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Thành Phố Brampton nhận Giải Thưởng Trình Bày Ngân Sách Xuất Sắc 

BRAMPTON, ON (Ngày 29 tháng 8 năm 2022) – Thành Phố Brampton đã nhận được Giải 
Thưởng Trình Bày Ngân Sách Xuất Sắc từ Hiệp Hội Cán Bộ Tài Chính Chính Phủ 
(Government Finance Officers Association, GFOA) của Hoa Kỳ và Canada cho năm thứ bảy 
liên tiếp. 
 
Giải thưởng này thể hiện thành tựu quan trọng của Thành Phố Brampton, phản ánh cam kết 
đáp ứng các nguyên tắc cao nhất về ngân sách của chính phủ. Để nhận được Giải Thưởng 
Trình Bày Ngân Sách Xuất Sắc, Thành Phố Brampton phải đáp ứng các hướng dẫn được 
công nhận trên toàn quốc về việc trình bày ngân sách hiệu quả, bao gồm: 

• Tài liệu về chính sách; 
• Kế hoạch tài chính; 
• Hướng dẫn hoạt động; và 
• Thiết bị liên lạc. 

Tài liệu về ngân sách phải được đánh giá thành thạo trong cả bốn hạng mục và trong 14 tiêu 
chí bắt buộc để nhận giải thưởng. Ngân Sách năm 2022 bao gồm khoản thu một phần trăm để 
hỗ trợ mở rộng chăm sóc sức khỏe, duy trì các chương trình và dịch vụ, đóng góp kỷ lục cho 
cơ sở hạ tầng và hỗ trợ tăng trưởng của doanh nghiệp. 

Có hơn 1.700 người tham gia Chương Trình Giải Thưởng Ngân Sách của GFOA. GFOA thúc 
đẩy tính xuất sắc trong lĩnh vực tài chính của chính phủ bằng cách cung cấp các phương pháp 
hay nhất, phát triển chuyên môn, nguồn lực và nghiên cứu thực tiễn cho hơn 21.000 thành 
viên. 
 
Trích dẫn 

“Việc chúng ta giành được Giải Thưởng Trình Bày Ngân Sách Xuất Sắc từ Hiệp Hội Cán Bộ 
Tài Chính Chính Phủ cho Ngân Sách năm 2022 là một thành tựu ấn tượng thể hiện nỗ lực của 
chúng ta trong việc đáp ứng các nguyên tắc cao nhất về ngân sách của chính phủ. Việc Thành 
Phố đã nhận được giải thưởng này trong bảy năm liên tiếp ghi nhận cam kết tận tâm của 
chúng ta đối với sự minh bạch tài chính và quản trị tốt cho người dân và các doanh nghiệp ở 
Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton; Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách 

“Quy trình Lập Ngân Sách là sự cộng tác giữa Hội Đồng, nhân viên, cư dân và cộng đồng 
doanh nghiệp của chúng ta để hỗ trợ định hình tương lai Brampton. Chúng ta tự hào được 
công nhận với giải thưởng xuất sắc này trong năm thứ bảy liên tiếp.” 



 

 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 và 5, kiêm Phó Chủ Tịch, Ủy Ban Ngân 
Sách, Thành Phố Brampton 

“Là một Thành Phố Vận Hành Tốt, Thành Phố Brampton và đội ngũ nhân viên nỗ lực đạt được 
sự xuất sắc để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng của mình. Chúng ta rất vinh 
hạnh được nhận giải thưởng danh giá về ngân sách chính phủ này, và mong muốn được phát 
triển thêm một đề xuất Ngân Sách chất lượng cao, cởi mở và tiếp cận được cho cư dân và 
các doanh nghiệp của Brampton trong năm nay.” 

- 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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