
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
                    

Thành Phố Brampton được Forbes công nhận là một trong những  
Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada năm 2020 

 BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 7 tháng 2 năm 2020) – Vào tháng 1 năm 2020, Thành Phố Brampton 
đã được Forbes công nhận là một trong những Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada năm 2020, một 
danh sách gồm 300 nhà tuyển dụng hàng đầu Canada. 

Năm 2019, Thành Phố Brampton xếp thứ 66 trong Danh Sách của Forbes. Năm 2020, Thành Phố đã 
leo lên vị trí thứ 48 trên 300. Thành Phố là một trong hai tổ chức Dịch Vụ Chính Phủ Canada nằm trong 
top 50 trong danh sách, cùng với Thành Phố Ottawa.  

Forbes đã hợp tác với công ty nghiên cứu thị trường Statista để xác định các công ty được nhân viên 
yêu thích nhất trong bảng xếp hạng những nhà tuyển dụng tốt nhất Canada hàng năm. 

Những người trả lời khảo sát được yêu cầu đánh giá ẩn danh về khả năng họ sẽ giới thiệu nhà tuyển 
dụng của mình cho người khác trên thang điểm từ 0 đến 10. Statista sau đó yêu cầu người trả lời khảo 
sát đề cử các tổ chức khác ngoài tổ chức của họ. Danh sách cuối cùng, được tổng hợp bằng cách 
khảo sát 8.000 người Canada làm việc cho các doanh nghiệp có ít nhất 500 nhân viên, xếp hạng 300 
nhà tuyển dụng được đề xuất nhiều nhất. 

Thông Tin Nhanh 

 Vào tháng 11 năm 2019, Thành Phố Brampton đã tạo ra một Chiến Lược và Kế Hoạch Làm 
Việc về Đa Dạng Hóa và Hòa Nhập Nơi Làm Việc trong 5 năm. Chiến lược và kế hoạch làm 
việc này đặt ra các cơ hội để thúc đẩy văn hóa tổ chức toàn diện hơn, gắn kết, phát triển và tôn 
vinh nhân viên của mình và thu hút lực lượng lao động đa dạng. 

 Brampton là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất và lớn thứ 9 ở Canada. 

Trích dẫn 

“Thành Phố Brampton là một nhà tuyển dụng được yêu thích của các nhân viên hiện tại và các cựu 
nhân viên, cũng như những người nhận ra và quan tâm đến công việc quan trọng mà Thành Phố 
Brampton thực hiện trong việc xây dựng cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi tự hào được Forbes công 
nhận là một trong Những Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu Canada!” 

-        Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thành Phố Brampton là một trong Những Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu Canada và Brampton là một 
trong những cộng đồng đa dạng nhất ở Canada. Năm ngoái, chúng tôi đã bắt đầu một số sáng kiến 
mới bao gồm Chiến Lược và Kế Hoạch Làm Việc về Đa Dạng Hóa và Hòa Nhập Nơi Làm Việc trong 5 
năm, điều này sẽ giúp tổ chức của chúng ta phản ánh tốt hơn sự đa dạng của cộng đồng chúng ta.” 

-        Harkirat Singh, Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh Nghiệp; Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10, 
Thành Phố Brampton 
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“Chúng tôi đang xây dựng những thay đổi ở Brampton, trở thành một trong những thành phố trẻ nhất, 
phát triển nhanh nhất và đa dạng nhất của đất nước. Chúng tôi nhắm tới mục tiêu cao và dám nghĩ 
lớn, để định hướng Brampton thành một thành phố toàn cầu mới nổi của tương lai. Thật hào hứng khi 
Forbes đã công nhận tổ chức của chúng tôi, đó là sự phản ánh của đội ngũ nhân viên tận tụy, sôi nổi 
và tự tin của chúng tôi đang mang lại kết quả hàng ngày cho 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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