
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
  

Brampton đạt được cột mốc mới với Cơ Quan Phát Triển Ngành Công 
Nghiệp Nghệ Thuật, Văn Hóa và Sáng Tạo 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 18 tháng 2 năm 2021) – Được Hội Đồng Thành Phố Brampton bổ 
nhiệm vào hôm qua, Nuvi Sidhu đã được xác nhận trở thành Chủ Tịch đầu tiên lãnh đạo việc khởi 
nghiệp và ươm tạo Cơ Quan Phát Triển Ngành Công Nghiệp Nghệ Thuật, Văn Hóa và Sáng Tạo đầu 
tiên trong lịch sử của Thành Phố.  
  
Trong tám năm qua, Nuvi Sidhu là một nhà đấu tranh cho cộng đồng nghệ sĩ tại địa phương, sử dụng 
các kỹ năng giao tiếp và quản lý dự án mạnh mẽ để xây dựng các mối quan hệ và hỗ trợ cho cộng 
đồng nghệ sĩ mới nổi của Brampton. Bà có mười năm kinh nghiệm trong việc tham gia vào cộng đồng 
tại Khu Vực Đại Toronto và Halmilton (GTHA) và đã làm việc với rất nhiều nghệ sĩ và các tổ chức phi 
lợi nhuận tại địa phương đang quản lý các buổi biểu diễn của nghệ sĩ và phát triển các hội thảo để hỗ 
trợ lĩnh vực sáng tạo. 
  
Bà sẽ cùng với Lãnh Đạo Chương Trình Cấp Cao Michael Vickers dẫn dắt việc khởi nghiệp và cuối 
cùng sẽ thành lập một tổ chức phi lợi nhuận độc lập để hỗ trợ một hệ sinh thái vững mạnh, sáng tạo và 
đầy tinh thần kinh doanh ở Brampton.  Michael có mười năm kinh nghiệm trong việc hình thành các 
sáng kiến ban đầu, ông đã xây dựng được uy tín khi là một nhà lãnh đạo chiến lược chịu trách nhiệm 
cho việc phát triển và củng cố các cộng đồng và chương trình đa dạng, sáng tạo. Gần đây nhất, 
Michael là Đồng Giám Đốc của tổ chức nghệ thuật Akin có trụ sở tại Toronto, tại đây ông đã dẫn đầu 
trong việc lập kế hoạch và hoạt động chiến lược để tạo ra nhà cung cấp các không gian xưởng dùng 
chung, có giá cả phải chăng lớn nhất Canada. 
  
Tổ chức mới này sẽ hoạt động tách biệt với Thành Phố và là đối tác chính trong việc mang tới tầm 
nhìn đầy tham vọng của Thành Phố đối với ngành công nghiệp nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo như 
đã nêu rõ trong tầm nhìn chiến lược và Kế Hoạch Tổng Thể Văn Hóa của Thành Phố. 
  
Cơ Quan này được dự tính là một cơ quan phát triển ngành công nghiệp nghệ thuật, văn hóa và sáng 
tạo, để ươm tạo, phát triển, tôn vinh, ủng hộ và kết nối lĩnh vực thông qua việc cung cấp một loạt các 
chương trình, dịch vụ và nguồn lực. 
  
Thành Phố Brampton đã phê chuẩn Kế Hoạch Tổng Thể Văn Hóa vào năm 2018 để kiến tạo một con 
đường chiến lược để trở thành thành phố đô thị sáng tạo, biểu cảm và kết nối.  
  
Giới thiệu về Nuvi Sidhu 
  
Nuvi Sidhu là Cố Vấn Quản Lý Dự Án, và đã điều hành NuvCo Inc. trong 5 năm qua, nhằm cung cấp 
các dịch vụ quản lý dự án cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, và/hoặc các tổ chức phi lợi nhuận tại địa 
phương. Hiện nay Nuvi đang là Nhà Sản Xuất Cấp Cao tại Point Blank Creative, một công ty quảng 
cáo tập trung vào các chiến dịch kỹ thuật số và các dự án sáng tạo trước đây, Nuvi là Quản Lý Dự Án 
cho các nghệ sĩ và khách hàng ở Brampton bao gồm Rupi Kaur Inc, SOCH, The Element, và Noyz. 
Nuvi trước đây đã đảm nhận nhiều vai trò trong khu vực công với tư cách là Cố Vấn Quản Lý Dự Án 
Cấp Cao tại Cao Đẳng Centennial, và Cơ Sở Hạ Tầng Ontario. Nuvi sẽ sử dụng 9 năm kinh nghiệm 
quản lý dự án, 4 năm kinh nghiệm quan hệ chính quyền, và hơn 10 năm tổ chức các dự án cộng đồng 
trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa trong Vùng Peel cho vị trí Chủ Tịch Đầu Tiên của Cơ Quan Phát 
Triển Ngành Công Nghiệp Nghệ Thuật, Văn Hóa và Sáng Tạo đầu tiên trong lịch sử của Brampton. 



 

 

Nuvi có Bằng Cử Nhân Nghệ Thuật của Đại Học York và Chứng Nhận Quản Lý Dự Án từ Cao Đẳng 
Sheridan. Bà được Viện Quản Lý Dự Án công nhận là Chuyên Gia Quản Lý Dự Án (PMP). 
  
Nuvi sẽ giữ vai trò tình nguyện cho Chủ Tịch Đầu Tiên, khi Cơ Quan Phát Triển Ngành Công Nghiệp 
Nghệ Thuật, Văn Hóa và Sáng Tạo ươm tạo, và chuyển đổi thành công sang trạng thái phi lợi nhuận 
trong khoảng thời gian 3 năm. Việc tuyển chọn vị trí Chủ Tịch đã tuân thủ quy trình và hệ thống phẩm 
chất chi tiết được Hội Đồng phê chuẩn vào tháng 1 năm 2020. 
  
Giới thiệu về Michael Vickers 
  
Một nghệ sĩ giành được giải thưởng được Hội Đồng Nghệ Thuật Ontario, Hội Đồng Nghệ Thuật 
Toronto, và Hội Đồng Canada về Nghệ Thuật công nhận; trong vòng 9 năm qua, Michael đã từng là 
Đồng Giám Đốc của Akin Collective, một tổ chức nghệ thuật tại Khu Vực Đại Toronto và Halmilton 
(GTHA) cung cấp không gian xưởng sáng tạo và chương trình dựa trên nghệ thuật. Các xưởng này 
cung cấp một môi trường làm việc mang đến bầu không khí đầy cảm hứng nơi mọi người có thể thực 
hiện các nỗ lực sáng tạo và việc kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực. Akin xây dựng cộng đồng thông 
qua các bài phê bình nghệ thuật, các hội thảo, các sự kiện xưởng công khai, các cuộc tham quan 
phòng trưng bày, các cuộc triển lãm được tổ chức hàng tháng, cũng như qua rất nhiều dự án nghệ 
thuật khác. Trước đây, Michael từng giữ nhiều vai trò tại rất nhiều phòng trưng bày ở Toronto và 
Thành Phố New York. Michael đã dạy môn Nghệ Thuật Đương Đại tại Cao Đẳng Humber, diễn thuyết 
tại Cao Đẳng Humber và Đại Học OCAD, và tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật tại Trung Tâm Nghệ 
Thuật và Sáng Tạo Banff- Leaders’ Lab (Phòng Trưng Bày của Người Dẫn Đầu), AZ West- Andrea 
Zittlel Wagon Station Encampment (Cắm Trại Trong Toa Xe của Andrea Zittlel) tại California, và 
VSVSVS Studio Residency (Triển Lãm Xưởng VSVSVS) ở Toronto. Michael có Bằng Cử Nhân Nghệ 
Thuật, Chuyên Ngành Nghệ Thuật Thị Giác của Đại Học Ottawa, và Thạc Sĩ Nghệ Thuật về Lịch Sử 
Nghệ Thuật Đương Đại và Hiện Đại của Đại Học Toronto.  
Trích dẫn 
  
“Cơ Quan này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc củng cố ngành nghệ thuật như là một động lực kinh 
tế và chuyển đổi môi trường văn hóa hiện tại của Thành Phố thành một nền nghệ thuật thịnh vượng – 
hoàn thiện cùng các cơ hội để tạo ra, tham gia vào và sử dụng các sản phẩm sáng tạo để thúc đẩy sự 
tiến bộ về văn hóa và cộng đồng, thu hút đầu tư và xây dựng bản sắc của Brampton.” 
- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
  
“Việc có thêm cơ quan chỉ tập trung vào phát triển ngành công nghiệp nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo 
phù hợp với Kế Hoạch Tổng Thể Văn Hóa của Thành Phố là một mối liên kết then chốt trong việc xây 
dựng một hệ sinh thái sáng tạo và đầy tinh thần kinh doanh mạnh mẽ ở Thành Phố Brampton. Cộng 
Đồng Nghệ Thuật Brampton sẽ là một phần quan trọng trong việc Phục Hồi Kinh Tế Brampton và cột 
mốc mới này sẽ giúp Cơ Quan Phát Triển Ngành Công Nghiệp Nghệ Thuật, Văn Hóa và Sáng Tạo 
thúc đẩy công việc quan trọng đó.” 
- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố 
Brampton 
  
“Việc bổ nhiệm một Chủ Tịch sẽ giám sát ban cố vấn và cung cấp khả năng quản trị và lãnh đạo là một 
cột mốc trong việc khởi động và phát triển Cơ Quan Phát Triển Ngành Công Nghiệp Nghệ Thuật, Văn 
Hóa và Sáng Tạo đầu tiên của Brampton. Vai trò này, cùng với Lãnh Đạo Cấp Cao, sẽ đóng vai trò 
quan trọng trong ủng hộ tầm quan trọng và vị thế nghệ thuật tại Brampton.” 
- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Công Ty, Thành Phố 
Brampton  
  
“Ngành công nghiệp Nghệ Thuật, Văn Hóa và Sáng Tạo của Brampton là một phần không thể thiếu 
trong Môi Trường Đa Dạng sôi động của thành phố chúng ta. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với ban 



 

 

chuyên gia cố vấn của Cơ Quan, đội ngũ của chúng tôi cam kết thúc đẩy một nền nghệ thuật và văn 
hóa thịnh vượng ở Brampton, đóng góp vào hạnh phúc chung của cộng đồng chúng ta.”  
- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
“Tôi rất vui khi được bắt đầu đảm nhận vị trí Chủ Tịch đầu tiên của Cơ Quan Phát Triển Ngành Công 
Nghiệp Nghệ Thuật, Văn Hóa và Sáng tạo của Thành Phố Brampton, tôi rất mong được tiếp cận và 
làm việc với nhiều nghệ sĩ tài năng và các tổ chức nghệ thuật, những người đang đóng góp vào sự đa 
dạng của cộng đồng sáng tạo Brampton. Nói chung, với các nghệ sĩ Brampton là những người đi đầu, 
tôi hy vọng chúng ta có thể làm việc để thấy được tầm nhìn của cơ quan trở thành hiện thực.  Tôi cũng 
rất hào hứng khi được làm việc với Michael Vickers, ở vai trò Lãnh Đạo Dự Án Cấp Cao, người sẽ 
cung cấp chuyên môn về lãnh đạo và lập kế hoạch chiến lược để khởi động tổ chức mới và thú vị này.” 
- Nuvi Sidhu, Chủ Tịch, Cơ Quan Phát Triển Ngành Công Nghiệp Nghệ Thuật, Văn Hóa và Sáng Tạo 
của Brampton 
  
 
 

-30- 
 

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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