
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Hội Đồng Thành Phố Brampton phê chuẩn thay đổi phí người dùng để giúp 
hỗ trợ cư dân, doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng   

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 29 tháng 5 năm 2020) – Tuần này, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã 
phê chuẩn thay đổi đối với Quy Định Phí Người Dùng để giúp giảm tác động tài chính của COVID-19 
đối với cộng đồng. 

Trong cuộc họp vào thứ Tư, Hội Đồng đã phê chuẩn giảm một số lượng đáng kể phí người dùng năm 
2020 về mức phí năm 2019 trong các lĩnh vực Giải Trí, Nghệ Thuật Biểu Diễn, Dịch Vụ Cơ Sở, Dịch Vụ 
Cứu Hỏa và Khẩn Cấp, Dịch Vụ Lập Pháp, cũng như Công Viên và Lâm Nghiệp. Những thay đổi này 
có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, và sẽ cung cấp khoản trợ cấp lên tới $1.021.000 cho đến cuối 
năm.   

Thành Phố cam kết cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ cho cư dân, vừa dễ tiếp cận vừa mang lại 
giá trị tiền tệ. Phí người dùng giúp Thành Phố thu hồi chi phí đồng thời giảm gánh nặng thuế suất bất 
động sản. 

Những thay đổi này là kết quả phản hồi tức thời thông qua sự tham gia của cộng đồng do Tổ Công Tác 
Phục Hồi Và Mở Cửa Trở Lại của Thị Trưởng tiến hành, dưới sự chỉ đạo của Ủy Viên Khu Vực Martin 
Medeiros. Đến nay, hơn 3.900 cá nhân và các nhóm đã cung cấp ý kiến đóng góp thông qua khảo sát 
trực tuyến của Thành Phố và các cuộc họp liên tục của các bên liên quan. 

Khảo Sát trực tuyến về Phục Hồi và Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố vẫn mở cho đến ngày 14 tháng 6 
năm 2020, cư dân và doanh nghiệp được mời đóng góp ý kiến cho kế hoạch mở cửa trở lại sắp tới của 
Thành Phố. 
 
Để biết thêm thông tin, truy cập www.brampton.ca/COVID19.  

Trích dẫn 

“Trong suốt thời gian bùng dịch COVID-19, Hội Đồng của chúng tôi đã duy trì tham gia tích cực với tất 
cả các thành viên trong cộng đồng thông qua các buổi trò chuyện trực tuyến và qua điện thoại. Chúng 
tôi đã được nghe ý kiến trực tiếp của hàng chục ngàn người nói rằng COVID-19 đã gây ra tổn thất tài 
chính nặng nề và kết quả trong tuần này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ phục hồi 
chung.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Kể từ khi triển khai Nhóm Phục Hồi và Mở Cửa Trở Lại của Thị Trưởng, chúng tôi đã được nghe ý 
kiến từ cư dân, doanh nghiệp và các nhóm liên quan về những điều quan trọng nhất khi lên kế hoạch 
cho tương lai phía trước. Chúng tôi cam kết tạo ra một kế hoạch do cộng đồng định hình và sẽ tiếp tục 
lắng nghe phản hồi có ý nghĩa này và hành động theo đó.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3&4; Trưởng Nhóm, Tổ Công Tác Mở Cửa Trở Lại 
và Phục Hồi của Thị Trưởng  

https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

“Khi Thành Phố lên kế hoạch mở cửa trở lại theo giai đoạn, điều quan trọng là cộng đồng phải duy trì 
gắn kết và tiếp tục tham gia vào những cuộc đối thoại quan trọng này. Tôi khuyến khích tất cả cư dân 
tham gia vào cuộc khảo sát trực tuyến đang được tiến hành để đóng góp ý kiến và đảm bảo các bước 
tiếp theo của Thành Phố phản ánh tốt nhất nhu cầu của cộng đồng.” 

- 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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