
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  

Thành Phố củng cố tương lai vững chắc hơn cho Brampton thông qua vận 
động tài trợ, hợp tác với chính quyền và các nguồn thu bổ sung 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 9 tháng 7 năm 2020) - Thành Phố Brampton đang làm việc cùng với tất 
cả các cấp chính quyền nhằm nỗ lực vận động cho các sáng kiến về tăng trưởng và bền vững, mang 
lại lợi ích cho cư dân của thành phố và thúc đẩy sự thay đổi tại địa phương. Với trọng tâm là các cơ 
hội về chăm sóc sức khỏe, giáo dục đại học, vận tải công cộng và phục hồi kinh tế, Thành Phố đã đạt 
được các khoản tài trợ và đóng góp đáng kể từ chính quyền liên bang và tỉnh bang, tiếp tục hướng đến 
các nguồn thu bổ sung để đảm bảo một tương lai vững chắc hơn cho Brampton. 

Các khoản tài trợ và đóng góp của Liên Bang và Tỉnh Bang 

Kể từ năm 2019, chính quyền liên bang và tỉnh bang đã công bố thông báo tài trợ và đóng góp cho 
Thành Phố với tổng trị giá $667.195.952, tăng 232% so với Nhiệm Kỳ trước của Hội Đồng từ năm 
2011. Trong số này, khoảng 137,8 triệu tiền tài trợ là dành để Khởi Động Lại và Phục Hồi từ dịch 
COVID-19 (COVID-19 Restart and Recovery), nhằm ứng phó với đại dịch. Kể từ năm 2019, tổng số 
tiền tài trợ dành cho Thành Phố mà không liên quan đến đăng ký hỗ trợ do COVID-19 là $529.314.465. 

Thông qua việc hợp tác với Chính Quyền Canada và Ontario, Thành Phố đã vận động thành công và 
đạt được các khoản tài trợ và đóng góp cho các dự án nổi bật sau kể từ năm 2019: 

  

• Riverwalk - vào tháng 11 năm 2020, Thành Phố được thông báo là sẽ nhận được hơn $38 
triệu để giảm thiểu lũ lụt ở khu vực trung tâm Thành Phố Brampton, đưa Thành Phố tiến gần 
hơn đến việc hiện thực hóa dự án Riverwalk. Hồ sơ của Thành Phố về Dự Án Phòng Chống Lũ 
Lụt tại Khu Trung Tâm Brampton đã được Chính Phủ Canada phê duyệt sau khi đánh giá dự án 
một cách thành công theo các điều khoản và điều kiện của Quỹ Thích Ứng và Giảm Nhẹ Thiên 
Tai. 

• Giai Đoạn II của Peel Memorial – vào tháng 3 năm 2021, chính quyền tỉnh bang đã thông báo 
trích một phần ngân sách tài trợ cho việc mở rộng Trung Tâm Y Tế và Sức Khỏe Hợp Nhất 
Peel Memorial (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) của Hệ Thống Y Tế 
William Osler thành một bệnh viện mới và hỗ trợ tài chính để xây dựng một viện đào tạo y khoa 
mới ở Brampton, hợp tác với Đại Học Ryerson. 

• Giáo Dục Đại Học – Vào tháng 3 năm 2021, Thành Phố hoan nghênh thông báo của Tỉnh 
Bang về việc mở rộng thêm các cơ hội giáo dục đại học ở Brampton, trong đó có một viện y 
khoa tại Đại Học Ryerson. Tại cuộc họp ngày 7 tháng 7, Hội Đồng đã bỏ phiếu tán thành khoản 
tài trợ lập kế hoạch trị giá $1 triệu để giúp cấp kinh phí cho một Học Viện Y Khoa của Brampton 
trong tương lai. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2021, Thành Phố và Đại Học Guelph-Humber đã xác 
nhận kế hoạch cho phép viện học thuật này chuyển đến Brampton và trở thành một cơ sở quan 
trọng trong Trung Tâm Đổi Mới (Centre for Innovation).   
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• Cơ Sở Vật Chất Vận Tải Thứ Ba của Brampton - vào tháng 4 năm 2021, Brampton đã đạt 
được khoản đầu tư $128 triệu của liên bang và tỉnh bang cho cơ sở vật chất vận tải thứ ba của 
Brampton. Việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất 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 

• Dự án bước ngoặt về thí điểm xe buýt điện – Vào tháng 7 năm 2019, Thành Phố đã chào 
đón khoản đầu tư lớn của Chính Phủ Canada cho Thử Nghiệm bước ngoặt về việc Tích Hợp 
và Chạy Thử Xe Buýt Điện Xuyên Canada ở Brampton.. Thành Phố đã giành được $11,15 triệu 
tiền tài trợ cho Giai Đoạn 1 của dự án thí điểm để thử nghiệm xe buýt điện dùng ắc-quy ở 
Brampton. 

Tài Trợ 

Vào tháng 3 năm 2019, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã phê duyệt danh sách rút gọn các cơ sở của 
Thành Phố để bán quyền đặt tên, như một phần của việc áp dụng chiến lược tài trợ trên toàn thành 
phố cùng với Chính Sách Quyền Đặt Tên và Tài Trợ được cập nhật. Chương trình tài trợ và quyền đặt 
tên trên toàn thành phố mang đến cơ hội được điều chỉnh phù hợp để các doanh nghiệp kết nối với 
cộng đồng, tạo ra những trải nghiệm nâng cao cho cư dân. 

Với áp lực tài chính gia tăng, Thành Phố cam kết giảm thiểu tác động đến người đóng thuế, đồng thời 
mang lại chất lượng cuộc sống cao nhất cho cư dân. Vào tháng 9 năm 2020, Hội Đồng Thành Phố 
Brampton đã thông qua thỏa thuận 15 năm giữa Thành Phố Brampton và Save Max Real Estate Inc. 
về quyền đặt tên bên ngoài cho Trung Tâm Bóng Đá Brampton với giá $2.512.500. 

Kể từ khi áp dụng chiến lược tài trợ trên toàn thành phố và Chính Sách Quyền Đặt Tên và Tài Trợ 
được cập nhật, Thành Phố đã hoàn tất các thỏa thuận tài trợ và quyền đặt tên với tổng trị giá $3,7 triệu 
để bù đắp cho một số chi phí tăng cao nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân. 

Trích dẫn 

“Đại dịch COVID-19 là một đòn nhắc nhở sâu sắc về tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa 
tất cả các cấp chính quyền và sự đầu tư kịp thời để lấp đầy những thiếu sót trong hệ thống chăm sóc 
sức khỏe, vận tải công cộng và phục hồi kinh tế. Tôi tự hào về những công việc mà Thành phố đã thực 
hiện trong suốt Nhiệm Kỳ Hội Đồng này để mang lại lợi ích cho cư dân của chúng ta, và cảm ơn sự 
hợp tác của chính quyền liên bang và tỉnh bang. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục đảm bảo một tương 
lai vững chắc hơn cho Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

  

“Tại Thành Phố, chúng tôi nỗ lực cải thiện cuộc sống của cư dân Brampton thông qua các khoản đầu 
tư và hợp tác trọng yếu tại địa phương. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với các đối tác 
liên bang, tỉnh bang và doanh nghiệp trong quá trình làm việc cùng nhau để xây dựng lại Brampton.” 

- 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. 

 
LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
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