
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
Alectra mở mới trung tâm vận hành được chứng nhận LEED với quy mô 

400 nhân viên tại 

Thành Phố Brampton 

  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 15 tháng 6 năm 2021) - Tại cuộc họp của Ủy Ban Hội Đồng Brampton 
vào tuần trước, Alectra đã công bố kế hoạch xây dựng một trung tâm vận hành bền vững hoàn toàn 
mới, tọa lạc tại 200 Kennedy Road South ở Brampton. 

Trong vòng bán kính 1 km tính từ địa điểm mới là 78 doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ và 55 doanh 
nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống. Với việc đưa 400 nhân viên đến khu vực này - gấp 
hai lần rưỡi số việc làm tại địa điểm hiện tại - Alectra sẽ giúp củng cố các doanh nghiệp bán lẻ và thực 
phẩm của Brampton ở gần trung tâm vận hành, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế địa phương của 
thành phố trong tương lai . 

Phù hợp với cam kết của Thành Phố về tính bền vững, cơ sở mới sẽ đạt chứng nhận LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design - Lãnh Đạo về Thiết Kế Năng Lượng và Môi Trường) 
cấp Tiêu Chuẩn Vàng và hoạt động như một trung tâm vận hành hợp nhất cho hơn 400 nhân viên của 
Alectra, phục vụ khu vực Brampton và Mississauga. 

Một số đặc tính của công trình được chứng nhận LEED sẽ bao gồm: 

• hệ thống không khí ngoài trời chuyên dụng (DOAS) tân tiến - giảm khí thải nhà kính khoảng 
43% so với các tiêu chuẩn Vàng của LEED 

• sản xuất 500KW điện mặt trời trên mái nhà - hơn 800 Mwh năng lượng tái tạo/năm sẽ giúp đáp 
ứng các yêu cầu về điện của công trình 

• hơn 30 trạm sạc xe điện được lắp đặt và sử dụng bởi các phương tiện, nhân viên của Alectra 
và công chúng 
 

Lễ động thổ dự kiến được lên kế hoạch vào tháng 8 năm 2021 và dự án được lên kế hoạch hoàn 
thành vào tháng 8 năm 2023. 

Đọc thêm về Alectra tại đây. Đọc thêm về phát triển kinh tế ở Brampton tại đây. 

Giới thiệu về Alectra Inc. 

Phục vụ hơn một triệu gia đình và doanh nghiệp tại khu vực Đại Golden Horseshoe của Ontario, 
Alectra Utilities hiện là công ty điện lực thuộc sở hữu của thành phố lớn nhất ở Canada, căn cứ trên 
tổng số khách hàng được phục vụ. Công ty đóng góp vào sự sôi động và tăng trưởng kinh tế của 17 
cộng đồng mà họ phục vụ bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu, cung cấp nguồn 
điện an toàn và đáng tin cậy, cũng như cung cấp các giải pháp năng lượng sáng tạo. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://alectrautilities.com/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637593803418334255|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=S6qFedkcxI5epEZu783sDtIhFhckzkSFvwurrpCQQ4w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/locate-here/innovation-district/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637593803418334255|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=9FTMvXa27dV09C7L/kR33YtguUT96ZAQZJ5O+50hTg8=&reserved=0


 

 

Sứ mệnh của Alectra là trở thành đồng minh về năng lượng, giúp khách hàng và cộng đồng mà họ 
phục vụ khám phá khả năng của tương lai năng lượng ngày mai. 

Trích dẫn 

“Brampton là một Thành Phố Xanh, và cùng với các đối tác của mình, chúng tôi tận tâm xây dựng một 
cộng đồng ngày càng bền vững và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng tôi rất vui 
khi Alectra đã chọn Brampton làm địa điểm mở trung tâm hoạt động mới và mong muốn được chứng 
kiến những lợi ích bổ sung mà địa điểm mới này sẽ mang lại cho các doanh nghiệp địa phương trong 
khu vực Kennedy Road. ” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton đang trong hành trình giảm 80% lượng khí thải nhà kính trong thành phố vào năm 2050, và 
biết rằng để làm được điều đó cần có sự nỗ lực chung của các đối tác trong cộng đồng. Chúng tôi 
mong đợi việc khai trương trung tâm vận hành mới với chứng nhận LEED cấp Tiêu Chuẩn Vàng của 
Alectra và rất vui mừng chào đón 400 nhân viên sẽ làm việc tại trung tâm để trải nghiệm các doanh 
nghiệp bán lẻ và thực phẩm tuyệt vời của Brampton gần đó. ”     

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

“Brampton cung cấp một môi trường kinh tế hỗ trợ cho đầu tư và cho phép các doanh nghiệp phát triển 
thịnh vượng cùng với cộng đồng địa phương. Chúng tôi hoan nghênh quyết định mở rộng của Alectra 
tại Brampton. Dự án này sẽ mang lại việc làm mảng xây dựng và sau khi hoàn thành, các doanh 
nghiệp địa phương trong khu vực sẽ cảm nhận được lợi ích gia tăng của địa điểm 400 nhân sự này. ” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Khu Vực, Khu 1&5; Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế và Văn Hóa, Thành Phố 
Brampton 

“Brampton rất vui mừng thông báo rằng Alectra đã chọn Thành Phố Xanh của chúng ta làm địa điểm 
đặt trung tâm vận hành mới của họ. Cơ sở mới được chứng nhận LEED sẽ giúp giảm phát thải khí nhà 
kính và mang lại lượng việc làm đáng kể cho khu vực, hỗ trợ phục hồi các doanh nghiệp địa phương. 
Thay mặt cho Khu 3, chúng tôi rất mong được chào đón họ đến với khu vực này." 

- Jeff Bowman, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 3 & 4, Thành Phố Brampton 

“Thay mặt cho các nhân viên tại Thành Phố Brampton, chúng tôi chúc mừng Alectra về tin họ sẽ xây 
dựng trung tâm vận hành tại 200 Kennedy Road South, Brampton. Chúng tôi sẽ hết mình thúc đẩy Ưu 
Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng: Brampton là một Thành Phố Xanh, và hoan nghênh tất cả các đối tác 
trong cộng đồng, những người cũng tận tâm trong việc đẩy mạnh khả năng ứng phó với biến đổi khí 
hậu và cải thiện hiệu quả năng lượng.” 

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

“Là một công ty bền vững, Alectra cam kết giảm thiểu tác động đến môi trường bằng cách thực hiện 
các giải pháp năng lượng sáng tạo. Công trình mới này sẽ không chỉ cải thiện mức độ dịch vụ dành 
cho khách hàng trên toàn Khu Vực Peel, mà còn giúp chúng tôi trong hành trình trở thành doanh 
nghiệp không phát thải cacbon vào năm 2050. ” 



 

 

- James Macumber, Phó Chủ Tịch, Chuỗi Cung Ứng, Alectra Utilities 
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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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