
 

Các biện pháp đang áp dụng và được lên kế hoạch 
về thúc đẩy bình đẳng chủng tộc 

  
Học viện Thể thao Hong Kong (Hong Kong Sports Institute Limited) 

 
Được hướng dẫn bởi định hướng chính sách hiện tại của Chính phủ, và sử dụng kiến 
thức chuyên môn về thể thao ưu tú, Học viện Thể thao Hong Kong (Hong Kong Sports 
Institute Limited - HKSIL) đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu cung cấp các hệ thống 
đào tạo ưu tú trong khu vực nhờ cung cấp các hệ thống hỗ trợ vận động và đào tạo thể 
thao tiên tiến, thực tế và ưu tú nhằm đạt được các kết quả thể thao bền vững đẳng cấp 
thế giới.  
 
Các dịch vụ liên quan Đem đến một môi trường trong đó các tài năng 

thể thao có thể được phát hiện, nuôi dưỡng và 
phát triển để theo đuổi thành tích xuất sắc trên 
đấu trường thể thao quốc tế. 

Các biện pháp đang áp dụng  Nội dung website của HKSIL được thể hiện 
bằng cả Tiếng Trung và Tiếng Anh. Các 
buổi họp được thực hiện bằng ba ngôn 
ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông và 
Tiếng Quan Thoại) khi thích hợp. Biên 
dịch/ Phiên dịch cho các ngôn ngữ khác 
được sẽ được tuyển dụng khi cần thiết. 

 Nhân viên được cung cấp các buổi đào 
tạo/ hội thảo thường xuyên về các lĩnh vực 
cơ hội bình đẳng ở Hong Kong bằng cả 
Tiếng Anh và Tiếng Trung để thúc đẩy sự 
hiểu biết và nhận thức sâu sắc về các cơ 
hội bình đẳng.  

 Bình đẳng chủng tộc cũng được bao gồm 
trong Bộ Quy tắc Ứng xử Đạo đức cho 
Nhân viên và Bộ Quy tắc Ứng xử Đạo đức 
cho Huấn luyện viên để đảm bảo được 
thực hiện tốt ở nơi làm việc. 

Đánh giá Công việc tương lai 
 
 

 Tiếp tục thúc đẩy và duy trì môi trường 
bình đẳng chủng tộc trong HKSIL.  

 Cập nhật sự phát triển tương lai đảm bảo 
mang tính hợp pháp hoặc tương tự. 

 
 
 
 



 

Thắc mắc/Khiếu nại 
 
Mọi thắc mắc/khiếu nại có thể được gửi tới Trợ lý Quản lý Nhân sự (Assistant Human 
Resources Manager) thông qua các kênh sau đây: 
 
Đường dây nóng 
giải đáp thắc mắc : 

(852) 2681 6341 

Số Fax : (852) 2688 7677 
Email: hrenquiry@hksi.org.hk 

 
Học viện Thể thao Hong Kong (Hong Kong Sports Institute Limited) 
Tháng 5, 2020 
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