
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP  

Thành phố giới thiệu các công cụ kỹ thuật số mới cho phép tiếp tục phát 
triển bất động sản trong tình hình COVID-19 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 24 tháng 4 năm 2020) –Thành phố Brampton đã giới thiệu các quy trình 
và công cụ cải tiến mới trong Phòng Kế Hoạch và Phát Triển của thành phố cho phép các dự án phát 
triển được tiến tục trong đại dịch COVID-19, đồng thời bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cư dân và 
nhân viên. 

Hiện tại, các nhà phát triển bất động sản có thể nộp tất cả các đơn đăng ký phát triển bằng hình thức 
điện tử, bao gồm các kế hoạch phân khu, tái phân vùng và bản vẽ thiết kế, trên trang webcủa Thành 
Phố. Kể từ khi công cụ này được thiết lập vào ngày 20 tháng 3, Thành Phố đã nhận được 25 đơn đăng 
ký phát triển mới. Nhân viên có thể xử lý tất cả các đơn đăng ký trong khi làm việc từ xa bằng cách sử 
dụng phần mềm hội nghị video từ xa với các bên liên quan. 

Kể từ ngày 20 tháng 4, các đơn xin giấy phép xây dựng nhà ở cũng có thể được nộp bằng hình thức 
điện tử. Nhân viên Bộ Phận Xây Dựng đang tiến hành kiểm tra trực tuyến tòa nhà công cộng (bao gồm 
cả đơn vị thứ hai). Việc nộp đơn đăng ký Công Nghiệp, Thương Mại và Tổ Chức (ICI) lớn hơn sẽ tiếp 
tục chỉ theo lịch hẹn. 

Nhân viên đã cấp phê duyệt cho nhiều dự án phát triển và tiếp tục làm việc với các dự án đáng chú ý 
sau đây trong đại dịch COVID-19, bao gồm: 

• Phê duyệt khoảng 22.000 mét vuông không gian việc làm và 800 đơn vị nhà ở. 
• Quản Lý Xây Dựng Chính của Thành Phố đã cấp giấy phép xây dựng cho Maple Lodge Farms, 

một dự án tạo ra 250 việc làm mới. 
• Xây dựng lại Shoppers World (RioCan), đề xuất chuyển đổi khu vực thành một cộng đồng tổ 

hợp đô thị mới với hơn 5.000 đơn vị nhà ở. 

Thành Phố đã cấp thêm 34% giấy phép vào tháng 3 và tháng 4 năm nay so với cùng kỳ năm 2019. 
Những giấy phép đáng chú ý được cấp bao gồm:  

• Maple Lodge Farms – giá trị xây dựng $2,5 triệu  
• Đường Shell, 6475 Mayfield – giá trị xây dựng $2,95 triệu  
• Đường 17 Knightsbridge – giá trị xây dựng $1,2 triệu 
• Đường 1 Knightbridge – giá trị xây dựng $500,000 

Để biết thêm thông tin về những nỗ lực của Thành Phố để hỗ trợ cộng đồng ứng phó với COVID-19, 
hãy truy cập www.brampton.ca/COVID19 hoặc theo dõi @CityBrampton trên Twitter, 
Facebook và Instagram. 
 

Trích dẫn 

“Là một Thành Phố được Điều Hành Hiệu Quả, chúng tôi duy trì cam kết việc thúc đẩy kinh doanh tại 
Brampton, đồng thời bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Những quy trình và công cụ cải 
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tiến mới này sẽ cho phép chúng tôi thực hiện cả hai – tiếp tục thúc đẩy xây dựng trong thành phố và 
tạo ra việc làm mới, và duy trì giữ khoảng cách tiếp xúc trong đại dịch COVID-19.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Trong khi các cơ sở của Thành Phố đang đóng cửa, Hội Đồng và nhân viên không ngừng nỗ lực để 
cung cấp dịch vụ theo những cách khác để thúc đẩy kinh doanh. Các công nghệ mới đang được sử 
dụng tại Bộ Phận Kế Hoạch sẽ phục vụ các doanh nghiệp Brampton, hỗ trợ nền kinh tế địa phương và 
giữ an toàn cho nhân viên và cư dân một cách hiệu quả.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Ủy Ban Kế Hoạch và Phát Triển 

“Với trọng tâm vào sức khỏe và sự an toàn, chúng tôi vẫn sẽ tập trung vào sự phát triển của thành phố 
trong thời gian thử thách này. Bằng cách tìm ra những cách cung cấp dịch vụ mới, Thành Phố 
Brampton sẽ tiếp tục là địa điểm ưa thích của các nhà phát triển bất động sản.” 

- Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Ủy Ban Kế Hoạch và Phát Triển 

“Nhân viên Thành Phố Brampton đồng lòng trong việc cống hiến để cung cấp các chương trình và dịch 
vụ theo những cách mới và an toàn trong khoảng thời gian khó khăn này. Các quy trình và công cụ 
được giới thiệu tại Bộ Phận Kế Hoạch sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục phục vụ cộng đồng phát triển, 
đồng thời bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của nhân viên và công chúng trong tình trạng khẩn cấp này.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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