
 

 

 
 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP                     

  

Thành Phố Brampton thiết lập chức vụ Phó Thị Trưởng 

  

BRAMPTON, ON (ngày 6 tháng 4 năm 2022) - Thành Phố Brampton đã thiết lập vị trí Phó Thị Trưởng 
để chủ trì các cuộc họp của Hội Đồng và các cuộc họp khác của Ủy Ban đồng thời đảm nhận các 
nhiệm vụ nghi lễ và sự kiện dân sự thay mặt Thị Trưởng. 

Vị trí Phó Thị Trưởng sẽ được chia thành hai, đại diện cho phần phía đông và phía tây của thành phố. 
Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 và 8 sẽ đại diện cho Đông Brampton và Martin 
Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 và 4 sẽ đại diện cho Tây Brampton trong Nhiệm Kỳ Hội 
Đồng này. 

Trước đây theo Luật Thủ Tục 160-2004 của Thành Phố Brampton, một Quyền Thị Trưởng được chỉ 
định chủ trì tại các cuộc họp của Hội Đồng và các cuộc họp khác của Ủy Ban đồng thời đảm nhận các 
nhiệm vụ nghi lễ và sự kiện dân sự khi Thị Trưởng vắng mặt. Vai trò này đã được hoàn thành thông 
qua một danh sách luân phiên hàng tháng được xác định trước bao gồm tất cả các Ủy Viên Hội Đồng. 
Nếu Thị Trưởng và cả hai Phó Thị Trưởng đều vắng mặt, Quyền Thị Trưởng sẽ tiếp tục chủ trì các 
cuộc họp và tham dự các sự kiện thay mặt Thành Phố. 

Thông tin thêm về Hội Đồng Thành Phố Brampton và các Ủy Ban có thể được tìm thấy 
tại Brampton.ca. 

 
Trích dẫn 

"Hội Đồng Thành Phố Brampton cùng chung cam kết phục vụ nhu cầu của cư dân trên toàn thành phố 
của chúng tôi. Tôi rất vui mừng được đảm nhận vai trò Phó Thị Trưởng thay mặt cho Đông Brampton 
và mong muốn được gặp gỡ nhiều hơn nữa cộng đồng của chúng ta tại các sự kiện nghi lễ và dân sự." 

- Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 và 8; Phó Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Cùng nhau, Hội Đồng Thành Phố Brampton chia sẻ niềm đam mê tiến hành hoạt động của Thành Phố 
và phục vụ cộng đồng của chúng ta. Tôi rất vinh dự được đại diện cho Tây Brampton với tư cách là 
Phó Thị Trưởng, và mong muốn được tiếp tục phục vụ thành phố của chúng ta trên cương vị này.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4, Phó Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Default.aspx


 

 

 
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. 

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