
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Hội Đồng Brampton tán thành Kế Hoạch Công Viên Sinh Thái 

  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 29 tháng 1 năm 2020) – Hôm nay, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã 
có một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng Green City và thực hiện Green Framework cho 
Brampton bằng cách tán thành Kế Hoạch Công Viên Sinh Thái Brampton. 

Công Viên Sinh Thái là một mạng lưới liên kết lẫn nhau gồm không gian tự nhiên/xanh và đô thị bền 
vững. Kế Hoạch Công Viên Sinh Thái Brampton định rõ đặc điểm cho sự hình thành của Công Viên 
Sinh Thái Brampton và đưa ra tầm nhìn, mục tiêu và hành động để hướng dẫn thực hiện. Kế Hoạch 
nhằm cung cấp các cơ hội xã hội độc đáo và xây dựng quan hệ đối tác và quản lý cộng đồng để bảo 
vệ, hỗ trợ và phát triển Công Viên Sinh Thái Brampton. Kế Hoạch cũng tập trung vào việc bảo tồn, tái 
tự nhiên hóa và nâng cao cảnh quan thiên nhiên của Brampton. 

Phần lớn Hệ Thống Di Sản Thiên Nhiên (NHS) của Brampton gồm 2.500 ha sẽ tạo thành xương sống 
của Công Viên Sinh Thái Brampton. Từ cơ sở này, ban đầu việc mở rộng và phát triển của Công Viên 
Sinh Thái Brampton sẽ tập trung vào các trung tâm đã xác định, nơi các địa điểm thích hợp như công 
viên, NHS, cảnh quan đường phố và đường hầm đặt đường ống kỹ thuật sẽ được điều chỉnh thành 
Công Viên Sinh Thái thông qua việc thành lập Không Gian Sinh Thái. Theo thời gian, những nỗ lực 
này sẽ đem đến một mạng lưới công viên xanh và khu bảo tồn thiên nhiên trên toàn thành phố. 

Tìm hiểu thêm về Kế Hoạch Công Viên Sinh Thái Brampton tại www.brampton.ca 

Thông Tin Nhanh 

 Thành phố hiện đang duy trì khoảng 2.500 ha di sản thiên nhiên, phần lớn tạo thành xương 
sống ban đầu của Công Viên Sinh Thái Brampton. Các công viên hiện tại của Thành Phố có 
diện tích hơn 1.100 ha, một số trong đó có thể được cho vào Công Viên Sinh Thái Brampton. 

 Kế Hoạch Công Viên Sinh Thái Brampton hướng dẫn nhân viên thực hiện đánh giá thêm về hệ 
thống công viên Thành Phố để xác định kế hoạch mở rộng chiến lược Không Gian Sinh Thái 
vào các công viên Brampton hiện tại và trong tương lai. 

 Công Viên Sinh Thái Brampton có tiềm năng cung cấp các dịch vụ quan trọng cho cộng đồng 
như lọc nước, giảm nhiệt và giảm dòng chảy nước mưa. Điều này sẽ giúp không chỉ tiết kiệm 
kinh tế, mà còn tăng tính kiên cường của đô thị trước sự thay đổi khí hậu.  

 Kế Hoạch Công Viên Sinh Thái Brampton xây dựng từ khung chính sách, chiến lược và 
chương trình hiện có của Thành Phố bao gồm Kế Hoạch Brampton năm 2040, Kế Hoạch Tổng 
Thể Phát Triển Môi Trường Xanh Brampton, Kế Hoạch Tổng Thể Công Viên và Giải Trí, Chiến 
Lược Quản Lý Môi Trường Di Sản Thiên Nhiên, Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị và Chương 
Trình Triệu Cây Xanh Brampton. 

Trích dẫn 
“Hội Đồng hướng tới tiếp tục xây dựng Thành Phố Xanh và Kế Hoạch Công Viên Sinh Thái Brampton 
đánh dấu một mốc quan trọng khác trong hành trình phát triển bền vững của chúng tôi. Tôi mong đợi 
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được thấy nhiều lợi ích xã hội và môi trường mà Công Viên Sinh Thái Brampton được mở rộng, liên 
kết lẫn nhau sẽ cung cấp cho thành phố của chúng ta. 

-        Thị Trưởng Patrick Brown, Thành Phố Brampton 

“Năm ngoái, Brampton đã tham gia cùng 35 cộng đồng khác trong việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về 
khí hậu. Mục tiêu của chúng tôi là giảm 80% lượng khí thải nhà kính ở Brampton vào năm 2050 và tán 
thành Kế Hoạch Công Viên Sinh Thái Brampton là một bước tiến để đạt được mục tiêu đó. Việc xây 
dựng quan hệ đối tác và quản lý cộng đồng để bảo vệ, hỗ trợ và phát triển không gian xanh của 
Brampton là một sáng kiến tuyệt vời.” 

-        Paul Vicente, Ủy Viên Khu Vực và Chủ Tịch, Công Trình Công Cộng và Kỹ Thuật, Thành Phố 
Brampton 

“Kế Hoạch Công Viên Sinh Thái được phê duyệt sẽ cho phép nhân viên Tòa Thị Chính tiếp tục nâng 
cao ưu tiên trở thành một Thành Phố Xanh của Hội Đồng, mở rộng không gian tự nhiên và đô thị của 
Brampton để tạo ra một mạng lưới công viên liên kết lẫn nhau nhằm bảo tồn, tái tự nhiên hóa và nâng 
cao cảnh quan thành phố của chúng ta.” 

-        David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 

chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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