
 

 

THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
   

Thành Phố Brampton tại Hội Nghị và Cuộc Họp Thường Niên năm 2022 của 
AMO: ủng hộ giao thông vận tải, sức khỏe và sự thịnh vượng trong tương 

lai 

 

BRAMPTON, ON (Ngày 12 tháng 8 năm 2022) – Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8, một phái đoàn từ 
Thành Phố Brampton sẽ tham gia Hội Nghị và Cuộc Họp Thường Niên năm 2022 của Hiệp Hội Các 
Thành Phố (AMO, Association of Municipalities). Các Thành Viên của Hội Đồng và các viên chức 
Thành Phố, do Thị Trưởng Patrick Brown dẫn đầu, sẽ tham gia với các Bộ Trưởng chính phủ, các viên 
chức và các bên liên quan chính trên toàn tỉnh bang về những vấn đề quan trọng nhất đối với 
Brampton. 
  
Khi Thành Phố tiếp tục tiến lên khỏi đại dịch COVID-19 và nỗ lực xây dựng một Brampton tốt hơn và 
mạnh hơn, các ưu tiên sẽ xoay quanh việc đảm bảo một cộng đồng lành mạnh, phát triển mạnh mẽ và 
thịnh vượng. Những ưu tiên này bao gồm:  

• Xây dựng giao thông vận tải tốt hơn – duy trì dịch vụ hiện có, đầu tư vào các dự án cơ sở hạ 
tầng xanh chiến lược và mở rộng vận chuyển đơn hàng cao hơn. 

• Cải thiện chăm sóc sức khỏe – nhận được nguồn tài trợ tức thì để thu hẹp khoảng cách 
chăm sóc sức khỏe của Brampton nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại và ngày càng tăng của 
cộng đồng. 

• Tăng cường nền kinh tế – hỗ trợ đổi mới và chuyển đổi công nghệ của Thành Phố, thu hút 
các khoản đầu tư tầm cỡ, xúc tiến các dự án cơ sở hạ tầng và đảm bảo tính toàn diện. 

• Thể hiện hành động vì khí hậu và tính bền vững – thúc đẩy các ưu tiên hành động vì khí 
hậu, bao gồm thúc đẩy các cơ hội vận chuyển và giao thông tích cực, giảm phát thải khí nhà 
kính, tập trung vào hiệu quả năng lượng và hồi sinh không gian tự nhiên và tán cây đô thị. 

• Cung cấp nhiều lựa chọn nhà ở hơn – giải quyết nhà ở một cách toàn diện để đảm bảo 
người dân tìm thấy nhà ở mà họ có thể mua được, cải thiện khả năng chi trả nhà ở bằng cách 
cung cấp nhiều lựa chọn nhà ở hơn và khuyến khích các loại hình cung cấp nhà ở phù hợp. 

Để tìm hiểu thêm về các ưu tiên chính của Thành Phố, hãy nhấp vào đây. 

 Trích dẫn 

“Brampton là thành phố phát triển nhanh nhất trong số 25 thành phố lớn nhất của Canada và khi chúng 
tôi tiếp tục thực hiện các bài học kinh nghiệm rút ra từ đại dịch COVID-19, chúng tôi luôn tận tâm xây 
dựng các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và hiệu quả với các cấp chính quyền khác để đảm bảo chúng 
tôi là một cộng đồng phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng. Tôi biết ơn sự hỗ trợ mà Tỉnh Bang đã dành 
cho chúng tôi trong Nhiệm Kỳ Hội Đồng này và cam kết của họ trong việc cải thiện thành phố của 
chúng ta. Tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với họ và tất cả các đối tác để hiện thực hóa tiềm năng 
to lớn của Brampton”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx


 

 

“Nhân viên của Thành Phố Brampton tận tâm hỗ trợ Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng: Brampton là một 
Thành Phố Hoạt Động Tốt, bằng cách tập trung vào các cơ hội vận động chính sách và hợp tác với 
các đối tác chính phủ của chúng tôi để thúc đẩy các dự án và sáng kiến quan trọng nhất đối với cư dân 
của chúng tôi. Công việc mà chúng tôi tiếp tục thực hiện với Tỉnh Ontario đóng một vai trò hết sức 
quan trọng đối với tương lai của thành phố chúng ta. Chúng tôi mong muốn được tham gia với các 
đồng nghiệp của chúng tôi trong hội nghị và thảo luận về các ưu tiên chính cho cộng đồng của chúng 
ta.  

- 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 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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