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Các biện pháp hiện hữu và hoạch định 
về việc thúc đẩy bình đẳng chủng tộc 

 
 

Hộ  Đồng Năng Suất Hong Kong 
(Hong Kong Productivity Council) 

 
 

Hội Đồng Năng Suất Hong Kong (HKPC) là một tổ chức đa lĩnh vực được thành lập theo luật 

vào năm 1967, nhằm thúc đẩy xuất sắc năng suất thông qua các công nghệ tiên tiến được tích 

hợp và các dịch vụ sáng tạo để hỗ trợ các doanh nghiệp Hong Kong. HKPC là nhà vô địch và 

chuyên gia trong việc tạo điều kiện thúc đẩy quá trình tái công nghiệp hóa của Hong Kong được 

trao quyền bởi i4.0 và e4.0 - tập trung vào R & D, IoT, phân tích dữ liệu lớn, phát triển công 

nghệ AI và Người Máy, sản xuất kỹ thuật số, v.v., để giúp các doanh nghiệp và ngành công 

nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, giảm chi phí hoạt động, tăng năng suất và nâng 

cao khả năng cạnh tranh 

 
Liên Quan về Dịch Vụ  HKPC cung cấp các dịch vụ tư vấn công nghệ và quản lý cũng như 

đào tạo cho ngành công nghiệp.. 

 

Các Biện Pháp Hiện Hữu         Dịch vụ cung cấp 

 
- Dịch vụ tư vấn và đào tạo của HKPC, v.v. được cung cấp 

bằng tiếng Anh và / hoặc tiếng Trung nếu thích hợp. 

 

 Thông tin truyền thông: 

 
- Thông tin công ty và dịch vụ của HKPC được công bố trên 

trang web của họ dưới dạng song ngữ (tiếng Anh và / hoặc 

tiếng Trung) để công chúng dễ hiểu. 

  
- Công chúng tra vấn qua email hoặc điện thoại được hồi đáp 

bằng tiếng Anh và / hoặc tiếng Trung nếu thích hợp. 

 

 Đào tạo nhân viên: 

 
- Nâng cao nhận thức của nhân viên về sự nhạy cảm chủng tộc, 

đa dạng văn hóa và hiểu biết về Hành Vi Phân Biệt Chủng Tộc 

(RDO) thông qua đào tạo định kỳ được tổ chức với EOC.  

 
 

Đánh Giá Công 

Việc Tương Lai 

 

 HKPC sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hiện hữu và thường 

xuyên đánh giá việc cung cấp dịch vụ của mình để đảm bảo tính 

trung lập về chủng tộc và thực hiện các cải thiện khi cần thiết. 
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Các Biện Pháp 

Bổ Sung Đã 

Thực Hiện / Sẽ 

Được Thực Hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 HKPC sẽ tiếp tục quan sát nhu cầu của các nhóm dân tộc khác 

nhau khi đưa ra các dịch vụ và biện pháp nhằm đảm bảo các dịch 

vụ hoặc thông tin được cung cấp cho công chúng một cách bình 

đẳng, bất kể nền tảng chủng tộc. 

 

 HKPC sẽ cung cấp dịch vụ hoặc thông tin của chúng tôi bằng 8 

ngôn ngữ (tức là Bahasa Indonesia, Hindi, Nepal, Tagalog, Thái 

Lan, Urdu, tiếng Việt  và Punjabi) khi cần thiết. 

 

 

Mọi tra vấn liên quan đến các biện pháp hiện hữu và hoạch định nhằm thúc đẩy bình đẳng 

chủng tộc, vui lòng liên hệ với Giám đốc Nhân sự của chúng tôi qua các phương pháp sau - 

 
Số Điện Thoại : 2788 5091 

Số Fax : - 

Email : agnes@hkpc.org 

Địa Chỉ Thư : HKPC Building, 78 Tat Chee Avenue, Kowloon 

 

 

 
Hội Đồng Năng Suất Hong Kong 
Tháng 6,  2021 
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