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Ngành Chế Biến Thực Phẩm của Thành Phố Brampton Xếp Thứ Hạng Số 1 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 28 tháng 7 năm 2021) - Hôm qua, Thành Phố Brampton đã vinh dự 
được vinh danh vị trí số một trong các thành phố hàng đầu, trong năm thứ hai liên tiếp, ở hạng mục 
Các Đơn Vị Chế Biến Thực Phẩm Hàng Đầu trong Báo Cáo Xếp Hạng Metro Thường Niên lần thứ 17 
của Tạp chí Business Facilities. 

Brampton đã nhận được sự công nhận là một trong những thành phố dẫn đầu về việc làm, các dự án 
đã công bố và các hạng mục mở rộng gần đây trên Bảng Xếp Hạng. Có thể tìm thấy bản đầy đủ của 
Báo Cáo Xếp Hạng năm 2021 tại www.businessfacilities.com. 

Là một thành viên của Nhóm Thực Phẩm Ontario, một trong những khu vực Nông Phẩm lớn nhất Bắc 
Mỹ, ngành thực phẩm và đồ uống của Brampton phát triển rất mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi công nghệ 
đầu ngành, với những sản phẩm chất lượng hàng đầu và truyền thống nông nghiệp phong phú. Ngành 
thực phẩm và đồ uống của Brampton là một phân xưởng tổng hợp hoàn chỉnh với các cơ sở thử 
nghiệm, chế biến và đóng gói thực phẩm cũng như khâu vận chuyển, thiết kế bao bì, bảo quản lạnh và 
bảo quản thiết bị, tất cả đều được thực hiện trong phạm vi thành phố. 

Ngành thực phẩm và đồ uống của Brampton đóng góp $1,3 tỷ hàng năm vào Tổng Sản Phẩm Quốc 
Nội (GDP) của Canada. 8.500 người đang làm việc trong khoảng 300 công ty trong ngành công nghiệp 
sản xuất, chế biến và hỗ trợ thực phẩm và đồ uống. 

Ngành Chế Biến Thực Phẩm và Đồ Uống là một trong bốn ngành then chốt tại Brampton. Các ngành 
then chốt của Thành Phố là: Chế Biến Thực Phẩm và Đồ Uống, Sản Xuất Tiên Tiến, Khoa Học Sức 
Khỏe và Đời Sống, Đổi Mới và Công Nghệ. 

Những nhà tuyển dụng hàng đầu trong ngành thực phẩm và đồ uống ở Brampton đều có trụ sở chính 
tại Loblaws, Maple Lodge Farms và Italpasta. Ngoài ra, những nhà tuyển dụng chính như Coca-Cola 
Bottling và Give and Go Prepared Foods đều có các cơ sở tại Brampton. Tất cả các công ty này đều 
giữ vị trí chiến lược trong Brampton để tận dụng nhân tài, cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận thị 
trường của thành phố. 

Ngành Thực Phẩm và Đồ Uống của Brampton vẫn phát triển mạnh mẽ trong suốt đại dịch COVID-19 
và là yếu tố đóng góp chính vào sức mạnh kinh tế của Thành Phố trong thời gian này. 

Để tìm hiểu thêm về ngành Thực Phẩm và Đồ Uống của Brampton, hãy truy 
cập www.investbrampton.ca. 

Trích dẫn 

“Ngành Thực Phẩm và Đồ Uống của Brampton đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì cung 
cấp thực phẩm đầy ắp trên những kệ hàng, do đó người dân Canada đã được cung cấp thực phẩm 
trong suốt đại dịch COVID-19 và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người lao động thiết 
yếu của chúng ta vì những đóng góp của họ. Trong năm thứ hai liên tiếp này, chúng tôi đặc biệt tự hào 
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được xếp hạng cho vị trí đầu tiên từ Tạp Chí Business Facilities với tư cách là một Đơn Vị Chế Biến 
Thực Phẩm Hàng Đầu. Bảng xếp hạng này là minh chứng cho sự lao động xuất sắc mà các doanh 
nghiệp Chế Biến Thực Phẩm và Đồ Uống của chúng ta đang nỗ lực, và cũng là minh chứng cho đội 
ngũ Phát Triển Kinh Tế của chúng ta, những người đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

"COVID-19 đã gây ra nhiều tác động đến các doanh nghiệp trên toàn thế giới và những nỗ lực của 
những doanh nghiệp trong lĩnh vực Thực Phẩm và Đồ Uống của Brampton đã giúp cộng đồng của 
chúng ta vượt qua những thách thức chưa từng có này. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các doanh 
nghiệp của chúng ta và những nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp này, và Thành Phố mong 
muốn chúng ta tiếp tục cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này. ” 

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

"Chúng tôi tự hào được công nhận vị trí số 1 trong hạng mục Đơn Vị Chế Biến Thực Phẩm vào năm 
thứ hai liên tiếp trong Báo Cáo Xếp Hạng Metro Thường Niên của Tạp Chí Business Facilities. Xin gửi 
lời cảm ơn tới Đội Ngũ Phát Triển Kinh Tế tận tâm của chúng ta, những người đã làm việc để xây 
dựng và hỗ trợ phát triển ngành này, cũng như tất cả các doanh nghiệp và người lao động đang làm 
việc trong các doanh nghiệp thuộc ngành này. Với trọng tâm là duy trì và mở rộng hoạt động kinh 
doanh, chúng tôi đang nỗ lực đưa các doanh nghiệp mới đến khu vực Thành Phố Brampton, đồng thời 
hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động tuyệt vời của chúng ta, “ 

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

“Cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta là trụ cột của Brampton, và tại khu vực Thành Phố, đội ngũ 
của chúng ta luôn tận tâm hỗ trợ cho thành công của các doanh nghiệp bằng mọi cách có thể. Chúng 
tôi tự hào vì những nỗ lực trong ngành Thực Phẩm và Đồ Uống - và đội ngũ Phát Triển Kinh Tế tận 
tâm của chúng ta - đã được công nhận xếp hạng vị trí số 1 từ Tạp Chí Business Facilities trong năm 
thứ hai liên tiếp. ” 

- 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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