
 

 

THÔNG CÁO KHẨN CẤP                     

 Thành Phố Brampton hoan nghênh thông báo đầu tư từ các đối tác 
chính phủ liên bang và tỉnh bang cùng Stellantis 

  

BRAMPTON, ON (ngày 2 tháng 5 năm 2022) – Thành Phố Brampton hoan nghênh thông báo 
được đưa ra ngày hôm nay rằng chính quyền liên bang và tỉnh bang đang cùng đầu tư hơn 1 
tỷ đô la để giúp Stellantis trang bị lại các nhà máy ô tô ở Canada - bao gồm cả cơ sở ở 
Brampton - để sản xuất xe điện. Stellantis đang đầu tư thêm 2,4 tỷ đô la vào các dự án điện 
khí hóa của mình. 

Tại Nhà Máy Lắp Ráp Brampton, Stellantis sẽ lắp đặt một dây chuyền lắp ráp linh hoạt có khả 
năng sản xuất các loại xe chạy bằng điện-pin và xe lai. Việc đại tu này sẽ đa dạng hóa năng 
lực của nhà sản xuất ô tô để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các 
loại xe ít phát thải. Cam kết của Ontario lên tới 132 triệu đô la giúp đảm bảo tương lai lâu dài 
của cơ sở ở Brampton. 

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 cũng cung cấp nhiều việc làm gián tiếp trên toàn tỉnh bang. 
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 

• Vào tháng 2, Thành Phố Brampton đã tổ chức một 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 Nhà Máy 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, họ đã cùng nhau 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 của Brampton là nhà máy duy nhất trong các nhà máy trên toàn cầu 
của Stellantis sản xuất những chiếc Dodge Chargers, Dodge Challengers và Chrysler 
300s. 
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• 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 

“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 tôi và một lĩnh vực sản xuất tiên tiến đổi mới với quy mô lớn. Chúng 
tôi rất phấn khởi khi thành phố của chúng tôi sẽ là một phần của sự chuyển đổi trong ngành 
công nghiệp ô tô toàn cầu sang xe điện, đồng thời cảm ơn các đối tác quan trọng của chúng 
tôi tại chính quyền liên bang và tỉnh bang cũng như Stellantis về khoản đầu tư chung này. 
Tương lai tươi sáng cho Brampton, lực lượng lao động địa phương và ngành công nghiệp ô tô 
của chúng ta.” 

- 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 trong cộng đồng của chúng ta, đại diện cho ngành công nghiệp lớn nhất 
của thành phố chúng ta tính theo số lượng việc làm tạo ra. Xin cảm ơn các đối tác chính phủ 
của chúng ta và Stellantis về khoản đầu tư của họ đã được công bố ngày hôm nay và các 
nhân viên chuyên trách về Phát Triển Kinh Tế của chúng tôi, những người đã tạo ra nhận thức 
về sự cần thiết của khoản đầu tư này. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng của 
chúng ta và với tư cách là Thành Phố của Những Cơ Hội, Brampton rất vui mừng trở thành 
thành phố đi đầu trong lĩnh vực điện khí hóa ngành công nghiệp ô tô.” 

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

“Brampton là thành phố đi đầu trong lĩnh vực đổi mới và sản xuất tiên tiến. Chúng tôi hoan 
nghênh thông báo ngày hôm nay về việc cho phép Stellantis trang bị lại cơ sở Brampton của 
mình. Việc tiến tới điện khí hóa này không chỉ mang lại lợi ích cho nền kinh tế địa phương của 
chúng ta mà còn cho phép Brampton đi đầu trong tương lai của ngành công nghiệp ô tô.” 

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

“Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Brampton mong muốn tiếp tục hỗ trợ Stellantis – một mỏ neo 
của ngành công nghiệp ô tô địa phương của chúng tôi – khi họ trang bị lại cơ sở Brampton 
của mình để sản xuất xe điện. Brampton có vị trí chiến lược để hỗ trợ lĩnh vực sản xuất tiên 
tiến có tư duy đi trước và với lực lượng lao động chất lượng cao cũng như năng lực sản xuất 
từng đoạt giải thưởng của chúng ta, chúng ta cung cấp vị trí hoàn hảo để trở thành một phần 
trong tương lai của ngành công nghiệp ô tô.” 

- Clare Barnett, Giám Đốc, Phát Triển Kinh Tế, Thành Phố Brampton 



 

 

“Thông báo của ngày hôm nay cho thấy tầm quan trọng của việc các công đoàn, chính phủ và 
ngành công nghiệp hợp tác với nhau để bảo vệ việc làm trong ngành sản xuất ô tô và giữ cho 
ngành sản xuất của Canada phát triển mạnh mẽ. Những người làm việc chăm chỉ, tận tâm tại 
Nhà Máy Lắp Ráp Brampton tự hào trong việc tạo ra một số loại xe chất lượng cao nhất, bán 
chạy nhất trong phân khúc của chúng. Giờ đây, chúng ta cũng có thể tự hào vì đã đóng một 
vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang xe điện của Canada trong nhiều năm tới” 

- Danny Price, Chủ Tịch, Unifor Local 1285 

“Khoản đầu tư này tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Stellantis đối với Brampton. Đối với 
các nhà cung cấp và nhân viên địa phương, tác động theo tầng của khoản đầu tư này chính là 
báo hiệu vô cùng tốt cho tương lai của cộng đồng chúng ta. “ 

- Todd Letts, Giám Đốc Điều Hành, Hội Đồng Thương Mại 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 

 
 

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

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

