
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
  

Thành Phố Brampton phê duyệt kế hoạch kích thích nền kinh tế và tăng 
cường phát triển cộng đồng  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 9 tháng 4 năm 2021) – Tại cuộc họp tuần này, Hội Đồng Thành Phố 
Brampton đã thông qua Kế Hoạch Cải Thiện Cộng Đồng (CIP) để kích thích tăng trưởng việc làm, hỗ 
trợ mở rộng xây dựng mới trong các lĩnh vực mục tiêu và củng cố nền kinh tế địa phương của 
Brampton. 

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Thành Phố vẫn cam kết hỗ trợ khôi phục và phục hồi cộng đồng doanh 
nghiệp. 

Vào năm ngoái, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã thông qua Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế như một 
khuôn khổ để đưa Thành Phố tiến lên. Chiến lược được tổ chức thành bốn nền tảng: Đổi Mới, Công 
Nghệ và Khởi Nghiệp, bao gồm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ; Đầu 
Tư; Nghệ Thuật, Văn Hóa và Du Lịch; và Cơ Sở Hạ Tầng.   

Thành Phố tiếp tục thu hút đầu tư và các đơn đăng ký quy hoạch mà Brampton nhận được trong Quý 1 
năm 2021 gần gấp đôi so với ba tháng đầu năm 2020 và 2019. 

Để xây dựng trên đà tăng đó, việc thiết lập CIP là một bước nữa nhằm khởi động lại nền kinh tế địa 
phương và tăng cường hơn nữa lợi thế cạnh tranh của Brampton. Đạo Luật Quy Hoạch của Tỉnh Bang 
Ontario cho phép các thành phố trực thuộc địa phương chỉ định một khu vực là Khu Vực Dự Án Cải 
Thiện Cộng Đồng, cung cấp các khuyến khích tài chính và phi tài chính cho khu vực tư nhân để tạo cơ 
hội việc làm và các tiện nghi cần thiết cho một Thành Phố đang phát triển. 

Trong số các công cụ tiềm năng sẽ được cung cấp theo CIP, ưu đãi ban đầu sẽ là Trợ Cấp Tương 
Đương Tăng Thuế (TIEG) nhằm thu hút việc làm tại văn phòng bao gồm các mục đích sử dụng bổ 
sung như không gian nghiên cứu và phòng thí nghiệm. TIEG là một khoản trợ cấp, hoặc khoản giảm 
giá, để bù đắp một phần khoản tăng thuế tài sản mà chủ doanh nghiệp sẽ phải đối mặt. 

Ngoài ra, bằng cách triển khai TIEG trên toàn thành phố cho việc làm tại văn phòng, Thành Phố 
Brampton sẽ có thể tiếp cận TIEG của Khu Vực đang được cung cấp thông qua Chương Trình Văn 
Phòng Chính, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2021. Việc tăng cường đầu tư vào các dự án cho không gian 
văn phòng chất lượng cũng thúc đẩy một môi trường “cộng đồng hoàn chỉnh”, nơi cư dân có thể sinh 
sống, làm việc và học hỏi. 

Nhân viên thành phố đã được chỉ đạo chuẩn bị và hoàn thiện CIP trong Quý 2 và Quý 3 năm 2021. 
Thành Phố sẽ tổ chức một cuộc họp công khai theo luật định vào cuối năm nay và CIP cuối cùng sẽ 
được gửi đến Sở Gia Cư và Công Tác Đô Thị Ontario để xem xét và cho ý kiến. CIP dự kiến sẽ ra mắt 
vào cuối Quý 4. 

CIP sẽ được cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định và được xem xét thường xuyên để đảm 
bảo các mục tiêu và mục tiêu khách quan của nhu cầu việc làm của Thành Phố Brampton đang được 
đáp ứng. CIP cũng phù hợp với các Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng là “Thành Phố Cơ Hội”. 

https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Opportunities.aspx


 

 

CIP nhằm mục đích thu hút thêm việc làm trong các lĩnh vực chính của kế hoạch: đổi mới và công 
nghệ; khởi ngiệp; khoa học sức khỏe và đời sống; và sản xuất tiên tiến. Điều kiện thị trường hiện tại ở 
Brampton hỗ trợ việc tiếp tục đầu tư xây dựng mới ở từng lĩnh vực này. 

Trích dẫn 

“Kế Hoạch Cải Thiện Cộng Đồng đưa ra nhiều cách để nâng cao khả năng của Thành Phố Brampton 
trong việc khuyến khích đầu tư tư nhân để góp phần phục hồi kinh tế địa phương của chúng ta. 
Brampton là một Thành Phố Cơ Hội và việc thiết lập CIP là một phần quan trọng khác để thực hiện các 
mục tiêu của chúng ta khi vượt qua đại dịch để phục hồi kinh tế”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Theo Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế của chúng tôi, Hội Đồng đã xác định CIP là một trong những hạng 
mục đầu tư quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương. Họ là trụ cột của nền kinh tế của 
chúng ta. Khi mà các doanh nghiệp của Brampton thành công, đây chính là lúc tất cả chúng ta đều 
chiến thắng”. 

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

“Kế Hoạch Cải Thiện Cộng Đồng này sẽ giúp củng cố các khu vực lân cận cũng như kích thích đầu tư 
vào khu vực tư nhân và hồi sinh cộng đồng thông qua các hoạt động và quan hệ đối tác chính của 
chúng tôi”. 

• Pat Fortini, Khu 7 & 8, Ủy Viên và Phó Chủ Tịch Hội Đồng Khu Vực, Ủy Ban Kế Hoạch và Phát 
Triển, Thành Phố Brampton 

“Tầm Nhìn 2040 của Thành Phố nhận ra nhu cầu tăng lực lượng lao động của Thành Phố, những 
người sống và làm việc trong cộng đồng. Kế Hoạch Cải Thiện Cộng Đồng sẽ giúp Brampton chuyển 
đổi sang tỷ lệ việc làm có mật độ cao hơn bằng cách thu hút nhiều đầu tư văn phòng hơn trong cộng 
đồng của chúng ta.” 

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

“Khi hoàn thành, Kế Hoạch Cải Thiện Cộng Đồng sẽ bao gồm một ‘hộp công cụ’ gồm các chương trình 
tài chính và phi tài chính tiềm năng, nhằm kích thích các lợi ích lâu dài cho Thành Phố Brampton bao 
gồm tạo việc làm, thu thuế và cải thiện tổng thể chất lượng cuộc sống cho cư dân.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, 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. 
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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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

