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Ngân Sách Dự Kiến Năm 2020 của Brampton nhằm thúc đẩy các Ưu Tiên 

của Nhiệm Kỳ Hội Đồng cho cư dân Brampton 
 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 4 tháng 2 năm 2020) – Ngân Sách Dự Kiến Năm 2020 của 
Thành Phố Brampton đã có sẵn trực tuyến . Ngân Sách Dự Kiến Năm 2020 hỗ trợ các ưu tiên 
của Nhiệm Kỳ Hội Đồng, thúc đẩy Brampton trở thành Thành Phố Quản Lý Tốt (Well-Run 
City), Thành Phố Xanh (Green City), Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn (Healthy and Safe 
City), Thành Phố Cơ Hội (City of Opportunities) và Đa Dạng (Mosaic). Việc cân nhắc ngân 
sách sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều ngày 18 tháng 2, với phê duyệt Ngân Sách cuối cùng theo 
lịch là 7 giờ tối ngày 26 tháng 2. 
  
Danh sách đầy đủ các ngày quan trọng cho các cuộc họp của Ủy Ban Ngân Sách, các điểm 
nổi bật về Ngân Sách, và đề xuất Ngân Sách đầy đủ có sẵn trên trang web của Thành Phố. 
Thành Phố hoan nghênh đánh giá công khai và phản hồi về Ngân Sách Dự Kiến Năm 2020.   
  
Đề xuất cơ bản ban đầu của Thành Phố với Ủy Ban Ngân Sách là tăng 1,2 % ngân sách ròng 
cho năm 2020 so với năm 2019. Nếu được chấp thuận, điều này sẽ dẫn đến việc tăng thuế 
bất động sản của Brampton là 0,5%, hoặc trung bình là $27 mỗi hộ gia đình, để tài trợ cho 
Ngân Sách Năm 2020 của Thành Phố.  
  
Trên hóa đơn thuế bất động sản của họ, người nộp thuế sẽ thấy tổng mức tăng thuế là 1,8%, 
hoặc trung bình là $91 mỗi hộ gia đình. Đây là tổng cộng, bao gồm 0,5% của Thành Phố 
Brampton, Vùng Peel và Học Khu Quận Peel.  
  
Trong quá trình cân nhắc Ngân Sách, Ủy Ban có thể xem xét các kịch bản để có thêm hiệu 
quả hoặc đầu tư bổ sung.  
  
Những điểm nổi bật chính của đề xuất Ngân Sách Năm 2020  

 $136 triệu trong ba năm để mua 120 xe buýt mới: 88 để mở rộng và 32 xe buýt thay thế 
cho đội tàu đã cũ 

 $41 triệu để nâng cấp các con đường của Thành Phố và các tuyến giao thông đang hoạt 
động để di chuyển mọi người được an toàn hơn phản ánh cam kết của chúng tôi về trở 
thành Thành Phố Xanh (Green City) 

 $9,8 triệu trong ba năm để cải thiện sân thể thao, đường mòn và sân chơi tại công viên 
Thành Phố địa phương 

 $650.000 trong ba năm cho radar chụp quá tốc trong khu vực an toàn cộng đồng để đảm 
bảo thành phố an toàn hơn 

 $9 triệu trong ba năm cho việc trang bị đổi đèn LED ở cột đèn để có mức tiêu thụ năng 
lượng hiệu quả hơn 

 $8 triệu trong ba năm cho Thiết Kế Sơ Bộ của Queen Street Rapid Transit 
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 $2,9 triệu trong ba năm cho Hurontario Main-Street LRT để mở đường kết nối khu vực tốt 
hơn 

 $2 triệu cho hai Trung Tâm Thanh Thiếu Niên mới tại Century Gardens và Trung Tâm Giải 
Trí South Fletcher 

 $5 triệu trong năm năm cho Ryerson Innovation Zone ở Nội Thành Brampton 

 $9,8 triệu trong ba năm để nâng cấp thiết bị chữa cháy và Xe cứu hỏa Brampton để phản 
ứng với hỏa hoạn nhanh hơn và đáng tin cậy hơn 

  
Hãy lên tiếng   
Thành Phố khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các bên liên quan xem xét ngân sách 
dự kiến và cung cấp phản hồi của mình theo bất kỳ cách nào sau đây: 
 

 Gửi email: Đặt câu hỏi hoặc đưa ra nhận xét tại budget@brampton.ca.  

 Gọi điện thoại: Gọi 311 để cung cấp ý kiến đóng góp. 

 Tham gia Gọi Điện Tòa Thị Chính: Tham gia vào buổi Gọi Điện Tòa Thị Chính vào ngày 18 
tháng 2, từ 7 giờ đến 8 giờ tối, trong đó một vài số điện thoại được chọn ngẫu nhiên sẽ 
được gọi. Để thêm số điện thoại của bạn vào danh sách gọi, hãy đăng ký trên trang web 
của Thành Phố chậm nhất vào ngày 17 tháng 2.  

 Đại biểu trực tiếp: Gửi yêu cầu đại biểu để đến tham dự và phát biểu tại Ủy Ban Ngân 
Sách hoặc cuộc họp của Hội Đồng phê duyệt Ngân Sách. Cũng có thể hoàn thành các 
mẫu đại biểu trực tiếp tại City’s Clerk’s Office địa chỉ City Hall, 2 Wellington Street West. 

 Dự một cuộc họp: Tham dự các cuộc họp của Ủy Ban Ngân Sách tại Tòa Thị Chính và đặt 
câu hỏi liên quan đến chương trình nghị sự ngày hôm đó trong phần giai đoạn câu hỏi 
công khai vào cuối cuộc họp của Ủy Ban Ngân Sách. 

 
Trích dẫn 
 
“Ngân Sách Dự Kiến Năm 2020 của Brampton tuân theo các Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng 
và tập trung vào việc cung cấp các chương trình và dịch vụ chất lượng cao, khai thác các cơ 
hội tăng trưởng, và trở nên linh hoạt và luôn đáp ứng với các xu hướng quốc gia và toàn 
cầu. Hiệu quả hoạt động và tăng trưởng doanh thu đã giúp bù đắp hợp lý việc tăng thuế bất 
động sản trong kịch bản dự thảo được gửi tới Ủy Ban Ngân Sách. Thành Phố cam kết tổ chức 
các cuộc thảo luận về Ngân Sách một cách công khai và minh bạch cũng như hoan nghênh 
các ý kiến đóng góp của cư dân Brampton trong quá trình xây dựng Thành Phố quan trọng 
này.” 
 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính 
 
“Đề xuất Ngân Sách phản ánh cam kết của Thành Phố Brampton về cân bằng nhu cầu của 
dân số đang ngày càng tăng và cung cấp các dịch vụ tuyệt vời mà cư dân và doanh nghiệp 
của chúng tôi đang mong đợi, theo cách hiệu quả và tiết kiệm nhất. Đầu tư liên tục vào cơ sở 
hạ tầng và giao thông sẽ giúp giải quyết nhu cầu sửa chữa và thay thế tài sản ngày càng tăng 
cũng như sự không ngừng mở rộng của mạng lưới giao thông của chúng ta trong tương lai.” 
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- David Sutton, Thủ Quỹ 
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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 
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