
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
  

Brampton đạt được khoản đầu tư $128 triệu của Liên Bang và Tỉnh Bang 
cho cơ sở thứ ba của Giao Thông Brampton 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 15 tháng 4 năm 2021) – Hôm nay, Thị Trưởng Patrick Brown; các Ủy 
Viên Hội Đồng Thành Phố Brampton; Maninder Sidhu, Thư Ký Nghị Viện của Bộ Trưởng Phát Triển 
Quốc Tế và Thành Viên Nghị Viện của Brampton East, thay mặt cho Catherine McKenna Tôn Kính, Bộ 
Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng và Cộng Đồng; Amarjot Sandhu, Thành Viên Nghị Viện Tỉnh Bang của 
Brampton West thay mặt cho Laurie Scott Tôn Kính, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng của Ontario đã thông 
báo về việc tài trợ cho cơ sở lưu trữ và bảo trì thứ ba của Giao Thông Brampton. 

Chính Phủ Canada đang đầu tư hơn $69,9 triệu vào dự án này thông qua Luồng Cơ Sở Hạ Tầng Giao 
Thông Công Cộng (PTIS) của kế hoạch Đầu Tư vào Canada. Chính Quyền Ontario đang cấp vốn hơn 
$58,2 triệu, và Thành Phố Brampton đang đóng góp hơn $46,6 triệu. 

Giai đoạn 1 của dự án bao gồm việc xây dựng một cơ sở bảo trì và lưu trữ phương tiện giao thông 
rộng khoảng 400.000 foot vuông với tối đa 36 khoang bảo dưỡng và khoảng 40 cửa nhà để xe cao để 
chứa tối đa 250 xe buýt tiêu chuẩn tương đương 40 foot, ngoài không gian hỗ trợ về quản lý và bảo trì. 
Công việc cũng bao gồm lắp đặt các cần trục cố định và di động, hố gầm kiểm tra xe, cần cẩu trên cao, 
hệ thống lưu trữ và phân phối nhiên liệu, định vị xe và hệ thống radio, và phát điện dự phòng. 

Việc xây dựng cơ sở mới này sẽ nâng cao năng lực, chất lượng và độ an toàn của cơ sở hạ tầng giao 
thông công cộng cho Brampton, đồng thời cho phép lắp đặt cơ sở hạ tầng phục vụ xe buýt điện trong 
tương lai, tạo ra các phương thức chuyên chở sạch hơn và hiệu quả hơn cho cư dân. Thành Phố 
Brampton tiếp tục tìm kiếm thêm $150 triệu tài trợ để điện khí hóa cơ sở. 

Nguồn tài trợ này sẽ giúp trang trải chi phí xây dựng Giai Đoạn 1 của cơ sở. Mục tiêu là xây dựng cơ 
sở mới này trong hai giai đoạn bắt đầu từ năm 2022, với giai đoạn 1 dự kiến mở vào cuối năm 2024. 

Thành Phố hiện đang trong Giai Đoạn Đánh Giá Báo Cáo Dự Án Về Môi Trường (EPR) cho dự án này. 
Báo cáo được công khai để đánh giá tại Brampton.ca/transitfacility cho đến ngày 19 tháng 4. Những 
người có phản hồi có thể kết nối với Danh Bạ Dự Án được liệt kê. 

Liên kết 

• Canada và Ontario đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông công cộng cho cư dân Brampton 
• Giai Đoạn Đánh Giá Báo Cáo Dự Án Về Môi Trường của Cơ Sở Giao Thông Thứ Ba (EPR) 
• Thành Phố Brampton lập kế hoạch xây dựng một trong những cơ sở xe buýt điện lớn nhất Bắc 

Mỹ ủng hộ xe buýt không phát thải 

Trích dẫn 

“Chúng tôi hoan nghênh các khoản đầu tư của Chính Phủ Canada và Chính Quyền Ontario vào cơ sở 
lưu trữ và bảo trì thứ ba của Giao Thông Brampton. Giao Thông Brampton là một trong những hệ 
thống phương tiện giao thông phát triển nhanh nhất tại Canada và cơ sở mới này sẽ giúp hỗ trợ mạng 
lưới giao thông dễ tiếp cận và được kết nối của chúng tôi, đồng thời tạo ra khoảng 850 việc làm 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/04/canada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5e536a95afa04deeea8f08d9002c61cf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637541012888865918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Nkloc0lCWRq3aivrN5CUv8oLVma7mj4Y/YFpeoxJdOY=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767


 

 

Brampton mới mỗi năm trong quá trình xây dựng và khoảng 1.000 việc làm khi cơ sở được hoàn thành 
và bước vào vận hành. Dựa trên cam kết của Hội Đồng chúng tôi về việc trở thành một Thành Phố 
Xanh, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ để điện khí hóa cơ sở này.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton dẫn đầu về tính bền vững và điều này là phù hợp khi mạng lưới giao thông của chúng tôi 
được kết nối tốt và thân thiện với môi trường. Hội Đồng Thành Phố Brampton rất vui mừng khi nhận 
được sự hỗ trợ từ tất cả các cấp chính quyền cho cơ sở lưu trữ và bảo trì thứ ba của Giao Thông 
Brampton, vì chúng tôi mong muốn chuyển đổi sang đội xe buýt chạy bằng điện, không phát thải và 
đáp ứng các mục tiêu bền vững của chúng tôi.” 

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

“Thành Phố Brampton tận tâm với việc xây dựng một hệ thống giao thông bền vững và tiết kiệm năng 
lượng, và những khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ một dự án quan trọng trong các sáng kiến xanh của 
chúng tôi – cơ sở giao thông thứ ba. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục làm việc với các bên liên 
quan để mang lại khoảng đầu tư cho Brampton.” 

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

“Khoản đầu tư của ngày hôm nay sẽ giúp xây dựng cơ sở lưu trữ và bảo trì phương tiện giao thông lớn 
nhất Brampton. Điều này sẽ đảm bảo cho cư dân có khả năng tiếp cận với các lựa chọn giao thông 
công cộng chất lượng và an toàn trong nhiều năm tới, tạo ra việc làm được trả lương cao, đồng thời 
tạo cơ hội trong tương lai cho các hệ thống giao thông xanh và có lượng carbon thấp. 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 hòa nhập hơn và sạch hơn.” 

- Maninder Sidhu, Thư Ký Nghị Viện của Bộ Trưởng Phát Triển Quốc Tế và Thành Viên Nghị 
Viện của Brampton East, thay mặt cho Catherine McKenna Tôn Kính, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ 
Tầng và Cộng Đồng Liên Bang 

“Chính Quyền Ontario một lần nữa thể hiện cam kết cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông trong tỉnh bang 
bằng cách hợp tác với các đồng nghiệp liên bang và thành phố của chúng tôi để thực hiện khoản đầu 
tư quan trọng này. Một trạm trung chuyển mới chỉ là một bước khác trong kế hoạch của chúng tôi 
nhằm giúp cư dân Bramptoni tốn ít thời gian đi lại hơn và có nhiều thời gian hơn ở nhà với gia đình của 
họ.” 

- Amarjot Sandhu, Thành Viên Nghị Viện Tỉnh Bang của Brampton West thay mặt Laurie Scott 
Tôn Kính, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng của Ontario 
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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. 

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
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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 
 
Chantalle Aubertin 
Thư Ký Báo Chí 
Văn phòng Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng và Cộng Đồng 
613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca  
 
Christine Bujold 
Thư Ký Báo Chí 
Văn Phòng Ngài Laurie Scott, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng 
Ontario 
416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca  
 
Sofia Sousa-Dias 
Chi Nhánh Truyền Thông 
Bộ Cơ Sở Hạ Tầng Ontario 
437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 
 
Quan Hệ Truyền Thông 
Cơ Sở Hạ Tầng Canada  
613-960-9251 
Số điện thoại miễn phí: 1.877.250.7154 
Email: infc.media.infc@canada.ca   
Theo dõi chúng tôi trên Twitter, Facebook and Instagram  
Trang web: Cơ Sở Hạ Tầng Canada  
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