
Các biện pháp hiện có và dự định 

nhằm thúc đẩy bình đẳng chủng tộc 

 

Tổ chức tiếp thị cá (FMO) 

 

 

Tổ chức Tiếp thị Cá (FMO) là một tổ chức tự kiếm tiền, phi lợi nhuận được thành 

lập theo Pháp lệnh Marine Fish (Marketing), Chương 291 FMO phục vụ ngành 

đánh bắt cá và ngành thương mại địa phương không kể đến nền tảng chủng tộc 

của họ với sự chuyên nghiệp và vô tư để bảo đảm việc tiếp thị cá biển có trật tự 

và hiệu quả và duy trì nguồn cung cấp cá biển đáng tin cậy và ổn định cho người 

dân và hỗ trợ sự phát triển của địa phương thủy sản. 

 

Dịch vụ liên 

quan 

• Cung cấp nhiều dịch vụ cho người thuộc các chủng tộc 

khác nhau bao gồm:  

- cung cấp một nguồn đáng tin cậy và ổn định các loại cá 

biển an toàn và chất lượng; 

- cung cấp một môi trường giao dịch công bằng và quy 

củ cho các bên liên quan trên thị trường; 

- tái đầu tư lợi nhuận thặng dư từ hoạt động vận hành thì 

trường nhằm thúc đẩy của ngư nghiệp địa phương phát 

triển. 

 

Các biện pháp 

hiện có 

• Các biện pháp đang thực hiện nhằm thúc đẩy bình đẳng 

chủng tộc, bao gồm cung cấp cho người dùng các dịch vụ 

dịch thuật từ tiếng Trung sang Tiếng Anh và ngược lại, 

dịch vụ phiên dịch tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Quan 

thoại. 

 

• Mẫu đơn đăng ký cho người mua đã đăng ký và trang web 

của FMO viết bằng tiếng Trung (phồn thể và giản thể) và 

tiếng Anh.  

 



• Để tăng cường giao tiếp với người thuộc các chủng tộc 

khác nhau, nhân viên thị trường sẽ sử dụng Dịch vụ Phiên 

dịch qua Điện thoại phù hợp do Dịch vụ Cơ đốc giáo 

Hồng Kông cung cấp. 

 

Đánh giá Công 

việc trong 

tương lai 

• Danh mục các biện pháp thúc đẩy bình đẳng chủng tộc 

viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau sẽ được cấp và trưng 

bày nổi bật trong văn phòng các thị trường của mỗi FMO. 

 

• FMO sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu của người thuộc các 

chủng tộc khác nhau tại các chợ cá sỉ và đưa ra các biện 

pháp cần thiết để đảm bảo cung cấp các dịch vụ cho tất cả 

mọi người, không phân biệt chủng tộc. 

 

• Cung cấp cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả các ứng 

viên xin việc tại FMO. 

 

• FMO sẽ tổ chức đào tạo đội ngũ nhân viên thị trường của 

mình để tăng cường nhận thức về sự nhạy cảm chủng tộc 

và sự hiểu biết của họ về Pháp lệnh Cấm Phân biệt Chủng 

tộc. 

 

Các biện pháp 

bổ sung đã 

thực hiện/sắp 

thực hiện 

• Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp đảm bảo tính trung 

lập về chủng tộc của các dịch vụ do FMO cung cấp. 

 

• Thường xuyên xem xét để cải tiến liên tục các biện pháp.  

 

• FMO sẽ thường xuyên ghi nhận và xem xét các phản hồi 

của người dùng trên thị trường/các nhóm dân tộc thuộc 

các chủng tộc khác nhau để hoàn thiện hơn nữa các dịch 

vụ cung cấp cho họ. 

 

Mọi câu hỏi liên quan đến các biện pháp hiện có và dự định nhằm thúc đẩy bình 



đẳng chủng tộc, vui lòng liên hệ với ông Yuen Chi-kiu qua các kênh sau đây: 

 

Số điện thoại : 2807 0112 

Số fax : 2552 3058 

Email : cco_afm@fmo.org.hk 

Địa chỉ : Aberdeen Wholesale Fish Market 

102 Shek Pai Wan Road, Aberdeen, Hong Kong 

 

Tổ chức tiếp thị cá 

Tháng 05/2020 


