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Thành Phố Brampton công nhận Tháng Mười là Tháng Doanh Nghiệp Nhỏ   

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 1 tháng 10 năm 2021) - Tháng 10 là Tháng Doanh Nghiệp Nhỏ 
và Thành Phố Brampton tôn vinh các doanh nhân địa phương đã có ý tưởng, niềm đam mê và 
quyết tâm giúp cộng đồng có được sự cạnh tranh và thịnh vượng. 

Trong suốt tháng 10, Trung Tâm Doanh Nhân Brampton (Brampton Entrepreneur Centre, 
BEC), là một phần của Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế (Economic Development Office), sẽ tổ 
chức một lịch trình đầy đủ các sự kiện kết nối và chương trình trực tuyến cho cộng đồng 
doanh nghiệp địa phương với các chủ đề như tiếp thị, công cụ thiết kế, sổ sách kế toán, hợp 
nhất và nhiều hoạt động nữa. Bạn có thể xem thêm thông tin và đăng ký sự kiện 
tại www.brampton.ca/BEC. 

Cũng trong tháng 10 và để tôn vinh Tháng Doanh Nghiệp Nhỏ, BEC sẽ khởi động Chương 
Trình Cột Mốc Doanh Nghiệp (Business Milestone Program). Các doanh nghiệp nhỏ có từ 
mười nhân viên trở xuống đã xoay xở và thể hiện khả năng phục hồi trong đại dịch COVID-19, 
đang tổ chức một ngày kỷ niệm hoặc cột mốc quan trọng hoặc đang làm điều gì đó đặc biệt 
hoặc độc đáo sẽ được mời chia sẻ câu chuyện của họ với BEC tại bec@brampton.ca. 

Các doanh nghiệp nhỏ thành công là yếu tố cần thiết cho một thành phố phát triển mạnh, giúp 
tạo việc làm, thúc đẩy nền kinh tế và nâng cao chất lượng các khu vực tại địa phương. 
COVID-19 đã tác động rất lớn đến cộng đồng Brampton lớn hơn, và các doanh nghiệp nhỏ – 
trụ cột của các thành phố – đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. 

Người dân được khuyến khích khám phá, chọn và mua hàng địa phương, đồng thời ghi nhớ 
các lời khuyên sau: 

• Cân nhắc hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và quảng bá các địa điểm yêu thích của 
bạn trên mạng xã hội! Để có danh sách đầy đủ các doanh nghiệp nhỏ của Brampton, 
hãy truy cập trang web Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Địa Phương của Brampton. Để lại cho họ 
biết đánh giá trực tuyến để giới thiệu những người khác. Tương tác với các doanh 
nghiệp địa phương thông qua các tài khoản mạng xã hội và thể hiện sự ủng hộ đối với 
các doanh nghiệp Brampton bằng cách sử dụng đồ họa Hỗ Trợ Địa Phương và sử 
dụng hashtag #SupportLocalBrampton. Bạn có thể tải xuống gói phương tiện Hỗ Trợ 
Địa Phương tại đây. 

• Khám phá tất cả các điểm phải đến ăn tại Brampton với Hướng Dẫn về Thực Phẩm của 
Brampton, tải xuống một bản tại đây. 

• Các doanh nghiệp địa phương yêu thích của bạn đang mở cửa, hãy xuất trình giấy 
chứng nhận vắc-xin và đeo khẩu trang để tiếp cận dễ dàng và an toàn với các phòng 
tập thể dục, tiệm làm tóc, nhà hàng ăn uống trong nhà và nhiều nơi khác nữa! 

http://www.brampton.ca/BEC
mailto:bec@brampton.ca
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx


 

 

• Giới thiệu bạn bè và gia đình bằng cách truyền miệng. 

Để biết thêm thông tin về hỗ trợ địa phương, hãy truy cập trang web Hỗ Trợ Doanh Nghiệp 
Địa Phương của Brampton. 

Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế và Hỗ Trợ Địa Phương 
Kể từ khi đại dịch bùng phát, Thành Phố vẫn cam kết hỗ trợ sự phục hồi và khả năng ứng phó 
cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ. Vào tháng 5 năm 2020, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã 
tán thành Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế  của Brampton để tiến tới việc khởi động lại nền kinh 
tế địa phương. Chiến Lược nhằm mục đích mang lại khả năng phục hồi và lợi thế cạnh tranh 
cho nền kinh tế của Brampton thông qua việc thúc đẩy các hành động trước mắt và lâu dài 
phù hợp với bốn nền tảng của Thành Phố: Đổi Mới, Công Nghệ và Khởi Nghiệp, Đầu Tư, Cơ 
Sở Hạ Tầng, và Nghệ Thuật, Văn Hóa và Du Lịch. 
 
 
Trích dẫn 
  
“Tháng Doanh Nghiệp Nhỏ này, chúng ta tự hào ghi nhận các doanh nhân địa phương của 
chúng ta, những người đã mang lại rất nhiều cho cộng đồng của chúng ta, trong đó có nét đặc 
sắc, việc làm, khả năng cạnh tranh và sự thịnh vượng. Tôi kêu gọi tất cả người dân Brampton 
tham gia cùng chúng tôi để tôn vinh và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ địa phương, không chỉ 
vào tháng 10 mà bất cứ khi nào, đặc biệt là sau khi nhiều nơi phải đóng cửa vì đại dịch 
COVID-19. Chúng ta cùng sát cánh bên nhau trong nhiệm vụ này." 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Các doanh nghiệp nhỏ đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và Tháng 
Doanh Nghiệp Nhỏ mang đến cơ hội tuyệt vời để chúng ta ghi nhận những doanh nghiệp địa 
phương đó ở Brampton, họ đã thể hiện khả năng phục hồi và tài xoay sở đáng kinh ngạc trong 
những tháng qua. Tôi khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta tận dụng chương 
trình do BEC đưa ra trong suốt tháng 10 và mong muốn được nghe câu chuyện của họ thông 
qua Chương Trình Cột Mốc Doanh Nghiệp.” 

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

“Những doanh nghiệp nhỏ là trụ cột trong cộng đồng của chúng ta và là một phần không thể 
thiếu trong sự thành công của nền kinh tế địa phương. Tháng Doanh Nghiệp Nhỏ này, hãy 
tham gia cùng chúng tôi để tôn vinh những đóng góp vô giá của họ cho Brampton và hãy nhớ 
hỗ trợ doanh nghiệp địa phương.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1&5, Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế, 
Thành Phố Brampton 

“Tại Thành Phố Brampton, nhân viên luôn tận tâm hỗ trợ cộng đồng lớn hơn và các doanh 
nghiệp địa phương khi chúng ta cùng nhau phục hồi sau đại dịch COVID-19. Đội ngũ Phát 

https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748


 

 

Triển Kinh Tế của chúng tôi rất vui mừng được đưa ra chương trình cho các doanh nghiệp 
nhỏ tại địa phương trong suốt tháng 10 và khởi động Chương Trình Cột Mốc Doanh Nghiệp 
Nhỏ để ghi nhận Tháng Doanh Nghiệp Nhỏ.” 

- 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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