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Chỉ Huy Lực Lượng Cứu Hỏa của Brampton, Bill Boyes, đã được trao giải 

Chỉ Huy Lực Lượng Cứu Hỏa Của Năm của Canada 
 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 13 tháng 9 năm 2021) – Hôm nay, Chỉ Huy Lực Lượng Cứu Hỏa và 
Dịch Vụ Khẩn Cấp Brampton (Brampton Fire and Emergency Services, BFES), Bill Boyes, đã được 
Hiệp Hội Chỉ Huy Lực Lượng Cứu Hỏa Canada (Canadian Association of Fire Chiefs, CAFC) và Cơ 
Quan Đánh Giá Lực Lượng Cứu Hỏa Canada (Fire Underwriters Survey of Canada) trao giải thưởng 
Chỉ Huy Lực Lượng Cứu Hỏa Của Năm. Chương trình thường niên này ghi nhận sự xuất sắc trong 
ngành dịch vụ cứu hỏa trên khắp Canada. 
 
Sự nghiệp cứu hỏa của Chỉ Huy Boyes bắt đầu ở Brampton, nơi ông phát triển đầu tiên với tư cách là 
lính cứu hỏa và sau đó là Đội Trưởng. Giữ chức vụ Chỉ Huy Lực Lượng Cứu Hỏa Brampton từ năm 
2017, ông là người thúc đẩy sự phát triển và giáo dục liên tục của đơn vị, đồng thời vẫn cam kết mang 
lại chất lượng dịch vụ và an toàn cứu hỏa cao nhất. Là người ủng hộ mạnh mẽ cho sự tăng trưởng liên 
tục, Chỉ Huy Boyes rất quan tâm đến tầm quan trọng của việc cải thiện sự đa dạng, công bằng và hòa 
nhập trong các dịch vụ cứu hỏa, và thực hiện điều này thông qua các cơ hội đào tạo liên tục và các 

phiên thảo luận trực tuyến về thông tin nghề nghiệp cho công chúng.  

 
Kể từ khi đại dịch COVID-19 nổ ra, Chỉ Huy Boyes đã là cầu nối trong việc dẫn dắt cộng đồng vượt qua 
khó khăn, giữ vai trò lãnh đạo trong đội ngũ ứng phó của Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp của Thành Phố, 
đồng thời vẫn tận tâm với vai trò là Chỉ Huy Lực Lượng Cứu Hỏa.   
 
Chỉ Huy Boyes là một nhà vô địch thực thụ trong công cuộc đổi mới và hoạt động liên tục để định 
hướng BFES và thành phố nhằm đạt được thành công thông qua Kế Hoạch Tổng Thể về Cứu Hỏa của 
đơn vị. Năm nay, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã thông qua các kế hoạch của BFES để thay thế xe 
cứu hỏa hiện trường bằng một xe cứu hỏa chạy hoàn toàn bằng điện, góp phần vào mục tiêu giảm 
thiểu khí nhà kính và trở thành Thành Phố Xanh của Brampton.   
 
Chỉ Huy Boyes là một thành viên tận tâm và được tôn trọng của đơn vị, được Ủy Viên Hội Đồng 
Rowena Santos đề cử, được toàn bộ đội ngũ lãnh đạo của Thành Phố và vô số các đồng nghiệp - cả 
trong nội bộ và trong cộng đồng, bao gồm cả Giám Đốc Cảnh Sát Vùng Peel, Nishan Duraiappah, hỗ 
trợ.  
 
 
Trích dẫn 
 
“Xin chúc mừng Chỉ Huy Boyes về phần thưởng xứng đáng này. Ông là một thành viên quan trọng 
trong đội ngũ lãnh đạo của chúng ta, người luôn tận tâm với mọi vai trò mà một Chỉ Huy phải đảm 
nhiệm; ông là một nhà phát triển cộng đồng, người đấu tranh cho sự an toàn, một nhà tư tưởng đổi 
mới và một nhà lãnh đạo giàu lòng nhân ái. Kể từ năm 2017, Chỉ Huy Boyes đã phát triển Lực Lượng 
Cứu Hỏa và Dịch Vụ Khẩn Cấp Brampton thành một đội ngũ hiện đại, có tư duy tiến bộ như ngày nay, 
chúng tôi hoan nghênh và cảm ơn ông vì sự tận tâm không ngừng nghỉ của mình.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Chỉ Huy Boyes liên tục tiến xa và cao hơn những trách nhiệm nhiệm vụ của mình để dẫn dắt và phục 
vụ cộng đồng khi cộng đồng cần ông nhất. Ông là người tiên phong trong công cuộc đổi mới các dịch 



 

 

vụ cứu hỏa và luôn tận tâm xây dựng một đội ngũ hòa nhập, kết nối và có tư duy tiến bộ. Niềm tin của 
ông trong việc áp dụng phương pháp tiếp cận hợp tác với đội ngũ của Brampton, các ủy viên và cộng 
đồng là điều đã khiến ông trở nên khác biệt với tư cách là một nhà lãnh đạo thực sự.” 

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

 
“Chỉ Huy Boyes là một nhà lãnh đạo mẫu mực, người thể hiện các giá trị của tập thể về lòng dũng cảm, 
sự tin cậy, lòng trắc ẩn và tính chính trực. Ông là người có tư duy tiến bộ và đã định hướng toàn bộ đội 
ngũ Cứu Hỏa và Dịch Vụ Khẩn Cấp Brampton trở thành các nhà lãnh đạo trong ngành và là các thành 
viên đáng tin cậy của cộng đồng. Xin chúc mừng Chỉ Huy!” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“Chỉ Huy Boyes đã luôn tiến xa và cao hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Chỉ 
Huy Lực Lượng Cứu Hỏa. Với sự xuất hiện của COVID-19, ông đã thực hiện vai trò của mình một 
cách toàn tâm toàn ý và thể hiện xuất sắc vai trò là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và giàu lòng nhân ái, 
tập trung vào việc hỗ trợ cho an toàn và sức khỏe cộng đồng. Tôi đánh giá cao sự hợp tác của ông với 
các đối tác dịch vụ khẩn cấp bao gồm Cảnh Sát Vùng Peel. Không có ai xứng đáng với vinh dự này 
hơn.” 

- Nishan Duraiappah, Giám Đốc, Cảnh Sát Vùng Peel 
 
“Chúng tôi rất tự hào khi được công nhận Chỉ Huy Bill Boyes là Chỉ Huy Lực Lượng Cứu Hỏa Của 
Năm 2021 Ban Sự Nghiệp và Tổng Hợp. Vai trò của chỉ huy lực lượng cứu hỏa đòi hỏi một tiêu chuẩn 
rất cao về sự xuất sắc cá nhân và nghề nghiệp. Đối với Giải Thưởng Chỉ Huy Lực Lượng Cứu Hỏa 
Của Năm, chúng tôi tìm kiếm các đặc tính vượt trội và vượt xa hơn tiêu chí vốn đã cao này. Được ghi 
nhận với sự xuất sắc như vậy, những điều Chỉ Huy Boyes thực hiện đã truyền cảm hứng cho tất cả 
chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn với những cơ hội. Xin chúc mừng Chỉ Huy Boyes, Lực 
Lượng Cứu Hỏa và Dịch Vụ Khẩn Cấp Brampton và Thành Phố Brampton. Chúng tôi trân trọng tất cả 
các bạn.” 

- Chỉ Huy John McKearney, Chủ Tịch Hiệp Hội Chỉ Huy Lực Lượng Cứu Hỏa Canada, Chỉ Huy 
Lực Lượng Cứu Hỏa Whistler 

 
“Thật là một vinh dự tuyệt đối khi được Hiệp Hội Chỉ Huy Lực Lượng Cứu Hỏa Canada (CAFC) và Cơ 
Quan Đánh Giá Lực Lượng Cứu Hỏa Canada công nhận là Chỉ Huy Lực Lượng Cứu Hỏa Của Năm. 
Thành công của tôi trong vai trò này hoàn toàn là do sự hỗ trợ liên tục và thành công của đội ngũ Cứu 
Hỏa và Dịch Vụ Khẩn Cấp Brampton. Tôi rất tự hào về những gì chúng ta đạt được với tư cách là một 
tập thể và đó là một đặc ân đối với chúng ta khi được phục vụ Brampton, Dịch Vụ Cứu Hỏa và cộng 
đồng tuyệt vời này.” 

- Bill Boyes, Chỉ Huy, Lực Lượng Cứu Hỏa và Dịch Vụ Khẩn Cấp 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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