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Thành Phố Brampton Bổ Nhiệm Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời 
  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 11 tháng 2 năm 2022) – Tại cuộc họp ngày 11 tháng 2, Hội Đồng Thành 
Phố đã xác định rằng khi tổ chức thực hiện các bước tiếp theo hướng tới việc hỗ trợ cộng đồng phục 
hồi sau COVID-19 và đặt nền tảng cho một tương lai bền vững hơn, mạnh mẽ hơn, Hội Đồng đã nhất 
trí bổ nhiệm Paul Morrison làm Giám Đốc Hành Chính (Chief Administrative Officer, CAO) lâm thời. 
Các kế hoạch đang được triển khai để bổ nhiệm vai trò này trên cơ sở thường trực càng sớm càng tốt. 

Paul đã giữ nhiều vai trò lãnh đạo tại Thành Phố với tư cách là Giám Đốc Luật Pháp & Thực Thi, 
Quyền Ủy Viên Dịch Vụ Lập Pháp và cựu Giám Đốc của Hamilton Police Service. Paul đã đóng vai trò 
là một cánh tay vững chắc trong việc dẫn dắt nhóm Luật Pháp trong suốt giai đoạn đầy thử thách của 
đại dịch COVID-19 này. 

Hội Đồng chúng tôi cảm ơn và ghi nhận David Barrick sau khi ông ra đi tìm kiếm những cơ hội mới, vì 
những đóng góp của ông cho tổ chức và cộng đồng của chúng ta, bao gồm cả việc được xếp hạng gần 
đây là một trong những Cộng Đồng Tốt Nhất Canada năm 2021 bởi Macleans và là một trong những 
Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada năm 2021, bên cạnh những nỗ lực không mệt mỏi của ông trong 
việc dẫn dắt ứng phó với đại dịch của Thành Phố. 

Thành Phố Brampton trông đợi việc xây dựng dựa trên những thành tựu quan trọng từ những Ưu Tiên 
của Nhiệm Kỳ Hội Đồng này, đồng thời duy trì sự tập trung vào những điều quan trọng nhất đối với 
cộng động. 

Trích dẫn 

“Trong một kiến nghị do chính tôi vận động và được tất cả Hội Đồng tán thành, chúng tôi đã nhất trí 
chọn Paul Morrison để dẫn dắt Thành Phố Brampton vượt qua COVID-19 và phục hồi kinh tế của 
chúng tôi. Kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực Dịch Vụ Lập Pháp, Luật Pháp & Thực Thi, và lập chính 
sách giúp ông trở thành ứng viên đủ điều kiện duy nhất để trở thành Giám Đốc Hành Chính lâm thời 
của Hội Đồng chúng tôi. Chúng tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào Paul.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, 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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