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Thành Phố Brampton nhận được khoản đầu tư $1,2 Triệu từ Chính Phủ 
Canada để trồng 8.000 cây xanh trong năm nay 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 4 tháng 8 năm 2021) – Hôm nay, Thị Trưởng Patrick Brown; Ủy Viên 
Hội Đồng Thành Phố Brampton; và Maninder Sidhu, Thư Ký Nghị Viện của Bộ Trưởng Bộ Phát Triển 
Quốc Tế và Thành Viên Nghị Viện của Brampton East, thay mặt cho Ngài Seamus O’Regan Jr., Bộ 
Trưởng Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên, đã công bố khoản đầu tư $1.280.000 để giúp trồng khoảng 8.000 
cây ở Brampton trong năm nay. 

Điều này hỗ trợ cho kế hoạch trồng hai tỷ cây xanh của Chính Phủ Canada trong 10 năm và tầm nhìn 
của Thành Phố Brampton là trồng Một Triệu Cây vào năm 2040. 

Đầu tư của Chính Phủ Canada sẽ đóng góp vào tán cây đô thị của Brampton. Thành Phố sẽ trồng 
những cây này tại các khu vực được tự nhiên hóa, dọc theo các đường phố, giống như các cây trồng 
trên vùng đất bằng trong công viên, trong các đại lộ và tại các khu trồng cây cộng đồng. Chương trình 
trồng cây của Brampton sẽ loại bỏ ước tính 35.500 tấn khí nhà kính (GHG) trong vòng 50 năm. 

Là một Thành Phố Xanh, Brampton cam kết tăng cường rừng đô thị như là một phần của các nỗ lực về 
tính bền vững và khí hậu. Trồng Một Triệu Cây vào năm 2040 là một phần của Kế Hoạch Tổng Thể 
Môi Trường Xanh (EMP), Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị (UFMP), và Kế Hoạch Giảm Thiểu Phát 
Thải và Năng Lượng Cộng Đồng (CEERP) của Brampton. 

Hội Đồng Thành Phố Brampton đã chỉ định tháng 9 là Tháng Cây Xanh của Brampton! Lễ kỷ niệm 
hàng năm này sẽ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cây xanh, kỷ niệm những nỗ lực và thành 
công của Thành Phố và cộng đồng trong việc bảo vệ và tăng cường rừng đô thị của Brampton, xây 
dựng sự gắn bó của người dân, tạo ra các cộng đồng khỏe mạnh và thích ứng với khí hậu, thúc đẩy 
quản lý môi trường và giúp Thành Phố đạt được mục tiêu một triệu cây xanh. Thông tin chi tiết sẽ sớm 
có tại www.brampton.ca/trees. 

Liên kết 

• Chương trình Trồng Cây tại Brampton là một Phần trong chương trình trồng Hai Tỷ Cây 

Trích dẫn 

“Brampton là một Thành Phố Xanh và chúng tôi cam kết bảo vệ cây xanh, thực vật và không gian xanh 
của chúng ta. Rừng đô thị là một phần không thể thiếu trong cộng đồng của chúng ta và tôi hoan 
nghênh nguồn tài trợ này giúp đạt được mục tiêu của chúng ta là trồng Một Triệu Cây ở Brampton vào 
năm 2040 và hỗ trợ kế hoạch của Chính Phủ Canada để trồng hai tỷ cây trong 10 năm.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
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“Đầu tư của Chính Phủ Canada vào rừng đô thị của Brampton sẽ trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu 
bền vững và khí hậu của chúng ta. Nhiều công việc đang được tiến hành để đảm bảo Brampton là một 
Thành Phố Xanh và những cây này sẽ tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của chúng ta.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành 
Phố Brampton 

“Các nhân viên của thành phố đang tận tâm mang lại đầu tư cho Brampton. Chúng tôi hoan nghênh 
khoản đầu tư quan trọng của Chính Phủ Canada vào thành phố của chúng ta. Cùng với các bên liên 
quan, chúng tôi cam kết xây dựng một tương lai xanh hơn.” 

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

“Trồng cây trên khắp Canada, bao gồm ngay tại Brampton, sẽ giúp chúng ta đạt được các mục tiêu khí 
hậu năm 2030 và đạt được mức phát thải bằng không vào năm 2050. Sáng kiến hai tỷ cây xanh sẽ 
đem lại cho người dân Brampton bầu không khí trong sạch hơn và tán rừng mở rộng để có bóng mát 
lớn hơn, cũng như tạo ra việc làm xanh. Tôi rất vui mừng về khoản đầu tư này, vì sẽ có tác động đến 
thế hệ này cũng như các thế hệ sau!” 

- Maninder Sidhu, Thư Ký Nghị Viện của Bộ Trưởng Bộ Phát Triển Quốc Tế, Thành Viên Nghị 
Viện của Brampton East 

“Trồng hai tỷ cây xanh không chỉ là một kế hoạch hành động vì khí hậu. Đó là một kế hoạch tạo ra 
hàng nghìn việc làm xanh và có ích. Chúng tôi đang triển khai các dự án trồng cây trên toàn quốc. Việc 
trồng cây giúp chúng ta đạt được mức phát thải bằng không.” 

- Ngài Seamus O’Regan Jr., Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên 
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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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