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Các biện pháp hiện có và dự kiến 

về thúc đẩy bình đẳng chủng tộc 

Bộ Tư pháp 

(bao gồm cả Thư ký Văn phòng Tư pháp) 

Pháp quyền là giá trị cốt lõi của cộng đồng chúng tôi. Đây cũng là nền tảng cho 

sự thành công của Hồng Kông với tư cách là một trung tâm tài chính quốc tế 

hàng đầu. Sở Tư pháp đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật của 

chúng tôi. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý cho các cơ quan và bộ 

phận khác của Chính phủ, đại diện cho Chính phủ trong các thủ tục pháp lý, 

soạn thảo các dự luật của chính phủ, đưa ra các quyết định truy tố và thúc đẩy 

pháp quyền. Đây là một mục tiêu chính sách quan trọng của Bộ nhằm nâng cao 

vị thế của Hồng Kông như một trung tâm khu vực về các dịch vụ pháp lý và giải 

quyết tranh chấp. 

Dịch vụ liên quan   Công chúng có thể đưa ra các thắc mắc/nhận xét chung 

cho bộ phận của chúng tôi qua đường dây nóng hỏi đáp 

chung, email, fax và bưu điện.   

 Công chúng và luật sư có thể tống đạt hoặc gửi các tài 

liệu của tòa án và các thư từ khác về các vấn đề do Bộ 

phận Dân sự và Bộ phận Truy tố xử lý đến các quầy tiếp 

tân tương ứng và thanh toán cho Văn phòng Hỗ trợ.   

Biện pháp hiện có  Các dịch vụ của chúng tôi mang tính trung lập về chủng

tộc và được cung cấp bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.

Dịch vụ dịch thuật sẽ được sắp xếp để trả lời bằng văn

bản cho (các) thư đến bằng tiếng nước ngoài khi cần thiết

và thích hợp.

Đánh giá công 

việc trong tương 

lai 

 Các dịch vụ của chúng tôi sẽ được xem xét theo thời gian

và được cải thiện khi cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu của

những người thuộc các chủng tộc khác nhau.

 Dữ liệu và số liệu thống kê (dữ liệu phi cá nhân) về việc

sử dụng dịch vụ của những người thuộc các chủng tộc

khác nhau sẽ được thu thập để đánh giá nhu cầu của họ

đối với các dịch vụ khác.
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Các biện pháp bổ 

sung đã thực 

hiện/Sẽ được thực 

hiện 

 Dịch vụ thông dịch sẽ được sắp xếp khi cần thiết và thích

hợp thông qua Trung tâm Hòa hợp và Nâng cao Cư dân

Dân tộc thiểu số (CHEER). CHEER cung cấp dịch vụ

thông dịch qua điện thoại bằng tám ngôn ngữ, cụ thể là

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

Thái Lan và Việt Nam.

 Nhân viên của chúng tôi sẽ được sắp xếp để trải qua khóa

đào tạo để nâng cao sự nhạy cảm và hiểu biết của họ về

bình đẳng chủng tộc trong việc cung cấp dịch vụ. Họ sẽ

được trang bị các kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để làm

việc hiệu quả với người sử dụng dịch vụ.

Nếu có thắc mắc liên quan đến các biện pháp hiện có và dự kiến nhằm thúc đẩy 

bình đẳng chủng tộc, vui lòng liên hệ với Bà Liz WONG, Cán bộ Điều hành 

Cấp cao (Phòng Quan hệ Hành chính & Nhân viên) qua các kênh sau: 

Số điện thoại 

Số fax 

Email 

: 3702 4100
: 3902 8638
: ad@doj.gov.hk

Sở Tư pháp 

mailto:ad@doj.gov.hk

