
 

 

 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP                     

  Action! Ngành điện ảnh của Brampton đang bùng nổ 

  

BRAMPTON, ON (ngày 5 tháng 5 năm 2022) - Thành Phố Brampton đã có một năm phá kỷ lục trong 
ngành điện ảnh. Vào năm 2021, Brampton đã đăng cai 80 tác phẩm điện ảnh, truyền hình và thương 
mại khác nhau với tổng thời gian hoạt động quay phim hơn 553 ngày, tăng 90% so với năm 2020. 
 
Do các quy tắc nghiêm ngặt về sức khỏe và an toàn phòng chống COVID-19 được các công ty, hãng 
sản xuất và cá nhân hoạt động trong ngành điện ảnh đề ra và tuân thủ, các hoạt động sản xuất phim 
ảnh vẫn có thể tiếp tục diễn ra trong suốt năm đại dịch 2021. 
 
Khi xin giấy phép làm phim, các công ty sản xuất phải báo cáo cho Văn Phòng Điện Ảnh và Truyền 
Hình biết ước tính chi tiêu trực tiếp của họ ở Brampton. Kể từ năm 2018, những ước tính này đã tăng 
đáng kể, với tác động về mặt kinh tế ước tính tăng 959% lên đến hơn 18 triệu đô la và doanh thu cho 
Thành Phố tăng 147% lên đến gần 400.000 đô la vào năm 2021. Sự tăng trưởng này một phần là do 
sự quan tâm từ các hãng sản xuất lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ như Netflix, Apple và Amazon, cũng như 
việc sử dụng ổn định không gian studio đã chuyển đổi và các bối cảnh dựng tạm. 
 
Các dự án gần đây đã diễn ra ở Brampton bao gồm: 

• Loạt sê-ri mới của Amazon Prime Video Reacher 
• Loạt sê-ri của Paramount+ Star Trek: Strange New Worlds 
• Phim truyện của Netflix 13: The Musical và Man from Toronto 
• Loạt sê-ri của Apple+, See 
• Loạt sê-ri truyền hình của CBC, Coroner 
• Và còn rất nhiều tác phẩm khác nữa! 

  

Brampton là nơi lý tưởng để sản xuất phim. Thành Phố Brampton cam kết cung cấp các dịch vụ theo 
phong cách trợ giúp đặc biệt cho ngành này, hỗ trợ các hoạt động sản xuất với mọi quy mô cần tìm 
kiếm các địa điểm thân thiện với phim ảnh để quay phim và cung cấp các hỗ trợ khác bao gồm khu 
công viên xanh và sân thể thao của Thành Phố, các khu dân cư, khu công nghiệp, các cơ sở vật chất 
hiện đại cũng như di sản của Thành Phố và các tùy chọn đường đi khác nhau để giúp thiết lập bối 
cảnh. Văn Phòng Điện Ảnh và Truyền Hình Brampton cũng làm việc cùng với các bên liên quan khác 
của Thành Phố bao gồm Vùng Peel, Cảnh Sát Vùng Peel, các cơ quan bảo tồn, v.v. để tạo điều kiện 
thuận lợi cho nhu cầu sản xuất. 
 
Thành Phố Brampton là một thành viên của Ontario Green Screen, một sáng kiến giữa chính phủ, 
ngành, công đoàn, phường hội và hiệp hội thương mại để trao quyền cho các hãng sản xuất và studio 
đưa ra những lựa chọn bền vững. Văn Phòng Điện Ảnh và Truyền Hình Brampton cũng đang hợp tác 
chặt chẽ với Cơ Quan Phát Triển Công Nghiệp Sáng Tạo, Văn Hóa và Nghệ Thuật (Arts, Culture and 
Creative Industry Development Agency, ACCIDA) để tìm cách trao quyền cho các nhà làm phim và nhà 
sáng tạo nội dung tại Brampton cho tương lai của điện ảnh tại thành phố. 
 
Để tìm hiểu thêm về hoạt động làm phim ở Brampton, hãy truy cập brampton.ca/film 

https://www.brampton.ca/EN/Business/filmithere/Pages/Welcome.aspx


 

 

 Trích Dẫn 

“Brampton là nơi đáng đến! Thành phố này là trung tâm của ngành công nghiệp sáng tạo, các sáng 
kiến xanh và cơ hội. Để thấy sự tăng trưởng này trong lĩnh vực sản xuất phim và tác động kinh tế đối 
với thành phố diễn ra trong đại dịch COVID-19 là điều đặc biệt và là minh chứng cho vị trí, tiện nghi 
cũng như dịch vụ đẳng cấp và những hỗ trợ mà chúng tôi có ở Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Nhờ các biện pháp hiệu quả được áp dụng và đội ngũ tận tâm của chúng tôi tại Thành Phố Brampton, 
sự phát triển của chúng tôi trong lĩnh vực sản xuất phim và truyền hình đã tăng theo cấp số nhân trong 
thời kỳ đại dịch. Brampton là Thành Phố của Những Cơ Hội và việc Brampton thuộc về sân chơi quốc 
tế như một điểm đến cho ngành công nghiệp sáng tạo không còn là điều bí mật.” 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh Nghiệp, 
Thành Phố Brampton 

 
“Nhờ sự tận tâm và dịch vụ xuất sắc của Văn Phòng Điện Ảnh và Truyền Hình Thành Phố Brampton, 
chúng tôi đã có thể phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch và mang lại tăng trưởng kinh tế theo cấp 
số nhân cho thành phố. Xin chúc mừng cả đội ngũ về thành công này và xác định Brampton là nơi 
đáng đến khi nói đến sản xuất phim ảnh và truyền hình.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, 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 

 
 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
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