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Thành Phố Brampton công bố những điểm nhấn của năm 2021, giới thiệu 
về những thành tựu quan trọng 

  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 9 tháng 2 năm 2022) – Hôm nay, Thành Phố Brampton đã công bố bản 
cập nhật về tiến trình của các Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng 2018-2022 vào năm 2021, nêu bật 
những thành tựu chính trong năm qua. 
 
Bất chấp những khó khăn mà Thành Phố đã gặp phải khi đối phó với đại dịch COVID-19, thành phố đã 
đem đến những dịch vụ hiệu quả và năng suất quan trọng nhất cho cư dân và đạt được tiến bộ đáng 
kể trong việc thúc đẩy các ưu tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng này. 

Ủng hộ từ cộng đồng trong đại dịch COVID-19 

Lực Lượng Đặc Nhiệm và Nhóm Công Tác Tái Mở Cửa và Phục Hồi của Thành Phố tiếp tục công việc 
của họ để đảm bảo rằng những người chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trong cộng đồng được 
cung cấp hỗ trợ và các nguồn lực, thu được hơn $120 triệu tiền quỹ tài trợ liên quan đến COVID-19 
thông qua việc vận động chính sách kể từ khi đại dịch bùng phát. 

Trong nhiều điểm nhấn, có bao gồm: 

• Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Xã Hội đã phối hợp phân phát hơn 350 hộp nước rửa tay và 
200 hộp khăn lau kháng khuẩn tới cho các tổ chức cộng đồng; và kết hợp cùng với nhà các 
phân phối thực phẩm hàng đầu tại Peel để nâng cao Mạng Lưới Cứu Trợ Nạn Đói của Peel. 

• Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Người Cao Tuổi hợp tác cùng với Khu Giải Trí Brampton, đã 
thúc đẩy 51 cuộc họp thông qua Café Kỹ Thuật Số cho Người Cao Tuổi; và phối hợp với Bảng 
Phản Hồi Cộng Đồng Nhóm Phụ Người Cao Tuổi và Ủy Ban Tiêm Chủng Hàng Loạt của Vùng 
Peel. 

• Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Thanh Niên đã tổ chức nhiều hoạt động và trò chơi miễn phí 
trên mạng xã hội mang tính tương tác và hòa nhập, cùng với những chương trình và sự kiện 
thể dục thể thao để khuyến khích các thanh niên luôn tích cực và được giải trí; và đã tạo điều 
kiện cũng như thúc đẩy các dịch vụ qua mạng lưới hơn 40 tổ chức phục vụ cho thanh niên.  

• Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế đã tổ chức ba hội nghị bàn tròn doanh nghiệp nhỏ, với 
khoảng 60 doanh nghiệp nhỏ tham dự; và cung cấp 78.800 bài Xét Nghiệm Kháng Nguyên 
Nhanh cho 850 doanh nghiệp nhỏ qua Trung Tâm Khởi Nghiệp Brampton. 

• Nhóm Công Tác Tái Mở Cửa và Phục Hồi đã tổ chức hai cuộc họp giữa các bên liên quan, thu 
hút hơn 55 nhóm cộng đồng thảo luận về việc tái mở cửa an toàn các cơ sở và chương trình tại 
Thành Phố; và Chủ Tịch Nhóm Công Tác đã tiến hành nhiều cuộc tham gia công khai trên 
mạng xã hội với Nhân Viên Pháp Luật & Thực Thi và Cán Bộ Y Tế của Vùng Peel. 

Brampton là Thành Phố của những Cơ Hội 
Thành Phố tiếp tục cải thiện chất lượng sống và sự thịnh vượng:  



 

 

• Phân bổ $8,4 Triệu cho Chiến Lược Nhà Ở Giá Phải Chăng được Hội Đồng phê duyệt 
• Đầu tư $16,6 Triệu vào công tác cảnh quan đường phố như một phần của Kế Hoạch Trung 

Tâm Thành Phố Tích Hợp mới 
• Nhận được $250.000 từ Vùng Peel cho chương trình thử nghiệm Welcoming Streets, với mục 

đích hỗ trợ cho cộng đồng trung tâm thành phố bằng cách cải thiện an sinh cộng đồng 
• Đã khởi động BHive Brampton dành cho các doanh nhân khởi nghiệp quốc tế tại Khu Đổi Mới 

Brampton, với hơn 14 công ty khởi nghiệp được chấp nhận 

Brampton là một Thành Phố Đa Dạng 
Thành Phố đang tôn vinh sự đa dạng của Brampton và phát triển một khuôn khổ tổng thể đưa sự đa 
dạng đó vào khắp thành phố:  

• Có 70 tổ chức được tài trợ thông qua Quỹ Advance Brampton với $675.238 được phân phát 
• Có hơn 500 người tham dự phiên thông tin nghề nghiệp về Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp 

Brampton cho các cộng đồng đa dạng 
• Cung cấp $290.775 cho 6 sự kiện tổ chức cộng đồng thông qua Quỹ Marquee Festival and 

Events 
• Cơ Quan Phát Triển Ngành Nghệ Thuật, Văn Hóa & Sáng Tạo (Arts, Culture & Creative 

Industry Development Agency, ACCIDA) của Brampton đã ưu tiên các hoạt động cộng tác, sự 
kiện và cơ hội cho các nhóm đa dạng và chịu thiệt thòi 

Brampton là một Thành Phố Xanh 
Thành Phố đang phát triển tính bền vững: 

• Đô thị tự trị đầu tiên tại Ontario thu mua xe cứu hỏa chạy hoàn toàn bằng điện 
• Chào mừng tám xe buýt điện về với hạm đội của Giao Thông Vận Tải Brampton 
• Khoản tài trợ $25.000 nhận được từ CN and Tree Canada để khôi phục lại vườn cây tại Công 

Viên Batsman 
• $1,2 Triệu được Chính Phủ Canada tài trợ để trồng 8.000 cây 

Brampton là một Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn 
Thành Phố tập trung vào an sinh cộng đồng, cải thiện hỗ trợ sức khỏe tâm thần và khuyến khích lối 
sống tích cực và lành mạnh:  

• Kết hợp cùng với Jays Care Foundation và Hội Đồng Học Khu Peel, đã hoàn thành sân bóng 
chày Judith Nyman Field of Dreams 

• Lắp đặt 50 camera Bắn Tốc Độ Tự Động trong thành phố để giúp cho đường phố an toàn hơn 
cho tất cả mọi người (chương trình ASE lớn nhất tại Ontario) 

• Chỉ định 180 Khu Vực An Toàn Cộng Đồng trên toàn thành phố để giữ cho đường phố được an 
toàn 

• Dịch Vụ Động Vật Brampton đã trở thành dịch vụ đầu tiên tại Canada cung cấp dịch vụ tìm mái 
ấm cho thú cưng tương tác Home To Home™, với 103 động vật đã tìm được mái ấm 

 
Brampton là một Thành Phố Hoạt Động Tốt 
Brampton đang cải thiện các hoạt động thường ngày: 

• Duy trì được Xếp Hạng Tín Nghiệm Triple A S&P tới năm thứ 6 liên tiếp, phản ánh nền kinh tế 
vững mạnh và các phương pháp quản lý tài chính của Thành Phố 



 

 

• Đứng thứ 13 trên danh sách Những Cộng Đồng Tốt Nhất ở Canada năm 2021 của Maclean 
• Được xếp hạng là một trong những Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất trên Forbes Canada năm 2021 
• Đã cấp 10.463 giấy phép cư trú và 1.145 giấy phép công nghiệp, thương mại và tổ chức, với 

tổng giá trị xây dựng là $1,726 Tỉ 
• Đạt được mức đóng băng thuế lần thứ tư liên tiếp trong khi vẫn duy trì mức đóng góp kỷ lục là 

$117 Triệu cho quỹ dự trữ và thể hiện cam kết của Thành Phố trong việc mở rộng chăm sóc 
sức khỏe bằng cách đặt ra $62,5 Triệu tài trợ cho Bệnh Viện Peel Memorial mới 

 
Để biết thêm thông tin về các điểm nhấn và thành tựu trong năm 2021, vui lòng truy cập trang 
web www.brampton.ca/tocp. 

Trích dẫn 

“Bất chấp những khó khăn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, Thành Phố tiếp tục đạt được tiến 
bộ đang kể với những vấn đề ưu tiên chính trong suốt năm 2021. Từ việc tiếp tục khẳng định mình là 
người dẫn đầu về tính bền vững môi trường bằng cách thu mua xe cứu hỏa chạy hoàn toàn bằng điện, 
cho đến việc phê duyệt khoản đầu tư $16,6 Triệu cho công tác cảnh quan khu trung tâm thành phố, 
đến việc đạt được mức đóng băng thuế lần thứ tư liên tiếp trong khi duy trì mức đóng góp kỷ lục cho 
quỹ dự trữ và thể hiện cam kết của Thành Phố trong việc mở rộng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chúng 
tôi tiếp tục thu được kết quả cho người dân và các doanh nghiệp của mình. Chúng tôi rất mong chờ 
được tiếp tục thực hiện những công việc này trong năm 2022.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Trong năm 2021, chúng tôi đã phải đối mặt với một số thách thức khi đối phó với đại dịch COVID-19, 
nhưng đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã nhanh chóng thích nghi để tiếp tục hỗ trợ các cư dân, doanh 
nghiệp và nhóm cộng đồng của chúng tôi. Với việc tập trung cao độ để thúc đẩy Các Ưu Tiên của 
Nhiệm Kỳ Hội Đồng, chúng tôi tiếp tục đưa ra những sáng kiến quan trọng và phát triển thành phố của 
mình. Tôi rất tự hào với những tiến bộ mà nhóm của mình đã đạt được trong năm 2021, đồng thời vẫn 
đang tiếp tục cống hiến những dịch vụ hiệu quả và năng xuất quan trọng nhất cho cư dân của chúng 
tôi” 

- 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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