
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
  

Những nỗ lực vận động của Brampton giúp việc hỗ trợ tiền thuê cho các 
doanh nghiệp nhỏ  

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 24 tháng 4 năm 2020) – Hôm nay, kết quả của những nỗ lực vận động 
của Brampton đã được hiện thực hóa khi chính quyền liên bang tuyên bố đã đạt được thỏa thuận 
nguyên tắc với tất cả các tỉnh bang và vùng lãnh thổ để thực hiện chương trình Hỗ Trợ Tiền Thuê 
Thương Mại Khẩn Cấp tại Canada (CECRA) cho các doanh nghiệp nhỏ. Chương trình này sẽ giảm 
75% tiền thuê cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19. 
 
Chương trình CECRA mới sẽ mang đến những hỗ trợ cực kỳ cần thiết cho các doanh nghiệp nhỏ tại 
Brampton, và là một biện pháp mà Thành Phố đã ủng hộ kể từ khi tuyên bố đóng cửa các doanh 
nghiệp không thiết yếu. Vào ngày 1 tháng 4, Thị Trưởng Brown đã gửi thư cho Thủ Tướng Ford và Bộ 
Trưởng Clark để yêu cầu ủng hộ việc hỗ trợ tiền thuê cho các doanh nghiệp nhỏ. Hỗ trợ tiền thuê là 
một vấn đề quan trọng đang diễn ra đối với các doanh nghiệp nhỏ kể từ khi đại dịch COVID-19 được 
tuyên bố vào tháng 3. Khi được thăm dò ý kiến trong Buổi Trò Chuyện Qua Điện Thoại với Lực Lượng 
Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế Cho Doanh Nghiệp Nhỏ được tổ chức vào ngày 17 tháng 4, 73% người 
tham gia cho biết họ đã không nhận được bất kỳ hình thức hỗ trợ tiền thuê nào. Đây là một vấn đề đã 
được thảo luận với các đại diện liên bang và tỉnh bang trong tất cả các cuộc họp của Lực Lượng Đặc 
Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế do COVID-19 của Thị Trưởng.  
 
 Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế do COVID-19 của Thị Trưởng là một trong bốn lực lượng đặc 
nhiệm được thành lập để hỗ trợ cư dân và các doanh nghiệp của Brampton khi họ đối phó với các tác 
động của COVID-19. Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế sẽ chịu trách nhiệm điều phối các khuyến 
nghị và biện pháp để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ doanh nghiệp tại Brampton. Lực Lượng Đặc Nhiệm, có 
đại diện từ chính quyền liên bang và chính quyền tỉnh bang, cũng như các đối tác như Hội Đồng 
Thương Mại Brampton, Hiệp Hội Cải Thiện Kinh Doanh (BIA) Khu Vực Trung Tâm Brampton và Phòng 
Thương Mại Người Canada Da Đen (CBCC), đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp của Brampton kể từ 
khi bắt đầu dịch COVID-19. Lực Lượng Đặc Nhiệm đã tổ chức hai cuộc trò chuyện qua điện thoại với 
các doanh nghiệp nhỏ với tổng cộng 500 doanh nghiệp tham gia và hai cuộc trò chuyện nữa với lĩnh 
vực nhà hàng và các doanh nghiệp lớn hơn. Ngoài ra, nhân viên đã trả lời khoảng 1.200 câu hỏi từ các 
doanh nghiệp của Brampton kể từ khi bắt đầu dịch COVID-19. 
 
Trích dẫn 
  
“Các doanh nghiệp rất quan trọng đối với sự thịnh vượng chung của cộng đồng, và chúng tôi đã đang 
làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ và ủng hộ các doanh nghiệp kể từ khi cuộc khủng hoảng COVID-
19 này bắt đầu. Chúng tôi rất vui khi thấy rằng những nỗ lực của chúng tôi đang tạo ra các biện pháp 
hữu hình giúp tạo ra sự khác biệt cho cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn các 
đại diện liên bang và tỉnh bang trong Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế của chúng tôi, Thành Viên 
Nghị Viện (MP) Kamal Khera và MPP Prabmeet Sarkaria, cũng như Hội Đồng Thương Mại Brampton, 
BIA Khu Vực Trung Tâm Brampton và Phòng Thương Mại Người Canada Da Đen, đã hợp tác với 
chúng tôi để tìm giải pháp. COVID-19 đã được chứng minh là một làn sóng thủy triều kinh tế và chúng 
tôi cần hợp tác để hỗ trợ cư dân và các doanh nghiệp của chúng tôi.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
  
“Đây là một thời gian rất căng thẳng cho tất cả mọi người – và đặc biệt là các chủ doanh nghiệp và nhà 
điều hành của chúng tôi. Chúng tôi đã rất gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp trong suốt cuộc khủng 
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hoảng này, và chúng tôi đã nghe về mối quan ngại của họ. Họ lo lắng về việc kinh doanh, nhân viên và 
tương lai của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ vào thời điểm này và vì tất cả chúng tôi đều mong 
muốn phục hồi và sự bình thường mới. Chúng tôi mong rằng chương trình mới này sẽ đưa ra mức cứu 
trợ đáng kể và ngay lập tức cho nhiều doanh nghiệp.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu Vực 1 & 5, Thành Phố Brampton và Đồng Chủ 
Tịch, Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế do COVID-19 của Thị Trưởng 

 
 
“Mặc dù cuộc khủng hoảng này đã vô cùng thách thức đối với rất nhiều người trong cộng đồng, song 
chúng tôi cũng đã thấy được sự kiên cường, lòng tốt và tinh thần cộng đồng. Mặc dù một số người 
đang gặp khó khăn, những người khác có thể đã vượt qua thách thức để xoay sở doanh nghiệp của 
họ để hỗ trợ khủng hoảng và quyên góp thực phẩm và tiền. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng một 
cách tốt nhất có thể và tôi biết rằng các bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau và chúng ta sẽ vượt qua giai 
đoạn khó khăn này.” 

- Michael Palleschi, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu Vực 2 & 6, Thành Phố Brampton và Đồng 
Chủ Tịch, Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế do COVID-19 của Thị Trưởng 
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