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Thành phố khởi động chiến dịch “Hỗ Trợ Địa Phương” để thúc đẩy các 
doanh nghiệp tại Brampton 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 20 tháng 5 năm 2020) - Hôm nay, Thành Phố Brampton đã khởi động 
chiến dịch “Hỗ Trợ Địa Phương” để khuyến khích cư dân Mua Sắm, Ăn Uống, Tặng Biếu và Hỗ Trợ 
Địa Phương. COVID-19 đã tác động đáng kể đến các doanh nghiệp địa phương và họ đang cần sự hỗ 
trợ của cộng đồng Brampton hơn bao giờ hết.   
 
Khi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến và nhận hàng tại lề đường, và cuối cùng 
mở cửa trở lại, chiến dịch “Hỗ Trợ Địa Phương” khuyến khích cư dân khám phá, lựa chọn và mua 
hàng địa phương trong mùa dịch COVID-19 và cả sau đó. Từ việc đặt thức ăn mang đi cho đến việc 
mua thẻ quà tặng, đến việc xem chương trình trực tuyến của The Rose, cư dân có thể trải nghiệm 
nhiều dịch vụ địa phương của Brampton một cách an toàn.  
 
Mọi người cũng có thể thể hiện sự ủng hộ đối với các doanh nghiệp Brampton trên mạng xã hội bằng 
cách quảng bá các doanh nghiệp yêu thích của họ cùng với hình ảnh “Hỗ Trợ Địa Phương” và hashtag 
#SupportLocalBrampton, và liên kết với các doanh nghiệp địa phương thông qua các tài khoản mạng 
xã hội của họ. 
 
Các doanh nghiệp địa phương đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Brampton. Vào thời điểm 
COVID-19 mới bùng phát, Thành Phố Brampton đã thành lập một Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh 
Tế để hỗ trợ các doanh nghiệp khi tìm cách vượt qua các tác động của COVID-19. Đến nay, Lực 
Lượng Đặc Nhiệm đã có hơn 5.000 tương tác với các doanh nghiệp và đã thu hút gần 900 doanh 
nghiệp nhỏ thông qua các cuộc điện thoại tòa thị chính, thảo luận về tác động của COVID-19 và các 
giải pháp tiềm năng. Tuần trước, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã phê duyệt Chiến Lược Phục Hồi 
Kinh Tế của Lực Lượng Đặc Nhiệm, trong đó bao gồm việc phát triển chiến dịch “Hỗ Trợ Địa Phương” 
trên mạng xã hội, một trong nhiều sáng kiến sẽ giúp hỗ trợ các doanh nghiệp và khởi động lại nền kinh 
tế Thành Phố. 
 
Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập www.brampton.ca/supportlocal. 
 
Trích dẫn 
  
“Tôi khuyến khích cư dân Hỗ Trợ Địa Phương và cùng chúng tôi xây dựng lại nền kinh tế của thành 
phố chúng ta, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp có giá trị của chúng ta và đầu tư vào khởi nghiệp. Chúng 
ta có thể cùng nhau tạo ra sự khác biệt trong việc giúp thành phố vĩ đại của chúng ta phục hồi sau 
cuộc khủng hoảng này.” 

− Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  
 
“Khi khởi động chiến dịch này, chúng tôi đã cùng với các đối tác tại Hội Đồng Thương Mại Brampton 
và Khu Vực Cải Thiện Doanh Nghiệp Trung Tâm Brampton khuyến khích cư dân tham gia phong trào 
Hỗ Trợ Địa Phương và giúp các doanh nghiệp và thành phố của chúng tôi vượt qua đại dịch này. Hãy 
cùng nhau tạo ra việc làm trong cộng đồng của chúng ta và củng cố nền kinh tế của chúng ta. Chúng 
ta thực sự mạnh mẽ hơn khi sát cánh cùng nhau.”  

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

https://www.brampton.ca/EN/Business/SupportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
http://www.brampton.ca/supportlocal


 

 

 
“Bây giờ, điều quan trọng hơn bao giờ hết là Hỗ Trợ Địa Phương – hãy sử dụng số tiền mà chúng ta 
vất vả kiếm được trong cộng đồng và giúp các doanh nghiệp phục hồi sau các tác động tàn phá của 
COVID-19. Chúng tôi luôn tự hào về tinh thần cộng đồng của Brampton, – bây giờ là lúc thể hiện cho 
các doanh nghiệp của chúng ta thấy chúng ta đánh giá cao họ như thế nào.” 

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

 
 
 
“Chúng tôi đã thấy nhiều hành động nhân hậu, sự hỗ trợ và tinh thần cộng đồng từ cư dân và doanh 
nghiệp của chúng ta trong lúc chúng ta cùng chung tay ứng phó với các tác động của COVID-19. Hãy 
cùng tiếp tục xây dựng trên đà phát triển đáng kinh ngạc này khi chúng ta tiến tới việc mở cửa trở lại.” 

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