BỘ AN NINH NỘI ĐỊA HOA KỲ
Phòng Công Vụ

DHS Công bố Lần Đầu tiên Kế hoạch Hành động Công Bằng
Bộ Đưa ra Đề cương các Bước để Nâng Cao Sự Công Bằng trong các Chính Sách,
Chương Trình và Hoạt Động của mình
HOA THỊNH ĐỐN - Hôm nay, Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) đã công bố việc phát hành
lần đầu tiên DHS Equity Action Plan (Kế hoạch Hành động Công bằng DHS), trong đó xác
định bẩy lãnh vực trọng tâm để thúc đẩy toàn diện sự công bằng trong các chính sách,
chương trình và hoạt động của Bộ. Kế hoạch này bao gồm cam kết bảo đảm các văn phòng
dân quyền của Bộ có các nguồn lực cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của họ.

“Bộ An Ninh Nội Địa tiếp xúc với công chúng hàng ngày nhiều hơn bất kỳ cơ quan liên bang
nào khác. Kể từ tháng Giêng 2021, DHS đã thực hiện một số biện pháp có ý nghĩa để bảo
đảm chúng tôi đang phục vụ công bằng đối với công chúng và mọi cộng đồng trên toàn
quốc.” Bộ trưởng Alejandro N. Mayorkas cho biết: “Kế hoạch Hành động Công bằng của
DHS được xây dựng dựa trên tiến bộ của Bộ chúng tôi trong việc hòa nhập công bằng tốt
hơn vào toàn bộ các hoạt động của DHS và củng cố cam kết của chúng tôi trong việc tiếp tục
công việc quan trọng này.”

Các lãnh vực trọng tâm của Kế hoạch Hành động Công bằng của DHS có tiềm năng lớn nhất
nhằm tăng cường công bằng trong các hoạt động của Bộ. Các lãnh vực trọng tâm này, với sự
lựa chọn được thu nhận qua ý kiến từ các bên liên quan bên ngoài đại diện cho các cộng
đồng không được phục vụ, bao gồm:
1. Nộp hồ sơ nhập quốc tịch: DHS sẽ tiến hành đánh giá toàn diện các chính sách, quy
định, đơn từ, và hoạt động để xác định các rào cản có thể cản trở việc truy cập nhập
tịch của các cộng đồng không được phục vụ và đưa ra các khuyến nghị về cách loại
bỏ các rào cản này một cách hợp lý và hợp pháp.

2. Được bảo vệ nhân đạo trong tiến trình thủ tục di trú: DHS sẽ cải thiện quyền được
bảo vệ nhân đạo trong tiến trình thủ tục di trú bằng cách giải quyết các khoảng cách
truy cập bởi ngôn ngữ và khuyết tật và tăng cường quyền truy cập thông tin và
nguồn tài liệu liên quan.

3. Đấu thầu các hợp đồng DHS: DHS sẽ mở rộng sự tham gia với các doanh nghiệp nhỏ
thuộc sở hữu hoặc các thành viên hỗ trợ của các cộng đồng không được phục vụ để
bảo đảm việc truy cập công bằng hơn cho các cơ hội ký hợp đồng với DHS.

4. Chống lại tất cả các hình thức khủng bố và bạo lực có chủ đích: Các cộng đồng đa dạng
bị ảnh hưởng không tương xứng bởi chủ nghĩa cực đoan bạo lực gia đình và bạo lực
có chủ đích. DHS sẽ mở rộng hơn nữa nỗ lực của mình để cung cấp cho các cộng

đồng không được phục vụ các công cụ và nguồn lực mà họ cần để ngăn chặn các cá
nhân từ cực đoan hóa đi đến bạo lực và tăng cường khả năng của địa phương để
chống lại mọi hình thức khủng bố và bạo lực có chủ đích.

5. Nộp đơn khiếu nại và tìm kiếm sửa đổi trong các chương trình và hoạt động của DHS:
DHS sẽ tăng cường đối thoại với công chúng về quyền nộp đơn khiếu nại và tìm kiếm
sửa đổi mà không bị trả đũa liên quan đến các chương trình của DHS và hoạt động
của các tiến trình đó.

6. Sàng lọc tại phi trường: DHS sẽ nâng cao và tiêu chuẩn hóa việc đào tạo nhân viên và
cải thiện năng lực công nghệ sàng lọc để nâng cao công bằng cho các thành viên của
các cộng đồng không được phục vụ.

7. Truy cập vào các chương trình dành cho khách du lịch đáng tin cậy: DHS sẽ mở rộng
các lựa chọn xác định giới tính cho một số chương trình dành cho khách du lịch đáng
tin cậy, bao gồm TSA PreCheck®, và tăng cường khả năng truy cập vào các chương
trình này cho những cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế.

DHS đã phát hành Kế hoạch Hành động Công bằng của mình theo Sắc lệnh Hành pháp
13985, Thúc đẩy Bình đẳng Chủng tộc và Hỗ trợ các Cộng đồng Không được phục vụ Thông
qua Chính phủ Liên bang. Lệnh Hành pháp kêu gọi các cơ quan liên bang xem xét các
chương trình và chính sách và đánh giá xem liệu các thành viên của các cộng đồng không
được phục vụ có gặp phải những rào cản có hệ thống trong việc truy cập các lợi ích và cơ
hội hay không.
Đọc Kế hoạch Hành động Công bằng của DHS tại đây

