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Góp tiếng nói của quý vị và giúp giữ gìn Brampton là một Thành Phố Xanh  

Các cuộc khảo sát về Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị và Chiến Lược Quy 

Hoạch Riêng cho Công Viên hiện đang có sẵn trực tuyến  

BRAMPTON, ON (14 tháng 3 năm 2022) - Thành Phố Brampton đã khởi động một cuộc khảo 
sát Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị và một cuộc khảo sát Chiến Lược Quy Hoạch Riêng cho 
Công Viên để tăng cường thêm cây xanh và công viên tại cộng đồng. 

Khảo sát Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị 

Bản tóm tắt dự thảo Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị (Urban Forest Management Plan, 
UFMP) đầu tiên của Thành Phố đã sẵn sàng để tiếp nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng. 

Rừng đô thị của Brampton bao gồm tất cả các loại cây và môi trường phát triển của cây trên 
cả diện tích đất công và đất tư trong ranh giới của Thành Phố. UFMP sẽ đưa ra định hướng 
chiến lược để duy trì và tăng cường rừng đô thị của Brampton bằng cách bảo vệ những cây 
hiện có và mở rộng tán cây. 

Trong bản tóm tắt dự thảo này, Thành Phố đã xác định 36 hành động để thực hiện, dựa trên 
nghiên cứu, phân tích và sự tham gia cho đến nay. 

UFMP là một phần của Kế Hoạch Tổng Thể về Môi Trường Phát Triển Xanh của Brampton. 
UFMP cũng vạch ra các mục tiêu của Tầm Nhìn và Kế Hoạch Giảm Thiểu Phát Thải và Năng 
Lượng Cộng Đồng của Brampton (Community Energy and Emissions Reductions Plan, 
CEERP) Định Hướng Đến Năm 2040, cụ thể là trồng một triệu cây xanh ở Brampton cho đến 
năm 2040. 

Người dân và các bên liên quan được mời chia sẻ suy nghĩ của họ về bản tóm tắt dự thảo 
trực tuyến từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 1 tháng 4 năm 2022. Truy 
cập www.brampton.ca/trees để thực hiện khảo sát. 

Cuộc khảo sát về Chiến Lược Quy Hoạch Riêng cho Công Viên 

Thành Phố cam kết hỗ trợ nhiều công viên và vùng đất di sản thiên nhiên trong thành phố. 
Chiến Lược Quy Hoạch Riêng cho Công Viên mới của Thành Phố được xây dựng nhằm giải 
quyết nhu cầu có thêm không gian xanh trong cộng đồng đang phát triển của Brampton. Chiến 
lược này sẽ giúp cung cấp thông tin về Điều Luật Quy Hoạch Riêng cho Công Viên và thêm 
các khuyến nghị của Quy Hoạch Tổng Thể về Công Viên và Giải Trí năm 2017. 

http://www.brampton.ca/trees


 

 

Nghiên cứu ban đầu cho chiến lược này đã sẵn sàng để tiếp nhận ý kiến đóng góp của cộng 
đồng. Người dân và các bên liên quan được mời chia sẻ suy nghĩ của họ về nghiên cứu trực 
tuyến từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 1 tháng 4 năm 2022. Nhấn vào đây để tìm hiểu 
thêm và tham gia cuộc khảo sát. 

Trích dẫn 

“Brampton là một Thành Phố Xanh, nơi có nhiều công viên và vùng đất di sản thiên nhiên cho 
tất cả mọi người tận hưởng. Thành Phố sẽ tiếp tục đảm bảo sự tham gia của công chúng và 
các bên liên quan khi chúng tôi phát triển Chiến Lược Quy Hoạch Riêng cho Công Viên và Kế 
Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị. Tôi khuyến khích mọi người thực hiện các cuộc khảo sát này và 
giúp các công viên cùng với cây cối của chúng ta phát triển mạnh mẽ”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Nếu quý vị thích các không gian ngoài trời ở Brampton, Chiến Lược Quy Hoạch Riêng cho 
Công Viên và Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị sẽ hỗ trợ quý vị. Brampton là một thành phố 
đang phát triển và chúng tôi cần ý kiến đóng góp của quý vị khi chúng tôi mở rộng các chiến 
lược chăm sóc công viên và cây xanh. Hãy hoàn thành những khảo sát ngắn này ngay hôm 
nay!” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Khu Vực, Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành 
Phố Brampton 

“Công viên, vùng đất di sản thiên nhiên và cây cối là những thành phần thiết yếu của cộng 
đồng chúng ta. Hãy góp tiếng nói của quý vị về Chiến Lược Quy Hoạch Riêng cho Công Viên 
và Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị khi chúng tôi tiến hành các sáng kiến quan trọng này cho 
các công viên và cây xanh của Brampton.” 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ 
Cộng Đồng, Thành Phố Brampton 
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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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