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Hội Đồng Thành Phố Brampton nhất trí tán thành 

Kế Hoạch Giảm Thiểu Sử Dụng Năng Lượng và Phát Thải Trong Cộng 
Đồng 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 23 tháng 9 năm 2020) – Hôm nay tại cuộc họp của Ủy Ban Hội Đồng, 
các Thành Viên của Hội Đồng Thành Phố Brampton đã tiến một bước tiến quan trọng nhằm đạt được 
mục tiêu của Thành Phố là giảm 80% lượng phát thải khí nhà kính (GHG) ở Brampton vào năm 2050 
bằng cách nhất trí tán thành Kế Hoạch Giảm Thiểu Sử Dụng Năng Lượng và Phát Thải Trong Cộng 
Đồng (CEERP) đầu tiên của Thành Phố. 

CEERP, được phát triển với sự hợp tác của Sheridan College, sẽ có tác dụng như một hướng dẫn để 
giúp Thành Phố, cư dân và doanh nghiệp phát triển và áp dụng các phương pháp mới tốt nhất để cải 
thiện hiệu suất năng lượng, giảm thiểu GHG, đảm bảo an ninh năng lượng, tạo lợi thế kinh tế và tăng 
khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu . Cụ thể, CEERP có ba mục tiêu: 

• Giảm ít nhất 50 phần trăm việc sử dụng năng lượng tiêu thụ trực tiếp trên toàn cộng đồng so 
với mức sử dụng năm 2016 chậm nhất vào năm 2041 

• Giảm 50 phần trăm lượng phát thải trên toàn cộng đồng so với lượng phát thải năm 2016 chậm 
nhất vào năm 2041 và thiết lập lộ trình giảm ít nhất 80 phần trăm lượng phát thải vào năm 2050 
để đạt hoặc vượt các chỉ tiêu của liên bang và tỉnh bang. 

• Giữ lại ít nhất $26 tỷ chi phí năng lượng tích lũy trong cộng đồng chậm nhất vào năm 2041. 

Thành Phố sẽ đạt được ba mục tiêu này thông qua bảy chỉ đạo chiến lược. Mỗi chỉ đạo chiến lược có 
một loạt các mục tiêu và mục đích năm 2041, chỉ đạo các hành động của Thành Phố và cộng đồng. Để 
đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng của Brampton, CEERP xác định sáu dự án ưu tiên sẽ 
được hoàn thành trong vòng năm năm tới. Ngoài các dự án ưu tiên, CEERP vạch ra một số hành động 
trong 20 năm tới để đạt được các mục tiêu và mục đích của Kế Hoạch. Những hành động này được 
xác định là đang diễn ra, ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn và sẽ được cập nhật thường xuyên. 

Để biết thêm thông tin về CEERP, vui lòng truy cập www.brampton.ca/ceerp  

 
Thông Tin Nhanh 

• Năm 2019, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã bỏ phiếu nhất trí tuyên bố tình trạng khẩn cấp về 
khí hậu, đồng thời hướng tới giảm 80% lượng khí thải nhà kính được tạo ra trong thành phố 
chậm nhất vào năm 2050. 

• Lực Lượng Đặc Nhiệm Cộng Đồng CEERP, một nhóm các nhà lãnh đạo ngành và cộng đồng, 
đã hợp tác để phát triển Kế Hoạch. 

• Trong tháng 2, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã tán thành việc trồng 50.000 cây mới trên 
toàn thành phố mỗi năm, như là một phần của Chương Trình Một Triệu Cây Xanh. Đây là một 
bước tiến lớn khác để giải quyết mối đe dọa của biến đổi khí hậu. 
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• Thị Trưởng Patrick Brown là thành viên của Công Ước Thị Trưởng Toàn Cầu về Khí Hậu và 
Năng Lượng, một liên minh toàn cầu đầu tiên gồm hơn 9.200 thành phố đi đầu trong cuộc chiến 
chống biến đổi khí hậu.  

• Thành Phố Brampton là thành viên của Peel Climate Change Partnership (Hiệp Hội Biến Đổi 
Khí Hậu Vùng Peel), một tổ chức hợp tác giữa Vùng Peel và các đô thị địa phương để cùng 
làm việc trong các dự án và đảm bảo nguồn tài trợ sẽ giúp mỗi tổ chức thành viên giảm phát 
thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Trích Dẫn 
“Kế Hoạch Giảm Thiểu Sử Dụng Năng Lượng và Phát Thải Trong Cộng Đồng là một bước quan trọng 
khác trên hành trình trở thành Thành Phố Xanh bền vững của chúng tôi. Kế hoạch không chỉ giúp 
chúng tôi đạt được mục tiêu giảm 80 phần trăm lượng phát thải khí nhà kính ở Brampton chậm nhất 
vào năm 2050 mà còn cho thấy Brampton là đô thị đi đầu trong cuộc chiến chống lại tình trạng khẩn 
cấp về khí hậu. Tất cả chúng ta phải tiếp tục làm việc cùng nhau để giải quyết mối đe dọa về biến đổi 
khí hậu.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Các đô thị chịu trách nhiệm cho gần một nửa tổng lượng phát thải khí nhà kính ở Canada. Kế Hoạch 
Giảm Thiểu Sử Dụng Năng Lượng và Phát Thải Trong Cộng Đồng là một ví dụ rõ nét về cam kết của 
Brampton trong việc trở thành một Thành Phố Xanh và tôi tin tưởng rằng kế hoạch này sẽ giúp đỡ 
chúng tôi trong nỗ lực cải thiện hiệu suất năng lượng, giảm thiểu GHG và tăng khả năng chống chịu 
với biến đổi khí hậu.” 

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

“Để giảm lượng khí thải carbon, chúng ta phải tình trạng khẩn cấp về khí hậu đã được tuyên bố này. 
Xin cảm ơn tất cả những người đã cộng tác với tư cách là một phần của Lực Lượng Đặc Nhiệm Cộng 
Đồng CEERP, và những cư dân đã tham dự các buổi tham gia để tìm hiểu thêm về Kế Hoạch Giảm 
Thiểu Sử Dụng Năng Lượng và Phát Thải Trong Cộng Đồng. Kế hoạch này sẽ đóng vai trò như một lộ 
trình thiết yếu trên hành trình tiến tới bền vững khi chúng tôi tiếp tục xây dựng Thành Phố Xanh.” 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 2 & 6, Thành Viên, Lực Lượng Đặc Nhiệm Cộng 
Đồng CEERP, Thành Phố Brampton 

“Kế Hoạch Giảm Thiểu Sử Dụng Năng Lượng và Phát Thải Trong Cộng Đồng, được phát triển với sự 
hợp tác của Sheridan, sẽ dẫn dắt nhân viên khi chúng tôi tiếp tục làm việc hướng tới ưu tiên của 
Brampton là trở thành một Thành Phố Xanh và cố gắng đáp ứng mục tiêu của Hội Đồng là giảm 80% 
lượng phát thải khí nhà kính trong cộng đồng chậm nhất vào năm 2050.” 

- 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. 

  
LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông 
& Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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