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Các Biện Pháp Hiện Hữu Và Hoạch Định  
Về Việc Thúc Đẩy Bình Đẳng Chủng Tộc 

 
Phòng Xét Nghiệm Chính Phủ 

 
 
 
Phòng Xét Nghiệm Chính Phủ (GL) nhằm cung cấp cho cộng đồng của chúng ta 
các dịch vụ phân tích, pháp y và tư vấn chất lượng, đạt được thông qua tiến bộ 
khoa học và tiêu chuẩn đo lường. Chúng tôi rất coi trọng việc đảm bảo quyền 
truy cập bình đẳng vào thông tin của GL bởi tất cả các thành viên trong cộng 
đồng, bất kể nền tảng chủng tộc của họ. 
 

Liên Quan  
Về Dịch Vụ 

  GL cung cấp một loạt các dịch vụ phân tích, điều tra và tư 
vấn và hỗ trợ để cho phép các phòng ban và văn phòng 
của Chính quyền Đặc khu Hong Kong đáp ứng trách 
nhiệm của họ về luật pháp và trật tự, sức khỏe cộng đồng 
và an toàn, bảo vệ môi trường, doanh thu của chính phủ, 
lợi ích người tiêu dùng và việc thực hiện các chính sách 
của chính phủ. 

Phương Pháp 
Hiện Hữu 

  Dịch vụ dịch thuật sẽ được sử dụng để xử lý các thắc mắc 
từ những người thuộc chủng tộc đa dạng. 
 

Đánh Giá Công 
Việc Tương Lai 

  GL sẽ xem xét các dịch vụ của chúng tôi theo thời gian, 
nhằm đáp ứng nhu cầu của những người thuộc chủng tộc 
đa dạng. 
 

   Ý kiến / Phản hồi từ nhân viên và các thành viên trong 
cộng đồng sẽ được xem xét để liên tục cải thiện các dịch 
vụ được cung cấp. 
 

Các Biện Pháp Bổ 
Sung Đã Thực 
Hiện / Sẽ Được 
Thực Hiện 

  GL sẽ khuyến khích nhân viên tham gia các khóa đào tạo 
liên quan để nâng cao nhận thức và sự nhạy cảm đối với 
sự bình đẳng chủng tộc. 

 
Mọi thắc mắc liên quan đến các biện pháp hiện hữu và hoạch định về thúc đẩy 
bình đẳng chủng tộc, xin vui lòng liên hệ với Trợ lý Bộ Trưởng 1 (Mr Melvin 
CHEUNG) qua các phương pháp sau- 
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