHỌN) 2 NĂM

GIÁO DỤC
DÀNH CHO NGƯOÌ LỐN
HỆ XOÁ NẠN MÙ CHỮ
HỆ 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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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. 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC
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MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC THIÊT LẬP VỮNG CHẮC

Danh sách các Trường Đại Học tại tỉnh bang Québec

Khối Đại Học
Tiếng Pháp

Đại Học Montréal

Đại Học Laval

Đại Học Sherbrooke

Đại Học Québec và 10 Cơ sở chi nhánh

Cao Học Thương Mại HEC Montréal

Đại Học Bách Khoa Montréal

Khối Đại Học
Tiếng Anh

Đại Học McGill

Đại Học Concordia

Đại Học Bishop’s

HỆ THỐNG GIÁO DỤC
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CÁC ĐẠI HỌC NỔI TIẾNG 
THẾ GIỚI
• McGill : đứng thứ 35 trong số các đại học tốt nhất trên 

thế giới.   (Bảng Xếp Hạng theo QS Các Đại học trên Thế 
Giới 2020)

• Cao Học Thương Mại HEC Montréal : xếp hạng thứ 11
trong số các trường giỏi nhất thế giới chuyên ngành Quản
Trị Kinh Doanh
(Theo Tạp Chí CEO, 2017)

• Đại Học Montréal : được xếp hạng thứ 34 
trên thế giới chuyên ngành Khoa Học Tin Học
(Bảng Xếp Loại Các Đại Học Trên Thế Giới theo Times 
Higher Education World University Rankings 2019)

• Thành phố Montréal, thành phố đại học tốt nhất Châu Mỹ 
và là thành phố đứng hàng thứ sáu trên thế giới (Bảng Xếp 
Hạng theo QS 2019 Các Thành Phố tốt nhất trên Thế Giới 
có Sinh viên  đến học)

•

HỆ THỐNG GIÁO DỤC

27



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

Đại Học Thường trú nhân ($/năm) Sinh viên ngoại quốc
($/năm)

CAO HỌC THƯƠNG MẠI HEC Montréal (Québec) 3 972 28 065

Đại Học McGill (Québec) 4 650 51 820

Đại Học British Columbia 9 214 51 851

Đại Học Toronto 15 245 61 181
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HỆ THÔNG GIÁO DỤC

Học phí cho sinh viên học bậc Cử Nhân 1

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

Chương trình quản trị kinh doanh (2019-2020)



Y TẾ



Y TẾ
• Tuổi thọ trung bình của người Québec nằm trong số

tuổi thọ CAO NHẤT THẾ GIỚI. (Cục Thống Kê
Québec).

• CÁC TRUNG TÂM BỆNH VIỆN MỚI như là CHUM 
(Trung tâm bệnh viện Trường đại học Montréal) và
CUSM (Trung tâm đại học về sức khoẻ McGill), với
những công nghệ mũi nhọn và nhân viên y tế chất
lượng cao.
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HỆ THỐNG Y TẾ



MỘT HỆ THỐNG PHỔ CẬP 
DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ
• Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và bệnh viện miễn phí.

• Những người dân mới nhập cư thông thường được hưởng chế độ bảo hiểm y tế sau một thời gian
là 3 tháng. 

• Bảo hiểm thuốc men cho mọi cư dân  ( chế độ bảo hiểm y tế công và tư) 

• Chế độ bảo hiểm công dành cho mọi lao động là nạn nhân của bệnh tật hay tai nạn nghề nghiệp.

• Chế độ bảo hiểm công đối với bảo hiểm tai nạn giao thông dành cho mọi cư dân Québec: trong
trường hợp bị thương do tai nạn giao thông dù ở bất kỳ đâu trên thế giới không cần tính đến trường
hợp có trách nhiệm hay không có trách nhiệm trong tai nạn đó. 

HỆ THÔNG Y TẾ
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Một nền kinh tế hiện
đại, tân tiến và đa
dạng…

LỢI THẾ KHI ĐẦU 
TƯ TẠI QUÉBEC



MỘT NỀN KINH TẾ ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI
• Tổng sản phẩm quốc nội (PIB) 439 tỷ đô-la (2018), tức là chiếm 20% của nền kinh tế Canada

• Mức sống đánh giá theo Tổng sản phẩm quốc nội cho mỗi đầu người là 52 384 $ trong năm 2018.

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

• Sản xuất công nghiệp chiếm 90 % là các mặt hàng xuất khẩu và 58 % là chi phí cho nghiên cứu-
phát triển

• Mạng lưới thủy điện có độ tin cậy cao nhất thế giới

• Nhân lực lao động lành nghề, được đào tạo quy củ và biết dùng đa ngôn ngữ.
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LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC
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CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ THEN CHỐT
CỦA QUÉBEC
Ngành Hàng Không

• Montréal được xem là một trong những trung tâm lớn nhất thế giới
về lĩnh vực chế tạo máy bay ngang tầm với Seattle và Toulouse.

• Thành phố Montréal hội tụ đủ các nhà sản xuất máy bay đầy bản lĩnh nổi tiếng như hãng máy bay
Bombardier Aéronautique, hãng Trực Thăng Bell Helicopter Textron, CAE et Pratt & Whitney Canada.

Công nghệ thông tin và đa truyền thông

• Tập đoàn CGI, Dassault Systèmes, IBM và Fujitsu đã chọn đặt cơ sở tại Québec, có cả là một
Ubisoft, là một trong các công ty chủ trì thiết kế chính và phát hành các ấn bản
trò chơi điện tử trên thế giới. 

• Montréal là một trung tâm thế giới nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo (Google, 
Microsoft, Facebook...)

LỢI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC
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CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ THEN CHỐT
CỦA QUÉBEC (tiếp theo)

Viễn Thông

• Lĩnh vực năng động tập trung vào sự cải tiến.

• Québec hãnh diện vì có sự hiện diện của các công ty lớn như:
Hãng 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 linh kiện điện tử.
• Nhiều doanh nghiệp có tiếng trên trường quốc tế như là:
IBM (lắp ráp thiết bị và thử nghiệm các loại bọ điện tử), 
Matrox  (giải pháp hình ảnh), Teledyne-DALSA (sản xuất thiết bị bán dẫn).

LỢI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC



36

CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ THEN CHỐT
CỦA QUÉBEC (tiếp theo)

Khoa học Đời Sống

• Québec là một trung tâm điểm tại Bắc Mỹ trong việc sản xuất dược phẩm,công nghệ y học, công
nghệ sinh học và nghiên cứu. 

• Với những phát minh tầm cỡ quốc tế như 3TC/Epivir, thuốc điều trị hiệu quả đầu tiên

chống lại bệnh HIV và SINGULAIR, được dùng điều trị bệnh hen suyễn mãn tính. 

• Nhiều hãng thuốc hàng đầu thế giới đang hoạt động tại Québec (Merck, 

GlaxoSmithKline, Galderma, Pfizer, v.v.).

LỢI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC
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CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ THEN CHỐT
CỦA QUÉBEC (tiếp theo)

Cơ sở sản xuất các phương tiện giao thông đường bộ

• Lĩnh vực này gồm có 620 xí nghiệp quy tụ sử dụng
32 000 lao động. 

• Sự hiên diện của các hãng vận tải lớn trên thế giới như Hãng Vận Tải

Bombardier, Hãng Sản xuất các xe giải trí Bombardier, Hãng sản xuất

xe buýt Nova, hãng Paccar, hãng Prévost Car.

• Nhiều trung tâm nghiên cứu sản xuất xe điện.

Thực phẩm nông nghiệp

• Nguyên liệu chất lượng cao và xuất khẩu sản phẩm đi khắp nơi trên
thế giới (8,6 tỷ $ trong năm 2018).

• Có mặt các công ty đa quốc gia như Barry Callebaut, Danone, 
Frito-Lay, Kraft, Parmalat et Saputo.

LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ  TẠI QUÉBEC
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CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ THEN CHỐT
CỦA 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 gia 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.

LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ  TẠI QUÉBEC
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CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ THEN CHỐT
CỦA QUÉBEC (tiếp theo)

Xây dựng

• Chi phí đầu tư 48 tỷ đô la trong năm 2018. 

• Các công ty về công nghệ xây dựng -cố vấn nổi tiếng trên thế giới,

nhiều trung tâm nghiên cứu và trình độ chuyên gia nổi tiếng

trong xây dựng các đập thuỷ điện . 

Du lịch

• Năm 2018, 35 triệu khách du lịch tham quan Québec trong đó có 4 triệu
khách từ các nước khác đến du lịch.

• Chi phí 10,4 tỷ đô la trong đó 3,8 tỷ là khách du lịch quốc tế.

• Québec là tỉnh bang đứng hạng nhì trong các tỉnh bang của Canada có khách đến tham
quan du lịch

LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ  TẠI QUÉBEC
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LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC

CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ THEN CHỐT
CỦA QUÉBEC (tiếp theo)

Môi trường

• Québec có những chuẩn mức bảo vệ môi trường rất cao và trở thành một mô hình mẫu về sự phát
triển bền vững cho các ngành công nghiệp của mình.

• Chuyên gia uyên bác trong lĩnh vực xử lý các chất thải gây ô nhiễm cũng như trong lĩnh vực sản
xuất năng lượng tái chế như thủy điện và phong điện

• Dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ mới môi trường sạch



NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
PHONG PHÚ
Nguồn tài nguyên khoáng sản

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

• Các hãng sản xuất quốc tế: Goldcorp (vàng), Tata Steel (sắt), Jilin Jien Nickel Industry (nickel).

Nguồn tài nguyên rừng

• Québec : chiếm 20 % diện tích rừng của Canada và 2 % diện tích rừng thế giới.

• Québec chiếm hơn phân nửa sản lượng sản xuất giấy báo của Canada và Canada là nhà sản xuất
đứng đầu thế giới.

Nguồn tài nguyên nước

• Một trong những nguồn dự trữ nước uống được lớn nhất hành tinh.

• Sản xuất điện bán với mức giá thấp nhất ở Bắc Mỹ.

LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC
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MỘT NỀN KINH 
TẾ MỞ RA  
THỊ TRƯỜNG 
NƯỚC NGOÀI

Hàng hoá xuất khẩu quốc tế trong
năm 2018

Tên nước
Trị giá kim ngạch

xuất khẩu
(Triệu $)

Phần tỷ lệ trong tổng
trị giá xuất khẩu(%)

Hoa Kỳ 64 264 69,7

Trung Quốc 3 609 3,9

Mê-xi-cô 2 090 2,3

Pháp 1 640 1,8

Đức 1 590 1,7

Nhật 1 587 1,7

Hà Lan 1 464 1,6

Anh 1 215 1,3

Hàn Quốc 1 173 1,3

Thuỵ Sĩ 1 127 1,2

Các nước khác 12 452 13,5

Tổng 92 210 100,0

LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC

Nguồn: Viện Thống Kê Québec, 4 -11- 2019



Sản phẩm
Giá trị kim

ngạch
(triệu $)

Phần tỷ lệ
trong tổng
trị giá xuất
khẩu(%)

Máy bay và các phương tiện vận
chuyển hàng không khác

7 678,9 8,3

Nhôm dạng thô 6 633,4 7,2

Động cơ tuốc-bin phản lực và động
cơ tuốc-bin cánh quạt

5 132,3 5,6

Quặng sắt và tinh quặng sắt 2 983,3 3,2

Dầu hỏa 2 562,6 2,8

Xe vận tải chuyên chở hàng hoá 1 785,8 1,9

Gỗ xẻ 1 662,1 1,8

Giấy báo 1 504,5 1,6

Sợi Đồng 1 430,3 1,5

Đồng tinh luyện và hợp kim đồng 1 424,1 1,5

Các sản phẩm khác 59 413,0 64,4

Tổng trị gíá 92 210,3 100,0

Nguồn: Viện Thống Kê Québec, 4 tháng 11- 2019 43

LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC

MỘT NỀN KINH 
TẾ MỞ RA  
THỊ TRƯỜNG 
NƯỚC NGOÀI

Hàng hoá xuất khẩu chính
từ Québec trong năm 2018
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Tên nước
Giá trị kim

ngạch
(triệu $)

Phần tỷ lệ trong
tổng trị giá xuất
khẩu(%)

Hoa Kỳ 38 110 37,0

Trung Quốc 12 570 12,2

Mê-xi-cô 4 974 4,8

Đức 4 692 4,6

Anh 3 441 3,3

Brazin 3 245 3,2

Pháp 3 165 3,1

Ý 2 833 2,8

Nhật 2 539 2,5

Hà-Lan 2 385 2,3

Các mước khác 24 945 24,2

Tổng 102 899 100,0

Nguồn: Viện Thống Kê Québec, 4 tháng 11- 2019

LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC

MỘT NỀN KINH 
TẾ MỞ RA  
THỊ TRƯỜNG 
NƯỚC NGOÀI
Nguồn nhập khẩu hàng hóa quốc
tế năm 2018



MỘT MẠNG LƯỚI VẬN CHUYỂN HÀNG 
ĐỨNG HÀNG ĐẦU 

• 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 bãi đáp cho các chuyến bay chở hàng, trung bình rẻ 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 hàng hoá bằng xe tải rất có sức cạnh tranh và một mạng lưới giao thông xuyên biên
giới hiệu quả..

• Mạng lưới đường sắt kết nối tất cả các vùng của Canada và Hoa Kỳ.

LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC
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1 
Chi phí kinh doanh bao gồm chi phí nhân công, thuê cơ sở, vận chuyễn, 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 đi vào hoạt động, ấn bản năm 2016. 

ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP : CHI PHÍ 
KHAI THÁC CÓ NHIỀU LỢI THẾ NHẤT 
• Chi phí nhân công vừa phải

• Giá điện thấp nhất thế giới

• Thuê mặt bằng với giá phải chăng

• Tỷ suất thuế cạnh tranh

• Montréal đứng hàng đầu các thành phố Bắc Mỹ về chi phí khai thác doanh nghiệp

• Vùng Québec đứng hạng nhất trên thế giới so với các đô thị lớn cùng kích cỡ có thị trường bão hoà.

46
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PHÍ THUÊ MƯỚN
CƠ SỞ RẺ HƠN
Chi phí thuê mặt bằng
($ /m2/năm) – 2019

Vùng đô thị lớn Cơ sở công nghiệp Văn
phòng

2

Montréal 66,84 258,23

Toronto 92,25 374,26

Vancouver 139,28 478,89

LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC

1 Giá thuê thực tế chưa kể thuế sở hữu chủ và phí khai thác vận hành.
2 Giá thuê thực tế ở trung tâm thành phố. 
, 
Nguồn:, CBRE, Thống kê theo quý, T3 2019.
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TỶ SUẤT THUẾ NẰM TRONG 
SỐ TỈNH BANG CÓ MỨC 
THUẾ THẤP NHẤT CANADA
So sánh tỷ suất thuế doanh nghiệp – 2019

Tỷ suất thuế thực thụ1 (%)

Ontario 26,5

Québec 26,6

Alberta 27,0

Colombie-Britannique 27,0

Nouveau-Brunswick 29,0

Nouvelle-Écosse 31,0

LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC

1 Tỷ suất thuế tính gộp cả thuế của chính phủ liên bang và của tỉnh bang . 

Nguồn : Đầu tư Québec và Raymond Chabot Grant Thornton, 2019



.

CƠ HỘI KINH DOANH
CHO NGƯỜI DI DÂN
Mua lại một doanh nghiệp Québec

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

• Có thể mua lại các doanh nghiệp trong nhiều lãnh vực kinh tế
khác nhau. 

• Đây là cơ hội cho các nhà doanh nghiệp di dân chấp phá một
thách đố hấp dẫn mà không cần phải làm lại từ đầu.

LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC
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LƠI THẾ KHI ĐẦU TƯ TẠI QUÉBEC

ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN KINH 
DOANH CỦA BẠN, ĐẦU 
TƯ QUÉBEC (IQ) CÓ THỂ 
GIÚP BẠN :
• tận dụng các chương trình hỗ trợ tài chính; 

• được hưởng các biện pháp hỗ trợ thuế có sức cạnh tranh; 

• có được thông tin chắc chắn về lĩnh vực công nghiệp; 

• 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.

•



ĐIỀU MÀ TỈNH BANG QUÉBEC MANG LẠI CHO
BẠN, CHO GIA ĐÌNH BẠN VÀ NHỮNG DỰ ÁN
KINH DOANH CỦA BẠN
• Một chất lượng cuộc sống độc đáo kết hợp tính hiệu quả của Bắc Mỹ và nét duyên dáng Âu Châu.

• Một nơi an toàn cho gia đình thăng tiến.

• Nhà ở giá cả phải chăng, một hệ thống giáo dục với tiêu chuẩn cao và hệ thống y tế phổ cập và
miễn phí.

• Ưu tiên tiếp cận một khu vực mậu dịch trao đổi tự do rộng lớn ở Bắc Mỹ.

• Chi phí khai thác doanh nghiệp thấp.

• Nhân công được đào tạo chính quy và tài giỏi.

• Một nền kinh tế cải tiến và một khu vực công nghệ cao đang đà tăng trưởng.

• Trợ giúp của chính phủ cho các dự án kinh doanh của bạn.
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