
 

 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Trang web mới InvestBrampton.ca cung cấp các công cụ và nguồn lực cho 
các doanh nghiệp địa phương, doanh nhân và nhà đầu tư nước ngoài 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 3 tháng 6 năm 2020) – Hôm nay, Thành Phố ra mắt InvestBrampton.ca, 

một trang web mới cung cấp nguồn trực tuyến tập trung cho các doanh nghiệp địa phương, doanh 

nhân và nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng để họ có thể truy cập thông tin và nguồn lực cần thiết để 

định vị hoặc phát triển doanh nghiệp của họ tại Brampton. Trang web InvestBrampton.ca mới là hành 

động quan trọng nhất trong Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế của Thành Phố. 

Với trọng tâm là tính tương tác, trang web giúp những người chọn địa điểm, nhà đầu tư tiềm năng và 
doanh nghiệp địa phương tìm kiếm thông tin nhanh chóng và dễ dàng, và kết nối với các cố vấn 
chuyên gia. Các tính năng mới bao gồm: trang nguồn lực trung tâm, công cụ chọn địa điểm và tiếp cận 
trực tiếp với nhóm dịch vụ đầu tư mới chuyên cung cấp dịch vụ tùy chỉnh, cá nhân hóa cho các nhà 
đầu tư tiềm năng. Trang web cũng có tính năng trò chuyện trực tuyến. 
 
Ngày 13 tháng 5 năm 2020,  Hội Đồng Brampton tán thành Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế làm khuôn 
khổ để Thành Phố triển khai việc khởi động lại nền kinh tế địa phương. Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ 
Kinh Tế COVID-19 của Thị Trưởng đã hướng dẫn phát triển Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế của Thành 
Phố, sẽ đem lại kết quả bằng việc thực hiện các hành động theo bốn nền tảng sau đây: Đổi Mới, Công 
Nghệ và Khởi Nghiệp, Đầu Tư, Cơ Sở Hạ Tầng, và Nghệ Thuật, Văn Hóa & Du Lịch. 
 
Các sáng kiến khác được đưa ra gần đây để hỗ trợ phục hồi kinh tế Brampton, bao gồm chiến dịch Hỗ 
Trợ Địa Phương của Thành Phố và chương trình ShopHERE kỹ thuật số.  
 
Có gần 74.000 doanh nghiệp tại Brampton. Năm 2019, Trung Tâm Doanh Nhân Brampton đã tiến hành 
gần 1.000 cuộc tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và xử lý hơn 10.000 yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ.  
 
Trích dẫn 
 
“Trong thời gian chúng tôi tiếp tục công tác phục hồi kinh tế Brampton, việc giữ vững và mở rộng các 
hoạt động kinh doanh hiện tại và đưa nguồn đầu tư mới vào Thành Phố sẽ là trọng tâm chính đối với 
chúng tôi. Trang web mới này là một trong những cách để chúng tôi giúp hỗ trợ các doanh nghiệp hiện 
tại và nêu bật nhiều lợi ích mà Brampton mang lại với tư cách một địa điểm đầu tư lý tưởng!” 

− Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
  
“Chúng tôi cần xem xét các cách kết nối mới với các nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt là các nhà đầu tư 
nước ngoài khi chúng ta tiến tới phục hồi kinh tế sau COVID-19. Chúng tôi sẽ cần thay đổi đáng kể 
cách tiếp cận đối với các nhiệm vụ Đầu tư Trực Tiếp Nước Ngoài như một phần của cách thức hành 
động mới và thu hút doanh nghiệp. Ngoài các cuộc trò chuyện một đối một và nỗ lực xây dựng mối 
quan hệ, Investbrampton.ca sẽ cho phép các nhà đầu tư tiềm năng thu thập nhiều thông tin ban đầu 
cần thiết một cách dễ dàng và tại chỗ.” 

− Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu Vực 1&5, Đồng Chủ Tịch, Lực Lượng Đặc 
Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế do COVID-19 của Thị Trưởng 
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“Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế đã làm việc chăm chỉ với các doanh nghiệp địa phương trong 
tình hình COVID-19 và cam kết duy trì hỗ trợ này để nền kinh tế địa phương của chúng ta có thể phục 
hồi và phát triển mạnh hơn. Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế sẽ giúp đảm bảo khả năng phục hồi và lợi 
thế cạnh tranh của Thành Phố khi chúng tôi tiến về phía trước.” 

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

 
“Giống như các doanh nghiệp và tổ chức trên cả nước, Thành Phố chúng ta cũng đã chịu những tác 
động tài chính tiêu cực của COVID-19. Phục hồi kinh tế là một trọng tâm quan trọng để chúng ta tiến 
về phía trước, và chúng ta sẽ xem xét nhiều sáng kiến khác nhau, kết hợp lại, đưa chúng ta tiến lên.”   

− 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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