
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  

 
Di dời Trung Tâm RIC đến nội thành Brampton 

giúp tăng cường Khu Đổi Mới đang phát triển của thành phố 

  
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 28 tháng 2 năm 2020) – Vào ngày 5 tháng 2, Hội Đồng Brampton đã 
phê duyệt tài trợ cho việc di dời Trung Tâm Thương Mại Hóa Đổi Mới Nghiên Cứu (Research 
Innovation Commercialization, RIC) đến Khu Đổi Mới của Brampton. Thành Phố đã ký kết thỏa thuận 
tài trợ với Trung Tâm RIC với số tiền lên đến $100.000 mỗi năm trong ba năm để hỗ trợ việc di dời 
trung tâm đến nội thành Brampton. Trung Tâm RIC sẽ mở cửa tại địa điểm nội thành mới ở 6 George 
St. vào tháng 4 năm nay. 
  
Để cạnh tranh trong Hành Lang Đổi Mới, Brampton đang đưa các hòn đá tảng cần thiết vào chỗ để hỗ 
trợ một Khu Đổi Mới vững mạnh bằng các nguồn lực sẵn có nhằm trợ giúp các doanh nhân ở mọi giai 
đoạn trong hành trình của họ. 
  
Trung Tâm RIC, một tổ chức giúp các doanh nhân đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới, là 
một sự bổ sung quan trọng cho Khu Đổi Mới của Brampton, gồm có: 

 Xúc Tác An Ninh Mạng Rogers (Rogers Cybersecure Catalyst) 
 Trung Tâm Doanh Nhân Brampton (Brampton Entrepreneur Centre) (Hình thành ý tưởng và 

không gian làm việc chung) 
 Khu Vực Đổi Mới Ryerson-Brampton (Ryerson-Brampton Innovation Zone) (Vườn Ươm Doanh 

Nghiệp Khởi Nghiệp) 
 Trung Tâm Đổi Mới (Centre for Innovation) 
 Trung Tâm RIC (RIC Centre) (Vườn Ươm Doanh Nghiệp Mở Rộng Quy Mô) 

  
Trung Tâm RIC là một vườn ươm công nghệ tập trung vào Công Nghệ Sạch, Sản Xuất Tiên Tiến và 
khởi nghiệp với sản phẩm phần cứng và phần mềm. Trung tâm này cung cấp các dịch vụ khởi nghiệp 
kinh doanh và tiếp cận không gian vườn ươm cho các doanh nhân, công ty khởi nghiệp và công ty 
công nghệ trưởng thành mong muốn bắt đầu phát triển nhanh chóng và đưa doanh nghiệp của họ ra 
thị trường nhanh hơn. Đội ngũ Phát Triển Kinh Tế của Brampton đã phối hợp chặt chẽ với Trung Tâm 
RIC trong nhiều năm, hợp tác với những sáng kiến hỗ trợ đổi mới và mạng lưới doanh nhân ở 
Brampton. Trong bốn năm qua, Trung Tâm RIC đã giúp hơn 600 khách hàng hoạt động gây quỹ tài trợ 
$110 triệu, tạo ra $97 triệu doanh thu và 1.642 việc làm. 
  
Việc thêm Trung Tâm RIC vào Khu Đổi Mới của Brampton thực hiện ngay sau thông báo của Khu Vực 
Đổi Mới Ryerson và Tăng Tốc Doanh Nghiệp An Ninh Mạng đầu tiên của Canada có địa chỉ tại nội 
thành Khu Đổi Mới của Brampton. 
 
Khai trương vào mùa xuân năm nay, Tăng Tốc Doanh Nghiệp Xúc Tiến Mạng (Catalyst Cyber 
Accelerator) của Brampton sẽ hỗ trợ hệ sinh thái an ninh mạng của Canada bằng cách cung cấp cho 
Canada các công ty đang mở rộng quy mô về an ninh mạng và các lĩnh vực liên quan các công cụ cần 
thiết để phát triển và thành công trong nước và quốc tế. 
  
Khu Vực Đổi Mới của Brampton do Ryerson dẫn dắt được mô phỏng theo và kết nối với mạng lưới 
Khu Vựcđược thế giới công nhận của Đại Học Ryerson. Nơi đây được thiết kế để kết nối mọi người lại 
với nhau nhằm thảo luận góp ý, bắt đầu nhanh các dự án và giúp đưa các công ty khởi nghiệp từ các 
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công ty ươm tạo giai đoạn đầu thành các doanh nghiệp thịnh vượng có uy tín. Mở cửa tại nội thành 
Brampton vào đầu năm 2020. 
  
Trích dẫn 
  
“Trước đây, Thành Phố đã làm việc phạm vi rộng với Trung Tâm RIC và có mối quan hệ tích cực lâu 
dài với họ. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với họ trong khi chúng tôi phát triển hệ sinh thái đổi 
mới của mình. Cùng với họ và các đối tác khác của chúng tôi, chúng tôi sẽ xây dựng một Khu Đổi Mới 
vững mạnh, cho phép chúng tôi hỗ trợ các doanh nhân và doanh nghiệp của mình ở mọi giai đoạn 
trong hành trình của họ. Việc hợp tác này đều có lợi cho tất cả các bên liên quan – đặc biệt là các 
doanh nhân và chủ doanh nghiệp của chúng tôi. Chào mừng đến với Trung Tâm RIC!” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
  
“Khoản đầu tư của chúng tôi vào Trung Tâm RIC là chìa khóa khi chúng tôi nỗ lực tiến đến Ưu Tiên 
của Nhiệm Kỳ Hội Đồng nhằm xây dựng một Thành Phố Cơ Hội (City of Opportunities) và thu hút các 
doanh nghiệp, doanh nhân và việc làm đến với Brampton.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Khu Vực, Khu 1&5; Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế và Văn Hóa, 
Thành Phố Brampton  

 
“Với vị trí đắc địa giữa Hành Lang Đổi Mới, Brampton đang phát triển hệ sinh thái đổi mới của mình với 
mục tiêu trở thành một nơi dẫn đầu toàn cầu về đổi mới. Nhân viên của chúng tôi cam kết xây dựng 
quan hệ đối tác và đặt ra các điều kiện cần thiết để biến Brampton thành một địa điểm tối ưu cho các 
doanh nhân và doanh nghiệp.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“Chúng tôi rất vui mừng được chuyển đến Brampton. Chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ hợp tác tuyệt 
vời với Brampton qua những công việc làm cùng với họ trong vài năm qua, và chúng tôi rất hào hứng 
về vô số các cơ hội mới của chúng tôi khi chúng tôi chuyển đến địa điểm mới. Nội Thành Brampton có 
năng lượng tốt – một nhịp đập – và chúng tôi rất vui mừng khi được trở thành một phần trong hệ sinh 
thái đổi mới đang phát triển mạnh ở nơi đây.” 

- Pam Banks, Giám Đốc Điều Hành, Trung Tâm RIC 
  
“Chương Trình Vườn Ươm Doanh Nghiệp của Trung Tâm RIC được thiết kế cho các doanh nghiệp 
B2B, cũng như các doanh nghiệp không chỉ chuyên về phần mềm và có nhiều sản phẩm phức tạp đòi 
hỏi mô hình kinh doanh và chiến lược phát triển phức tạp hơn.” 

- Hamid Alemohammad, Đồng Sáng Lập AOMS; Cựu khách hàng của Vườn Ươm Doanh Nghiệp 
RIC đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu 300% trong 2 năm. 
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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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