
Các biện pháp hiện hữu và hoạch định về  

việc thúc đẩy bình đẳng chủng tộc 

 

Sở Lao Động và Phúc Lợi 

 

Nhiệm vụ của Sở Lao động và Phúc lợi (Labour and Welfare Bureau) là bảo vệ các quyền 

và lợi ích của người lao động và thúc đẩy phúc lợi của những người nghèo khó. LWB 

cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cho công chúng bất kể nền tảng chủng tộc của họ. 

 

Biện Pháp  

Hiện Hữu 

 

 Các dịch vụ cung cấp cho công chúng là trung lập khi liên 

quan đến chủng tộc. 

 

 Dịch vụ được cung cấp bằng tiếng Trung và/hoặc tiếng 

Anh. Khi thích hợp và khả thi, LWB sẽ sắp xếp dịch vụ 

phiên dịch/dịch thuật bằng tám ngôn ngữ, cụ thể là tiếng 

Bahasa Indonesia, Hindi, Nepal, Punjabi, Urdu, Tagalog, 

Thái và tiếng Việt thông qua Trung Tâm Hỗ Trợ Dân Tộc 

Thiểu Số (CHEER) hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác. 

 

 LWB sẽ tiếp tục sắp xếp đào tạo về Pháp lệnh phân biệt 

chủng tộc (Race Discrimination Ordinance) và các vấn đề 

liên quan cho nhân viên để nâng cao hiểu biết của họ về 

bình đẳng chủng tộc. 

 

Đánh Giá Công 

Việc Tương Lai 

 LWB xem xét các dịch vụ của mình theo thời gian và cải 

thiện khi cần thiết. 



  

Các Biện Pháp Bổ 

Sung Sẽ Được 

Hiện 

 

 LWB sẽ thu thập dữ liệu và số liệu thống kê về nhu cầu 

và việc sử dụng các dịch vụ phiên dịch và dịch thuật của 

người thuộc các chủng tộc khác nhau để đánh giá hiệu quả 

của các biện pháp đã được thực hiện. 

 

   

  

 

Số Điêṇ Thoaị. : 2810 3278 

Số Fax. : 2523 1973 

Email : enquiry@lwb.gov.hk 

 

 

  

  

 

Để  tra vấn về  các biện pháp trên, vui lòng liên hệ  với Giám Đốc Điều Hành (Phúc lợi) 2

Mr Mark CHEN  qua các phương pháp sau  –

Sở  Lao Động và Phúc Lợi

Thá ng  10, 2022


