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Các biện pháp hiện có và kế hoạch 

về việc thúc đẩy sự bình đẳng chủng tộc 

 

Công ty TNHH Quản lý Cyberport Hồng Kông  
(Hong Kong Cyberport Management Company Limited) 

 

 

 

Cyberport (Cyberport) là một cộng đồng kỹ thuật số sáng tạo với khoảng 1.600 

công ty khởi nghiệp và công ty công nghệ. Nó được quản lý bởi Công ty TNHH 

Quản lý Cyberport Hồng Kông (Hong Kong Cyberport Management Company 

Limited), thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Chính Phủ Đặc Khu Hành Chính 

Hồng Kông (SAR). Với tầm nhìn trở thành trung tâm công nghệ kỹ thuật số, từ 

đó tạo ra một động lực cho nền kinh tế mới của Hồng Kông. Cyberport cam kết 

nuôi dưỡng một hệ sinh thái công nghệ sôi động bằng cách ươm mầm tài năng, 

thúc đẩy tinh thần kinh doanh trong giới trẻ. Hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trên 

hành trình tăng trưởng, thúc đẩy sự phát triển của các ngành bằng cách tăng 

cường hợp tác chiến lược với các đối tác địa phương và quốc tế. Hội nhập các 

nền kinh tế mới và truyền thống bằng cách đẩy nhanh chuyển đổi kỹ thuật số 

trong khu vực công và tư nhân. 

 

Các dịch vụ quan 

tâm 

  Tổ chức các sự kiện, chương trình đào tạo và ươm tạo 

để nuôi dưỡng tài năng công nghệ số. 

 Cung cấp tài trợ và các dịch vụ khác bao gồm không 

gian làm việc chung và hỗ trợ tiếp cận thị trường cho 

các công ty khởi nghiệp và doanh nhân. 

 Tổ chức các sự kiện và hoạt động nhằm thúc đẩy quá 

trình chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp và 

sự phát triển của ngành. 

Các Biện Pháp 

Hiện Có 

  Thông tin công ty và các chương trình của Cyberport 

(Cyberport)  được công bố cho công chúng trên 

trang web chính thức, bằng hai ngôn ngữ (tiếng Anh 

và tiếng Trung). 

 Các dịch vụ xử lý những thắc mắc và khiếu nại của 

Cyberport (Cyberport) có sẵn bằng cả tiếng Anh và 

tiếng Trung, cả viết và nói. 

 Các chương trình và sự kiện của Cyberport 

(Cyberport) được cung cấp bằng cả tiếng Anh và 
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tiếng Trung nếu có. 

 Các khóa đào tạo thường xuyên được tổ chức với Ủy 

Ban Cơ Hội Bình Đẳng cho tất cả nhân viên, để tăng 

cường sự hiểu biết của họ về các Pháp Lệnh về Cơ 

Hội Bình Đẳng, và trách nhiệm pháp lý đối với các 

hành vi trái pháp luật. 

 Các điều khoản về cơ hội việc làm bình đẳng được 

đưa vào “Quy tắc Ứng Xử và Đạo Đức Kinh Doanh” 

cho tất cả nhân viên. 

   

Đánh giá công 

việc trong tương 

lai 

  Liên quan đến những phản hồi hoặc đề xuất từ nhân 

viên và các thành viên của công chúng, Cyberport 

(Cyberport) thường xuyên xem xét các dịch vụ của 

mình và sẽ cải tiến khi cần thiết. 

Các biện Pháp Bổ 

Sung Đã Thực 

Hiện hoặc Sẽ 

Được Thực Hiện 

 

  Việc đào tạo cho nhân viên sẽ được tăng cường phối 

hợp với Ủy Ban Cơ hội Bình Đẳng và các tổ chức 

liên quan khác nếu thích hợp. 

   

Nếu bạn có thắc mắc gì liên quan đến các biện pháp hiện có và đã được lên kế 

hoạch về việc thúc đẩy sự bình đẳng chủng tộc, vui lòng liên hệ với Cyberport 

(Cyberport) qua các kênh sau: 

 

Số điện thoại   :   3166 3800 

Số fax   :   3166 3118 

Email   :   enquiry@cyberport.hk 

Địa chỉ bưu điện  :   Level 6, Cyberport 2, 100 Cyberport Road, Hong Kong 

 

 

Công ty TNHH Quản lý Cyberport Hồng Kông 

Tháng 1 năm 2021 

 

(Hong Kong Cyberport Management Company Limited) 

(January 2021) 


