
           THÚC ĐẨY CHỦNG TÔ ̣ C BÌNH ĐẨNG 

HIE ̣ N ĐÂNG THI HẦNH VẦ PHƯƠNG SẤCH TRÔNG KÉ HÔẬCH  

  

               SỞ VIE ̣ N TRỢ PHẤP LÝ 

 

Tại Hòng Ko ng ,bát cứ mo ̣ t người nào,kho ng kẻ chủng to ̣ c hoa ̣ c nơi cư trú,chỉ 

càn vượt qua kiẻm tra đièu kie ̣n kinh té và tái kiẻm tra trường hợp,thì phù 

hợp đạt tư cách cho vie ̣n trợ pháp lý. 

Đẻ dành sự hõ trợ cho những người chủng to ̣ c khác nhau/người được hõ trợ, 

khi cáp cho phục vụ vie ̣ n trợ pháp lý Sở Vie ̣n Trợ Pháp Lý(Sở Vie ̣n Pháp) đã 

áp dụng/phỏ bién thực hành phương sách dưới đa y: 

Â. QUYẺN SỔ TÂY NHỔ VÈ PHỤC VỤ VIE ̣ N TRỢ PHẤP LÝ 

Phương sách hie ̣ n đang thi hành  •    Sở Viện trợ pháp lý in mo ̣ t loạt quyẻn 

sỏ tay nhỏ phỏ bién vè phục vụ vie ̣ n 

trợ pháp lý, có mười loại ngo n ngữ 

gòm có tiéng Ba nglađét,tiéng Ấnđo ̣ , 

tiéng Inđo ne xia, tiéng Ne Pan, tiéng       

Philíppin, tiéng Punjabi , tiéng 

Thaimiơ, tiéng Tháilan,tiéng 

Pakíttăng và tiéng Vie ̣ tnam. 



 

    •  Những quyẻn sỏ tay nhỏ này cùng 

các quyẻn sỏ tay nhỏ đương quan 

khác đèu có thẻ ở các trụ sở Sở 

viện trợ pháp lý xin láy, hoa ̣ c tải 

xuóng từ tre n trang mạng của Sở 

viện trợ pháp lý. 

     •   Quyẻn sỏ tay nhỏ nói tre n, có sãn 

ở Lãnh sự quán, Trung ta m tài 

chính cơ quan tư pháp người kie ̣n 

cáo kho ng có lua ̣ t sư đại die ̣ n, 

không có lua ̣ t sư đại die ̣n ké 

hoạch tư ván trình tự pháp lý da n 

sự (kế hoạch tư vấn trình tự), 

Đòn Cảnh sát,trung tâm phục vụ 

tư ván tỏng bo ̣  Phòng no ̣ i vụ, Sở 

lao đo ̣ ng, Sở trừng giáo, Cơ quan 

phúc lợi và các be ̣ nh vie ̣n co ng phí 

có thẻ xin láy. 



    •    Đẻ phục vụ ỏn thỏa hoàn thie ̣ n 

hơn cho những người chủng to ̣ c 

khác nhau dự tính xin vie ̣n trợ 

pháp lý, Sở viện trợ pháp lý đã in 

tải mười loại ngo n ngữ nói tre n áp 

phích quảng cáo, dán ở các trụ sở 

làm vie ̣ c, dành cho những người 

kho ng nám được Trung văn Ânh 

văn dự tính làm đơn xin biét được 

Sở viện trợ pháp lý có thẻ xáp xép 

phie n dịch miẽn phí phục vụ,đẻ 

hõ trợ cho họ làm thủ tục đơn xin. 

    •   Những người chủng to ̣ c khác  

nhau có thẻ tham khảo áp phích  

quảng cáo, hoa ̣ c le n trang mạng  

của Sở viện trợ pháp lý tải xuóng  

quyẻn sỏ tay nhỏ đẻ tham khảo vè  

phục vụ. 

Đánh giá co ng tác trong tương lai   •   Sở vie ̣n trợ pháp lý sẽ tùy theo vè ý 

kién, luo n luo n xem xét hie ̣ u quả 



phỏ bién của ké hoạch tuye n truyèn 

phục vụ vie ̣n trợ pháp lý, đẻ tién 

hành cải thie ̣ n.  

•   Sở vie ̣n trợ pháp lý cũng sẽ thu ta ̣ p      

và suy xét những ý kién khác và 

kién nghị vè phục vụ của Sở mà 

những người chủng to ̣ c khác nhau 

đè ra, đẻ luo n luo n cải tién  phục 

vụ. 

B. PHIE N DỊCH PHỤC VỤ CHÔ VIE ̣ C XIN VIE ̣ N TRỢ PHẤP LÝ 

Phương sách hie ̣ n đang thi hành       •    Bát cứ mo ̣ t người nào kho ng kẻ 

chủng to ̣ c hoa ̣ c nơi cư trú, chỉ càn 

vượt qua kiẻm tra đièu kie ̣ n kinh té 

và tái kiẻm tra trường hợp,thì được 

cho vie ̣n chợ pháp lý. 

•   Sở viện trợ pháp lý dành cho người 

  kho ng nám Trung văn Ânh văn làm 

đơn xáp xép phie n dịch miẽn phí 

phục vụ,đẻ hõ trợ họ làm thủ tục 

đơn xin. 



•   Người làm đơn kho ng qua được           

kiẻm tra đièu kie ̣ n kinh té/hoa ̣ c tái 

kiẻm  tra trường hợp, có quyèn 

khiéu nại le n Tòa án tói cao với cán 

bo ̣  đièu hành. Sở vie ̣n trợ pháp lý 

sẽ hõ trợ người làm đơn/người 

khiéu nại đe ̣  đơn tho ng báo khiéu 

nại, đa ̣ t ra ngày hàu tòa khiéu nại, 

đòng thời tho ng báo cơ quan Tư 

pháp xáp xép phie n dịch vie n cho 

người làm đơn/người khiéu nại 

kho ng nám được Ânh va n Trung 

văn cáp cho miẽn phi ́phie n dịch 

phục vụ . 

•   Sở vie ̣n trợ pháp lý đã in áp phích    

quảng cáo mười loại ngo n ngữ nói 

tre n, dán ở các trụ sở làm vie ̣ c, 

dành cho những người làm đơn 

kho ng  nám được Trung va n Ânh 

va n biét được Sở viện trợ pháp lý có 



thẻ xáp xép miẽn phí phie n dịch 

phục vụ, đẻ hõ trợ họ làm thủ tục 

đơn xin. 

Đánh giá co ng tác trong tương lai   •   Sở viện trợ pháp lý thu ta ̣ p và xem 

xét ý kién của người làm đơn xin 

vie ̣n trợ pháp lý, đẻ luo n luo n cải 

tién phục vụ. 

•   Trong máy tính của nhân viên đói   

ma ̣ t giao tiép Sở viện trợ pháp lý đã 

cài đa ̣ t chi vie ̣n mười loại ngo n 

ngữ ,trong đó chín loại ngo n ngữ có 

chương trình tức thời phie n dịch 

đẻ tie ̣n nha n vie n đói ma ̣ t giao tiép 

với những người làm đơn chủng 

to ̣ c khác nhau. Còn dư lại mo ̣ t loại 

ngo n ngữ cũng sẽ cài đa ̣ t sau. 

C. PHIE N DỊCH PHỤC VỤ CHÔ VIE ̣ N TRỢ PHẤP LÝ KIE ̣ N CẤÔ 

Phương sách hie ̣ n đang thi hành    •   Néu những người chủng to ̣ c khác 

nhau được phe  cho vie ̣n trợ pháp lý 

đẻ ne u ra kie ̣ n cáo hoa ̣ c chóng án, vì 



đẻ ủy thue  lua ̣ t sư tién hành kie ̣ n 

cáo được ỏn thỏa hoàn thie ̣n mà 

hợp lý chi trả le ̣  phí cho phie n dịch 

phục vụ, sẽ lie ̣ t ke  vào chi phí khoản 

tièn kie ̣n cáo, do Sở viện trợ pháp lý 

thanh toán  trước. 

Đánh giá co ng tác trong tương lai    •    Sở viện trợ pháp lý sẽ thu ta ̣ p và suy 

xét ý kién của những người được hõ 

trợ chủng to ̣ c khác nhau, đẻ luo n 

luo n cải tién phục vụ. 

D. ĐẦÔ TẬÔ NHÂ N VIE N CỦÂ SỞ VIE ̣ N TRỢ PHẤP LÝ  

Phương sách hie ̣ n đang thi hành   •    Đẻ ta ng cường nha n vie n Sở viện 

trợ pháp lý biét rõ và nha ̣ n thức vè

《điều luật kỳ thị chủng tộc》(《điều 

luật》) và《nguyên tắc hành chính 

thúc đẩy chủng tộc bình đẳng》

(《hướng dẫn》),Sở viện trợ pháp lý 

cử hành diẽn đàn chuye n đè, do 

nha n vie n Ủy Ban Cơ Ho ̣ i Bình Đảng 



giảng giải nguye n tác《điều luật》 và 

《hướng dẫn》đòng thời chia xẻ 

trường hợp trải qua. Người tham 

dự gòm có Lua ̣ t sư của Sở vie ̣n trợ 

pháp lua ̣ t,Thư ký của Sở lua ̣ t chính 

và nha n vie n va n phòng đói die ̣ n 

giao tiép. 

•   Tài lie ̣u đào tạo giảng dạy đã đa ng     

tải  vào trang mạng bát đàu của Sở 

viện trợ pháp lý ,đẻ nha n vie n tham 

khảo. 

Đánh giá co ng tác trong tương lai      •    Sở viện trợ pháp lý sẽ xáp xép khoá 

trình đào tạo cho nha n vie n (đa ̣ c 

bie ̣ t là nha n vie n đói die ̣n giao 

tiép),đẻ hõ trợ nha n vie n nha ̣ n 

thức 《điều luật 》và《hướng dẫn》

đòng thời na ng cao  va n hóa và 

khả na ng ngo n ngữ của nha n vie n. 

•    Sở viện trợ pháp lý sẽ thu ta ̣ p và     

pha n tích ý kién và kién nghị của  



người làm đơn/người được hõ 

trợ, đẻ xáp xép khóa trình phù 

hợp đào tạo cho nha n vie n trong 

Sở. 

•    Trong khi đào tạo Sở viện trợ pháp     

lý cũng sẽ thu ta ̣ p ý kién của nha n 

vie n,đòng thời  khuyén khích 

nha n vie n đè ra kién nghị,đẻ nha n 

vie n hiẻu sa u the m vè 《điều luật 》

và《hướng dẫn》. 

E. CÔ NG CHÚNG TƯ VẤN / KHIÉU TỐ 

Ché đo ̣  thiét la ̣ p đã có từ la u của Sở viện trợ pháp lý, sử lý và phục vụ vè tìm 

hiẻu và khiéu tó. Bát cứ mo ̣ t ai( kẻ cả người làm đơn xin vie ̣n trợ pháp lý, 

người được hõ trợ hoa ̣ c ủy thue  lua ̣ t sư ngoài) néu muón tư ván /khiéu nại,có 

thẻ lie n lạc chủ nhie ̣m phục vụ của Sở viện trợ pháp lý, họ te n và só đie ̣ n thoại 

đèu có hiẻn thị ở các trụ sở làm vie ̣ c của Sở viện trợ pháp lý,và đa ng tải tre n 

trang mạng của Sở viện trợ pháp lý. Ngoài ra co ng chúng néu muón tìm hiẻu 

/khiéu tó, có thẻ bàng cách gọi đie n thoại/gửi thư qua bưu đie ̣ n/Fax/e-mail 

lie n lạc Sở viện trợ pháp lý hoa ̣ c Ban chủ nhie ̣m khiéu tó, tho ng tin lie n lạc 

như sau: 



Địa chỉ gửi qua Bưu đie ̣ n :   Attn: Ms Kimberly YU 

                            Departmental Complaints Officer 

                            Legal Aid Department 

                            27/F, Queensway Government Offices 

                            66 Queensway, 

                            Hong Kong 

   Só đie ̣n thoại : （852）2867 3171 

   Só FÂX :（852）2869 0525 

   Địa chỉ trang mạng E-mail : ladinfo@lad.gov.hk 

Những người chủng to ̣ c khác nhau kho ng nám được Trung va n Ânh va n có 

thẻ lie n lạc với chủ nhie ̣m Ban khiéu tó, đẻ tie ̣n xáp xép cho phie n dịch miẽn 

phí phục vụ hõ trợ tìm hiẻu hoa ̣ c khiéu tó. 

Sở viện trợ pháp lý cũng đã in quyẻn sỏ tay nhỏ ‟Tie u chuản mãu mực phục 

vụ”,đẻ Da n chúng biét mọi cách và trình tự vè phục vụ tìm hiẻu/khiéu tó.Sỏ 

tay nhỏ nói tre n có cáp cho Da n chúng xin láy, và cũng đã đa ng tải tre n trang 

mạng Sở viện trợ pháp lý. 

Đói với hie ̣ n đang thi hành Thúc Đảy Chủng To ̣ c Bình Đảng và Phương sách 

trong ké hoạch của Sở viện trợ pháp lý có bát cứ gì càn tìm hiẻu, xin vui lòng 

lie n lạc với chủ nhie ̣m Ban khiéu tó. 

mailto:ladinfo@lad.gov.hk
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