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Thành Phố Brampton tại Hội Nghị AMO năm 2020: 

Hợp tác để phục hồi và tăng trưởng kinh tế 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 17 tháng 8 năm 2020) – Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8, một phái 
đoàn từ Thành Phố Brampton sẽ tham gia Hội Nghị Trực Tuyến của Association of Municipalities 
(AMO) năm 2020. Do Thị Trưởng Patrick Brown dẫn đoàn, các Thành Viên Hội Đồng và các quan 
chức Thành Phố sẽ kết nối với các bên liên quan chính trên toàn Tỉnh Bang về các nhu cầu bức thiết 
nhất của Brampton. 

Các cuộc họp đã được xác nhận với Bộ Tài Chính (Ministry of Finance), Bộ Y Tế (Ministry of Health), 
Bộ Cơ Sở Hạ Tầng (Ministry of Infrastructure), Bộ Môi Trường, Bảo Tồn và Công Viên (Ministry of 
Environment, Conservation and Parks), và Bộ Đại Học và Cao Đẳng (Ministry of Colleges and 
Universities). 

Cân nhắc đến những biện pháp ứng phó đang diễn ra đối với COVID-19, một trong những ưu tiên 
chính của Thành Phố trong năm nay là tìm kiếm sự hỗ trợ liên tục để phục hồi kinh tế của mình. Các 
quan chức Thành Phố cũng sẽ nêu bật các ưu tiên bổ sung là một phần không thể thiếu trong việc 
quản lý sự tăng trưởng bền vững của Thành Phố và cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân, bao 
gồm: 

• Chăm Sóc Sức Khỏe – Cam kết vào Giai Đoạn Hai của Peel Memorial và cơ sở chăm sóc sức 
khỏe thứ ba. 

• Giao Thông Thứ Bậc Cao Hơn – Tăng cường đầu tư vào các phương thức vận chuyển mới 
bao gồm Dịch Vụ GO Hai Chiều Cả Ngày, Phương Tiện Đường Sắt Loại Nhẹ và Xe Buýt Tốc 
Hành. 

• Biến Đổi Khí Hậu và Giảm Nhẹ Lũ Lụt – Tăng cường quan hệ đối tác cho dự án Riverwalk 
của Thành Phố thông qua cấp vốn và phê duyệt được tổ chức tốt hơn, đồng thời đầu tư mới 
vào các dự án Cơ Sở Hạ Tầng Xanh được xác định thông qua Kế Hoạch Giảm Thiểu Phát Thải 
và Năng Lượng Cộng Đồng (CEERP). 

• Giao Thông Chủ Động – Các lựa chọn di chuyển khả thi được nâng cao nhằm tăng cường an 
toàn và khả năng tiếp cận mạng lưới giao thông cho tất cả cư dân. 

• Cơ Hội Sau Trung Học – Hỗ trợ để tăng cơ hội giáo dục sau trung học thông qua việc hợp 
pháp thành lập BramptonU. 

• Miễn Thuế Bất Động Sản cho Các Bất Động Sản Tổ chức Công – Yêu cầu nguồn tài trợ liên 
tục để giải quyết các tác động của COVID-19 và đảm bảo phục hồi kinh tế hoàn toàn và thành 
công. 

• Trung Tâm Cộng Đồng Đô Thị – Yêu cầu Tỉnh Bang áp dụng khu phố lành mạnh, có thể đi bộ 
20 phút với Trung Tâm Cộng Đồng Đô Thị làm mô hình tăng trưởng mới để thúc đẩy các Cộng 
Đồng Hướng Tới Giao Thông (TOC) ở Brampton. 

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang web của Thành Phố. 

 Trích dẫn  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx


 

 

“Khi chúng ta nỗ lực đạt được một hướng tiếp cận tùy chỉnh hỗ trợ sự phục hồi kinh tế của chúng ta từ 
các tác động của COVID-19, chúng ta cũng tập trung vào các giải pháp bản địa hóa sẽ thúc đẩy sự 
tăng trưởng bền vững của Thành Phố và đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn cho cư dân của 
chúng ta. Tôi xin cảm ơn Tỉnh Bang về những cam kết gần đây mà tỉnh bang đã thể hiện cho Brampton 
và tôi mong được phát triển dựa trên nền tảng này khi chúng ta tiến trên con đường phục hồi và tăng 
trưởng kinh tế”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Trong thời gian chúng ta ứng phó với COVID-19, Thành Phố đã không ngừng cung cấp các dịch vụ 
thiết yếu và quan trọng mà người dân tin tưởng đồng thời tiến hành các dự án trọng điểm nhằm hỗ trợ 
phục hồi hoàn toàn và tiếp tục tăng trưởng nền kinh tế. Sự hợp tác chặt chẽ với các cấp chính quyền 
cao hơn sẽ rất quan trọng đối với thành công của chúng ta khi chúng ta lập kế hoạch và xây dựng cho 
tương lai của Brampton và tôi mong được thảo luận về các cơ hội đối tác quan trọng với Tỉnh Bang 
trong AMO năm 2020”. 

- 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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