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Umiiral at binalak na mga hakbang hakbang sa promosyon ng pagkapantay-pantay ng 
lahi 

 
Departmentong Nagpaplano 

 
Ang Departamento ng Pagpaplano ay naglalayong magsulong, nagtatrabaho sa 
pakikipagtulungan sa aming komunidad, napapanatiling pag-unlad upang makamit ang isang 
masiglang ekonomiya, isang kalidad na kapaligiran at pag-unlad sa lipunan pareho ngayon at 
sa hinaharap. Kami ay nakatuon sa pagbabalangkas ng mga napapanatiling estratehiya at plano; 
gabay sa paggamit at pag-unlad ng lupa; pinadali ang naaangkop na pag-unlad at muling 
pagpapaunlad; at hinihikayat ang paglahok at suporta ng komunidad. Upang magbigay ng 
kalidad ng serbisyo para sa pangkalahatang publiko, babayaran ang nararapat na pansin sa 
pagtaguyod ng pantay na pag-access sa mga serbisyo ng mga taong may iba't ibang lahi. 

 

Serbisyong 
Nagmamalasa
kit  

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiiral na 
mga Hakbang 

 Ang Departamento ng Pagpaplano ay may pananagutan sa 
paghahanda ng iba't ibang uri ng mga plano ng bayan upang gabayan 
ang wastong paggamit at pagbuo ng lupa. Kasama sa mga plano na 
ito ang mga estratehiya sa pag-unlad sa teritoryo, ayon sa batas na 
plano ng bayan at detalyadong plano ng layout sa lokal na antas ng 
distrito. Nagsasagawa rin kami ng mga topikal na pag-aaral at 
nagsasagawa ng mga aksyon laban sa hindi awtorisadong paggamit 
ng lupa. 

 
 Ang publiko ay maaaring makakuha ng impormasyon sa pagpaplano 

mula sa dalawang Mga Nagpaplano sa Pagtatanong na Counters 
(PEC) ng Departamentong Nagpaplano na matatagpuan sa 17 / F 
North Point na Mga Opisina ng Pamahalaan at 14 / F Sha Tin Mga 
Opisina ng Pamahalaan. Ang Departamento ng Nagpaplano ay 
nagbibigay din ng mga serbisyo sa Bayan ng Board na Nagpaplano 
(TPB's) Tagatanggap na Counter sa 15 / F North Point Mga Opisina 
ng Pamahalaan. Bilang karagdagan, pinapatakbo namin ang Syudad 
Gallerya na matatagpuan sa 3 Edinburgh na Lugar sa Sentral. 

 
 Ang Departamento ng Nagpaplano ay patuloy na nagbibigay ng 

pampublikong serbisyo sa opisyal na wika ng Hong Kong (hal. Intsik 
at Ingles), kabilang ang mga dokumento at plano sa pagpaplano ng 
batas. Sa karagdagan, ang mga dokumento sa konsultasyon, 
impormasyon digests, polyeto, mga buklet at poster na ginamit para 
sa publikong pakikipag-ugnayan na pagsasany ng mga pag-aaral ng 
pagpaplano ay nai-publish din sa parehong opisyal na wika para sa 
pamamahagi sa pangkalahatang publiko. Ang Syudad ng Gallerya ay 
nagbibigay ng pampublikong lugar ng eksibisyon na may mga 
eksibit at gabbay sa parehong opisyal na wika pati na rin 
Putonghua/pinasimpleng Intsik.
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 Ang serbisyo ng interpretasyon ay isasaayos kung saan kinakailangan 
at naaangkop sa pamamagitan ng Senter para sa Harmonya at 
Pagpapahusay ng Etnikong Minorya Resities (CHEER). Nagbibigay 
ang CHEER ng mga serbisyo ng interpretasyon sa telepono sa walong 
wika, lalo na ang Bahasa Indonesia, Hindi, Nepali, Punjabi, Urdu, 
Tagalog, Thai at Vietnamese. Ang mga paunawa sa pagbibigay ng 
naturang serbisyo ay nai-paskil sa PEC, TPB's Tagtanggap na Counter 
sa Siyudad ng Gallerya. 
 

 Ang mga sesyon ng pagsasanay/briefing sa trabaho ng mga kawani 
upang mapaghusay ang kanilang kaalaman at pagiging sensitibo sa 
pantay na pagtingin sa mga lahi ay regular na isasaayos. Ang mga 
naaangkop na basahin tungkol sa trabaho at mga alituntunin para sa 
antas na frontline ay ibibigay din. 

 

Pagtatasa sa 
Hinaharap na 
Trabaho 

  Ang Departamento ng Nagpaplano ay susuriin ang aming mga 
serbisyo mula oras-oras, na may nararapat na pagsasaalang-alang sa 
pampublikong mga puna at mungkahi na may pananaw upang 
matugunan ang mga pangangailangan ng ang publiko. Para sa 
patuloy na pagtatasa at pagpapahusay ng pagbibigay ng serbisyo, 
datos at impormasyong ginagamit ng serbisyo ng mga tao ng 
magkakaibang lahi ay kokolektahin. 

 

Karagdagdang 
mga Hakbang na 
Kinuha/kukunin 

 Ang Departamento ng Nagpaplano ay nakilahok sa Programa ng 
Pagsasanay ng Kawanihan ng Serbisyo Sibil  (CSB) para sa mga 
Hindi lahing Tsino (NEC) na mga Mag-aaral at nagbigay ng isang 
paglalagay ng isang NEC na mag-aaral na naka-enrol sa isang 
pangbuong oras na pag-aaral sa kolehiyo sa isang lokal na 
institusyong pang edukasyon na nagbibigay ng degree noong 2021, 
nang may pananaw ng pagbibigay tulong sa mga kabataang NEC na 
magkaroon ng karanasan sa pagtatrabaho at mapaghusay ang 
kanilang pagiging  handa para sa pagtatrabaho. Ang estudyanteng 
NEC ay tumulong na mapaghusay ang mga alituntunin sa 
pagpapalaganap ng pantay na pagtingin sa iba’t ibang lahi na 
ipinapatupad ng Departamento. Magpapatuloy kaming  makikilahok  
sa programa ng pagsasanay kapag may pagkakataon

 

Para sa mga katanungan tungkol sa umiiral at nakaplanong mga hakbang sa pagsulong ng 
pagkakapantay-pantay ng lahi, mangyaring makipag-ugnayan kay G Kevin C P NG, Pinuno ng 
Bayan na Tagaplano / Technikal na Serrvbisyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na channel - 

 
Telepono no. : 2231 4666 
Fax na no. : 2877 0389 
Email : kcpng@pland.gov.hk 
Postal Address : 17/F, North Point Government Offices, 333 Java Road, 
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