
 

 
 

 

 

 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP  

Thành Phố Brampton được Tạp Chí Site Selection công nhận là một trong 
những Địa Điểm Tốt Nhất Canada để đầu tư 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 3 tháng 9 năm 2021) - Hôm qua, Tạp Chí Site Selection, một ấn phẩm kinh 
doanh lưu hành trên quốc tế về bất động sản doanh nghiệp và phát triển kinh tế, đã công bố danh sách Các 
Địa Điểm Tốt Nhất Canada, trong đó Thành Phố Brampton xếp hạng thứ 20. 

Với xếp hạng này, Phòng Phát Triển Kinh Tế của Thành Phố đã được Tạp Chí Site Selection công nhận là 
một trong những địa điểm tốt nhất Canada để đầu tư. Thành Phố tiếp tục tập trung các nỗ lực phát triển 
kinh tế vào các lĩnh vực then chốt của Thành Phố: Đổi Mới và Công Nghệ, Sản Xuất Tiên Tiến, Chế Biến 
Thực Phẩm và Đồ Uống và Khoa Học Sức Khỏe và Đời Sống. Vào năm 2020, Thành Phố đã tăng cường 
Duy Trì và Mở Rộng Doanh Nghiệp như một nhiệm vụ trong Chiến Lược Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước 
Ngoài (FDI) của Thành Phố. Brampton là thành phố phát triển nhanh thứ hai ở Canada với dân số gần 
700.000 người. Với độ tuổi trung bình là 36, lực lượng lao động trẻ, có học vấn và đa dạng của Brampton là 
320.000 người, đại diện cho hơn 234 nền văn hóa, sử dụng 115 ngôn ngữ. 
 
Đầu tư là nền tảng chính trong Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế, của Thành Phố, được Hội Đồng Thành Phố 
Brampton phê duyệt vào tháng 5 năm 2020. Sự phát triển liên tục của Khu Đổi Mới của Thành Phố là một 
phần quan trọng khác của chiến lược. Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế nhằm mang lại khả năng phục hồi và 
lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế Brampton, và sẽ giúp Thành Phố tiến lên thoát khỏi đại dịch COVID-19. 

Brampton tiếp tục thu hút đầu tư quan trong vào thành phố, với các dự án đáng chú ý sau đã được công bố 
gần đây: 

• Alectra: vào Tháng 6, 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 quanh 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 . 

• Coke Canada Bottling: Vào tháng 12 năm 2020, Coke Canada Bottling công bố khoản đầu 
tư mới trị giá $12,8 triệu vào cơ sở Coke Canada Bottling ở Brampton. Khoản đầu tư này sẽ 
được sử dụng để chuyển đổi năng lực sản xuất của dây chuyền hiện có nhằm đáp ứng nhu 
cầu đổi mới sản phẩm nhiều hơn cho người tiêu dùng 

• Maple Lodge Farms: Đầu năm nay, Maple Lodge Farms công bố kế hoạch mở rộng nhà máy 
ở Brampton thêm 250.000 ft vuông, tạo ra thêm 300 việc làm. Họ cũng có kế hoạch về một vị 
trí mới dành cho điểm bán lẻ Chicken Shop, tạo ra thêm 100 việc làm. 

Kết quả đầy đủ và những thông tin thêm về bảng xếp hạng hiện có tại đây. 

Trích dẫn 
  
“Brampton là Thành Phố của Cơ Hội và với vị trí trọng điểm trên Hành Lang Đổi Mới của Canada cùng lực 
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lượng lao động cạnh tranh, chúng tôi mang lại một địa điểm đầu tư tối ưu dành cho các doanh nghiệp nước 
ngoài. Chúng tôi tự hào được Tạp Chí Site Selection công nhận là một trong những Địa Điểm Đầu Tư Tốt 
Nhất Canada và hoan nghênh tất cả các bên đang muốn chọn địa điểm tìm hiểu thêm về lý do khiến chúng 
tôi trở thành một thành phố đẳng cấp thế giới trong tương lai. “ 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Tiến lên thoát khỏi ảnh hưởng của đại dịch, đầu tư sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc mang lại lợi 
thế cạnh tranh và khả năng phục hồi cho nền kinh tế của Brampton khi chúng tôi tập trung vào việc phục 
hồi. Brampton đồng nghĩa với kinh doanh và chúng tôi tự hào khi Tạp Chí Site Selection đã công nhận 
thành phố của chúng tôi là một trong những Địa Điểm Tốt Nhất Canada để đầu tư.” 

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

“Đầu tư là nền tảng chính trong Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế của Thành Phố và Brampton luôn nỗ lực để 
định vị mình là một thành phố đổi mới và là địa điểm đầu tư vàng cho các doanh nghiệp trên khắp Canada 
và trên toàn thế giới. Chúng tôi hoan nghênh sự công nhận của Site Selection về thành phố đẳng cấp thế 
giới của chúng tôi là một trong những Địa Điểm Đầu Tư Tốt Nhất Canada. Với nguồn nhân lực có chuyên 
môn, vị trí trên Hành Lang Đổi Mới và đội ngũ Phát Triển Kinh Tế tận tâm, Brampton sẵn sàng chào đón 
đầu tư vào cộng đồng của chúng tôi.” 

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

“Tại Thành Phố Brampton, chúng tôi tận tâm hỗ trợ Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng: Brampton là Thành 
Phố của Cơ Hội và chúng tôi tiếp tục xây dựng mình như một địa điểm đầu tư tối ưu dành cho các doanh 
nghiệp. Xin chúc mừng đội ngũ của chúng tôi tại Phòng Phát Triển Kinh Tế Brampton khi được công nhận 
là một trong những Địa Điểm Đầu Tư Tốt Nhất Canada. Khi chúng tôi tiến lên thoát khỏi đại dịch COVID-19, 
chúng tôi tập trung vào việc phục hồi cho thành phố và sẽ tiếp tục mang lại khả năng phục hồi cho nền kinh 
tế bằng cách đảm bảo được đầu tư liên tục. ” 

- 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 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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