
GIÁO DỤC CANADA: BỨC TRANH TỔNG QUAN 

VỀ DU HỌC SINH VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT 

Tài liệu dành cho những ai quan tâm đến đất nước Canada như một điểm đến du học, nó cung cấp một
số dữ kiện tổng quát cho người mới bắt đầu. Được biên soạn dựa trên các nguồn chính thống như
Canadian Bureau for International Education (CBIE), Global Affairs Canada (GC), và Employment and
Social Development Canada (ESDC).

Giúp bạn nhanh chóng giải đáp các câu hỏi: Vùng nào của Canada thu hút nhiều sinh viên quốc tế?
Người dân nước nào thường đến Canada học tập, và Việt Nam thì sao? Đất nước này có chính sách gì
để thu hút nhân tài? Ngành nghề nào đang trở nên “hot” tại Canada?
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Thông tin từ các nguồn chính thống của Chính phủ Canada

DU HỌC SINH QUỐC TẾ 

ĐANG Ở ĐÂU TẠI CANADA?

Các vùng, lãnh thổ của Canada đều có sinh
viên quốc tế. Riêng Ontario, British
Columbia và Quebec là các địa phương
thu hút nhiều. Gần 50% du học sinh quốc
tế chọn Ontario làm điểm đến.

Sinh viên quốc tế có xu hướng tập trung
tại đô thị lớn, tiêu biểu là Toronto
(Ontario), Vancouver (British Columbia)
và Montreal (Quebec).

CBIE 2017: Số lượng, phần trăm SV quốc tế tại Canada theo vùng, lãnh thổ



SINH VIÊN ĐẾN TỪ CÁC 

QUỐC GIA NÀO?

Canada tiếp nhận sinh viên từ 186 quốc gia
khác nhau. Top 5 bao gồm Trung Quốc, Ấn
Độ, Hàn Quốc, Pháp, và Việt Nam. Nhiều
nhất là Trung Quốc và Ấn Độ.

Việt Nam xếp thứ 5. Theo thống kê, hiện có
hơn 21.5 nghìn SV Việt Nam đang theo học
tại Canada.

Country of Citizenship 2019

China 219,855

India 141,400

South Korea 24,180

France 24,045

Vietnam 21,595

USA 15,015

Iran 14,745

Brazil 14,560

Nigeria 11,985

Mexico 8,710

DU HỌC BẬC PHỔ THÔNG 

TẠI CANADA

Phần đông du học sinh theo học hệ Đại học
tại Canada, tuy nhiên nhiều sinh viên cũng
đang theo học hệ trung học (secondary) ở
Canada.

Việt Nam đứng thứ 3 trong số các quốc gia có học
sinh đến Canada học trung học (cấp 3), chỉ đứng
sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

CICNews 2019: Số lượng SV quốc tế tại Canada, theo quốc gia

Level 2017

Post-secondary 
(College/University)

370,710

Secondary or less 71,350

Other studies 50,025
Số liệu 2017 cho thấy có hơn 71 nghìn người
theo học bậc trung học và dưới trung học.

CBIE 2017: Số lượng SV quốc tế ở các cấp học tại Canada

CBIE 2017: Top các quốc gia có SV 
theo học trung học tại Canada
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CHIẾN LƯỢC 2019-2024

“Vì hầu hết sinh viên quốc tế còn trẻ, có trình
độ giáo dục của Canada, kỹ năng lao động đạt
yêu cầu, và thông thạo một trong những ngôn
ngữ chính thức của chúng tôi, họ thường là
những ứng viên lý tưởng của giấy phép thường
trú nhân.”

HON. AHMED HUSSEN - Minister of 
Immigration, Refugees and Citizenship

GC 2019: Building on Success: 
International Education Strategy 
2019–2024

3/5

Một trong 3 chiến lược chính về giáo dục quốc tế
của Canada từ 2019 đến 2024 là: “Đa dạng hóa
các quốc gia mà SV quốc tế đến Canada, cũng
như các lĩnh vực, bậc học và địa điểm học tập tại
Canada.”

LÝ DO CANADA CẦN THU 

HÚT SINH VIÊN QUỐC TẾ

Xét về nhân khẩu học, tỷ lệ dân số già ở
Canada đang tăng nhanh chóng. Nhập cư, do
đó, sẽ giúp tăng trưởng lực lượng lao động bị
thiếu. SV quốc tế là ứng viên lý tưởng giúp cân
bằng thị trường lao động, đặc biệt ở các công
việc đòi hỏi kỹ năng cao.

Hiện tại, trên 50% SV quốc tế đến từ 2 quốc gia:
Ấn Độ và Trung Quốc, và họ chủ yếu tập trung ở
các đô thị lớn của Canada. Thu hút SV từ nhiều
quốc gia hơn, đồng thời phân bố họ đến nhiều
vùng / trường khác nhau sẽ giúp nền giáo dục
quốc tế của Canada phát triển bền vững hơn. Bên
cạnh đó, là một quốc gia thương mại, việc đa dạng
hóa nguồn SV nhập cư là để phát triển thị trường
xuất khẩu của Canada trong tương lai.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

ĐÁNG CHÚ Ý CỦA 

CHIẾN LƯỢC

Chương trình Student Direct 
Stream (SDS) 

Tiếp tục và mở rộng chương trình
SDS, tạo điều kiện thuận lợi tối Đa
cho SV quốc tế vào Canada.

Chương trình hiện tại đang áp
dụng với Trung Quốc, Ấn Độ,
Philippines, và Việt Nam. Dự kiến
sẽ mở rộng cho nhiều nước khác.

Cho thêm học bổng

Trao thêm học bổng cho SV quốc tế
đến học tại Canada (5 triệu đô la
trong vòng 5 năm).

Củng cố các chương trình học bổng
hiện tại.

CHIẾN LƯỢC GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ CỦA CANADA 

LÀ GÌ?
Năm 2019, Chính phủ Canada công bố Chiến lược
giáo dục quốc tế của nước này, giai đoạn 2019-
2024. Đây là kết quả của sự phối hợp của 3 bộ
ngành: Thương mại quốc tế, Lao động, và Di trú.



NHỮNG LĨNH VỰC ĐANG VÀ 

SẼ CẦN NHIỀU LAO ĐỘNG

ESDC 2017: Dự báo các lĩnh vực cần lực
lượng lao động nhiều nhất, 2019-2028  
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CANADA 2019-2028

Theo dự báo mới nhất của cơ quan phụ
trách lao động của Canada (ESDC), trong
thập kỷ tới, các lĩnh vực vẫn cần nhiều lao
động nhất là Chăm sóc sức khỏe – 464
nghìn việc làm, Dịch vụ ăn uống – 115
nghìn, và Máy tính/CNTT – 106 nghìn (Top
3).

ESDC 2017: Dự báo các lĩnh vực có mức
tăng trưởng việc làm cao nhất, 2019-2028  

NGÀNH NÀO “HOT” NHẤT 

TRONG NHỮNG NĂM TỚI?

Các lĩnh vực còn lại cũng cần nhiều lao động
bao gồm: Tài chính/bất động sản, Pháp lý
và tư vấn, Bán lẻ, Quản lý, Dịch vụ xã hội,
Trường học, và Xây dựng.

Biểu đồ bên cạnh thể hiện những lĩnh
vực “HOT” nhất từ nay đến 2028. Đây là
các lĩnh vực được dự báo có sự tăng
trưởng đột biến về số lượng so với giai
đoạn trước đây.

Ngoài các lĩnh vực như Máy tính và
Chăm sóc sức khỏe, đáng chú ý ở đây là
Dịch vụ hỗ trợ xã hội, Tư vấn Pháp lý,
Kế toán, Nghệ thuật và giải trí v.v… sẽ
đặc biệt cần nhiều nhân sự hơn trước.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

RAB Academy
Tel: 028 222 020 78

Add: 02 Hồng Hà, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Email: info@rabacademy.vn

Website: www.rabacademy.vn

Tài liệu này là được biên soạn bởi RAB Academy và là tài sản của công ty TNHH RAB Consulting.
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