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Thành Phố Brampton đảm bảo cam kết tài trợ tối đa $400 triệu cho Giao 
Thông Brampton (Brampton Transit) từ Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng 

Canada  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 21 tháng 7 năm 2021) - Hôm nay, Thành Phố Brampton và Ngân Hàng 
Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Canada (CIB) đã thông báo thỏa thuận về nguyên tắc, trong đó CIB sẽ cam 
kết tài trợ tối đa $400 triệu cho Brampton Transit để mua tối đa 450 xe buýt không phát thải (ZEB) vào 
năm 2027. 

Theo thỏa thuận, khoản tài trợ của CIB sẽ góp phần làm tăng chi phí vốn trả trước cho các ZEB và hệ 
thống sạc trên đường phố có liên quan. Cho đến nay đây là cam kết tài trợ cho ZEB thứ ba của CIB 
với một đô thị và hỗ trợ một trong những cuộc chuyển đổi sang các phương tiện giao thông công cộng 
chạy hoàn toàn bằng điện lớn nhất ở Canada. 

Việc chuyển đổi sang đội xe buýt chạy hoàn toàn bằng điện dựa trên các cam kết của Thành Phố về 
giảm thiểu lượng khí thải carbon và xây dựng Thành Phố Xanh. ZEB là phương tiện di chuyển bền 
vững sẽ cung cấp lộ trình đi làm hiệu quả, yên tĩnh và sạch sẽ cho cộng đồng của chúng ta. 

Điện khí hóa các phương tiện giao thông là một cột mốc quan trọng trong hành trình nhằm giảm thiểu 
80% khí thải nhà kính tạo ra ở Brampton của Thành Phố vào năm 2050. Hiện tại, đội xe của Brampton 
Transit gồm cótám xe buýt điện chạy bằng pin và bốn bộ sạc trên giúp làm giảm khoảng 235 tấn 
CO2 thải ra từ mỗi xe buýt mỗi năm; bổ sung vào đội xe buýt Züm 133 xe điện động cơ lai. 

Thỏa thuận cuối cùng sẽ phải được Hội Đồng Thành Phố Brampton và Hội Đồng Khu Vực phê duyệt. 
CIB và Thành Phố Brampton dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận tài trợ vào cuối năm 2021. 

Liên kết 

• Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Canada cam kết tài trợ số tiền tối đa $400 triệu cho quá 
trình chuyển đổi sang 450 xe buýt không phát thải của Thành Phố Brampton 

Trích dẫn 

“Tôi tự hào hoan nghênh cam kết tài trợ trị giá hàng triệu đô la của CIB đối với Brampton Transit. 
Chúng tôi đang cách mạng hóa phương tiện giao thông ở Canada với mục tiêu mua tối đa 450 xe buýt 
không phát thải đi vào hoạt động trên các con đường của Brampton trong sáu năm tới. Brampton là 
một Thành Phố Xanh, chúng ta có thể cùng nhau làm giảm lượng khí thải carbon và trở thành một 
thành phố bền vững và hiện đại hơn ”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
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“Đây là một cam kết quan trọng. Brampton là thành phố đi đầu trong các sáng kiến về giao thông sạch 
và cam kết về giao thông này sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống cư dân của chúng ta. Điện khí hóa 
mạng lưới giao thông của chúng ta là một ưu tiên trong cam kết của Hội Đồng trong việc xây dựng 
Thành Phố Xanh ”. 

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

“Cam kết của CIB ủng hộ những nỗ lực tận tụy của Thành Phố trong việc xây dựng một hệ thống giao 
thông kết nối tốt, bền vững, tiết kiệm năng lượng và một thành phố xanh hơn cho tất cả mọi người. 
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 

“Những cải tiến giúp tạo ra các mô hình du lịch bền vững là những yếu tố rất quan trọng để đạt được 
các mục tiêu về tăng trưởng lâu dài và vì những cộng đồng lành mạnh và đáng sống của Vùng Peel. 
Cam kết tài trợ tối đa $400 triệu từ Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Canada để hỗ trợ Brampton 
Transit mua tới 450 xe buýt không phát thải vào năm 2027 là một hình mẫu lý tưởng về một sáng kiến 
nhằm hỗ trợ tăng trưởng theo phương thức ưu tiên tính bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế. ” 

- Nando Iannicca, Chủ Tịch Khu Vực 

“Tôi rất vui mừng khi CIB đang đầu tư lớn vào sáng kiến ZEB của Thành Phố Brampton. Sự hợp tác 
của chúng ta sẽ giúp cho Brampton trở thành một thành phố xanh và cung cấp phương tiện giao thông 
công cộng sạch hơn cho các thế hệ sau. Đây là một cơ hội to lớn để tạo ra sự khác biệt trong việc hiện 
đại hóa cơ sở hạ tầng của thành phố. CIB sẽ tiếp tục đầu tư để cải thiện chất lượng cuộc sống của 
người dân Canada và hỗ trợ các cộng đồng bền vững hơn. ” 

- Ehren Cory, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành, Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Canada 

“Không khí sạch hơn, đường phố yên tĩnh hơn và một hành tinh an toàn cho trẻ em của chúng ta - đó 
là mục tiêu. Bằng cách hợp tác với Thành Phố Brampton, Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Canada 
sẽ giúp mang đến tối đa 450 xe buýt không phát thải mới trên các đường phố của Brampton, hướng tới 
thực hiện hóa cam kết của chúng ta về 5.000 xe buýt không phát thải trên khắp đất nước. Đây là một 
phần trong kế hoạch của Chính Phủ Canada nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả người 
dân Canada, bằng cách tạo ra công ăn việc làm tốt và khởi động nền kinh tế, giải quyết vấn đề biến đổi 
khí hậu và xây dựng các cộng đồng hòa nhập hơn ”. 

- Catherine McKenna Tôn Kính, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng và Cộng Đồng 
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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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LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Prabhjot Kainth 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
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