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Thành Phố Brampton tổ chức diễn đàn về ô tô để thảo luận về tương lai 
của 

ngành công nghiệp ô tô tại Brampton 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 23 tháng 2 năm 2022) – Tuần trước, Thành Phố Brampton đã 
tổ chức Diễn Đàn Ô Tô Brampton để thảo luận về tầm quan trọng của ngành công nghiệp ô tô 
tại Brampton và tạo dựng nhận thức về nhu cầu đầu tư vào Xưởng Lắp Ráp Stellantis 
Brampton bởi tất cả các cấp chính quyền. 

Có các Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Brampton, nhân viên Phát Triển Kinh Tế, Các Bộ 
Trưởng, Các Thành Viên Nghị Viện (MPs) và Thành Viên trong Nghị Viện Tỉnh Bang (MPPs) 
địa phương tham gia diễn đàn, những người đã thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp 
ô tô tại Brampton và các ngành công nghiệp ô tô rộng lớn hơn của Ontario và Canada. 

Cơ sở Stellantis ở Brampton đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô tại 
Brampton và có tác động đáng kể đến nền kinh tế địa phương, cung cấp khoảng 3.000 việc 
làm trong lĩnh vực sản xuất. Cơ sở này cũng cung cấp nhiều việc làm gián tiếp trên toàn quận 
cùng với các nhà cung cấp, công ty hậu cần và vận tải đường bộ cũng như các công ty điện 
lực và cung cấp hệ thống Sưởi Ấm, Thông Gió và Điều Hòa Không Khí (HVAC). Ước tính rằng 
cứ một việc làm tại một cơ sở sản xuất ô tô sẽ tạo ra 5 đến 6 việc làm gián tiếp. 

Lĩnh vực Sản Xuất Tiên Tiến của Brampton là nền tảng cho sự cộng tác, hợp tác và đổi mới 
trong mọi ngành. Đây là ngành công nghiệp lớn nhất của Brampton tính theo lượng việc làm, 
chiếm gần một phần tư lực lượng lao động của thành phố. 23% lực lượng lao động trong lĩnh 
vực Sản Xuất Tiên Tiến của Brampton là làm trong ngành công nghiệp ô tô. 

Để biết thêm thông tin về ngành công nghiệp ô tô của Brampton và lĩnh vực Sản Xuất Tiên 
Tiến, hãy truy cập: www.investbrampton.ca. 

Thông tin nhanh 

• Cơ sở Stellantis của Brampton là nhà máy duy nhất trong các nhà máy trên toàn cầu 
của thành phố sản xuất những chiếc Dodge Chargers, Dodge Challengers và Chrysler 
300s. 

• Hơn 90% ô tô sản xuất tại Brampton được xuất khẩu, phần lớn trong số đó xuất khẩu 
đến Hoa Kỳ. 

• Ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô ở Brampton có một số công ty lớn bao gồm 
các cơ sở thuộc sở hữu của Magna, Martinrea, ABC Technologies và nhiều công ty 
khác. 

Trích dẫn 
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“Brampton có một lịch sử đáng tự hào về sự xuất sắc trong lĩnh vực ô tô được duy trì bởi cơ 
sở Stellantis của chúng ta, nơi cung cấp khoảng 3.000 việc làm sản xuất được trả lương cao 
và ước tính có 5 đến 6 việc làm khác trong cộng đồng của chúng ta liên quan đến mỗi việc 
làm tại nhà máy. Rõ ràng là ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chuyển sang sản xuất xe 
điện, và Brampton - với lĩnh vực sản xuất đổi mới tiên tiến và quy mô lớn - cần phải là một 
phần của sự chuyển đổi này. Tôi kêu gọi các đối tác của chúng ta tại chính quyền liên bang và 
tỉnh bang làm việc với Stellantis để đảm bảo đầu tư vào nhà máy Brampton của họ.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

 
“Lĩnh vực sản xuất tiên tiến của Brampton là nền tảng cho sự cộng tác, hợp tác, và đổi mới 
trên tất cả các ngành ở Brampton, đại diện cho ngành công nghiệp lớn nhất của thành phố 
chúng ta tính theo lượng việc làm tạo ra. Riêng Stellantis được ước tính là đang duy trì hơn 
15.000 việc làm tại nhà máy và các công việc khác thông qua chuỗi cung ứng. Chúng ta cần 
hợp tác ngay bây giờ để đầu tư vào cơ sở của Stellantis vì tương lai của ngành công nghiệp ô 
tô tại Brampton.” 

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

  

“Hiện tại, các quyết định đầu tư dài hạn cho các cơ sở sản xuất xe điện đang được đưa ra, 
các cấp chính quyền phải làm việc cùng nhau để đảm bảo chúng ta không bỏ lỡ các cơ hội. 
Stellantis Brampton là một nhà máy từng đoạt giải thưởng và nổi tiếng với các sản phẩm của 
mình. Khi hợp tác cùng các đối tác, chúng tôi hy vọng rằng sẽ đảm bảo đầu tư vào Xưởng Lắp 
Ráp Stellantis Brampton để mang lại lợi ích cho nền kinh tế địa phương của chúng ta và 
ngành công nghiệp ô tô của Canada.” 

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

“Với chiến lược tiếp cận thị trường Bắc Mỹ, lực lượng lao động chất lượng cao và sản xuất 
từng đoạt giải thưởng, Brampton có tầm vóc chiến lược đủ để hỗ trợ lĩnh vực sản xuất tiên 
tiến của thành phố. Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế của chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ Stellantis - 
một cơ sở quan trọng của ngành công nghiệp ô tô tại Brampton - và các công ty trong lĩnh vực 
sản xuất tiên tiến để mang lại lợi ích cho nền kinh tế địa phương của chúng ta.” 

-        Richard Forward, Ủy Viên, Ủy Ban Kế Hoạch, Xây Dựng và Phát Triển Kinh Tế, Thành 
Phố Brampton 

“Các thành viên của Unifor tại Xưởng Lắp Ráp Brampton xây dựng một số loại xe chất lượng 
tốt nhất, được săn lùng nhiều nhất trên thế giới và cơ sở của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng 
cho các nhiệm vụ liên tiếp về sản phẩm và các khoản đầu tư mới. Những thách thức mà nhà 
máy này phải đối mặt không khác những thách thức mà các nhà máy ô tô trên khắp Canada 
phải đối mặt, bao gồm chuỗi cung ứng toàn cầu kém bền vững và sự chuyển đổi sang điện khí 



 

 

hóa. Chúng tôi biết rằng với sự hỗ trợ tích cực của chính phủ, sự tham gia của cộng đồng và 
sự gắn kết của người lao động, sẽ có một tương lai tươi sáng và lâu dài cho lĩnh vực ô tô ở 
Brampton. ” 

-        Danny Price, Chủ Tịch, Khu Vực Unifor 1285 

“Chính phủ muốn thấy lĩnh vực ô tô của chúng ta trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực điện 
khí hóa trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để 
điều này trở thành hiện thực. Với các khoản đầu tư liên tục trong lĩnh vực này, chúng tôi sẽ 
tiếp tục tìm kiếm nhiều cơ hội hơn để xây dựng một hệ sinh thái pin Canada mạnh mẽ và linh 
hoạt, đồng thời tạo ra những việc làm xanh được trả lương cao. Nhà Máy Lắp Ráp Stellantis’ 
Brampton sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ và đội ngũ của chúng tôi sẽ tiếp tục làm 
việc không ngừng nghỉ để đảm bảo tương lai của cơ sở này”. 

-          Andy Fillmore, Thành Viên Nghị Viện (M.P.), Thư Ký Nghị Viện của Bộ Trưởng Đổi 
Mới, Khoa Học và Công Nghiệp 

“Nhà máy lắp ráp Stellantis ở Brampton là nền tảng cho cộng đồng và đất nước. Chúng tôi 
cam kết xây dựng dựa trên nguồn lực có sẵn này để thúc đẩy thế hệ tiếp theo của ngành công 
nghiệp và tính linh hoạt với thời cuộc của Canada.”  

-          Flavio Volpe, Chủ Tịch, Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô 
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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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