
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Dự án Đường Đi Bộ Ven Sông đổi mới của Thành Phố sắp được triển khai 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 15 tháng 9 năm 2020) – Thành phố Brampton đã tiến thêm một bước 
gần hơn đến việc hiện thực hóa dự án Đường Đi Bộ Ven Sông, một sáng kiến đổi mới sẽ giúp khai phá 
tiềm năng kinh tế của trung tâm thành phố Brampton. 

Vào đầu tháng này, Bản Đánh Giá Môi Trường Phòng Chống Ngập Lụt Tại Trung Tâm Thành Phố 
Brampton đã được phê duyệt. Thành Phố giờ đây có thể tiến tới việc thiết kế kỹ thuật chi tiết để mở 
rộng con Lạch Etobicoke chạy qua trung tâm thành phố Brampton, tùy thuộc vào tài trợ của chính 
quyền. Bản thiết kế kỹ thuật này sẽ giảm thiểu nguy cơ ngập lụt trong khu vực và tạo nền tảng để triển 
khai dự án Đường Đi Bộ Ven Sông. 

Dự án Đường Đi Bộ Ven Sông sẽ giúp khu trung tâm của Brampton hồi sinh và phát triển bền vững, 
lớn mạnh và có khả năng phục hồi. Mục đích chính của Đường Đi Bộ Ven Sông là đưa ra một giải 
pháp dài hạn, sáng tạo để loại bỏ nguy cơ ngập lụt ở trung tâm thành phố Brampton, từ đó thúc đẩy sự 
tăng trưởng và phát triển đô thị, thu hút đầu tư, mở rộng và cải thiện không gian công cộng trong khu 
vực. 

Về Dự án Đường Đi Bộ Ven Sông 

Trung Tâm Thành Phố Brampton nằm trong khu vực ngập lụt của Lạch Etobicoke. Cho đến hiện tại, 
các chính sách của tỉnh bang về quản lý nguy cơ đã hạn chế loại hình và mức độ phát triển có thể diễn 
ra ở khu vực này. Đường Đi Bộ Ven Sông là giải pháp gồm hai phần để loại bỏ nguy cơ xảy ra ngập lụt 
và tạo ra một không gian mở đô thị mới, giúp khu trung tâm của Brampton hồi sinh và phát triển bền 
vững, lớn mạnh và có khả năng phục hồi nhanh. 

Bằng việc loại bỏ các nguy cơ ngập lụt hiện tại và những hạn chế trong quy hoạch và phát triển ở trung 
tâm thành phố Brampton, Đường Đi Bộ Ven Sông giúp hình dung về con Lạch Etobicoke chạy qua khu 
vực sau khi được làm lại, con lạch sẽ được bao quanh bởi các không gian công cộng và công viên 
được kết nối bởi hành lang thung lũng Lạch Etobicoke và hệ thống đường mòn. Dự kiến mở rộng thêm 
3,6 triệu foot vuông không gian dân cư, thương mại và bán lẻ ở trung tâm thành phố, tạo ra hơn 
23.000 việc làm và tăng thêm $1,4 tỷ cho GDP. 

Trong những tháng tới, cư dân sẽ có cơ hội để đóng góp ý kiến về dự án. 

Để biết thêm thông tin về Dự án Đường Đi Bộ Ven Sông, vui lòng truy cập www.brampton.ca/riverwalk 

Trích dẫn 

“Khai phá tiềm năng của trung tâm thành phố Brampton là ưu tiên hàng đầu của Hội Đồng, trở thành 
một Thành Phố Xanh bền vững, lớn mạnh và có khả năng phục hồi nhanh. Đường Đi Bộ Ven Sông là 
một dự án đổi mới giúp chúng tôi thực hiện cả hai mục tiêu này, đồng thời đưa Brampton lên bản đồ về 
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giải pháp sáng tạo và có tác động để giảm thiểu nguy cơ ngập lụt, tạo ra sự phát triển và việc làm, 
cũng như cải thiện không gian công cộng để tất cả mọi người cùng tận hưởng. ” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là Thành Phố của Những Cơ Hội, hỗ trợ môi trường sáng tạo, đổi mới và kinh doanh với 
một khu trung tâm sôi động, phát triển. Khi Thành Phố tiến gần hơn đến việc xây dựng Đường Đi Bộ 
Ven Sông, đồng nghĩa với việc chúng tôi tiến thêm một bước tới việc tạo ra thêm nhiều việc làm và 
không gian mà cư dân có thể tận hưởng trong nhiều năm tới.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Công Tác Công Cộng và Kỹ Thuật, 
Thành Phố Brampton 

“Dự án Đường Đi Bộ Ven Sông không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ ngập lụt ở trung tâm thành phố 
Brampton mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng tôi nhận ra ưu tiên của việc xây dựng 
Thành Phố của Những Cơ hội bằng cách tạo ra sự tăng trưởng và phát triển đô thị và thu hút đầu 
tư.  Sáng kiến đổi mới này sẽ đảm bảo trung tâm thành phố Brampton phát triển bền vững, lớn mạnh, 
có khả năng phục hồi nhanh và là một không gian thú vị cho toàn bộ cư dân và khách đến thăm. ” 

- Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8, Phó Chủ Tịch, Công Tác Công Cộng và Kỹ Thuật, 
Thành Phố Brampton 

“Đường Đi Bộ Ven Sông là một sáng kiến thú vị dành cho Brampton, phù hợp với Ưu Tiên Nhiệm Kỳ 
của Hội Đồng. Các nhân viên cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy dự án Đường Đi Bộ Ven Sông để giúp hồi 
sinh khu trung tâm thành phố, tạo ra các cộng đồng hoàn chỉnh, bền vững cho cư dân và trở thành nhà 
đi đầu toàn cầu về đổi mới. ” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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