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Hội Đồng Brampton phê duyệt kế hoạch hoạt động và chiến lược gắn kết 

đầy hứng khởi cho Kế Hoạch Chính Thức mới của Thành Phố 

  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 23 tháng 1 năm 2020) – Vào ngày 22 tháng 1 năm 2020 tại một Cuộc 
Họp Hội Đồng Đặc Biệt, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã phê duyệt một kế hoạch hoạt động và 
chiến lược gắn kết cộng đồng sâu rộng mới để hỗ trợ xây dựng Kế Hoạch Brampton Năm 2040 – Kế 
Hoạch Chính Thức mới của Thành Phố. 

Sau chương trình gắn kết công cộng sâu rộng vào Mùa Thu năm 2017, Tầm Nhìn Brampton Năm 2040 
đã được Hội Đồng tán thành vào tháng 5 năm 2018. Tầm Nhìn này mô tả một tương lai bền vững, đô 
thị và sôi động hơn cho Thành Phố. Các Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng phác thảo các bước chính 
để mang Brampton tiến tới tương lai này. Kế Hoạch Brampton Năm 2040 là một phần quan trọng của 
quy trình này và Kế Hoạch Chính Thức mới này sẽ đưa ra định hướng để đảm bảo tất cả các quy 
hoạch, dự án và phát triển của Thành Phố đang cùng nhau hành động để đạt được các nguyện vọng 
của Tầm Nhìn Brampton Năm 2040. 

Để hỗ trợ nhân viên Tòa Thị Chính trong việc tạo ra Kế Hoạch Brampton Năm 2040, Thành Phố đã tiếp 
tục thuê WSP Canada Group Ltd cung cấp chuyên môn đa ngành trong các lĩnh vực Quy Hoạch Sử 
Dụng Đất, Quy Hoạch Chính Sách và Thiết Kế Đô Thị; Gắn Kết Cộng Đồng và Các Bên Liên Quan; Sự 
Bền Vững; Giao Thông; Quy Hoạch Môi Trường; Quy Hoạch Công Viên và Không Gian Mở; và Quy 
Hoạch Nghệ Thuật, Văn Hóa và Bảo Tồn Di Sản. 

Kế hoạch hoạt động được phê duyệt hôm nay gồm năm giai đoạn kéo dài trong hai năm đến năm 
2022, với nhiều cơ hội cho cư dân gắn kết với Thành Phố và định hình tương lai cho sự phát triển của 
Brampton. 

Các Mốc Quan Trọng của Gắn Kết Cộng Đồng 

Giai Đoạn 1: Loạt Hoạt Động Phổ Biến Brampton Năm 2040 – nhằm xây dựng nhận thức cao hơn 
về quy hoạch thành phố trong cộng đồng, đặc biệt nhấn mạnh vào việc chuyển tầm nhìn nguyện vọng 
cấp cao thành các kế hoạch thực hiện thành công. 

Giai Đoạn 2: Thử Nghiệm Tầm Nhìn Năm 2040 và Xác Định Các Chỗ Thiếu Sót của Dữ Liệu – sẽ 
có một chương trình gắn kết thu thập ý kiến đóng góp để thử nghiệm Tầm Nhìn Brampton Năm 2040 
và xác định mọi chỗ thiếu sót có thể tồn tại của dữ liệu. 

Giai Đoạn 3: Các Hội Thảo về Cấu Trúc Cộng Đồng – chương trình gắn kết trong Giai Đoạn này sẽ 
thu thập ý kiến đóng góp trong khi Thành Phố xây dựng dựa trên, thử nghiệm và xác nhận cấu trúc 
cộng đồng như được phác thảo trong Tầm Nhìn Brampton Năm 2040. 

Giai Đoạn 4: Bản Thảo Luận và Dự Thảo Định Hướng Chính Sách – chương trình gắn kết sẽ thu 
thập ý kiến đóng góp về các lĩnh vực chủ đề chính (bảy Lĩnh Vực Tuyên Bố Tầm Nhìn cốt lõi của Tầm 
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Nhìn Brampton Năm 2040) hỗ trợ đưa ra định hướng của Kế Hoạch Brampton Năm 2040 như được 
nêu rõ qua các bản thảo luận và báo cáo định hướng chính sách.  

Giai Đoạn 5: Chính Sách Kế Hoạch Chính Thức Cuối Cùng – trong Giai Đoạn này, Thành Phố sẽ 
thu thập ý kiến đóng góp cho các chính sách dự thảo có trong Dự Thảo Kế Hoạch Brampton Năm 
2040. 

Kế hoạch hoạt động và các cơ hội gắn kết cộng đồng như phác thảo trong chiến lược được thiết kế để 
đưa ra Kế Hoạch Chính Thức hướng tới tương lai phản ánh tầm nhìn được thành lập thông qua quá 
trình Tầm Nhìn Brampton Năm 2040 đầy thành công. 

Để tìm hiểu thêm về kế hoạch hoạt động và chiến lược gắn kết cho Kế Hoạch Brampton Năm 2040, vui 
lòng xem báo cáo và truy cập trang web để biết các thông tin cập nhật và cơ hội trong khi thực hiện 
chiến lược. 

Thông Tin Cơ Bản 

Kế Hoạch Chính Thức hiện tại của Thành Phố được Hội Đồng thông qua vào tháng 10 năm 2006 và 
được Ủy Ban Đô Thị Ontario (OMB) bán thông qua vào tháng 10 năm 2008. 

Mục 26(1) của Đạo Luật Quy Hoạch yêu cầu mọi Kế Hoạch Chính Thức được phê duyệt phải được 
xem xét sửa đổi để đảm bảo sự phù hợp và nhất quán với các kế hoạch và chính sách của tỉnh bang 
không dưới 10 năm sau khi Kế Hoạch Chính Thức mới có hiệu lực; và cứ mỗi năm năm sau đó, trừ khi 
Kế Hoạch Chính Thức được thay thế bởi một Kế Hoạch Chính Thức mới.  

Trích dẫn 

“Thành Phố Brampton rất háo hức bắt đầu một quy trình gắn kết toàn cộng đồng để xây dựng kế 
hoạch chính thức tiếp theo của Thành Phố, tập trung vào việc tạo tiền đề cho sự phát triển của Thành 
Phố cả hiện tại và trong tương lai. Kế hoạch nhiều năm của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tầm nhìn cộng 
đồng đầy hứng khởi được chuyển thành kết quả có lợi cho tất cả mọi người ở Brampton”. 

-       Thị Trưởng Patrick Brown 

“Ưu tiên của Hội Đồng chúng tôi là mang đến một hướng đi bền vững, đô thị và sôi động hơn cho 
Thành Phố – và kế hoạch chính thức mới của chúng tôi sẽ thực hiện điều đó. Tôi khuyến khích tất cả 
cư dân Brampton tham gia vào một trong số nhiều cơ hội để nêu lên ý kiến và định hình Thành Phố 
của chúng ta sẽ phát triển như thế nào trong tương lai”. 

 -        Martin Medeiros, Chủ Tịch, Ủy Ban Kế Hoạch & Phát Triển 

“Kế Hoạch Chính Thức sẽ cung cấp thêm bối cảnh cho nhân viên Tòa Thị Chính thực hiện công tác 
xây dựng thành phố theo cách tối đa hóa các cơ hội để hiện thực hóa tầm nhìn đối với Brampton của 
Hội Đồng và cư dân. Thành Phố mong được làm việc với cư dân và các bên liên quan để đưa chúng ta 
đến gần hơn với Brampton Năm 2040”. 

 -        David Barrick, Giám Đốc Hành Chính 
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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. 

 

 
 
 
  

 

 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền 
Thông & Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

