
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
Brampton công bố Kế Hoạch Tổng Thể về Môi Trường đã được cập nhật 

 

Kế Hoạch đưa ra gần 60 hành động có tác động lớn vì sự bền vững  
và biến đổi khí hậu ở Brampton. 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 25 tháng 3 năm 2021) - Vào ngày 24 tháng 3, Hội Đồng Thành Phố 
Brampton đã nhất trí thông qua bản cập nhật của Kế Hoạch Tổng Thể về Môi Trường (EMP) Phát 
Triển Xanh của Brampton, được xây dựng dựa trên cam kết của thành phố để trở thành một Thành 
Phố Xanh.   
 
Bản cập nhật của tài liệu quan trọng này nêu bật những thành công về môi trường của Thành Phố 
Brampton và cách thức các ưu tiên về môi trường đã phát triển kể từ khi EMP được ban hành lần đầu 
tiên vào năm 2014, đồng thời cung cấp một Kế Hoạch Hành Động được làm mới để thúc đẩy các mục 
tiêu này về phía trước. Kế Hoạch Hành Động đưa ra 60 hành động có tác động lớn qua đó lập ra tiến 
trình cho một thành phố xanh hơn trong thập kỷ tới, và sẽ thúc đẩy Brampton trở thành một cộng đồng 
lành mạnh, kiên cường và bền vững với môi trường. 
 
Những hành động này bao gồm mở rộng chương trình Vườn Cộng Đồng, theo đuổi danh hiệu Thành 
Phố Bận Rộn, thiết lập Kế Hoạch Thích Ứng với Biến Đổi Khí Hậu và lập ra các chiến lược sử dụng 
nước hiệu quả cho các cơ sở của Thành Phố. 
 
Được xây dựng dựa trên công việc nền tảng đã và đang được tiến hành, Thành Phố và các đối tác sẽ 
tiếp tục giáo dục, khuyến khích và trao quyền cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cộng đồng 
để có các hành động về biến đổi khí hậu và sự bền vững với môi trường.  
 
Thông Tin Cơ Bản 
 
Kế hoạch EMP Phát Triển Xanh của Brampton là kế hoạch chi tiết của Thành phố để cải thiện tính sự 
bền vững của môi trường trong nội bộ và trên toàn cộng đồng. Được công bố lần đầu vào năm 2014, 
EMP vạch ra tầm nhìn để dẫn dắt các nguyên tắc, mục tiêu và hành động cho một tương lai bền vững 
hơn, cũng như vạch ra các chỉ số và mục tiêu hiệu suất để thúc đẩy và đánh giá tiến độ. 
 
EMP đã và đang là chất xúc tác cho các kế hoạch, chính sách, dự án và thực tiễn của Thành Phố 
nhằm cải thiện hiệu suất môi trường, chất lượng cuộc sống của Brampton và giúp Thành Phố trở thành 
thành phố đi đầu về môi trường trong Khu Vực Greater Toronto và Hamilton. 
 
Trích dẫn 
 
“Hội Đồng Thành Phố Brampton đã nhất trí thông qua Kế Hoạch Tổng Thể về Môi Trường Phát Triển 
Xanh của Brampton mới. Brampton là một Thành Phố Xanh, và chúng tôi đang tận tụy để đảm bảo 
rằng Điều Khoản về Ưu Tiên Hội Đồng được phản ánh trong mọi việc chúng tôi làm. Kế Hoạch đã cập 
nhật là một tài liệu quan trọng sẽ thúc đẩy một cách chiến lược sự bền vững ở Brampton trong thập kỷ 
tới. ” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
  

http://www.brampton.ca/emp
http://www.brampton.ca/emp
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.


 

 

 
“Chúng tôi tự hào khi được công bố Kế Hoạch Tổng Thể về Môi trường Phát Triển Xanh của Brampton 
mới. Đây là một kế hoạch định hướng hành động nhằm đảm bảo một tương lai bền vững hơn cho 
Brampton, kết hợp một tập thể (Thành Phố) và cộng đồng hội tụ trong 60 hành động có tác động lớn 
của kế hoạch. Tôi kính mời mọi người khám phá kế hoạch mới.” 

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

 
“Chúng tôi đang trong quá trình giảm 80% lượng khí thải nhà kính được tạo ra ở Brampton vào năm 
2050, và Kế Hoạch Tổng Thể về Môi Trường Phát Triển Xanh của Brampton đã được cập nhật sẽ hỗ 
trợ sứ mệnh này. Chúng tôi có những kế hoạch có tác động mạnh mẽ để tạo ra thay đổi thực sự trong 
cộng đồng và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.” 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Phường 2 & 6; Thành Viên của Ủy Ban Cố Vấn 
về Môi Trường; Thành Viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm Cộng Đồng CEERP, Thành Phố 
Brampton 

 
“Nhân viên Thành Phố tận tâm để tạo ra sự thay đổi bền vững thông qua Kế Hoạch Tổng Thể về Môi 
Trường Phát Triển Xanh Brampton đã được cập nhật. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác và 
các bên liên quan để thực hiện kế hoạch hành động quan trọng này.” 

- 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. 
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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

