
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
 

Hỗ trợ định hình sự phát triển trong tương lai của Brampton  

Thành phố kêu gọi ý kiến đóng góp của cộng đồng về Kế Hoạch Chính Thức Mới của 
Brampton – “Kế Hoạch Brampton” 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 22 tháng 3 năm 2021) –Thành Phố Brampton tổ chức Kế Hoạch 
Brampton: Hội Thảo về Cấu Trúc Thành Phố là một hội thảo công khai, có quy mô toàn Thành Phố 
được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 4, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, để thu thập ý kiến đóng 
góp từ các cư dân, chủ doanh nghiệp, nhóm cộng đồng và các bên liên quan về Kế Hoạch Brampton. 

Hội thảo này là một phần của chuỗi các sự kiện cộng đồng nhằm thu thập ý kiến đóng góp khi Thành 
Phố Brampton bước vào giai đoạn tiếp theo của Kế Hoạch Brampton, giai đoạn Đánh Giá Kế Hoạch 
Chính Thức của Thành Phố. Kế Hoạch Brampton sẽ tạo ra một lộ trình phát triển và tăng trưởng trong 
tương lai cho Thành Phố.   

Trong suốt năm 2021, Thành Phố Brampton sẽ tiếp tục các quy trình tham khảo cộng đồng rộng rãi 
được xây dựng dựa trên Tầm Nhìn Brampton 2040 với các cư dân, các nhóm cộng đồng và cơ quan, 
người Bản Địa, các nhà xây dựng, nhà phát triển, các bên liên quan tại địa phương và các cấp chính 
quyền khác. Các ý kiến đóng góp này sẽ giúp tạo ra một tương lai sôi động hơn, lành mạnh hơn và 
bền vững về mặt môi trường cho Brampton. 

Phản hồi của cộng đồng sẽ giúp định hướng Hội Đồng Thành Phố. Nếu được Hội Đồng phê duyệt, Kế 
Hoạch Brampton sẽ thiết lập một khuôn khổ pháp lý để quản lý và dẫn dắt sự tăng trưởng và phát triển 
trong tương lai ở Brampton. Kế hoạch Brampton sẽ xác định địa điểm xây dựng nhà ở, cửa hàng và cơ 
sở kinh doanh, công viên, đường đ và các khu tự nhiên, ngoài những nơi cần có đường xá, phương 
tiện giao thông và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác để hỗ trợ một thành phố đang tăng trưởng nhanh 
chóng với dân số hơn 700.000 người. 

Từ khi triển khai Kế Hoạch Chính Thức trước đó của Brampton vào năm 2006, Thành Phố vươn lên 
trở thành thành phố lớn thứ chín ở Canada và tỷ lệ gia tăng dân số cao gấp ba lần so với mức trung 
bình của tỉnh. Các chính sách quy hoạch của Tỉnh và Khu Vực cũng đã có những thay đổi. Kế Hoạch 
Brampton sẽ điều chỉnh các chính sách quy hoạch này cùng với các kế hoạch chiến lược, dự án và sự 
phát triển của Thành Phố để đáp ứng khát vọng của Tầm Nhìn Brampton 2040: Sống Cùng Sự Đa 
Dạng cũng như hỗ trợ Các Ưu Tiên của Hội Đồng. 

Cư dân được khuyến khích truy cập Brampton.ca/BramptonPlan để tìm hiểu thêm về các sáng kiến 
đang diễn ra, vui lòng đăng ký các sự kiện sắp tới và tham gia cuộc thăm dò ý kiến của chúng tôi về 
những điều quan trọng đối với bạn. Đối với các thắc mắc hoặc ý kiến, hãy gửi email tới 
/sqmail/src/compose.php?send_to=opreview@brampton.ca. 

Trích dẫn 

“Con người là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm tại Thành Phố Brampton. Chúng tôi cũng liên kết 
hợp tác để tiến bộ, đó là lý do tại sao ý kiến đóng góp của công chúng lại rất quan trọng đối với Kế 
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Hoạch Brampton, nhằm định hướng Thành Phố Brampton trong tương lai khi chúng ta tăng trưởng và 
phát triển. Trong suốt quá trình tham khảo này, chúng tôi kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến để xây 
dựng một thành phố hòa nhập an toàn, bền vững và thành công.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

"Tầm Nhìn Brampton 2040: Sống Cùng Sự Đa Dạng mô tả một tương lai bền vững và sôi động hơn 
cho Brampton. Kế Hoạch Brampton là một phần quan trọng của quá trình và chúng tôi mong muốn 
tăng cường sự tham gia của các cư dân khi chúng tôi bước vào giai đoạn tiếp theo của Đánh Giá Kế 
Hoạch Chính Thức. Cùng nhau, chúng ta sẽ thiết lập một nền tảng vững chãi và toàn diện để đảm bảo 
tất cả các quy hoạch, dự án và sự phát triển của Thành Phố được liên kết với nhau để thực hiện tầm 
nhìn dài hạn của Thành Phố." 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Ủy Ban Kế Hoạch và Phát 
Triển, Thành Phố Brampton 

“Với tư cách là Phó Chủ Tịch của Ủy Ban Kế Hoạch & Phát Triển, ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo 
rằng Brampton phát triển theo cách mang lại lợi ích cho cả cộng đồng, phù hợp với Kế Hoạch Chính 
Thức Cho Khu Vực của chúng tôi và vạch ra con đường tương lai của Brampton. Tôi khuyến khích các 
cư dân và các bên liên quan tham gia và đóng góp ý kiến của mình khi chúng tôi phát triển kế hoạch 
chính thức mới của Thành Phố.” 

- Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Ủy Ban Kế Hoạch và Phát 
Triển, Thành Phố Brampton 

“Thành phố của chúng ta đã chứng kiến sự phát triển và thay đổi đáng kể kể từ khi Kế Hoạch Chính 
Thức trước đó của Brampton được phê duyệt vào năm 2006, với dân số của chúng ta đã tăng hơn 61 
phần trăm. Brampton là một thành phố năng động với quá khứ đáng tự hào và một tương lai tươi sáng. 
Kế Hoạch Brampton sẽ quản lý cách Thành Phố Brampton tiếp tục tăng trưởng và phát triển thành một 
đô thị thân thiện như chúng ta đang có và có kiểu cộng đồng mà mọi người đều muốn trải nghiệm.” 

- 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 hơn 700.000 người và 75.000 
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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