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"Công Bằng Môi trường" miêu tả lời cam kết của Chính Phủ Liên Bang, qua các chính sách, chương 
trình, và hoạt động, nhằm tránh ảnh hưởng bất lợi và không tương xứng cao trong sức khỏe con 
người và môi trường của tập thể thiểu số và tập thể lợi tức thấp.  Bộ thực thi các nghĩa vụ công bằng 
môi trường của nó theo Sắc Luật Hành Chánh 12898, Các hành động Liên Bang đối phó Công Bằng 
Môi trường trong tập thể thiểu số và tập thể lợi tức thấp  chủ yếu qua Bộ Luật Chính Sách Môi 
Trường Quốc Gia và Tiêu đề VI của Bộ Luật Quyền Dân Sự năm 1964 (Tiêu đề VI). Chiến Lược Công 
Bằng Môi Trường hiện hữu của Bộ Nội An đã được đưa ra năm 2012.   Do có các khu vực cần chú ý 
mới trong công bằng môi trường và các kiến nghị được làm như một phần của báo cáo Văn Phòng 
Trách Nhiệm Tổng Quát 2019, Bộ Nội An đã bắt đầu sửa đổi lại Chiến Lược Công Bằng Môi trường. 

Bản nháp sửa đổi Chiến Lược Công Bằng Môi Trường phản ảnh cam kết mới của Bộ Nội An duy trì 
các nguyên tắc của Luật Hành Chánh 12898. Nó thành lập các mục tiêu và các mục đích mới nhằm 
hoàn thiện chương trình công bằng môi trường của Bộ.  Nó cũng tìm sự hỗ trợ các cộng đồng bền 
vững và cung cấp sự tham gia có ý nghĩa cho mọi người trong các thủ tục làm quyết định về môi 
trường của liên bang. Bốn mục tiêu chiến lược là:    

                  Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức toàn bộ của công bằng môi trường và xem xét bất cứ môi 
trường cao và bất lợi không cân xứng cho tập thể thiểu số và tập thể lợi tức thấp, mà có thể dẫn đến 
từ các chương trình, chính sách, và hoạt động của nó.   

                  Mục tiêu 2: Thêm nữa sự hội nhập của các nguyên tắc công bằng môi trường, nếu thích hợp, 
vào đường lối làm việc thích hợp của Bộ Nội An.  

                  Mục tiêu 3: Củng cố tiếp cận đến các cộng đồng mà có thể bị ảnh hưởng không cân xứng bởi 
môi trường cao và bất lợi và sức khỏe con người va chạm từ các chương trình, chính sách, và hoạt 
động qua tiếp xúc công chúng thích hợp.  

                  Mục tiêu 4: Mở rộng hợp tác và chia sẻ kiến thức với các đối tác liên ngành, nếu phù hợp, tập 
trung hiệu quả các nguồn lực của cơ quan và trợ giúp kỹ thuật nhằm đối phó môi trường cao và bất 
lợi không cân xứng và tác động sức khỏe con người trên tập thể thiểu số và tập thể lợi tức thấp.  

Trong vòng năm năm tới, Bộ Nội An sẽ áp dụng Chiến Lược Công Bằng Môi Trường Bộ Nội An. Nó sẽ 
gồm các hành động như sau: cập nhật chính sách của Bộ; xác định và phát triển huấn luyện và các 
nguồn lực giáo dục cho nhân viên Bộ Nội An; xây dựng liên hệ với các bên liên quan; và kết nối với 
các đối tác liên ngành của chúng tôi. Bộ Nội An sẽ theo dõi tiến trình trong việc đạt mục tiêu đã được 
đưa ra trong Chiến Lược Công Bằng Môi Trường và hoàn tất báo cáo áp dụng hàng năm. Bộ Nội An 
cũng sẽ đánh giá lại Chiến Lược Công Bằng Môi Trường vào phần cuối của thời gian áp dụng năm- 
năm.    


