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Các biện pháp hiện có và dự định về việc thúc đẩy bình đẳng chủng tộc 
 

Sở Quy hoạch 
 

Sở Quy hoạch tìm cách thúc đẩy, hợp tác với cộng đồng của chúng tôi, phát triển 
bền vững để đạt được một nền kinh tế sôi động, một môi trường chất lượng và tiến 
bộ xã hội cả hiện tại và trong tương lai. Chúng tôi cam kết xây dựng các chiến lược 
và kế hoạch phát triển bền vững; hướng dẫn sử dụng và phát triển đất đai; tạo điều 
kiện phát triển và tái phát triển phù hợp; và khuyến khích sự tham gia và hỗ trợ của 
cộng đồng. Để cung cấp dịch vụ chất lượng cho công chúng, chúng tôi dành sự quan 
tâm đúng mức đến việc thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ của những 
người thuộc các chủng tộc khác nhau. 

 

Dịch vụ 
quan tâm 

 Sở Quy hoạch chịu trách nhiệm chuẩn bị các loại kế hoạch 
thị trấn để hướng dẫn sử dụng và phát triển đất đai hợp lý. 
Các kế hoạch này bao gồm các chiến lược phát triển tại các 
kế hoạch lãnh thổ, thị trấn theo luật định và kế hoạch bố trí 
chi tiết ở cấp huyện địa phương. Chúng tôi cũng thực hiện 
các nghiên cứu chuyên đề và thực hiện các hành động chống 
lại việc sử dụng đất trái phép. 

 
 Công chúng có thể có được thông tin quy hoạch từ hai Bộ 

phận Điều tra Quy hoạch (PEC) của Sở Quy hoạch đặt tại 
Văn phòng Chính phủ thuộc Tầng 17 North Point và Văn 
phòng Chính phủ Tầng 14 Sha Tin. Sở Quy hoạch cũng cung 
cấp dịch vụ cho Quầy Lễ tân của Ủy ban Kế hoạch Thị trấn 
(TPB) trên Văn phòng Chính phủ Tầng 15 North Point. Ngoài 
ra, chúng tôi điều hành Phòng trưng bày Thành phố tại Số 3 
Edinburgh Place ở Trung tâm. 

 

Các biện 
pháp hiện 
có 

 Sở Quy hoạch tiếp tục cung cấp các dịch vụ công cộng bằng 
các ngôn ngữ chính thức của Hồng Kông (tức là tiếng Trung 
và tiếng Anh), bao gồm các tài liệu và kế hoạch theo luật định. 
Ngoài ra, các tài liệu tham vấn, thông tin, tờ rơi, sách nhỏ và 
áp phích được sử dụng cho các bài tập về sự tham gia của 
cộng đồng cũng được xuất bản bằng cả hai ngôn ngữ chính 
thức để phân phát cho công chúng. Phòng trưng bày Thành 
phố cung cấp địa điểm triển lãm công cộng với các triển lãm 
và dịch vụ hướng dẫn bằng cả ngôn ngữ chính thức cũng như 
tiếng Phổ thông/tiếng Trung giản thể. 
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 Dịch vụ phiên dịch sẽ được sắp xếp khi cần thiết và phù hợp 
thông qua Trung tâm Hòa hợp và Nâng cao Cư dân Dân tộc 
thiểu số (CHEER).  CHEER cung cấp dịch vụ phiên dịch qua 
điện thoại bằng tám ngôn ngữ, cụ thể là tiếng Bahasa 
Indonesia, tiếng Hindi, tiếng Nepal, tiếng Ba Tư, tiếng Urdu, 
tiếng Tagalog, tiếng Thái và tiếng Việt.  Thông báo về việc 
cung cấp dịch vụ trên được đăng tại PEC, Quầy lễ tân của 
TPB và Phòng trưng bày thành phố. 

 
 Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo/hướng dẫn công việc 

cho nhân viên để nâng cao nhận thức và sự nhạy cảm của họ 
về bình đẳng chủng tộc. Sổ tay hướng dẫn công việc liên quan 
và hướng dẫn cho cấp tuyến đầu đã được cung cấp tương ứng. 

 

Đánh giá công 
việc tương lai 

 Đôi khi, Phòng Quy hoạch sẽ xem xét các dịch vụ của chúng 
tôi, với sự xem xét thích đáng đối với các phản hồi và đề xuất 
của người dân nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng. Để 
liên tục đánh giá và cải tiến việc cung cấp dịch vụ, dữ liệu và 
thông tin về việc sử dụng dịch vụ của những người thuộc các 
chủng tộc khác nhau được thu thập. 

 

Các biện 
pháp bổ sung 
đã thực 
hiện/sắp thực 
hiện 

 Phòng Kế hoạch đã tham gia vào Chương trình Thực tập dành 
cho Sinh viên Không phải Dân tộc Trung Quốc (NEC) của 
Cục Dịch vụ Dân sự (CSB) và cung cấp một suất cho một 
sinh viên NEC đăng ký học đại học toàn thời gian tại một cơ 
sở giáo dục đại học cấp bằng địa phương trong năm 2021, 
nhằm giúp những người trẻ NEC tích lũy kinh nghiệm làm 
việc và nâng cao khả năng cạnh tranh của họ đối với việc làm. 
Sinh viên NEC đã giúp tăng cường các biện pháp thúc đẩy 
bình đẳng chủng tộc đã được Bộ thông qua. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục tham gia vào Chương trình Thực tập khi có cơ hội

 

Mọi thắc mắc liên quan đến các biện pháp hiện có và dự định nhằm thúc đẩy bình 
đẳng chủng tộc, vui lòng liên hệ với Ông Kevin C P NG, Trưởng phòng Dịch vụ Kỹ 
thuật/Phòng Quy hoạch Thị trấn qua các kênh sau - 

 
Số điện thoại : 2231 4666 
Số fax : 2877 0389 
Email : kcpng@pland.gov.hk 
Địa chỉ bưu chính : 17/F, North Point Government Offices, 333 Java Road, 

North Point, Hong Kong 

Phòng Quy hoạch 
Tháng 07 năm 2022 


