
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Khu Đổi Mới của Brampton sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế 
 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 4 tháng 9 năm 2020) – Thành Phố Brampton đang xây dựng một Khu 

Đổi Mới ở ngay giữa trung tâm thành phố để thúc đẩy một cộng đồng khởi nghiệp năng động, phát 
triển tài năng địa phương và hỗ trợ các doanh nhân.  
 
Vào thứ Tư tới, Khu Mạo Hiểm Ryerson mới sẽ chính thức ra mắt tại Khu Đổi Mới của Brampton. 
Vườn ươm khởi nghiệp mới này được dành riêng để giúp xây dựng và phát triển các doanh nghiệp 
mới tại Brampton, tạo ra việc làm yêu cầu kỹ năng cao và phát triển phễu nhân tài.  
 
Khu Đổi Mới là một sáng kiến quan trọng trong Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế sau dịch COVID-19 của 
Thành Phố và sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.  
 
Các Đối Tác của Khu Đổi Mới 
 
Ngoài Khu Mạo Hiểm Ryerson, nhiều vườn ươm khởi nghiệp, doanh nghiệp và không gian tăng tốc đã 
tham gia vào Khu Đổi Mới của Brampton, bao gồm: 
 

• Trung Tâm Doanh Nhân Brampton (BEC) Không Gian Làm Việc Chung & Nguồn Lực cho 
Doanh Nghiệp Nhỏ - Nằm trong một khuôn viên mặt tiền rộng 4.500 foot vuông, không gian làm 
việc chung này được thiết kế để thúc đẩy sáng tạo và năng suất. BEC tổ chức các cuộc hội 
thảo thường xuyên và cung cấp dịch vụ đánh giá kế hoạch kinh doanh và tham vấn miễn phí 
với các cố vấn cho các doanh nhân và nhà đổi mới địa phương. 
 

• Catalyst Cyber Accelerator (do Rogers Cybersecure Catalyst và Ryerson DMZ lãnh đạo) - Mô 
hình tăng tốc này là mô hình tăng tốc An Ninh Mạng đầu tiên tại Canada dành cho các công ty 
khởi nghiệp và các công ty đang mở rộng quy mô. Mô hình tăng tốc này, cùng với các nền tảng 
khác của Rogers Cyber Secure Catalyst (bao gồm Cyber Range đầu tiên của Canada, đào tạo, 
nghiên cứu và phát triển An Ninh Mạng) đang định vị Brampton trở thành trung tâm về An Ninh 
Mạng của Canada. 

 

• Trung Tâm Thương Mại Hóa Đổi Mới Nghiên Cứu (RIC) - Là không gian tăng tốc và ươm tạo 
doanh nghiệp chuyên biệt, Trung Tâm RIC giúp các công ty khởi nghiệp mở rộng quy mô và 
đưa doanh nghiệp của họ lên một tầm cao mới. Trung Tâm RIC là yếu tố xúc tác năng động 
cho các công ty công nghệ và có các nguồn lực chuyên biệt cho các công ty hoạt động trong 
lĩnh vực Internet Vạn Vật, Công Nghệ Sạch và Sản Xuất Tiên Tiến. 

 

• Hội Đồng Thương Mại Brampton và Khu Vực Cải Thiện Kinh Doanh Trung Tâm Brampton (BIA) 
cũng là những đối tác chính trong việc xây dựng Khu Đổi Mới.  
 

Dự kiến sẽ có thêm nhiều đối tác tham gia Khu Đổi Mới vào cuối năm nay. 
 
Phát Triển Tài Năng 
 
Khu Đổi Mới cũng mang lại các cơ hội giáo dục và đào tạo để nâng cao kỹ năng hoặc đào tạo lại tài 
năng từ xung quanh Khu vực Đại Toronto (GTA). Từ Trường Giáo Dục Thường Xuyên Chang của Đại 

https://www.ryerson.ca/zone-learning/venture-zone-brampton/
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

Học Ryerson và Rogers Cybersecure Catalyst, đến Trường Cao Đẳng Sheridan và Đại học Algoma, 
Khu Đổi Mới là một trung tâm phát triển nhân tài ngày càng lớn mạnh. 
 
 
Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế 
 
Vào ngày 13 tháng 5, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã tán thành Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế của 
Brampton để tiến tới việc khởi động lại nền kinh tế địa phương. Chiến Lược nhằm mục đích mang lại 
khả năng phục hồi và lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế của Brampton thông qua việc thúc đẩy các 
hành động trước mắt và lâu dài phù hợp với bốn nền tảng của Thành Phố: Đổi Mới, Công Nghệ và 
Khởi Nghiệp, Đầu Tư, Cơ Sở Hạ Tầng, và Nghệ Thuật, Văn Hóa và Du Lịch. 
 
Trích dẫn 
 
“Brampton đang nhanh chóng tiến tới xây dựng một Khu Đổi Mới mạnh mẽ trong thành phố và vị trí 
của chúng tôi tại trung tâm Hành Lang Đổi Mới của Canada đặt chúng tôi vào một địa điểm lý tưởng để 
đầu tư mới. Khi Khu Đổi Mới trở nên lớn mạnh, chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ các doanh nghiệp ở mọi giai 
đoạn trong hành trình của họ.”     

− Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  
 
“Việc tiếp tục phát triển Khu Đổi Mới là một bước quan trọng trong Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế và 
Khu Mạo Hiểm Ryerson là một bổ sung quan trọng cho Khu Vực đang phát triển của chúng tôi. Sau khi 
chúng tôi đưa Thành phố thoát khỏi đại dịch COVID-19, chúng tôi cam kết sẽ thúc đẩy hệ sinh thái đổi 
mới và xây dựng một Khu Đổi Mới không ai sánh kịp.”     

− Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu Vực 1 & 5, Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế Và 
Văn Hóa; Đồng Chủ Tịch, Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế COVID-19 của Thị Trưởng, 
Thành Phố Brampton 

 
 “Sau khi chúng tôi thoát khỏi đại dịch này và khởi động lại nền kinh tế địa phương, chúng tôi hoan 
nghênh các doanh nhân và các nhà đầu tư tiềm năng tham gia Khu Đổi Mới đang phát triển của chúng 
tôi. Có nhiều lý do để Brampton trở thành địa điểm lý tưởng cho việc thành lập doanh nghiệp và chúng 
tôi mong muốn thu hút các bên liên quan tham gia cùng chúng tôi và là một phần của động lực phát 
triển.” 

− 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, Thành Phố Brampton 

 
“Với vị trí đắc địa giữa Hành Lang Đổi Mới của Canada, Brampton đang phát triển hệ sinh thái đổi mới 
của mình với mục tiêu trở thành một nơi dẫn đầu toàn cầu về đổi mới. Nhân viên của chúng tôi cam kết 
xây dựng quan hệ đối tác và đặt ra các điều kiện cần thiết để biến Brampton thành một địa điểm tối ưu 
cho các doanh nhân và doanh nghiệp.” 

− 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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