
 

 

THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
   

Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Brampton Paul Vicente được bầu vào Hội Đồng 
Quản Trị của AMO nhiệm kỳ 2022 đến 2024 

  

BRAMPTON, ON (Ngày 18 tháng 8 năm 2022) – Tại Hội Nghị và Cuộc Họp Thường Niên năm 2022 
của Hiệp Hội Các Thành Phố (AMO, Association of Municipalities) ngày hôm qua, Ủy Viên Hội Đồng 
Khu Vực Brampton, Paul Vicente đã được bầu vào Hội Đồng Quản Trị AMO với tư cách là thành viên 
của Đơn Vị Chính Trị Cấp Khu Vực và Bậc Đơn cho nhiệm kỳ hội đồng quản trị năm 2022 đến 2024. 
  
AMO là một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho hầu hết tất cả 444 chính quyền thành phố của Ontario. 
AMO hỗ trợ chính quyền thành phố mạnh mẽ và hiệu quả ở Ontario và thúc đẩy giá trị của chính quyền 
thành phố như một thành phần quan trọng và thiết yếu trong hệ thống chính trị của Ontario và Canada. 

Trong nhiệm kỳ 2022 đến 2024, AMO sẽ đặc biệt tập trung vào các vấn đề liên quan đến phục hồi và 
thịnh vượng kinh tế, quy hoạch và tăng trưởng, nhà ở giá cả phải chăng, chấm dứt tình trạng vô gia 
cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng băng thông rộng và giao thông. Ngoài ra, AMO đang tập trung vào 
cơ sở hạ tầng xã hội và các chính sách cho phép mọi người ở Ontario phát huy hết tiềm năng của 
mình. Đầu tư vào y tế công cộng, hỗ trợ y tế cộng đồng, chăm sóc dài hạn, dịch vụ nhân sinh, sức 
khỏe tâm thần cộng đồng và trình trạng nghiện ngập là những ưu tiên hàng đầu của AMO. 
  
Thành Phố Brampton đã tham gia Hội Nghị Trực Tuyến AMO năm 2022 từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 
8. Tìm hiểu thêm ở đây. 
  
Trích Dẫn  
  
“Thay mặt cho Hội Đồng Thành Phố Brampton, tôi xin chúc mừng Ủy Viên Hội Đồng Vicente đã được 
bầu vào Hội Đồng Quản Trị của AMO cho nhiệm kỳ 2022 đến 2024. Quan hệ đối tác mạnh mẽ và hiệu 
quả với các thành phố trên khắp Ontario sẽ giúp thúc đẩy các nỗ lực vận động để xây dựng cộng đồng 
xanh hơn, quản lý tăng trưởng và củng cố nền kinh tế. Cam kết về một Brampton và Vùng Peel vững 
mạnh của Ủy Viên Hội Đồng Vicente sẽ là tài sản đối với cư dân của chúng ta cũng như tất cả các 
thành viên AMO.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Tôi rất vinh dự được bầu vào Hội Đồng Quản Trị AMO cho nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp và mong muốn 
được làm việc với các thành phố trên khắp Ontario và các Hội Đồng tương quan của chúng ta để vận 
động cho Brampton và đưa các ưu tiên của Thành Phố và Vùng lên cấp tỉnh bang”. 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, 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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