
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
 

Thành Phố Brampton nhận được giấy chứng nhận dữ liệu ISO  
hạng bạch kim của Hội Đồng Thế Giới về Dữ Liệu Thành Phố 

Tham gia vào mạng lưới toàn cầu của các thành phố đẳng cấp thế giới dành riêng cho việc 
quản lý hiệu suất 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 17 tháng 2 năm 2021) – Hôm nay, Hội Đồng Thế Giới về Dữ Liệu 
Thành Phố (WCCD) thông báo rằng Thành Phố Brampton đã nhận được giấy chứng nhận ISO 37120 
hạng Bạch Kim, hạng cao nhất trong việc thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định 
một cách hiệu quả. 
 
Với sự tham gia của các Thành Viên Nghị Viện (MP) khu vực thay mặt cho Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng 
và Cộng Đồng, Catherine McKenna Tôn Kính và các Thành Viên của Hội Đồng Thành Phố, WCCD 
hoan nghênh Thành Phố tham gia vào Mạng Lưới Toàn Cầu của hơn 100 thành phố trên 35 quốc gia 
đã nhận được chứng nhận ISO 37120 hạng Bạch Kim của WCCD. Thành Phố đã báo cáo hơn 
90 trong số 104 chỉ số trong tiêu chuẩn ISO 37120 của WCCD, là một phần của Dự Án Dữ Liệu dành 
cho Các Thành Phố của Canada (DCCP) được Chính Phủ Canada hỗ trợ. 
 
Là thành viên của Mạng Lưới Toàn Cầu của WCCD, Thành Phố sẽ chia sẻ kinh nghiệm và tiêu chuẩn 
địa phương so với các thành phố theo định hướng dữ liệu khác trên thế giới để cải thiện dịch vụ và 
chất lượng cuộc sống của cư dân. Brampton sẽ cùng với các đối tác trong Mạng Lưới Toàn Cầu của 
WCCD đo lường các chỉ số xã hội, kinh tế và môi trường để tiếp tục xây dựng một cộng đồng thông 
minh, bền vững, có khả năng phục hồi, thịnh vượng và hòa nhập. 
 
Để biết thêm thông tin về Hội Đồng Thế Giới về Dữ Liệu Thành Phố (WCCD) và giấy chứng nhận, vui 
lòng truy cập www.dataforcities.org.  
 
Giới thiệu về Dự Án Dữ Liệu cho Các Thành Phố của Canada 
  
Nhằm trang bị cho các nhà lãnh đạo thành phố trên khắp Canada dữ liệu thành phố có tầm cỡ cao, có 
thể so sánh được và được xác minh độc lập, Dự Án Dữ Liệu cho Các Thành Phố của Canada là một 
dự án mang tính chuyển đổi, kéo dài ba năm trên toàn Canada, hiện đang được tiến hành tại mười lăm 
thành phố theo định hướng dữ liệu trên khắp đất nước. Được sự hỗ trợ của Bộ Cơ Sở Hạ Tầng và 
Cộng Đồng Liên Bang, Dự Án không chỉ cung cấp cho các nhà lãnh đạo thành phố loại dữ liệu mà họ 
cần để đưa ra các quyết định quan trọng, mà còn củng cố định chuẩn nội bộ, đồng thời cho phép so 
sánh ngang hàng hiệu quả với ba mươi thành phố trên khắp Canada và một trăm thành phố trên toàn 
thế giới. Từ việc tăng cường lập kế hoạch bền vững đến thúc đẩy phát triển kinh tế để đạt được các 
mục tiêu về chống biến đổi khí hậu và cung cấp thông tin cho các quyết định đầu tư quan trọng, Dự Án 
Dữ Liệu cho Các Thành Phố của Canada cung cấp cho các nhà ra quyết định của thành phố trên toàn 
quốc dữ liệu thiết yếu mà họ cần để tạo ra cộng đồng thông minh, bền vững, linh hoạt, thịnh vượng và 
hòa nhập hơn. 
 
Trích dẫn 
 
“Brampton là một Thành Phố Vận Hành Tốt và chúng tôi đang xây dựng một cộng đồng hòa nhập an 
toàn, bền vững và thành công. Làm việc với mạng lưới hơn 100 đối tác toàn cầu được chứng nhận 
ISO 37120 hạng Bạch Kim, chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm địa phương của mình và học hỏi từ các 
thành phố theo định hướng dữ liệu tương tự để cải thiện chất lượng cuộc sống cho không chỉ cư dân 
Brampton, mà còn cho cư dân trên khắp Canada. Tôi vô cùng tự hào rằng Brampton đã được công 
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nhận về tiêu chuẩn dữ liệu cao của chúng tôi và tôi rất mong được hợp tác với các thành phố được 
chứng nhận hạng bạch kim của WCCD khác để xây dựng các cộng đồng thông minh, bền vững và 
thành công.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Dữ liệu là yếu tố thiết yếu để đưa ra các quyết định đúng đắn cho cư dân của chúng tôi, đồng thời sự 
cộng tác và định chuẩn cho phép chúng tôi tiếp tục học hỏi từ các đối tác của mình để xây dựng một 
thành phố an toàn, bền vững và thành công.  Là một phần của Mạng Lưới Toàn Cầu WCCD ưu tú, 
chúng tôi sẽ có cơ hội chia sẻ những gì chúng tôi biết ở Brampton và học hỏi từ các đối tác của chúng 
tôi để cải thiện cuộc sống của những người sinh sống tại Brampton và trên khắp Canada.  
Chúng tôi tự hào được Hội Đồng Thế Giới về Dữ Liệu Thành Phố công nhận và sẽ tận dụng cơ hội này 
để tiếp tục cải thiện tính bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế trong cộng đồng lớn của chúng tôi.” 

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

 
“Tại Thành Phố Brampton, chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện hoạt động hàng ngày của mình 
thông qua việc ra quyết định theo định hướng dữ liệu, quản lý hiệu quả tài sản của thành phố và tận 
dụng quan hệ đối tác để hợp tác và vận động nhằm cải thiện cuộc sống của cư dân. Brampton tiếp tục 
là nhà lãnh đạo toàn cầu được công nhận thông qua giấy chứng nhận ISO 37120 hạng Bạch Kim của 
chúng tôi, điều này giúp thúc đẩy ưu tiên của Hội Đồng là trở thành Thành Phố Vận Hành Tốt cho cư 
dân của chúng tôi.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“Tất cả các cộng đồng, lớn và nhỏ, đều cần có dữ liệu tốt để lập kế hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng 
công cộng hiện đại. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn dữ liệu toàn cầu là rất quan trọng. Thông qua Dự Án 
Thí Điểm Dữ Liệu cho Các Thành Phố của Canada, hợp tác với Hội Đồng Thế Giới về Dữ Liệu Thành 
Phố, chúng tôi đã giúp các nhà lãnh đạo thành phố ở một số cộng đồng trên khắp Canada thực hiện 
điều đó. Tôi rất vui vì Brampton đã đạt được tiêu chuẩn ISO đối với dữ liệu thành phố. Điều này sẽ 
giúp Thành Phố hoạch định các dự án với dữ liệu chất lượng và sẽ giúp định hướng việc ra quyết định 
dựa trên bằng chứng. Kế hoạch về cơ sở hạ tầng của Canada sẽ đầu tư vào hàng ngàn dự án, tạo 
việc làm trên toàn đất nước, và xây dựng các cộng đồng vững mạnh hơn.” 

- Catherine McKenna Tôn Kính, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng và Cộng Đồng 
 
“Thay mặt cho Hội Đồng Thế Giới về Dữ Liệu Thành Phố, tôi rất vui khi được chúc mừng Thành Phố 
Brampton đã đạt được Giấy Chứng Nhận Bạch Kim ISO 37120 của WCCD. Thành tích này là minh 
chứng cho sự cống hiến của đội ngũ nhân viên xuất sắc của thành phố và phản ánh cam kết của Hội 
Đồng đối với việc ra quyết định dựa trên bằng chứng. Với các ứng dụng từ cung cấp dịch vụ được cải 
thiện cho đến phát triển kinh tế, lập kế hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng, dữ liệu được chứng nhận ISO 
của Thành Phố thể hiện thế mạnh và cơ hội phát triển của Brampton. Thông qua quan hệ đối tác của 
chúng tôi với Bộ Cơ Sở Hạ Tầng và Cộng Đồng và Bộ Trưởng McKenna, chúng tôi rất mong được hợp 
tác với Thành Phố Brampton trong suốt năm còn lại của Dự Án Dữ Liệu cho Các Thành Phố của 
Canada và hơn thế nữa." 

- Tiến Sĩ Patricia McCarney, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của WCCD  
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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 
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