
 

 

 
 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP                     

  
Thành Phố Brampton giành giải thưởng tài chính danh giá 

 
BRAMPTON, ON (Ngày 8 tháng 3 năm 2022) – Trong năm thứ 20 liên tiếp, Thành Phố Brampton đã 
giành được Giải Thưởng Canada về Báo Cáo Tài Chính (CAnFR) từ Hiệp Hội Viên Chức Tài Chính 
Chính Phủ (GFOA) của Hoa Kỳ và Canada.  
 
Giải thưởng CAnFR, được trao cho  Báo Cáo Tài Chính Thường Niên năm 2020 của Thành Phố, công 
nhận sự xuất sắc trong kế toán và báo cáo tài chính của chính quyền, đồng thời thể hiện thành tích 
đáng kể của chính quyền địa phương và ban quản lý. 
 
Brampton đã giành được giải thưởng CAnFR nhờ việc vượt qua các yêu cầu tối thiểu của Các Nguyên 
Tắc Kế Toán Được Chấp Nhận Chung (GAAP) do Ban Kế Toán Khu Vực Công (PSAB) của Tổ Chức 
Kế Toán Chuyên Nghiệp Đủ Tư Cách (CPA) của Canada đặt ra, và nhờ việc chuẩn bị một báo cáo tài 
chính thường niên toàn diện và chất lượng cao, bắt nguồn từ tinh thần minh bạch và công khai toàn 
diện. 
 
Chương Trình Giải Thưởng CAnFR được thành lập để khuyến khích chính quyền các thành phố ở 
Canada công bố các báo cáo tài chính chất lượng cao và cung cấp sự công nhận ngang hàng và 
hướng dẫn về kỹ thuật cho các quan chức chuẩn bị các báo cáo này.  
 
Báo cáo tài chính thường niên đã được các thành viên công bằng của Ủy Ban Xét Duyệt Canada đánh 
giá là đáp ứng các tiêu chuẩn cao của chương trình, bao gồm thể hiện “tinh thần công khai toàn diện” 
mang tính xây dựng được thiết kế để truyền đạt rõ ràng câu chuyện tài chính của Brampton và thúc 
đẩy người dùng và nhóm người dùng tiềm năng đọc báo cáo. 
 
Trích dẫn 
 
“Việc giành được giải thưởng CAnFR danh giá cho báo cáo tài chính xác nhận cam kết của chúng tôi 
đối với sự minh bạch đầy đủ và các thông lệ tài chính lành mạnh, đồng thời củng cố vị thế của 
Brampton khi chúng tôi tiếp tục thu hút đầu tư. Chúng tôi rất tự hào khi Thành Phố đã nhận được giải 
thưởng này trong hai mươi năm liên tiếp.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Việc đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của chương trình CAnFR đòi hỏi sự cam kết to lớn từ đội ngũ 
nhân viên của chúng tôi trong quá trình cộng tác để chuẩn bị Báo Cáo Tài Chính Thường Niên. Chúng 
tôi tự hào rằng Brampton đã giành được giải thưởng này trong hai mươi năm liên tiếp và chúc mừng 
tất cả những người tham gia vào việc tổng hợp dữ liệu để ra được báo cáo hoàn chỉnh.” 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh 
Nghiệp, Thành Phố Brampton 

 
“Giải thưởng CAnFR thể hiện một thành tích đáng kể của Thành Phố Brampton và ban quản lý của 
thành phố. Brampton là một Thành Phố Hoạt Động Tốt, và chúng tôi cam kết tuân theo các nguyên tắc 
về tính minh bạch và công bố đầy đủ. Giải thưởng này là minh chứng cho đội ngũ nhân viên của chúng 
tôi và các tiêu chuẩn cao của Thành Phố trong công tác báo cáo tài chính.”  

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2019%20Annual%20Report%20as%20of%20June%2019.pdf
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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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