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Kế Hoạch Làm Việc Sơ Bộ về Chiến Lược Bình Đẳng Khu Vực 
Phạm Vi Công Việc | Tháng Ba, 2021 

Tóm Lược Dự Án 
PSRC sẽ xây dựng một Chiến Lược Bình Đẳng Khu Vực nhằm cải thiện các kết quả cho những 
cộng đồng yếu thế cũng như cách thức hoạt động nội bộ của cơ quan này. Chiến Lược này sẽ 
bao gồm một bộ các công cụ và nguồn lực được phối hợp tạo lập cùng một ủy ban gồm các 
thành viên đại diện cho quan điểm của những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các chính 
sách và kế hoạch của PSRC. PSRC sẽ sử dụng chiến lược này để làm việc với các cộng đồng và 
các bên liên quan nhằm xác định những bất bình đẳng hiện có trên toàn khu vực, đồng thời đề 
xuất các chiến lược hướng mục tiêu nhằm nâng cao năng lực của khu vực để phát triển theo 
cách bình đẳng, nhìn nhận nhu cầu riêng của các nhóm cư dân yếu thế.1 PSRC sẽ bắt đầu từ vấn 
đề chủng tộc, đây là một phương thức đã được chứng minh là hiệu quả để không chỉ tăng 
cường các kết quả bình đẳng cho người da màu mà còn tạo nên một khuôn khổ, các công cụ và 
nguồn lực có thể loại bỏ rào cản cho các nhóm cư dân yếu thế khác. 

Bối Cảnh 
Chiến Lược Bình Đẳng Khu Vực sẽ tìm cách giải quyết các vấn đề được xác định trong các cuộc 
phỏng vấn khác nhau thông qua bốn loại thành phần chủ chốt sau: A) xây dựng năng lực, B) dữ 
liệu và nghiên cứu, C) sự gắn kết của cộng đồng, và D) các phương pháp thực hành tốt nhất. 

• Vấn Đề Chủ Chốt: PSRC cần nỗ lực hình thành sự hiểu biết sâu sắc hơn về bình đẳng 
chủng tộc và xã hội.  

o A) Xây dựng năng lực. 
o Nhóm Học Tập GARE. Liên Minh Chính Phủ về Chủng Tộc và Bình Đẳng 

(Government Alliance on Race and Equity, GARE) là một tổ chức phối hợp với các 
cơ quan chính phủ trên toàn quốc nhằm đạt được sự bình đẳng chủng tộc và cơ 
hội thăng tiến cho tất cả mọi người. Đội ngũ nhân viên của PSRC sẽ tiếp tục phối 
hợp với GARE để xây dựng năng lực phân tích và xử lý các chính sách, thông lệ và 
thủ tục theo cách giảm bớt những bất bình đẳng mà người da màu gặp phải 
đồng thời cho phép PSRC thực hiện tuyên bố VISION của mình về việc đem lại 
chất lượng cuộc sống vượt trội và cơ hội cho tất cả mọi người (Ngày bắt đầu: 
Quý 3 năm 2019). 

 
1 Điều này thường được gọi là chủ nghĩa phổ quát hướng mục tiêu. Thay vì tìm cách thiết lập các chính sách và 
cách thực hành mà trong đó mọi người đều được đối xử như nhau, chủ nghĩa phổ quát hướng mục tiêu đặt ra các 
mục tiêu chung trong khi xem xét đến việc các nhóm khác nhau đã và vẫn tiếp tục phải đối mặt với những rào cản 
khác nhau như thế nào.  
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o Cơ Hội Học Tập Liên Quan Đến Bình Đẳng. PSRC sẽ cung cấp các cơ hội học tập 
cho nhân viên và thành viên các ban để hình thành sự hiểu biết sâu sắc hơn về 
bình đẳng chủng tộc và xã hội, cũng như vai trò của nó trong công việc của cơ 
quan này. Điều này sẽ trang bị cho đội ngũ nhân viên và thành viên các ban 
những công cụ để có thể xây dựng một kế hoạch hướng đến bình đẳng một cách 
rõ ràng, thấu đáo và nhất quán (Ngày bắt đầu: Quý 4 năm 2019). 
 

• Vấn Đề Chủ Chốt: Các kết quả về bình đẳng đều quan trọng và các dữ liệu sẽ nêu bật 
những lĩnh vực cần quan tâm và phát triển.  

o B) Dữ liệu và nghiên cứu. 
o Các Phân Tích về Bình Đẳng Hỗ Trợ Hoạch Định Khu Vực. Các tài liệu này nghiên 

cứu về việc chủng tộc, thu nhập và các yếu tố khác giao thoa như thế nào khiến 
ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận cơ hội của cư dân trong khu vực, cũng như 
mức độ tăng trưởng có thể tác động ra sao đến các nhóm dân số dễ bị tổn 
thương trong tương lai. Việc phát huy những tài liệu này sẽ đem lại sự hiểu biết 
nhiều sắc thái hơn về câu chuyện đằng sau cả Bản Đồ Cơ Hội và Bản Đồ Nguy Cơ 
Dịch Chuyển. Các phân tích đã và sẽ được xây dựng cho các sản phẩm của 
chương trình làm việc của PSRC, bao gồm Tuyên Bố Tác Động Môi Trường Bổ 
Sung (SEIS) TẦM NHÌN Đến năm 2050, Kế Hoạch Giao Thông Vận Tải Khu Vực 
(RTP), và Chương Trình Cải Thiện Giao Thông Vận Tải (TIP) (Ngày bắt đầu: Quý 3 
năm 2019). 

o Lập Bản Đồ về Cơ Hội và Nguy Cơ Dịch Chuyển. Các công cụ lập bản đồ này giúp 
người dùng xác định được khả năng tiếp cận tương đối vào các nguồn lực cũng 
như nguy cơ dịch chuyển tương ứng. Việc phát triển thêm các công cụ này sẽ 
đem lại cho các khu vực pháp lý những thông tin chuyên sâu về trường hợp khi 
các chính sách dẫn đến gia tăng cơ hội cho các nhóm dân số dễ tổn thương cũng 
như khi nào các chính sách này cần hướng đến những nỗ lực trong tương lai 
nhằm cải thiện kết quả về giáo dục, y tế hoặc các kết quả khác (Ngày bắt đầu: 
Quý 1 năm 2020). 

o Bảng Thông Tin về Bình Đẳng. Bảng thông tin công khai này sẽ cho phép các 
thành viên PSRC theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu thích hợp liên quan đến 
bình đẳng, đồng thời điều chỉnh các chính sách để giảm tình trạng bất bình đẳng 
khi cần thiết. Bảng này cũng sẽ cho phép các cộng đồng yêu cầu PSRC thực hiện 
trách nhiệm khi cơ quan này nỗ lực tạo nên một khu vực nơi mà chủng tộc không 
còn có thể định trước các kết quả cuộc sống và mọi người đều có những lựa 
chọn tốt hơn về nơi chốn sinh sống, cách thức đi lại và nơi họ giải trí (Ngày bắt 
đầu: Quý 1 năm 2021). 

o Báo Cáo Các Hiện Trạng. Báo cáo này sẽ đem lại cái nhìn tổng thể về những bất 
bình đẳng hiện có trong khu vực về các chủ đề liên quan đến giao thông vận tải, 
nhà ở, kinh tế, v.v. Việc hiểu biết chính xác về hiện trạng của khu vực sẽ giúp các 
khu vực pháp lý thành viên nắm thông tin về những chênh lệch hiện có và những 
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lĩnh vực cần thực hiện các chiến lược để giải quyết các vấn đề này. Về cơ bản, 
báo cáo sẽ đóng vai trò là “điểm khởi đầu” để hướng đến thực hiện tầm nhìn của 
khu vực về việc cung cấp chất lượng cuộc sống vượt trội và cơ hội cho tất cả mọi 
người (Ngày bắt đầu: Quý 2 năm 2021).  
 

• Vấn Đề Chủ Chốt: Gắn kết thực sự với các cộng đồng yếu thế là điều bắt buộc để có thể 
hình thành sự hiểu biết toàn diện hơn về các vấn đề và giải pháp. 

o C) Gắn kết với cộng đồng.  
o Ủy Ban Cố Vấn về Bình Đẳng. PSRC sẽ xây dựng cơ cấu và quy trình hoạt động 

cho một Ủy Ban Cố Vấn về Bình Đẳng. Ủy ban này sẽ giúp cung cấp thông tin 
phản hồi về Chiến Lược Bình Đẳng Khu Vực và giúp thực hiện Chiến Lược đó. 
PSRC sẽ nghiên cứu các phương án cấp kinh phí cho các thành viên của nguồn 
lực, cũng như xác định những cộng đồng và nhóm nhân khẩu học nào cần được 
đại diện thông qua việc tiếp cận rộng rãi (Ngày bắt đầu: Quý 1 năm 2021). 

o Hỗ Trợ các Tổ chức Chống Dịch Chuyển. Các tổ chức này xây dựng các giải pháp 
phù hợp với địa phương và dựa vào cộng đồng cho vấn đề dịch chuyển. PSRC sẽ 
nỗ lực xác định các nhóm này và kết nối họ với các khu vực pháp lý thành viên để 
hỗ trợ công việc này (Ngày bắt đầu: Quý 2 năm 2021). 

o Gắn Kết Toàn Diện để Hoạch Định Khu Vực. PSRC sẽ đặt bình đẳng chủng tộc 
làm trọng tâm trong một loạt các chiến lược đổi mới nhằm thu hút những đối 
tượng cư dân vốn trước đây không được đại diện đúng mức trong những nỗ lực 
hoạch định của PSRC. Quy trình này sẽ giúp tận dụng những thông tin chuyên 
sâu về các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các chính sách và kế hoạch 
của PSRC, những thông tin đó sẽ giúp hình thành sự hiểu biết tổng thể hơn về 
các rào cản và giải pháp tiềm năng.  Khi thích hợp, các chiến lược đó sẽ vượt ra 
ngoài chức năng thông tin đơn thuần cho các thành viên cộng đồng để có thể tư 
vấn, tham gia và cộng tác với họ (Ngày bắt đầu: Quý 1 năm 2021). 
 

• Vấn Đề Chủ Chốt: Các chiến lược giảm nhẹ, các nghiên cứu tình huống và các nguồn lực 
đều rất cần thiết để cung cấp thông tin cho các khu vực pháp lý về cách thức đảm bảo 
cho các nhóm yếu thế không phải chịu những gánh nặng không đáng có và được hưởng 
những lợi ích liên quan đến sự tăng trưởng gia tăng. 

o D) Các cách thực hành tốt nhất.  
o Công Cụ Tác Động Đến Bình Đẳng. Công cụ này sẽ đưa vấn đề bình đẳng vào quá 

trình ra quyết định một cách rõ ràng. Nó sẽ được dùng để dự báo và ngăn ngừa 
những hậu quả không mong muốn, có hại đối với các nhóm yếu thế. Công cụ này 
sẽ giúp giảm bớt tình trạng bất bình đẳng bằng cách khuyến khích sự tham gia 
của cộng đồng nhằm giải quyết các điểm mù tiềm ẩn, xác định các chiến lược 
giúp giảm thiểu hậu quả không mong muốn, cũng như xây dựng một cơ cấu để 
yêu cầu các cơ quan thực hiện trách nhiệm bằng cách đánh giá tác động của các 
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kế hoạch, chính sách và hành động của họ đối với các nhóm yếu thế (Ngày bắt 
đầu: Quý 2 năm 2021). 

o Bộ Công Cụ về Bình Đẳng. Bộ công cụ này sẽ hỗ trợ các khu vực pháp lý trong 
việc xây dựng các chiến lược liên quan đến bình đẳng, chẳng hạn như kế hoạch 
chống dịch chuyển về văn hóa, dân cư, và thương mại vốn có thể bắt nguồn từ 
việc quy hoạch, đầu tư công, tái phát triển tư nhân và áp lực thị trường. Bộ công 
cụ này sẽ bao gồm một loạt các chiến lược liên quan đến bối cảnh địa phương 
của các thành viên PSRC, những tình huống mà theo đó các công cụ cần được 
nghiên cứu, cũng như hình thức khuyến khích theo luật định để sử dụng các 
công cụ đó (Ngày bắt đầu: Quý 2 năm 2021). 

Quy Trình và Mốc Thời Gian 
Kế hoạch làm việc đã được hoàn tất vào tháng Ba, 2021. Các giai đoạn ban đầu của chiến lược 
sẽ được hoàn thiện vào năm 2022. Công việc này sẽ tiếp tục diễn ra. 
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