
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP    
           

Hội Đồng Thành Phố Brampton phê duyệt Ngân Sách Năm 2020 với đóng 
góp kỷ lục vào quỹ dự trữ và thuế không đổi hai năm liên tiếp 

Đặt cộng đồng lên hàng đầu: tăng cường dịch vụ, chuẩn bị cho tương lai 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 26 tháng 2 năm 2020) – Tại một Cuộc Họp Hội Đồng Đặc Biệt diễn ra 

vào ngày hôm nay, Ngân Sách Năm 2020 của Thành Phố Brampton đã được Hội Đồng nhất trí thông 
qua. 

Đây là năm thứ hai liên tiếp Nhiệm Kỳ Hội Đồng này tăng 0% thuế bất động sản để tài trợ cho Ngân 
Sách của Thành Phố. 

Ngân Sách này đảm bảo các chương trình và mức dịch vụ của Thành Phố được duy trì hoặc tăng lên; 
các khoản thu thuế tiếp tục giữ cho cơ sở hạ tầng của Thành Phố ở mức bền vững; và các khoản đầu 
tư tiếp tục xây dựng cơ hội tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.  

Theo các con số  

 Ngân Sách Năm 2020 đã được phê duyệt sẽ dẫn đến việc thuế bất động sản cố định 0% trên 
phần hóa đơn thuế của Thành Phố.   

 Điều gì sẽ có trên hóa đơn thuế năm 2020? 0,0% của Thành Phố + 1,3% của Khu Vực + 0% 
của Ban giám hiệu trường = 1,3%  (trung bình $64 mỗi hộ gia đình) 

 Chi phí hoạt động thực tế của Thành Phố tăng thêm $47 triệu. Chi phí này sẽ được tài trợ thông 
qua tăng trưởng đánh giá, tăng trưởng doanh thu và phí xử lý nước mưa. 

 Ngân Sách Năm 2020 là $977 triệu, bao gồm Ngân sách hoạt động $755 triệu (Lương nhân 
viên, bảo trì, tiện ích, dự trữ) và Ngân sách vốn $222 triệu (Mua bán, sửa chữa và thay thế tài 
sản lớn: đường xá, tòa nhà, v.v.) 

 Ngân Sách của Thành Phố gồm các khoản đóng góp hàng năm lớn nhất từ trước đến nay là 
$110 triệu vào quỹ dự trữ của Thành Phố, củng cố vị thế tài chính của Thành Phố. 

 Ngân Sách Năm 2020 gồm 1% tiền thuế cho Giao Thông Vận Tải và 2% tiền thuế cho Cơ Sở 
Hạ Tầng để đảm bảo các tài sản như xe buýt, đường xá và cơ sở vẫn hoạt động tốt và đảm 
bảo có thể tiếp tục xây dựng Thành Phố. 

Xây dựng Thành Phố của chúng ta – Những điểm nổi bật về Ngân Sách Vốn 

 $52 triệu để mua xe buýt gồm tám xe buýt điện 

 $41 triệu để nâng cấp đường và tuyến giao thông đang hoạt động 

 $9,8 triệu trong ba năm để cải thiện các sân thể thao, đường mòn và sân chơi 
 $2 triệu cho hai Trung Tâm Thanh Thiếu Niên mới tại Century Gardens và Trung Tâm Giải Trí 

South Fletcher 

 $650.000 trong ba năm cho radar chụp quá tốc trong khu vực an toàn cộng đồng 

 

 



 

 

Định hình bởi cộng đồng 

Thành Phố cung cấp một loạt các cơ hội cho cộng đồng đóng góp ý kiến của mình về Ngân Sách Năm 
2020, bao gồm qua email, điện thoại và buổi gọi điện tòa thị chính có gần 7.500 người tham gia. 

Thành Phố cũng lắng nghe ý kiến từ cư dân, tổ chức và các bên liên quan đã trình lên Ủy Ban Ngân 
Sách. 

Để biết thêm chi tiết về ngân sách, vui lòng truy cập trang web của Thành Phố tại 
www.brampton.ca/budget. 

Trích dẫn 

“Hội Đồng đã phê duyệt Ngân Sách Năm 2020 dẫn đến việc Brampton là thành phố lớn duy nhất của 
Canada có thể giữ cố định thuế trong hai năm liên tiếp. Ngân sách bao gồm các khoản đầu tư chính 
thông qua các khoản thuế về Cơ Sở Hạ Tầng và Giao Thông Vận Tải để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của 
một thành phố đang phát triển. Ngân sách được phê duyệt bao gồm khoản đóng góp vào quỹ dự trữ 
lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử của Thành Phố.” 

-       Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton; Chủ Tịch, Ủy Ban Ngân Sách 

“Chu trình Ngân Sách Năm 2020 của chúng ta là một cách tiếp cận có tính hợp tác trong đó có 7.500 
cư dân tham gia vào chu trình ngân sách và nhiều cư dân đã nêu lên ý kiến thông qua các đại biểu cho 
Ủy Ban Ngân Sách. Hội Đồng chúng tôi tự hào về kết quả giúp đảm bảo Thành Phố đang tối đa hóa 
giá trị cho người nộp thuế trong hiện tại và tương lai.” 

-       Paul Vicente, Ủy Viên Khu Vực, Khu 1&5; Phó Chủ Tịch, Ủy Ban Ngân Sách 

“Ngân Sách Năm 2020 được phê duyệt tập trung vào việc cung cấp các khoản đầu tư chiến lược phù 
hợp với các ưu tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng. Tôi muốn cảm ơn nhân viên vì đã làm việc chăm chỉ để 
đảm bảo ngân sách có trách nhiệm này tăng cường việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho cư dân 
của chúng ta bằng cách thể hiện sự tôn trọng đối với người nộp thuế hôm nay trong khi chuẩn bị cho 
ngày mai.” 

-       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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