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Kêu gọi tất cả những người tạo ra sự thay đổi môi trường ở Brampton! 

Tham gia Trung Tâm Chuyển Đổi Năng Lượng Cộng Đồng với tư cách là 
thành viên ban quản trị; đề cử một cá nhân hoặc doanh nghiệp cho Giải 

Thưởng Phát Triển Xanh 

BRAMPTON, ON (ngày 2 tháng 2 năm 2022) - Thành Phố Brampton có hai cơ hội mới cho các cá 
nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong cộng đồng. 

Trung Tâm Chuyển Đổi Năng Lượng Cộng Đồng (CCET) 

Hội Đồng Thành Phố Brampton đã nhất trí thông qua các khuyến nghị của Lực Lượng Đặc Nhiệm Tư 
Vấn CCET, bao gồm việc phân bổ lại các quỹ vốn hiện có từ ngân sách vốn của Kế Hoạch Tổng Thể 
Môi Trường với số tiền 300.000 đô la Mỹ cho Ngân Sách CCET mới. Nguồn tài trợ này sẽ giúp thành 
lập CCET và hỗ trợ năm hoạt động đầu tiên của trung tâm này, hỗ trợ Thành Phố thực hiện các hành 
động biến đổi khí hậu. Để xem toàn bộ báo cáo, hãy truy cập www.brampton.ca/CCET.  

Với nguồn tài trợ đã được phê duyệt, CCET hiện đang tìm kiếm những cá nhân đam mê quan tâm đến 
việc tình nguyện trong Ban Chuyển Tiếp để giúp chính thức thành lập CCET thành một tổ chức phi lợi 
nhuận. 

Ban quản trị dựa trên kỹ năng này sẽ bao gồm chín thành viên trên cơ sở tình nguyện, và bổ sung năm 
nhân viên của Thành Phố. Ban tình nguyện sẽ chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hàng ngày của 
CCET. 

Thời hạn để đăng ký là ngày 25 tháng 2 năm 2022. Tìm hiểu chi tiết đầy đủ và nộp đơn đăng ký làm 
thành viên ban quản trị tại www.brampton.ca/CCET.  

Giải Thưởng Phát Triển Xanh 
Đề cử một cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cơ quan cho Giải Thưởng Phát Triển Xanh mới của 
Brampton! Các giải thưởng này sẽ công nhận các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức xuất sắc trên 
khắp Brampton đã thể hiện vai trò lãnh đạo về môi trường và đã đóng góp đáng kể vào Tầm Nhìn Phát 
Triển Xanh trong việc bảo tồn, nâng cao và cân bằng môi trường tự nhiên và xây dựng của chúng ta 
để tạo ra một Brampton khỏe mạnh, bền vững và kiên cường. 

Bốn hạng mục giải thưởng bao gồm: 

• Giải Thưởng Biến Đổi Khí Hậu – Được trao cho một cá nhân và một doanh nghiệp/tổ chức có 
đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy nhận thức/kiến thức và hành động giảm thiểu biến đổi khí hậu 
và/hoặc thích ứng với biến đổi khí hậu. 

• Giải Thưởng về Quản Lý – Được trao cho một cá nhân và một doanh nghiệp/tổ chức đã đóng góp 
đáng kể vào việc thúc đẩy các sáng kiến bền vững môi trường liên quan đến việc bảo tồn và/hoặc 
quản lý cây xanh, hệ thống di sản thiên nhiên, nước và/hoặc giảm thiểu chất thải. 

http://www.brampton.ca/CCET
http://www.brampton.ca/CCET


 

 

• Giải Thưởng Thanh Niên Vì Môi Trường – Được trao cho một cá nhân hoặc nhóm thanh niên đã 
chứng tỏ thành tích đặc biệt trong việc thúc đẩy bảo vệ môi trường, các hành động biến đổi khí hậu 
và/hoặc tính bền vững ở Brampton 

• Giải Thưởng Di Sản Môi Trường – Được trao cho một cá nhân đã cung cấp dịch vụ cá nhân xuất 
sắc và những đóng góp liên tục để thúc đẩy Tầm Nhìn Phát Triển Xanh trong việc bảo tồn, nâng 
cao và cân bằng môi trường tự nhiên và xây dựng của chúng ta để tạo ra một thành phố khỏe 
mạnh, kiên cường và bền vững. 

Thời hạn nộp các đề cử là ngày 28 tháng 2 năm 2022. Lễ trao giải sẽ được tổ chức trực tiếp hoặc trực 
tuyến vào mùa xuân năm 2022, tuân theo các nguyên tắc về sức khỏe cộng đồng. Để biết thêm chi tiết 
về giải thưởng và hoàn thành biểu mẫu đề cử, nhấp vào đây. 

Trích dẫn 

“Brampton là một Thành Phố Xanh và dẫn đầu về tính bền vững, nhờ những người ủng hộ môi trường 
trong cộng đồng của chúng ta. Nếu bạn biết ai đó xứng đáng được công nhận vì những đóng góp của 
họ cho sự bền vững ở Brampton, hãy đề cử họ cho Giải Thưởng Phát Triển Xanh. Nếu bạn có kinh 
nghiệm làm thành viên ban quản trị, hãy ứng tuyển vào Ban Quản Trị CCET.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy tầm cỡ của các đề cử cho Giải Thưởng Phát Triển Xanh và các 
đơn ứng cử vào Ban Quản Trị CCET. Hội Đồng Thành Phố Brampton quyết tâm giảm lượng khí thải 
cacbon của thành phố trong hành trình giảm 80 phần trăm lượng khí thải nhà kính ở Brampton vào 
năm 2050. Hãy tham gia cùng chúng tôi và là một phần của sự thay đổi này”. 

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

“Giải Thưởng Phát Triển Xanh và Ban Quản Trị CCET hỗ trợ sứ mệnh của chúng ta vì một thành phố 
xanh hơn, như được nêu trong CEERP và Điều Khoản Ưu Tiên của Hội Đồng. Chúng tôi xin mời tất cả 
các nhà lãnh đạo về biến đổi khí hậu giúp giảm bớt phần của Brampton đối với biến đổi khí hậu toàn 
cầu thông qua những cơ hội này và truyền cảm hứng cho những người khác cũng làm như vậy”. 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 2 & 6; Thành Viên của Ủy Ban Cố Vấn về 
Môi Trường; Thành Viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm Cộng Đồng CEERP, Thành Phố Brampton 

“Thành Phố Brampton nỗ lực đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu của chúng ta và công nhận 
những người trong cộng đồng của chúng ta, những người nỗ lực cải thiện tính bền vững và nâng cao 
hơn nữa các tiêu chuẩn môi trường của chúng ta. Hãy tìm hiểu thêm, đề cử ai đó cho Giải Thưởng 
Phát Triển Xanh hoặc nộp đơn đăng ký vào Ban Quản Trị CCET tại Brampton.ca. ” 

- 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 

 
LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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