
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Kế Hoạch Cứu Hỏa Tổng Thể giải quyết nhu cầu của cộng đồng đa dạng và 
đang phát triển 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 16 tháng 9 năm 2020) – Hôm nay, Hội Đồng Thành Phố Brampton nhất 
trí thông qua Kế Hoạch Cứu Hỏa Tổng Thể 2021-2025 của Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton 
(BFES), trong đó có 32 đề xuất đảm bảo tiếp tục các dịch vụ phòng cháy chữa cháy hiệu quả ở 
Brampton trong hiện tại và tương lai. Kế Hoạch Cứu Hỏa Tổng Thể của BFES góp phần vào việc đạt 
đượcCác Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng 2018-2022. 

Là Thành Phố phát triển nhanh thứ hai của Canada, Brampton có những nhu cầu riêng. Sự phát triển 
của Kế Hoạch Cứu Hỏa Tổng Thể của BFES đã được các bên liên quan nội bộ và bên ngoài thông 
báo bao gồm hơn 2.000 cư dân Brampton, hơn 200 nhân viên tuyến đầu, nhiều phòng ban của Thành 
Phố và nhóm quản lý của BFES. Ngoài ra, một đánh giá rủi ro cộng đồng toàn diện, một nghiên cứu vị 
trí trạm cập nhật và các quy định pháp luật khác nhau đã ảnh hưởng đến Kế Hoạch Cứu Hỏa Tổng 
Thể của BFES. 

Kế Hoạch Cứu Hỏa Tổng Thể này của BFES được dẫn dắt bởi ba chủ đề bao quát: an toàn, thành 
công, và bền vững. Các chủ đề này cung cấp khuôn khổ cho các khuyến nghị và các sáng kiến liên 
quan đã được sắp xếp thành chín lĩnh vực trọng tâm: ứng phó khẩn cấp; phòng cháy chữa cháy và 
giáo dục; quản lý khẩn cấp; an toàn cộng đồng; công bằng và hòa nhập; đổi mới công nghệ; trao 
quyền cho lực lượng lao động; quản trị tốt; và môi trường bền vững. 

Các hành động chính của Kế Hoạch bao gồm: 

• Việc xây dựng ba trạm Cứu Hỏa mới sẽ được tiến hành trong mười năm tới để theo kịp tốc độ 
phát triển của thành phố; 

• Việc triển khai chương trình kiểm tra định kỳ tăng cường đối với các tòa nhà cao tầng, thấp 
tầng và các tòa nhà công nghiệp chọn lọc để xây dựng văn hóa tuân thủ đối với những nơi có 
rủi ro cao hơn; 

• Tận dụng công nghệ học máy và trí tuệ nhân tạo mới nhằm dự đoán những nơi có khả năng 
xảy ra hỏa hoạn cao nhất để có thể thực hiện việc kiểm tra chủ động có mục tiêu nhằm giảm 
khả năng và quy mô xảy ra hỏa hoạn; 

• Tăng cường sự đa dạng, công bằng và nỗ lực hòa nhập của các phòng ban với trọng tâm là 
triển khai các chiến thuật tuyển dụng cách tân để phản ánh tốt hơn cộng đồng được phục vụ. 

Kế Hoạch Cứu Hỏa Tổng Thể của BFES sẽ phát triển theo thời gian để đảm bảo cung cấp các dịch vụ 
phòng cháy chữa cháy ở mức cao nhất có thể. Để đọc toàn bộ Kế Hoạch Cứu Hỏa Tổng Thể của 
BFES, vui lòng truy cập www.bramptonfire.com. 

Trích dẫn  

“Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton là một dịch vụ cứu hỏa cách tân, đi đầu và Kế Hoạch Cứu 
Hỏa Tổng Thể của BFES hỗ trợ các nhu cầu riêng biệt của Thành Phố đang phát triển và đa dạng 
tuyệt vời của chúng ta trong hiện tại và tương lai. Với sự phát triển của Kế Hoạch Cứu Hỏa Tổng Thể 
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của BFES, đội ngũ của chúng tôi có thể tiếp tục đảm bảo rằng Brampton là một Thành Phố Vận Hành 
Tốt và có thể quản lý và ứng phó khẩn cấp xuất sắc.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Đội ngũ Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong 
việc biến Brampton trở thành một cộng đồng Lành Mạnh và An Toàn. Kế Hoạch Cứu Hỏa Tổng Thể 
của BFES đảm bảo chúng tôi có một cách tiếp cận được lên kế hoạch tốt để giữ an toàn cho cư dân 
của chúng tôi hôm nay và mai sau.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố 
Brampton 

“Khi Thành phố đa dạng của chúng ta phát triển, đội ngũ của chúng tôi cũng cần liên tục đánh giá và 
phát triển để đảm bảo chúng tôi sẵn sàng cho tương lai. Kế Hoạch Cứu Hỏa Tổng Thể của BFES sẽ 
dẫn dắt chúng tôi trên hành trình đó. Tôi tự hào về công việc đã được hoàn thành trong kế hoạch toàn 
diện này và tôi đặc biệt tự hào khi đây là một trong những Dịch Vụ Cứu Hỏa đầu tiên cam kết nỗ lực 
xây dựng đội ngũ phản ánh rõ hơn cộng đồng đa dạng mà chúng tôi phục vụ.” 

- Bill Boyes, Giám Đốc Cứu Hỏa, Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton 

“Chúng tôi luôn phấn đấu để đạt được sự xuất sắc trong việc cung cấp dịch vụ. Khi Thành Phố của 
chúng ta phát triển nhanh chóng, Kế Hoạch Cứu Hỏa của BFES đảm bảo chúng tôi được chuẩn bị sẵn 
sàng để hỗ trợ sự phát triển này bằng cách cung cấp các dịch vụ cứu hỏa và khẩn cấp tiến bộ cho 
những người sống, làm việc, học tập và vui chơi tại Brampton. ” 

- 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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