
 

 

  
THÔNG BÁO KHẨN CẤP 

Hội Đồng Thành Phố Brampton hành động để hỗ trợ các doanh nghiệp và 
lên kế hoạch phục hồi kinh tế để ứng phó với COVID-19 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 13 tháng 5 năm 2020) – Hôm nay, Hội Đồng Thành Phố tán 
thành Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế của Brampton làm khuôn khổ để Thành Phố triển khai 
việc khởi động lại nền kinh tế địa phương.  

Vân động các doanh nghiệp nhỏ 

Để ứng phó với các tác động của COVID-19 đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của 
Brampton, bao gồm mất doanh thu và tiếp tục đe dọa trục xuất, Thị Trưởng Brown đã gửi thư 
cho Chính Quyền Tỉnh Bang yêu cầu cấm tạm thời trục xuất thương mại. Giải pháp ngắn hạn 
này sẽ đem lại cứu trợ cho các doanh nghiệp đang chờ phê duyệt của chương trình Hỗ Trợ 
Thuê Nhà Thương Mại Khẩn Cấp tại Canada (CECRA). 

Thành Phố khuyến khích các chủ đất ở Brampton xem xét việc đăng ký CECRA và làm việc 
với người thuê về kế hoạch thanh toán tiền thuê nhà để giúp họ vượt qua thời gian thách thức 
này. 

Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế 

Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế đã được Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế do COVID-19 
của Thị Trưởng hướng dẫn, lực lượng do các Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Michael Palleschi và 
Paul Vicente đồng chủ trì và đã làm việc để phối hợp các khuyến nghị và biện pháp hỗ trợ nỗ 
lực cứu trợ doanh nghiệp tại Brampton vượt qua đại dịch COVID-19. Lực Lượng Đặc Nhiệm 
bao gồm các thành viên từ chính quyền Liên Bang và Tỉnh Bang, Ban Thương Mại Brampton, 
Khu Cải Thiện Doanh Nghiệp ở Trung Tâm Thành Phố Brampton, Phòng Thương Mại, cũng 
như đại diện từ cộng đồng doanh nghiệp của Brampton. 

Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế nhằm mục đích mang lại khả năng phục hồi và lợi thế cạnh 
tranh cho nền kinh tế của Brampton, khi nền kinh tế phát triển. Những mục tiêu này sẽ đạt 
được bằng cách thúc đẩy các hành động cần thực hiện ngay và dài hạn phù hợp với bốn nền 
tảng của Chiến Lược. Bốn nền tảng và một số hành động cần thực hiện ngay đó là: 

• Đổi Mới, Công Nghệ và Khởi Nghiệp 
Áp dụng đầy đủ sự đổi mới và chuyển đổi công nghệ và tận dụng tinh thần khởi nghiệp, 
thông qua các sáng kiến như mở rộng các dịch vụ của Trung Tâm Nhà Khởi Nghiệp 
Brampton và chính thức ra mắt và phát triển Khu Đổi Mới tại trung tâm thành phố. 

• Đầu Tư 
Nắm bắt cơ hội để thu hút và duy trì đầu tư, bao gồm triển khai chiến dịch “Hỗ Trợ tại 
Địa Phương” và Nhiệm Vụ Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Trực Tuyến. 

• Cơ Sở Hạ Tầng  
Tiến hành các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm cả việc mở rộng Trường Đại Học Algoma. 



 

 

• Nghệ Thuật, Văn Hóa và Du Lịch 
Tiếp tục hướng tới đổi mới kỹ thuật số khi Thành Phố tái hình dung tương lai của sự 
gắn kết văn hóa và hỗ trợ cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Các sáng kiến cần thực 
hiện ngay bao gồm sự cung cấp giáo dục, biểu diễn và sự kiện nghệ thuật trực tuyến. 

Chiến Lược sẽ phát triển theo thời gian khi các hành động được thực hiện và đánh giá. 

Trích dẫn 

“COVID-19 đã đang là một làn sóng ảnh hưởng kinh tế đối với các doanh nghiệp Brampton, 
giống như trên khắp thế giới. Chúng tôi tiếp tục vận động cho cộng đồng doanh nghiệp của 
chúng tôi khi chúng tôi lên kế hoạch xây dựng lại nền kinh tế của chúng ta. Tôi hài lòng rằng 
Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế tập trung vào việc phục hồi trong lúc chuẩn bị sự hỗ 
trợ tức thời cho các doanh nghiệp địa phương, để chúng ta sẵn sàng khởi động lại nền kinh tế 
và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sớm nhất có thể.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Chúng tôi đã may mắn có nhiều đối tác từ cộng đồng của chúng ta, bao gồm Bộ Trưởng 
Sarkaria và Thành Viên Quốc Hội Khera, tại buổi bàn bạc của Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ 
Kinh Tế với chúng tôi để thảo luận về các vấn đề đối mặt cộng đồng doanh nghiệp của chúng 
ta và làm việc với chúng tôi về các giải pháp tiềm năng. Giờ đây, chúng ta đã cùng nhau hỗ 
trợ cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta và lập kế hoạch phục hồi nền kinh tế khi chúng ta 
trỗi dậy từ cuộc khủng hoảng này. Chúng ta thực sự mạnh mẽ hơn cùng nhau, và chúng ta sẽ 
cùng nhau vượt qua điều này.” 

- Michael Palleschi, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 2 & 6; Đồng Chủ Trì, Lực Lượng Đặc 
Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế 

“Chúng tôi đã hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta kể từ khi đại dịch COVID-19 
bắt đầu, gặp gỡ họ, vận động họ và hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể. Chúng tôi mong muốn 
giúp họ thoát khỏi cuộc khủng hoảng này một cách mạnh mẽ và kiên cường bằng cách thực 
hiện các bước rõ ràng để hỗ trợ họ ngay bây giờ và trong tương lai.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Đồng Chủ Trì, Lực Lượng Đặc Nhiệm 
Hỗ Trợ Kinh Tế 

“Nhân viên của chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ với các thành viên Lực Lượng Đặc 
Nhiệm Hỗ Trợ do COVID-19 của Thành Phố để hỗ trợ ngay cho các doanh nghiệp địa phương 
của chúng tôi, trong lúc tìm cách giúp thúc đẩy sự phát triển và thành công trong tương lai của 
họ. Thành Phố đang tiếp cận chủ động để đảm bảo biện pháp ứng phó với COVID-19 một 
cách toàn diện bao gồm nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế địa phương của chúng ta.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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