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Thành Phố Brampton tiếp tục tiến bước nhờ lựa chọn cảnh quan đường 
phố 

để tái sinh khu trung tâm thành phố 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 23 tháng 9 năm 2021) - Thành Phố Brampton tiếp tục thực hiện các 
bước quan trọng nhằm tái sinh khu trung tâm, cùng với đó vào hôm qua, Ủy Ban Hội Đồng Brampton 
đã phê duyệt khoản đầu tư $16,6 triệu vào công trình cảnh quan đường phố như một phần của giai 
đoạn một trong Kế Hoạch Khu Trung Tâm Kết Hợp của Thành Phố (Integrated Downtown Plan, IDP). 

Khu Trung Tâm Brampton đang trải qua một quá trình chuyển mình khi Thành Phố tiếp tục cân nhắc và 
tái tạo lại các không gian công cộng nhằm đáp ứng các nhu cầu tại địa phương, hỗ trợ phục hồi kinh 
tế, tạo việc làm và xây dựng các cộng đồng sôi nổi, phục hồi nhanh chóng để cải thiện chất lượng cuộc 
sống cho cư dân Brampton. Trong sự phối hợp toàn diện với công tác cơ sở hạ tầng khu trung tâm 
Vùng Peel, Thành Phố sẽ tiếp tục tiến bước với các sáng kiến về cảnh quan đường phố bao gồm thay 
thế đá ốp lát cho những vỉa hè hiện có và làm lại mặt đường với vỉa hè được mở rộng ở cả hai bên tại 
Queen và Main Streets. Khoản đầu tư trị giá khoảng $16,6 triệu này nhằm tạo ra không gian đô thị chất 
lượng dành cho hoạt động thương mại, người đi bộ và đi xe đạp, đồng thời hình thành mối liên kết tích 
cực giữa Etobicoke và Fletchers Creeks, đồng thời tạo ra một khu vực được tăng cường dành cho 
người đi bộ ở trung tâm nội thành. 

Nhân viên được chỉ đạo phát triển Sổ Tay Hướng Dẫn về Cảnh Quan Đường Phố Trung Tâm 
Brampton nhằm bổ sung cho quá trình phê duyệt IDP, tài liệu này sẽ cung cấp tin tức cho các vùng 
dân cư đa dạng tại địa phương trong trung tâm Brampton. 

Ngoài ra, nhân viên sẽ tiến hành Chiến Dịch Khởi Động Thiết Kế Đô Thị (Urban Design Activation 
Strategy) kéo dài 8 tuần để nghiên cứu về các cơ hội phát triển cho việc khởi động thiết kế đô thị tạm 
thời và lâu dài ở trung tâm thành phố. Phạm vi công việc bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thiết lập 
các làn đường dành riêng cho xe đạp trên Main Street qua khu trung tâm, thiết lập các chậu cây có thể 
di chuyển trên vỉa hè và các yếu tố về cảnh quan, các bó vỉa cho phép xe chạy qua, các hình vẽ tại các 
lối sang đường cho người đi bộ và các biển báo chỉ đường, và lắp đặt các ống dẫn dự phòng trong 
công trình để tạo điều kiện dẫn các sợi cáp quang viễn thông trong tương lai. 

Thành Phố có thể bắt đầu thiết kế kỹ thuật ngay lập tức, và thiết kế được dự kiến sẽ hoàn thành vào 
đầu năm 2023. Cộng đồng doanh nghiệp ở trung tâm Brampton đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch 
COVID-19 và Thành Phố luôn nỗ lực để giảm thiểu gián đoạn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc 
phục hồi kinh tế. 

Thành Phố cũng tiếp tục xác định các chiến lược ngắn hạn để hỗ trợ cho sức sống của khu trung tâm, 
điều có thể được thực hiện trong vòng hai năm tới. Tại cuộc họp ngày hôm qua, Ủy Ban đã phê duyệt 
việc lắp đặt các bức bích họa, được phát triển và đề xuất có sự tham vấn với STEPS, trên mặt trước 
các cửa hàng thuộc sở hữu của Thành Phố ở khu trung tâm Brampton và các tủ điều khiển giao thông 
thuộc sở hữu của Khu Vực ở Queen Street East. Để biết thêm thông tin về nghệ thuật và văn hóa ở 
Brampton, hãy truy cập www.brampton.ca 

Giới thiệu về Integrated Downtown Plan   

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Welcome.aspx


 

 

IDP là một lộ trình hành động - kết hợp nhiều sáng kiến và dự án cơ sở hạ tầng đang được triển khai ở 
khu trung tâm Brampton. IDP được dự đoán sẽ định hướng cho sự tăng trưởng trong tương lai và đầu 
tư chiến lược đến năm 2051. 

Các nguyên tắc chỉ đạo của IDP là toàn diện, đổi mới và bền vững. Điều này sẽ giúp điều phối việc 
nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết kế đô thị, sử dụng đất đai và các can thiệp về chương trình - nhằm định 
vị Brampton như một đầu tàu kinh tế quan trọng, trung tâm văn hóa khu vực và Khu Đô Thị Mới. 

Để biết thêm thông tin về IDP, vui lòng truy cập www.brampton.ca/IDP   

 
Trích dẫn 
  
“Chúng tôi đang làm việc để tái sinh và mở khóa tiềm năng của khu trung tâm Brampton, đồng thời phê 
duyệt khoản đầu tư trị giá $16,6 triệu này vào công trình cảnh quan đường phố như một phần của giai 
đoạn một trong Integrated Downtown Plan của Thành Phố, chúng tôi đang bước gần hơn đến việc tạo 
ra một không gian đô thị chất lượng và một khu vực được tăng cường dành cho người đi bộ ở trung 
tâm nội thành. Tôi mong muốn được chứng kiến khu trung tâm Brampton tiếp tục chuyển đổi thành một 
cộng đồng sôi động và phục hồi nhanh chóng cho cư dân, doanh nghiệp và du khách." 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Các doanh nghiệp ở khu trung tâm đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, và chúng tôi 
cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp bằng mọi cách có thể trong hành trình khôi phục kinh tế. Dự án cảnh 
quan đường phố này, cùng với các chiến lược ngắn hạn miễn phí nhằm hỗ trợ cho khu trung tâm, sẽ 
giúp Brampton trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm văn hóa khu vực và Khu Đô Thị Mới. Chúng tôi 
mong đợi những lợi ích mà Integrated Downtown Plan sẽ mang lại cho khu trung tâm, cư dân và các 
doanh nghiệp địa phương của chúng ta.”” 

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

“Tại Thành Phố, chúng tôi cam kết hồi sinh khu trung tâm thành phố và tạo ra những cộng đồng hoàn 
chỉnh, nơi cư dân của chúng tôi có thể sống, học tập làm việc và vui chơi. Trong quá trình triển khai 
giai đoạn một của Integrated Downtown Plan, cũng như các sáng kiến miễn phí như lắp đặt nghệ thuật 
công cộng và Urban Design Activation Strategy, chúng tôi đang cân nhắc và tái tạo lại những không 
gian công cộng để tạo ra việc làm, hỗ trợ phục hồi kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư 
dân của chúng tôi.” 

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

“Thay mặt cho Downtown Brampton BIA, chúng tôi rất vui mừng được nghe về các kế hoạch và dự 
đoán của nhân viên trong việc phục hồi rất cần thiết đối với khu trung tâm Brampton.  Chúng tôi rất tin 
tưởng rằng các chuyên gia quy hoạch thành phố và thiết kế đô thị của chúng ta sẽ tiếp tục vươn lên 
bằng kế hoạch tái sinh hoàn hảo này như đã được trình bày ngày hôm qua tại Ủy Ban Hội Đồng.” 

- Carrie Percival, Chủ Tịch, Downtown Brampton BIA 

http://www.brampton.ca/IDP


 

 

“Downtown Brampton BIA xin cảm ơn Hội Đồng vì sự lãnh đạo của Hội Đồng trong việc đầu tư cho 
Thành Phố Brampton và Trung Tâm Văn Hóa và Khu Đô Thị Mới Trung Tâm Brampton mới nổi, đây là 
bước khởi đầu thực sự mở ra tiềm năng cho khu trung tâm.”  

- Suzy Godefroy, Giám Đốc Điều Hành, Downtown Brampton BIA 
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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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