
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
  

Thành Phố Brampton công bố các điểm nổi bật trong Ưu Tiên của Nhiệm 
Kỳ Hội Đồng năm 2020 và Hội Đồng phê duyệt trọng tâm sâu sắc vào 16 ưu 

tiên quan trọng cho giai đoạn 2021-2022  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 28 tháng 1 năm 2021) – Vào ngày hôm qua, Thành Phố Brampton đã 
công bố bản cập nhật về tiến trình của các Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng 2018-2022 vào năm 2020, 
nêu bật những thành tựu chính trong năm qua trong bối cảnh đại dịch. 

Theo kết quả từ các cuộc phỏng vấn được thực hiện với Thị Trưởng và các Thành Viên Hội Đồng, 
phản hồi được thu thập từ lãnh đạo cấp cao và một cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện tại Hội Thảo 
Hội Đồng vào tháng 11 năm 2020, vào ngày hôm qua, Hội Đồng đã phê duyệt 16 sáng kiến (trang 162) 
là ưu tiên hàng đầu của Hội Đồng để hỗ trợ cộng đồng. Các ưu tiên được chia thành hai luồng: Ưu 
Tiên Liên Chính Phủ/Ủng Hộ; và các Ưu Tiên do Thành Phố Ủy Thác/Kiểm Soát, tất cả đều tiếp tục hỗ 
trợ các định hướng chiến lược đã thiết lập của Brampton. 

COVID-19 đã tạo ra những điều kiện và thách thức không lường trước được, đòi hỏi các nhân viên 
phải nhanh chóng thích ứng và thay đổi trong việc cung cấp các chương trình và dịch vụ. Mặc dù vậy, 
Thành Phố vẫn tiếp tục phát triển các lĩnh vực quan trọng dù phải cân bằng giữa việc đối phó và phục 
hồi hậu quả do COVID-19: 

Brampton là một Thành Phố Cơ Hội 

Thành Phố Brampton tiếp tục cải thiện điều kiện sống và hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách: 

• Cung cấp quỹ viện trợ trị giá $233.000 cho các doanh nghiệp nhỏ 

• Thu hút hơn 5.000 người tham gia thông qua 137 sự kiện và hội thảo trực tuyến 

• Cung cấp 1.043 cuộc tư vấn khách hàng, bao gồm việc thành lập 38 doanh nghiệp mới và mở 
rộng 82 doanh nghiệp thông qua Trung Tâm Doanh Nhân Brampton 

• Ra mắt bốn đối tác mới trong Khu Đổi Mới để tăng cường sự hiện diện kinh tế ở Nội Thành 
Brampton 

Brampton là một thành phố Đa Dạng (Mosaic) 

Thành Phố tiếp tục tôn vinh sự đa dạng và toàn diện tuyệt vời của Brampton thông qua việc: 

• Đầu tư $435.561 vào Quỹ Advance Brampton, hỗ trợ 48 dự án kỹ thuật số phi lợi nhuận  
• Thành lập Đơn Vị Trao Quyền Kinh Tế, Văn Hóa và Xã Hội cho Người Da Đen Châu Phi và 

Caribe và Chống Nạn Phân Biệt Chủng Tộc Người Da Đen, đồng thời thông qua việc thành lập 
Văn Phòng Công Bằng vào năm 2021 với trọng tâm là xác định và loại bỏ các rào cản tại nơi 
làm việc và cộng đồng 

• Tổ chức Phiên Thông Tin Nghề Nghiệp về Dịch Vụ Cứu Hỏa cho Cộng Đồng Người Da Đen với 
sự tham gia kỷ lục của 900 người tham dự 

• Đổi tên hai công viên Thành Phố, Công Viên Purple Lilac Memorial và Công Viên Emancipation 
với trọng tâm là sự an toàn và sự hòa nhập 
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Brampton là một Thành Phố Xanh 

Thành Phố tập trung vào sự đổi mới, sử dụng năng lượng hiệu quả, giao thông công cộng và phục hồi 
các không gian tự nhiên bằng cách: 

• Khởi động chương trình Vườn Sau Nhà đầu tiên, thu hút hơn 6.000 người tham gia, tăng 
10.000 pound quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm địa phương 

• Giới thiệu Chương Trình Giảm Thiểu Phát Thải & Năng Lượng Cộng Đồng nhằm giảm thiểu khí 
nhà kính 

• Đảm bảo quỹ trị giá $83,1 triệu để thúc đẩy các dự án Giao Thông; và $38 triệu cho dự án 
Riverwalk để thúc đẩy việc giảm thiểu lũ lụt 

• Phê duyệt kế hoạch cho cơ sở Giao Thông thứ ba, đây là cơ sở lưu trữ và bảo trì phương tiện 
giao thông hoàn toàn bằng điện 

Brampton là một Thành Phố Khỏe Mạnh và An Toàn 

Thành Phố đã giúp cải thiện mức an toàn cho cộng đồng, tăng cường hỗ trợ sức khỏe tâm thần và 
khuyến khích lối sống năng động và lành mạnh thông qua việc: 

• Lắp đặt 26 Camera Theo Dõi Tốc Độ Tự Động trong các Khu An Toàn Cộng Đồng trên khắp 
Brampton 

• Khai trương bốn sân trượt băng ngoài trời mới để đảm bảo cư dân có thể tiếp tục hoạt động 
một cách an toàn trong những tháng mùa đông 

• Hoàn thành công tác cải tạo các tiện ích thể thao như trung tâm giải trí, công viên và sân thi 
đấu  

• Xây dựng 26 km làn đường dành cho xe đạp để thúc đẩy giao thông năng động trên toàn thành 
phố 

Brampton là một Thành Phố Quản Lý Tốt 

Thành Phố Brampton tiếp tục ưu tiên sự xuất sắc của dịch vụ và là Thành Phố Quản Lý Tốt khi đối mặt 
với đại dịch thông qua việc: 

• Đóng băng thuế năm thứ ba liên tiếp với mức đóng góp kỷ lục vào quỹ dự trữ, đồng thời cung 
cấp các dịch vụ quan trọng cho người dân 

• Duy trì xếp hạng tín dụng AAA, mức xếp hạng cao nhất mà một đô thị có thể nhận được cho 
các thông lệ tài chính hợp lý 

• Là nơi sớm sử dụng Trình Kiểm Tra Di Động, đây là ứng dụng để kiểm tra các cơ sở 

• Vận động và bảo đảm khoản cứu trợ tài chính trị giá $34,9 triệu (Chương Trình Khởi Động Lại 
An Toàn Giai Đoạn 1),  $27,5 triệu (Chương Trình Khởi Động Lại An Toàn Giai Đoạn 2) và $0,6 
triệu (Quỹ Tăng Cường Vệ Sinh Phương Tiện Giao Thông Thành Phố) 

• Được Forbes vinh danh là một trong những Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất của Canada trong danh 
sách 300 nhà tuyển dụng hàng đầu trên toàn quốc 

Để biết thêm thông tin về những điểm nổi bật và thành tựu vào năm 2020 trong các Ưu Tiên của 
Nhiệm Kỳ Hội Đồng 2018-2022, vui lòng truy cập www.brampton.ca/tocp 

Trích dẫn 
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“Tôi rất vui mừng khi trình bày những điểm nổi bật và kết quả của các Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng 
mà chúng tôi đã hoàn thành với tư cách là một nhóm vào năm 2020. Trước sự bùng nổ của đại dịch, 
trọng tâm trước mắt của Thành Phố là hỗ trợ cộng đồng của chúng ta. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục 
công việc quan trọng của mình đối với 51 sáng kiến và 22 ưu tiên hiện có, và 20 sáng kiến bổ sung đã 
được Hội Đồng phê duyệt. Khi bước sang năm 2021, trọng tâm sâu sắc vào 16 ưu tiên cho giai đoạn 
2021-2022 của Hội Đồng chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi duy trì trọng tâm vào những điều quan 
trọng đối với cộng đồng.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Vào năm 2020, chúng ta phải đối mặt với những thời điểm cực kỳ khó khăn do COVID-19 và nhân 
viên Thành Phố đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các nhóm cộng 
đồng của chúng ta. Nhóm của chúng tôi tiếp tục cung cấp các dịch vụ hiệu quả và hữu ích của Thành 
Phố trong bối cảnh đại dịch toàn cầu đồng thời tiếp tục đạt được các Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng 
này. Tôi tự hào chia sẻ những thành tựu năm 2020 của nhóm chúng tôi và việc làm mới giữa nhiệm kỳ 
của Hội Đồng đem lại 16 ưu tiên quan trọng là minh chứng cho cam kết của Nhóm Brampton trong việc 
cung cấp những điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta.”  

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố 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. 

 
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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