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Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Paul Vicente của Brampton được bầu vào 

Hội Đồng Quản Trị của AMO nhiệm kỳ 2020-2022 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 18 tháng 8, 2020) – Hôm nay, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực của 
Brampton, Paul Vicente đã được bầu vào Hội Đồng Quản Trị của Hiệp Hội Các Đô Thị Ontario 
(Association of Municipalities of Ontario, AMO) với tư cách là thành viên của Họp Kín Khu Vực và Một 
Cấp cho nhiệm kỳ 2020-2022. 

AMO đại diện cho lợi ích của các đô thị trực thuộc Ontario về các vấn đề chính sách và chương trình 
thuộc thẩm quyền của tỉnh bang. Hội Đồng Quản Trị của AMO bao gồm 29 quan chức đô thị được bầu 
cử và các thành viên liên kết đại diện cho các nhóm khác nhau của các đô thị trực thuộc Ontario.   

Các mục tiêu chiến lược năm 2020 của AMO dựa trên: ảnh hưởng đô thị mang tính xây dựng, chủ 
động với chính quyền Ontario; hợp tác trong các lĩnh vực để tạo sự ảnh hưởng; hỗ trợ ủng hộ thành 
viên với thông tin, phân tích, sự kiện và thông điệp chính; và cung cấp giáo dục và các chương trình hỗ 
trợ chính quyền đô thị. 

Thành Phố Brampton sẽ tham gia Hội Nghị Trực Tuyến AMO năm 2020 từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 
8. Tìm hiểu thêm tại đây. 

Trích dẫn  

“Ủy Viên Hội Đồng Vicente sẽ đại diện cho Brampton trong Hội Đồng AMO. Các đô thị của Ontario phải 
làm việc cùng nhau và chia sẻ gánh nặng ủng hộ khi chúng ta mong muốn hợp tác để biến Brampton 
trở thành một thành phố xanh hơn, quản lý tăng trưởng và lập ra con đường phục hồi kinh tế từ các tác 
động của COVID-19. Cam kết về một Brampton và Vùng Peel giàu mạnh của Ủy Viên Vicente sẽ là tài 
sản đối với các thành viên AMO.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Tôi rất vinh dự khi được bầu vào Hội Đồng Quản Trị của AMO và tôi mong chờ được làm việc với Thị 
Trưởng Brown, Thị Trưởng Crombie, Thị Trưởng Thompson, Chủ Tịch Iannicca và các Hội Đồng của 
chúng ta để đưa các ưu tiên tăng trưởng và phục hồi kinh tế của Thành Phố Brampton và Vùng Peel 
tới cấp tỉnh bang." 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, 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 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/801


 

 

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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