
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP 
 

Thành Phố Brampton duy trì xếp hạng tín dụng AAA cao cho năm 2020 

  
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 16 tháng 10 năm 2020) – Vào ngày hôm qua, Xếp Hạng S&P Global 
(S&P) đã khẳng định Thành Phố Brampton xếp hạng Ba ‘A’ cho năm 2020, đây là mức xếp hạng tín 
dụng cao nhất mà một đô thị có thể nhận được với triển vọng ổn định. Theo S&P, xếp hạng này phản 
ánh nền kinh tế mạnh mẽ và các hoạt động quản lý tài chính của Thành Phố sẽ hỗ trợ sự phục hồi của 
Thành Phố sau đại dịch COVID-19. 
  
Điểm Nổi Bật 
 
S&P đã nêu ra các yếu tố góp phần vào xếp hạng tín dụng mạnh mẽ của Thành Phố, bao gồm: 

• Vị thế thanh khoản vượt trội, với khả năng trả nợ cao hơn các thành phố cùng cấp khác. 

• Các đặc điểm kinh tế xã hội và nhân khẩu học tốt, với dân số trung bình trẻ hơn dân số quốc 
gia và mức tăng trưởng dân số lành mạnh, vị trí gần các thị trường lớn và thuế suất cạnh 
tranh thu hút các doanh nghiệp mới và cơ hội việc làm đến khu vực này. 

• Dễ dàng tiếp cận việc tiết lộ thông tin thích hợp, cùng với ngân sách hoạt động và vốn chi 
tiết. 

 
Xếp hạng triển vọng ổn định phản ánh kỳ vọng của S&P rằng nền kinh tế Brampton sẽ lấy lại động lực 
trong hai năm tới khi các hạn chế COVID-19 được nới lỏng, hỗ trợ hiệu suất ngân sách mạnh mẽ và vị 
thế thanh khoản lành mạnh của Thành Phố.  
 
Trích dẫn 
 
“Trong hai năm qua, Hội Đồng của chúng tôi đã hành động để duy trì các thực hành quản lý tài chính 
phù hợp của Thành Phố. Lần đầu tiên trong gần 20 năm, chúng tôi đã thực hiện việc miễn thuế và cố 
gắng duy trì điều này trong hai năm liên tiếp, đồng thời đóng góp kỷ lục cho việc dự trữ. Chúng tôi cũng 
đã tiến hành kiểm toán giá trị tiền, xác định khoản tiết kiệm tiềm năng $7,2 triệu và một đánh giá dự án 
vốn xác định $9,2 triệu tài trợ sẽ được trả lại và sử dụng cho các sáng kiến mới và xác định $10,5 triệu 
cần xem xét thêm. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để hỗ trợ Brampton trở thành Thành Phố Vận Hành Tốt 
và giúp thúc đẩy quá trình phục hồi sau đại dịch." 

− Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Những nỗ lực của chúng tôi trước khi đại dịch bùng phát đã củng cố nguồn dự trữ của Thành Phố và 
giúp củng cố vị thế tài chính của chúng ta, ngay cả khi đối mặt với những thách thức chưa từng có mà 
chúng ta hiện đang thấy. Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất ở Canada, nằm trên 
Hành Lang Đổi Mới, Brampton vẫn là trung tâm tăng trưởng quan trọng nuôi dưỡng tài năng và sự đa 
dạng.”  

− Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 9 & 10, Chủ Tịch, Dịch Vụ Công Ty, Thành 
Phố Brampton 

 
“Chúng tôi đã cố gắng giữ cho Thành Phố hoạt động hiệu quả thông qua việc cân đối chi phí thận 
trọng, đồng thời hiện đại hóa các hoạt động. Để tiếp tục đưa Brampton tiến về phía trước và hỗ trợ tốt 
hơn cho cư dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, đặc biệt là khi phục hồi sau các tác động của COVID-19 
- chúng tôi vẫn sẽ cam kết ưu tiên sự xuất sắc về dịch vụ và tài chính.” 

− 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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