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Brampton được công nhận là thành phố đi đầu trong việc thực hiện hành 
động chống biến đổi khí hậu tại địa phương sau khi thí điểm Các Thành 

Phố Kiểu Mẫu theo Hiệp Ước Toàn Cầu của Các Thị Trưởng về Khí Hậu và 
Năng Lượng 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 3 tháng 2 năm 2021) – Brampton là một trong số 25 thành phố ở 
Canada đã hoàn thành thí điểm Các Thành Phố Kiểu Mẫu (Showcase Cities) theo Hiệp Ước Toàn Cầu 
của Các Thị Trưởng về Khí Hậu và Năng Lượng (GCoM), một chương trình chuyên sâu có thời hạn 
một năm tập trung vào hành động chống biến đổi khí hậu tại địa phương. Thành Phố Brampton đã 
nhận được Huy Hiệu Giảm Thiểu nhờ những nỗ lực về chống biến đổi khí hậu. 
 
Huy Hiệu Giảm Thiểu được trao cho các thành phố hoàn thành kiểm kê việc sử dụng khí nhà kính 
trong cộng đồng của họ, đặt mục tiêu phát thải và có kế hoạch giảm thiểu đã được phê duyệt, chẳng 

hạn như Kế Hoạch Giảm Thiểu Sử Dụng Năng Lượng và Phát Thải Trong Cộng Đồng (CEERP) của 
Brampton. 
 
Brampton đã được chọn để tham gia nhóm Các Thành Phố Kiểu Mẫu đầu tiên do GCoM Canada dẫn 
dắt vào tháng 8 năm 2019, trong đó thành phố đã nhận được hỗ trợ miễn phí để thúc đẩy hành động 
chống biến đổi khí hậu ở cấp địa phương, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, cơ hội kết nối độc quyền 
và tiếp cận các công cụ và nguồn lực để đạt được các mục tiêu chống biến đổi khí hậu. 
 
Cam kết của Thành Phố Brampton với GCoM đã kết nối Brampton với liên minh toàn cầu rộng lớn nhất 
cam kết sự lãnh đạo chống biến đổi khí hậu của thành phố, xây dựng dựa trên cam kết của hơn 
10.000 thành phố và chính quyền địa phương từ sáu lục địa đại diện cho hơn 800 triệu công dân trên 
toàn thế giới. 
 
GCoM Canada là kết quả của sự cộng tác giữa Liên Đoàn các Thành Phố Canada (FCM), ICLEI-Chính 
Quyền Địa Phương vì Sự Bền Vững, Ban Thư Ký Hiệp Ước Toàn Cầu của Các Thị Trưởng và Dự Án 
Hợp Tác Đô Thị Quốc Tế được tài trợ bởi Liên Minh Châu Âu. 
 
Liên kết 
 

• Brampton là một trong số 25 thành phố của Canada được chọn để thí điểm chuyên sâu với 
sáng kiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu hàng đầu 

• Kế Hoạch Giảm Thiểu Sử Dụng Năng Lượng và Phát Thải Trong Cộng Đồng (CEERP) 
• Hiệp Ước Toàn Cầu của Các Thị Trưởng 

 
Trích dẫn 
 
“Brampton đã được công nhận là thành phố đi đầu trong việc thực hiện hành động chống biến đổi khí 
hậu tại địa phương trên toàn quốc và quốc tế khi tham gia vào chương trình thí điểm này. Chúng tôi tự 
hào là một trong 25 thành phố hoàn thành thí điểm Các Thành Phố Kiểu Mẫu và cam kết thực hiện các 
giải pháp bền vững và cacbon thấp để đáp ứng các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải 
khí nhà kính của Canada và cuối cùng là thực hiện hành động chống biến đổi khí hậu toàn cầu.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.globalcovenantofmayors.org/&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|47a172375cb8468686da08d8c87bb68a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637479780951764682|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=711GxcXMHO5fw3pB6YmK4sTgBPsMddY8FTuv6xtP9yE=&reserved=0


 

 

 
“Chúng tôi đang dẫn đầu trong các sáng kiến về chống biến đổi khí hậu tại Brampton và tạo ra tác 
động thực sự đến lượng khí thải cacbon của chúng tôi. Thông qua CEERP, chúng tôi đang tạo ra một 
mạng lưới giao thông xanh hơn và nhiều khu dân cư có thể đi bộ hơn, triển khai việc trang bị thêm cho 
tòa nhà, và hơn thế nữa. Đây là khoảng thời gian quan trọng và thú vị trong thành phố của chúng tôi. 
Cảm ơn GCoM vì sự công nhận và cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào sự thay đổi này tính 
đến nay.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Công Trình Công Cộng và Kỹ 
Thuật, Thành Phố Brampton 

 
“Brampton là một Thành Phố Xanh, với mục tiêu giảm 80% lượng phát thải khí nhà kính tại Brampton 
trước năm 2050. CEERP đầy tham vọng và mang tính chuyển đổi của chúng tôi bao gồm các mục tiêu 
về các ngôi nhà và tòa nhà tiết kiệm năng lượng, sản xuất năng lượng sạch hơn, phát triển mạng lưới 
giao thông, đường mòn đi bộ và cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp của Brampton, v.v. Việc hoàn thành 
thí điểm Các Thành Phố Kiểu Mẫu là một cột mốc quan trọng trong hành trình hành động chống biến 
đổi khí hậu này.” 

- Doug Whillans, Ủy viên Hội Đồng Thành Phố Khu 2 & 6; Đại diện của Brampton tại Hiệp Ước 
Toàn Cầu của Các Thị Trưởng về Biến Đổi Khí Hậu và Năng Lượng; Thành Viên, Lực Lượng 
Đặc Nhiệm Cộng Đồng CEERP, Thành Phố Brampton 

 
“Nhân viên thành phố cam kết về tính bền vững, các giải pháp cacbon thấp và giảm lượng khí thải 
cacbon của Brampton để tạo ra tác động với tư cách là một thành phố đi đầu trong việc thực hiện hành 
động chống biến đổi khí hậu. Chúng tôi hợp tác, lên kế hoạch cho tương lai và cống hiến cho hành 
trình của Brampton với tư cách là một Thành Phố Xanh.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“Các thành phố đang dẫn đầu về các giải pháp cacbon thấp—từ việc trang bị thêm cho tòa nhà đến 
các đoàn xe vận tải xanh. Và với việc các thành phố chi phối một nửa lượng phát thải khí nhà kính 
(GHG) của Canada, việc mở rộng các giải pháp địa phương chính là chìa khóa để đạt được các mục 
tiêu chống biến đổi khí hậu của Canada. Chúng tôi hoan nghênh Brampton đã hành động trực tiếp để 
giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính của họ.”  

- Garth Frizzell, Chủ Tịch FCM 
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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. 

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 
 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


