
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
Brampton được công nhận xuất sắc cấp quốc gia về quy hoạch thiết kế đô thị 
 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 26 tháng 4 năm 2021) – Thành Phố Brampton đã giành được Giải 
Thưởng Xuất Sắc cho việc đệ trình “Bộ Công Cụ Cộng Đồng Định Hướng Giao Thông Uptown 
Brampton” từ Hiệp Hội Kiến Trúc Sư Cảnh Quan Canada (CSLA) trong hạng mục Quy Hoạch và Phân 
Tích. 
 
Nhóm Thiết Kế Đô Thị của Brampton đã hợp tác với Hội Đồng Quận của Trường Học Các Thành Phố 
Toronto và Viện Đất Đai Đô Thị Toronto trong việc phát triển dự án. “Bộ Công Cụ Cộng Đồng Định 
Hướng Giao Thông Uptown Brampton” khảo sát mô hình hợp tác xây dựng thành phố hỗ trợ sự liên 
kết tốt hơn giữa khu vực công, khu vực tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận và các cộng đồng địa phương.  
 
Mô hình Uptown mở ra giá trị của một "Thành Phố 26 giờ", nơi cộng đồng có thể đi bộ trong 20 phút 
giúp loại bỏ chi phí đi lại và chi phí sở hữu ô tô cao – có "thêm giờ" mỗi ngày giúp cải thiện năng suất 
và chất lượng cuộc sống. Mô hình này cũng hỗ trợ tạo ra công việc và việc làm chất lượng cao, đồng 
thời giúp đưa thành phố hướng tới một tương lai không có carbon. 
 
Mười bốn dự án đã nhận được giải thưởng cấp quốc gia từ CSLA, trong lễ trao giải được tổ chức hồi 
đầu tháng này. Các dự án đoạt giải thưởng này giới thiệu phạm vi làm việc của các kiến trúc sư cảnh 
quan và cách họ đang giúp định hình lại nơi chúng ta sống, làm việc và vui chơi. 
 
Người chiến thắng được lựa chọn bởi ban giám khảo cấp quốc gia gồm các kiến trúc sư cảnh quan. 
Tổng cộng đã nhận được 72 dự án. Các tiêu chí giám khảo áp dụng bao gồm: 
 

• thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về nghề kiến trúc cảnh quan và tập trung vào bố cục và chi tiết;  
• thể hiện sự xuất sắc trong việc lãnh đạo, quản lý dự án, quan điểm rộng rãi trong công việc, 

định hướng mới hay công nghệ mới;  
• đổi mới về khái niệm, quy trình, vật liệu hoặc cách thực hiện;  
• thúc đẩy kỷ luật giữa các ngành nghề liên quan, khách hàng và công chúng; và, 
• làm gương trong ý thức về môi trường và/hoặc xã hội.  

 
Trích dẫn 
 
“Brampton là một Thành Phố của cơ hội với tư duy tiến bộ và chúng tôi cam kết dẫn đầu trong việc lập 
kế hoạch thông minh cho các cộng đồng sôi động, lành mạnh và hoàn thiện. Tôi hoan nghênh nhóm 
Thiết Kế Đô Thị của chúng tôi đã tiếp tục phát triển các kế hoạch cho các cộng đồng có thể đi bộ trong 
20 phút và chỉ ra cách để chúng ta mở khóa tiềm năng của Uptown Brampton.” 
 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Trạm dừng Steeles của Vận Tải Đường Sắt Nội Thành (LRT) Hurontario được chú thích trong Kế 
Hoạch Giao Thông Khu Vực Metrolinx 2041 và Kế Hoạch Chính Thức của Brampton là một Trung Tâm 
Di Động Cửa Ngõ. Chỉ định này hỗ trợ sự phát triển mật độ cao và cân nhắc thiết kế cho nhiều phương 
thức di chuyển, bao gồm cơ sở hạ tầng đi bộ và đạp xe chất lượng cao. Đại dịch toàn cầu dạy chúng 
ta phải sẵn sàng thích ứng với những hành vi thay đổi. Việc biến Uptown thành một cộng đồng định 

https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners
https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf


 

 

hướng giao thông có ý nghĩa tuyệt vời đối với cư dân, doanh nghiệp và các bên liên quan tại địa 
phương của chúng ta. ” 
 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Kế Hoạch và Phát Triển, 
Thành Phố Brampton 

 
“Tại Thành Phố, chúng tôi tâm huyết trong việc lập kế hoạch những cộng đồng đáng sống, lành mạnh 
và hoàn thiện, phản ánh ý tưởng và nhu cầu của cư dân. Xin chúc mừng nhóm Thiết Kế Đô Thị của 
chúng ta với giải thưởng danh giá này. Địa điểm Thế Giới Mua Sắm tại Uptown cung cấp một cơ hội 
đặc biệt để thúc đẩy đầu tư vào việc phát triển khu vực này của Brampton thành một cộng đồng định 
hướng giao thông.”  
 

- 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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