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Thành Phố Brampton được Forbes công nhận là một trong những 

Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada năm 2021 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 27 tháng 1 năm 2021) –Thành Phố Brampton đã được Forbes công 
nhận là một trong những Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada năm 2021, một danh sách gồm 300 nhà 
tuyển dụng hàng đầu Canada. 
 
Đây là năm thứ ba liên tiếp Thành Phố được xếp hạng trong danh sách của Forbes. Năm nay, Thành 
Phố đã leo lên vị trí thứ 58 trên 300. 

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. 
 
Forbes và Statista đã lựa chọn ra Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada năm 2021 thông qua một khảo 
sát độc lập với sự tham gia đông đảo của hơn 8.000 nhân viên người Canada đang làm việc cho các 
công ty có quy mô hơn 500 nhân viên tại Canada. Việc đánh giá được dựa trên các đề xuất trực tiếp 
và gián tiếp từ những nhân viên được yêu cầu đánh giá mức độ sẵn lòng giới thiệu nhà tuyển dụng 
của chính họ cho bạn bè và gia đình.  Các đánh giá của nhân viên cũng đã bao gồm đánh giá về 
những nhà tuyển dụng nổi bật khác trong ngành tương ứng của họ dù là nổi bật một cách tích cực hay 
tiêu cực. 

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. 

• Vào tháng 12, Thành Phố đã thông báo rằng thành phố đang xây dựng nền tảng của Văn 
Phòng Công Bằng nhằm phục vụ nhân viên và công dân của thành phố. Văn Phòng Công Bằng 
sẽ tập trung vào việc xác định và loại bỏ các rào cản tại nơi làm việc và cộng đồng bất kể chủng 
tộc, tổ tiên, nguồn gốc xuất xứ, màu da, nguồn gốc dân tộc, tình trạng khuyết tật, quốc tịch, tín 
ngưỡng, giới tính, xu hướng tình dục, nhân dạng giới, bạn đời cùng giới tính, tuổi tác, tình trạng 
hôn nhân, tình trạng gia đình, tình trạng nhập cư, nhận trợ cấp công, đảng phái chính trị, tôn 
giáo, trình độ học vấn, ngôn ngữ và/hoặc tình trạng kinh tế xã hội. 

Trích dẫn 

“Thành Phố Brampton là Thành Phố Quản Lý Tốt, và những nhân viên của chúng tôi đã cống hiến để 
xây dựng một cộng đồng an toàn, bền vững và thành công cho các cư dân của chúng tôi. Chúng tôi tự 
hào vì được Forbes công nhận, trong ba năm liên tiếp, là một trong những Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất 
Canada. Chúng tôi tiếp tục là nhà tuyển dụng được lựa chọn đối với cả cựu nhân viên và nhân viên 
hiện tại.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là một Thành Phố Đa Dạng, và tại Thành Phố, chúng tôi đang tiếp tục phát triển lực lượng 
lao động đa dạng phản ánh cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Thông qua những sáng kiến như Chiến 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.forbes.com/canada-best-employers/%232a5e812c241f&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|1823b7d27c874315610708d8c309a104|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637473793423339469|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=L4Nq4oe6j1LUxGwu6XSM2mAj6pTcdip5rokhKzM2ab8=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/670
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/670
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864


 

 

Lược và Kế Hoạch Làm Việc về Đa Dạng Hóa và Hòa Nhập Nơi Làm Việc và Văn Phòng Công Bằng 
của chúng ta, chúng tôi đang làm việc để đảm bảo sự đối xử công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi 
người, và đảm bảo môi trường hòa thuận cho các nhân viên của Thành Phố.” 

- Harkirat Singh, Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh Nghiệp; Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10, Thành 
Phố Brampton 

“Thành Phố đang tiếp tục thực hiện các bước để loại bỏ các rào cản tại nơi làm việc để tất cả mọi 
người đều được đối xử công bằng và bình đẳng. Chúng tôi đã cống hiến để tạo ra các cơ hội cho các 
nhân viên của chúng tôi, những người rất say mê phục vụ cư dân, và xây dựng văn hóa hòa nhập và 
gắn kết tại nơi làm việc. Chúng tôi tự hào khi một lần nữa được Forbes công nhận là một trong Những 
Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada!” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành 
Phố Brampton 

“Việc được Forbes công nhận trong ba năm liên tiếp là Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada do các nhân 
viên của chúng tôi đánh giá là một ví dụ cho thấy rằng đam mê của Thành Phố trong việc thúc đẩy văn 
hóa hòa nhập, gắn kết, phát triển và tôn vinh những nhân viên của chúng tôi đã thu hút một lực lượng 
lao động đa dạng.  Tôi xin ghi nhận những nhân viên của chúng tôi, sự tin tưởng và những đóng góp 
của họ trong tổ chức của chúng tôi; những người không ngừng cống hiến để mang tới các kết quả cho 
cư dân Brampton và tiếp năng lượng cho cộng đồng đa dạng mà chúng tôi đang phục vụ.” 

- 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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