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CÔNG BẰNG MÔI TRƯỜNG VÀ HEAL ACT
Việc ban hành Healthy Environment for All (HEAL) Act (Đạo Luật Môi Trường Lành Mạnh cho Tất Cả Mọi Người) vào năm 2021 là 
một bước tiến lịch sử hướng tới việc loại bỏ sự chênh lệch về sức khỏe môi trường ở tiểu bang Washington. Đạo luật cũng phân bổ 
một cách công bằng hơn các lợi ích về sức khỏe và môi trường cho những cộng đồng da màu và cộng đồng có thu nhập thấp. Đây 
là luật đầu tiên ở Washington tạo ra cách tiếp cận phối hợp của cơ quan tiểu bang đối với công bằng môi trường (EJ). Luật áp dụng 
cho các cơ quan tiểu bang sau: Washington State Department of Health (DOH, Sở Y Tế Tiểu Bang Washington); Departments of 
Agriculture (Sở Nông Nghiệp), Commerce (Sở Thương Mại), Ecology (Sở Sinh Thái), Natural Resources (Sở Tài Nguyên Thiên Nhiên) và 
Transportation (Sở Giao Thông Vận Tải) của tiểu bang; và Puget Sound Partnership (Quan Hệ Đối Tác Puget Sound). Bất kỳ cơ quan 
nào khác cũng có thể chọn tham gia để tuân thủ các nghĩa vụ của mình. Theo HEAL Act, các cơ quan phải kết hợp EJ vào kế hoạch 
chiến lược của họ, thông qua kế hoạch gắn kết cộng đồng, tiến hành đánh giá công bằng môi trường đối với các hành động cụ thể 
của cơ quan, kết hợp EJ vào quyết định lập ngân sách và tài trợ, đồng thời đưa ra tham vấn bộ lạc về các nghĩa vụ này.  
Để biết thêm thông tin và cập nhật về công việc của HEAL Act, hãy xem trang web Environmental Justice (Công Bằng Môi Trường) 
của DOH.

HEAL Act yêu cầu các cơ quan tham gia phải đưa kế hoạch thực hiện công bằng môi trường vào kế hoạch chiến lược của họ. Kế hoạch 
này mô tả cách chúng tôi sẽ kết hợp các nguyên tắc EJ vào hoạt động của cơ quan. Kế hoạch này có thể thay đổi trong khi chờ tham 
vấn Bộ lạc, hướng dẫn từ Environmental Justice Council (Hội Đồng Công Bằng Môi Trường), tài trợ và chỉ đạo từ cơ quan lập pháp và 
văn phòng Thống đốc, cũng như bản chất phát triển của công tác HEAL.

Chúng tôi đã tổ chức các phần dưới đây theo nghĩa vụ pháp lý, bao gồm Hoạch Định Chiến Lược, Hoạch Định Gắn Kết Cộng Đồng, 
Đánh Giá Công Bằng Môi Trường, cũng như Lập Ngân Sách và Tài Trợ. Tham vấn Bộ lạc, theo Revised Code of Washington (RCW, Bộ 
Luật Điều Chỉnh Washington) 70A.02.110, được kết hợp trong mỗi nghĩa vụ có liên quan. 

Mỗi phần bao gồm: 

• Lịch trình triển khai với các mốc quan trọng cho những gì chúng tôi sẽ thực hiện;

• Một mô hình logic nêu chi tiết cách chúng tôi sẽ theo đuổi từng mốc này và các hoạt động, sản phẩm được tạo ra và kết quả để 
làm như vậy; và

• Một kế hoạch đánh giá sơ bộ để đo lường sự tiến bộ theo thời gian. Kế hoạch đánh giá sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan cơ bản về 
các mục tiêu tổng thể, nhân viên chịu trách nhiệm, các câu hỏi đánh giá, chỉ số về quá trình và kết quả, xác định nguồn dữ liệu, 
khung thời gian thu thập dữ liệu, kế hoạch phân tích và kế hoạch truyền thông. 

Chúng tôi sẽ cập nhật Kế Hoạch Thực Hiện hai năm một lần để kết hợp các khuyến nghị do lãnh đạo cơ quan, IWG và EJC đưa ra. Kế 
hoạch này rất linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu và sự đóng góp của chính quyền bộ lạc, các đối tác y tế công cộng và cộng đồng bị 
ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự chênh lệch về sức khỏe môi trường. Xem Mô Hình Logic của Kế Hoạch Thực Hiện để biết thêm chi tiết 
về các nguồn lực, hành động, sản phẩm, biện pháp lo lường và kết quả dự kiến của mỗi nghĩa vụ.

CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG
ADA: Americans with Disabilities Act of 1990  
(Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật Năm 1990)

CE Plan: Community Engagement plan (kế hoạch 
gắn kết cộng đồng)

CRFA: Washington State Department of Health 
Center for Facilities and Risk Adjudication (Trung 
Tâm Cơ Sở Vật Chất và Phán Quyết Rủi Ro của Sở Y 
Tế Tiểu Bang Washington)

DOH: Washington State Department of Health  
(Sở Y Tế Tiểu Bang Washington)

DTLL: Dear Tribal Leader Letter (Thư Gửi Thủ Lĩnh 
Bộ Lạc)

EHD Map: Environmental Health Disparities Map 
(Bản Đồ về Sự Chênh Lệch Sức Khỏe Môi Trường)

EJ: Environmental Justice (công bằng môi trường)

EJA: Environmental Justice Assessment (đánh giá 
công bằng môi trường)

EJC: Environmental Justice Council (Hội Đồng 
Công Bằng Môi Trường)

EJIP: Environmental Justice Implementation Plan 
(Kế Hoạch Thực Hiện Công Bằng Môi Trường)

HEAL hoặc HEAL Act: Healthy Environment for All 
Act (Môi Trường Lành Mạnh cho Tất Cả Mọi Người)

G2G: Government-to-Government (giữa chính 
quyền với chính quyền)

GOIA: Washington State Governor’s Office of 
Indian Affairs (Văn Phòng Thống Đốc Phụ Trách Các 
Vấn Đề Người Da Đỏ của Tiểu Bang Washington)

IWG: Interagency Workgroup (Nhóm Công Tác 
Liên Cơ Quan)

LEP: limited English proficiency (trình độ thông 
thạo Anh ngữ hạn chế)

OFM: Washington State Governor’s Office of 
Financial Management (Văn Phòng Quản Lý Tài 
Chính của Thống Đốc Tiểu Bang Washington)

OPPE: Washington State Department of Health 
Office of Policy, Planning, and Evaluation (Văn 
Phòng Chính Sách, Hoạch Định và Đánh Giá của 
Sở Y Tế Tiểu Bang Washington)

PEAR: Governor’s Pro-Equity and Anti-Racism 
Initiative (Sáng Kiến Công Bằng Nghề Nghiệp và 
Chống Phân Biệt Chủng Tộc của Thống Đốc)

SAA: Significant Agency Action (hành động quan 
trọng của cơ quan)
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https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02.005
https://doh.wa.gov/community-and-environment/health-equity/environmental-justice
https://doh.wa.gov/community-and-environment/health-equity/environmental-justice
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02.100
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02.100


BẢN CHẤT CHUYỂN ĐỔI CỦA HEAL ACT
Kể từ khi HEAL Act được ban hành, các cơ quan đã tạo ra một nhóm công tác liên cơ quan (IWG) để làm việc với 
Environmental Justice Council (EJC). HEAL Act tập trung vào trách nhiệm giải trình công khai và tính minh bạch. Đạo luật 
này hướng dẫn các cơ quan để gắn kết các cộng đồng và đưa ra tham vấn bộ lạc về các hoạt động quan trọng của HEAL.

Vào tháng 7 năm 2022, các cơ quan IWG đã phát hành khung gắn kết cộng đồng dự thảo. IWG sẽ cập nhật với hướng 
dẫn từ EJ Council, hướng dẫn cộng đồng rộng lớn hơn và hướng dẫn từ các bộ lạc thông qua quy trình tham vấn trong 
năm tới. Đến tháng 7 năm 2023, các cơ quan sẽ phát triển và thí điểm quy trình đánh giá công bằng môi trường (EJA) cho 
những hành động quan trọng của cơ quan (SAAs) và sử dụng nguyên tắc EJ trong các quyết định lập ngân sách và tài trợ 
của cơ quan.

Ngoài năm lĩnh vực triển khai ở trên, HEAL Act cũng yêu cầu Department of Health (DOH, Sở Y Tế) thực hiện công việc cụ 
thể để cập nhật và duy trì Bản Đồ về Sự Chênh Lệch Sức Khỏe Môi Trường (EHD). Bản đồ EHD là một công cụ phân tích tác 
động tích lũy. Nó xác định sự chênh lệch về sức khỏe môi trường trên khắp Washington. Chúng tôi đã cho ra mắt Phiên 
Bản 2.0 của Bản Đồ EHD vào tháng 8 năm 2022. Trong năm tới, DOH sẽ cung cấp tư vấn bộ lạc trên bản đồ và thực hiện 
các cập nhật cần thiết.

Mục đích của HEAL Act là chuyển đổi văn hóa, chính sách và thực hành của cơ quan về EJ, cũng như đặt nền tảng cho các 
hành động trong tương lai nhằm thúc đẩy EJ tại Washington. Việc triển khai HEAL Act là vô cùng phù hợp với Kế Hoạch 
Chuyển Đổi của DOH, tầm nhìn và cam kết của chúng tôi đối với sự công bằng, đổi mới và gắn kết. Để làm đúng theo 
HEAL Act, chúng tôi sẽ thực hiện các chiến lược qua ba trên năm ưu tiên chính trong Kế Hoạch Chuyển Đổi: Sức Khỏe và 
Chăm Sóc Sức Khỏe, Sức Khỏe Môi Trường và Hệ Thống Sức Khỏe, cũng như Chuyển Đổi Lực Lượng Lao Động. Chúng tôi 
tin rằng công việc của mình cũng sẽ ảnh hưởng đến các chiến lược trong hai ưu tiên còn lại.

GẮN KẾT CỘNG 
ĐỒNG

THAM VẤN BỘ 
LẠC

EJ TRONG 
HOẠCH ĐỊNH 
CHIẾN LƯỢC

ĐÁNH GIÁ EJ
EJ TRONG LẬP 
NGÂN SÁCH & 
HOẠCH ĐỊNH

CHUYỂN ĐỔI VĂN HÓA, CHÍNH SÁCH VÀ THỰC HÀNH CỦA CƠ QUAN

HEAL ACT

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN HEAL 
IMPLEMENTATION 
 

2022
Tháng 7: Thông qua các kế hoạch gắn 
kết cộng đồng 

2023
Tháng 1: Kết hợp các kế hoạch thực 
hiện EJ vào kế hoạch chiến lược của cơ 
quan 

Tháng 7: Bắt đầu đánh giá EJ về các 
hành động quan trọng ban đầu của cơ 
quan

Tháng 7: Kết hợp EJ vào quy trình lập 
ngân sách và tài trợ

Tháng 12: Bắt đầu đánh giá hai năm 
một lần — Hội đồng EJ đánh giá tiến 
độ thực hiện của cơ quan

2024
Tháng 9: Bắt đầu báo cáo hàng năm — 
Các cơ quan ra mắt bảng quản lý mô tả 
tiến độ 

2025
Tháng 7: Đánh giá EJ bắt đầu dựa trên 
các hành động bổ sung quan trọng của 
cơ quan do cơ quan xác định
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https://waportal.org/partners/home/environmental-justice-council
https://doh.wa.gov/community-and-environment/health-equity/environmental-justice/community-engagement
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-09/300-022.pdf?uid=635885dfec962
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/HEALActCommunityEngagementPlan-DRAFT-July2022.pdf?uid=62c4b0bf77636&uid=635884e17ce60
https://doh.wa.gov/data-and-statistical-reports/washington-tracking-network-wtn/washington-environmental-health-disparities-map
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/311-013_EHD-Map-Report-Infosheet.pdf?uid=63595198623a5
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/311-013_EHD-Map-Report-Infosheet.pdf?uid=63595198623a5
https://doh.wa.gov/about-us/transformational-plan
https://doh.wa.gov/about-us/transformational-plan


“Hiệu Ứng Gợn Sóng” của Heal Act
HEAL Act đã tạo ra sự thay đổi ở cấp độ hệ thống tại DOH. Nó tồn tại như một phần của hệ sinh thái lớn hơn gồm các 
sáng kiến công bằng về chuyển đổi của tiểu bang, bao gồm Kế Hoạch Pro-Equity and Anti-Racism (PEAR, Công Bằng 
Nghề Nghiệp và Chống Phân Biệt Chủng Tộc) của Thống đốc và những cơ quan khác, cũng là một sáng kiến nổi bật theo 
Ưu Tiên III về Sức Khỏe Môi Trường trong Kế Hoạch Chuyển Đổi của DOH. Dưới đây là ví dụ về cách HEAL Act hỗ trợ các 
thay đổi trong hành động:

Sáng Tạo và Hỗ Trợ về Công Nghệ
Bản đồ EHD cho thấy tác động của nhiều dạng ô nhiễm môi trường. Nó làm nổi bật các lĩnh vực có sự chênh lệch về sức 
khỏe môi trường ở Washington. DOH sẽ cập nhật bản đồ thường xuyên với sự hướng dẫn từ cộng đồng, bộ lạc và EJC.

Tập Trung vào Cộng Đồng với Sự Khiêm Tốn
Việc đồng xây dựng khoản trợ cấp Environmental Justice Community Participation Fund (Quỹ Tham Gia Cộng Đồng Công 
Bằng Môi Trường) với một ủy ban cố vấn cộng đồng chuyển sẽ quyền ra quyết định cho cộng đồng. Điều này tập trung 
vào kinh nghiệm sống và quan điểm của những người sống trong các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tác hại 
môi trường.

Hiển Thị, Giá Trị và Xác Thực
Tiếp cận có mục tiêu và tham gia với các bộ lạc về HEAL Act sẽ hỗ trợ khả năng hiển thị và trách nhiệm giải trình đối với 
các đối tác bộ lạc. Nó hỗ trợ trước, trong và ngoài quá trình tham vấn chính thức. Việc này bao gồm các Buổi Cung Cấp 
Thông Tin của Bộ Lạc được tổ chức hai lần một năm bởi Nhóm Công Tác Liên Cơ Quan, cập nhật email hàng quý và sự 
tham dự của nhân viên DOH tại các sự kiện và hội nghị về sức khỏe cộng đồng của bộ lạc.

Hướng Tới Công Bằng 
Công bằng là trọng tâm của HEAL Act, hệ thống hóa định nghĩa về EJ. Nó tập trung vào sự tham gia thiết thực và phân 
bổ công bằng các nguồn lực và lợi ích về môi trường. Nó giúp loại bỏ tác hại cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất 
bởi ô nhiễm môi trường.

Tính Hợp Tác trong Sự Gắn Kết
Thông qua công tác gắn kết cộng đồng và nghĩa vụ tham vấn bộ lạc của HEAL, nhân viên đã xác định và đang giải quyết 
các lỗ hổng trong chính sách, hệ thống và cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ sự gắn kết cộng đồng một cách công bằng. Điều 
này bao gồm việc bồi thường cho cộng đồng và tiếp cận ngôn ngữ, cũng như tiếp cận và tham gia với các bộ lạc để bổ 
sung cho việc cung cấp tham vấn chính thức.
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https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/exe_order/22-04%20-%20Implementing%20PEAR%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/exe_order/22-04%20-%20Implementing%20PEAR%20%28tmp%29.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-08/824002-DOHTransformationalPlan_0.pdf?uid=62e94a09999c9
https://doh.wa.gov/community-and-environment/health-equity/environmental-justice/community-engagement
https://doh.wa.gov/community-and-environment/health-equity/environmental-justice/community-engagement


[chỉnh cho phù hợp]

TUÂN THỦ LUẬT/CHÍNH SÁCH LIÊN BANG  
LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG BẰNG MÔI TRƯỜNG
DOH, với tư cách là cơ quan nhận tài trợ liên bang, phải tuân thủ một số luật và 
chính sách liên bang có quan hệ trực tiếp và liên quan đến EJ. Các luật và chính 
sách này ngăn chặn sự phân biệt đối xử dựa trên danh tính và kinh nghiệm như 
tình trạng khuyết tật, chủng tộc, ngôn ngữ, địa lý, giới tính và tuổi tác và bao 
gồm Americans with Disabilities Act (ADA, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật) Năm 
1990, Tiêu Đề VI của Civil Rights Act (Đạo Luật Dân Quyền) Năm 1964, Tiêu Đề 
IX của Education Amendments (Đạo Luật Sửa Đổi Giáo Dục) Năm 1972, Bộ Luật 
Hoa Kỳ 20 Năm 1681-1683, Mục 504 của Rehabilitation Act (Đạo Luật Phục Hồi) 
Năm 1973, Bộ Luật Hoa Kỳ 29 Mục 794 và Age Discrimination Act (Đạo Luật về 
Phân Biệt Tuổi Tác) Năm 1975, Bộ Luật Hoa Kỳ 42 Mục 6101-6107. 

DOH hiện đang xem xét và cập nhật ADA và các chính sách cũng như quy trình 
Tiêu đề VI của chúng tôi, bao gồm việc phát triển các quy trình và đào tạo cho 
nhân viên DOH. Công việc này được dẫn dắt bởi Cố Vấn và Giám Đốc về Bình 
Đẳng và Công Bằng Xã Hội của Center for Facilities and Risk Adjudication (CFRA, 
Trung Tâm Cơ Sở Vật Chất và Phán Quyết Rủi Ro). 

KẾT HỢP EJ VÀO CÁC KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA CƠ QUAN
Chúng tôi đã công bố Kế Hoạch Chuyển Đổi của DOH vào tháng 8 năm 2022. 
Kế Hoạch Chuyển Đổi là lộ trình của chúng tôi để phục hồi sức khỏe cộng đồng 
và bao gồm năm lĩnh vực ưu tiên chiến lược. Kế Hoạch Thực Hiện EJ này là một 
phần của Ưu Tiên III: Sức Khỏe Môi Trường. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập 
nhật Kế Hoạch Thực Hiện. Kế hoạch sẽ phản ánh hướng dẫn của EJC; tiến độ và 
những thay đổi khi thực hiện; cùng các mục tiêu và chỉ số cụ thể hơn và hướng 
tới kết quả, khi EJA cũng như các hoạt động lập ngân sách và tài trợ bắt đầu sau 
tháng 7 năm 2023.

LỊCH TRÌNH CẬP NHẬT CHÍNH 
SÁCH 

2022
Tháng 11: Trình Bày trước Nhóm Đại 
Biểu của DOH 

2023
Tháng 2: ADA và Tự Đánh Giá Tuân Thủ 
Tiêu Đề VI

Tháng 4: ADA và đánh giá ban đầu về 
Chính Sách Tiêu Đề VI

Tháng 4 - Tháng 5: Dự thảo chính 
sách được đệ trình lên Policy Review 
Committee (Ủy Ban Đánh Giá Chính 
Sách) của DOH để xem xét lần cuối

Tháng 6: Đánh giá cuối cùng và hoàn 
tất cập nhật

Tháng 6: ADA và Đào Tạo Chính 
Sách Tiêu Đề VI bởi Cố Vấn và Giám 
Đốc về Bình Đẳng và Công Bằng Xã 
Hội của Center for Facilities and Risk 
Adjudication (CFRA, Trung Tâm Cơ Sở 
Vật Chất và Phán Quyết Rủi Ro)

LIÊN HỆ
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về  
công việc của DOH trong việc tuân thủ 
ADA, Tiêu Đề VI, Tiêu Đề IX, Mục 504 
của Rehabilitation Act Năm 1973 hoặc 
đạo luật về phân biệt tuổi tác năm 1975, 
vui lòng liên hệ với Cố Vấn về Bình Đẳng 
và Công Bằng Xã Hội của CFRA, Oscar 
Cerda: Oscar.Cerda@doh.wa.gov.

LỊCH TRÌNH NGHĨA VỤ CỦA KẾ 
HOẠCH CHIẾN LƯỢC

2022
Tháng 11 – Tháng 12: Làm việc với 
HEAL IWG, Liên Lạc Viên Bộ Lạc HEAL 
và Văn Phòng Thống Đốc Phụ Trách 
Các Vấn Đề Người Da Đỏ (GOIA) để điều 
phối tham vấn bộ lạc

2023
Tháng 1: Công bố kế hoạch Triển Khai 
EJ của DOH cho 2023 – 2025

Tháng 2: Chia sẻ kế hoạch thực hiện 
của IWG với EJC

Tháng 2 - Tháng 12: Làm việc với các 
văn phòng và chương trình của DOH để 
tìm những mục tiêu và số liệu bổ sung 
cho việc đánh giá

Tháng 3 - Tháng 10: Các cuộc thảo luận 
bàn tròn với bộ lạc

Tháng 4: Nhận phản hồi từ EJC về kế 
hoạch thực hiện của IWG

Tháng 5 - Tháng 6: Kết hợp hướng dẫn 
từ EJC vào kế hoạch thực hiện của IWG 
và cập nhật Kế hoạch thực hiện EJ của 
DOH

Tháng 9: Cập nhật thường niên cho EJC

Tháng 11: Tham vấn bộ lạc 

2024
Tháng 1 - Tháng 3: Kết hợp các thỏa 
thuận từ tham vấn bộ lạc và cập nhật 
kế hoạch thực hiện EJ trong Kế Hoạch 
Chuyển Đổi của DOH

Đang Thực Hiện: Làm việc với các văn 
phòng, bộ phận và chương trình của 
DOH để kết hợp các chỉ số và mục tiêu 
EJ vào việc hoạch định của họ

2025
Tháng 1: Công bố kế hoạch thực hiện 
và đánh giá EJ mới nhất của DOH cho 
2025 – 2027

Đang Thực Hiện: Làm việc với các văn 
phòng, bộ phận và chương trình của 
DOH để kết hợp các chỉ số và mục tiêu 
EJ vào việc hoạch định của họ
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MÔ HÌNH LOGIC CHO NGHĨA VỤ CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

NGƯỜI THAM  
GIA  NGUỒN LỰC  HOẠT ĐỘNG  KẾT QUẢ  KẾT QUẢ NGẮN 

HẠN 
KẾT QUẢ TRUNG 

GIAN 
TÁC ĐỘNG DÀI 

HẠN

Những ai tại DOH sẽ 
tham gia công việc?

Chúng ta cần những 
gì để hoàn thành việc 
triển khai HEAL trên 
toàn cơ quan?

Để triển khai HEAL trên 
toàn cơ quan, chúng 
ta sẽ thực hiện những 
việc sau

Các hoạt động này sẽ 
tạo ra bằng chứng sau 
đây về việc thực hiện 
HEAL

Những hoạt động này 
sẽ dẫn đến những thay 
đổi sau vào năm 2023

Những hoạt động này 
sẽ dẫn đến những thay 
đổi sau vào năm 2025

Những hoạt động này 
sẽ dẫn đến những thay 
đổi sau trong vòng 5–7 
năm

Nhân viên triển khai 
HEAL

Lãnh Đạo Phòng, Văn 
Phòng và Điều Hành

Giám Đốc Chính Sách 
Bộ Lạc và Giám Đốc 
Quan Hệ Bộ Lạc

Office of Strategic 
Partnerships (Văn 
Phòng Đối Tác Chiến 
Lược)

Office of Public Affairs 
and Equity (Văn Phòng 
Quan Hệ Công Chúng 
và Công Bằng)

Nhân viên đánh giá và 
phân tích chính sách

Thời gian của nhân 
viên DOH 

Hướng dẫn cho các 
chương trình của DOH

Danh sách các chương 
trình của DOH có khả 
năng tác động đến EJ 

Nguồn lực và chiến 
lược truyền thông 

Tham vấn bộ lạc và kế 
hoạch gắn kết

Dự Thảo Kế Hoạch Thực 
Hiện EJ (EJIP)

EJIP Công Khai Phiên 
Bản 1

HEAL được đưa vào 
Bảng Tính Năng 
của Office of Policy, 
Planning, and 
Evaluation (OPPE)

EJIP được công bố trên 
trang web của DOH 
trước ngày 1 tháng 1 
năm 2023

EJIP cung cấp lộ trình 
tích hợp EJ vào các 
chương trình của DOH

EJ luôn được ưu tiên 
và cung cấp nguồn lực 
trong Kế Hoạch Chuyển 
Đổi của DOH và chương 
trình họp về chính sách 
của cơ quan

Làm việc với các 
chương trình để xác 
định mục tiêu, chỉ số và 
chiến lược EJ  
của họ

Các mục tiêu, chỉ số 
và kết quả cụ thể của 
chương trình được 
đưa vào các phiên bản 
tương lai của EJIP

Tài liệu chương trình 
phản ánh các mục tiêu, 
chỉ số và kết quả của EJ

Các kế hoạch chương 
trình để vận hành và 
báo cáo dữ liệu EJ được 
phát triển

Các chương trình có kế 
hoạch thu thập dữ liệu 
để theo dõi các mục 
tiêu, số liệu và kết quả EJ

Các mục tiêu, chỉ số và 
kết quả EJ của chương 
trình có trong báo cáo 
HEAL thường niên 

EJ được phản ánh ở tất 
cả các cấp của cơ quan 
trong kế hoạch và thực 
tiễn hoạt động

Bắt đầu lập kế hoạch để 
tạo ra lịch trình cho các 
nghĩa vụ HEAL chính

Dự thảo lịch trình cho 
các nghĩa vụ chính được 
đưa vào trong EJIP

Lịch trình nghĩa vụ 
chính được sửa đổi và 
hoàn thiện

Lịch trình thể hiện tiến 
độ thực hiện các nghĩa 
vụ chính được công bố

Cộng đồng nhận thức 
và có thể theo dõi tiến 
độ thực hiện kế hoạch 
chiến lược

Xây dựng chiến lược 
truyền thông EJIP

Chiến lược truyền thông 
và cơ sở hạ tầng EJIP

Kế hoạch thực hiện 
được công bố trên trang 
web của DOH

Hoàn thành báo cáo 
HEAL năm đầu tiên

Báo cáo HEAL thường 
niên được thông báo 
cho các đối tác bên 
trong và bên ngoài

Kế hoạch tham vấn và 
tham gia của bộ lạc

Tiếp cận nhất quán và 
tham gia với các bộ lạc

Nâng cao nhận thức về 
HEAL giữa các đối tác 
bộ lạc

Cung cấp tư vấn cho 
các bộ lạc về Kế Hoạch 
Chuyển Đổi của DOH 
năm 2022

Thể hiện cam kết thực 
hiện mối quan hệ giữa 
chính phủ với chính phủ 
(G2G) và ưu tiên chủ 
quyền của bộ lạc trong 
công việc của cơ quan
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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHO NGHĨA VỤ CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
MỤC TIÊU: Sử dụng các nghĩa vụ HEAL trong việc hoạch định chiến lược và chuyển đổi trên toàn DOH ở các cấp bộ phận, văn phòng điều hành, chương trình và sáng kiến.

NGƯỜI THAM GIA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ NGUỒN DỮ LIỆU KHUNG THỜI GIAN 
THU THẬP DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH DỮ 
LIỆU

KẾ HOẠCH TRUYỀN 
THÔNG

Những ai sẽ tham gia 
công việc đánh giá?

Những gì quý vị cần 
biết?

Các dấu hiệu đo lường 
được của sự tiến bộ sẽ 
phản ánh các mục tiêu

Dữ liệu sẽ được lấy ở 
đâu?

Khi nào dữ liệu sẽ được 
thu thập?

Điều gì sẽ được thực 
hiện với dữ liệu?

Kết quả sẽ được chia sẻ 
khi nào và như thế nào?

Nhóm thực hiện HEAL 

Lãnh đạo cơ quan, 
phòng, ban

OPPE

Các nghĩa vụ của HEAL 
được phản ánh trong 
quy trình và tài liệu 
hoạch định chiến lược 
tổng thể của cơ quan ở 
mức độ nào?

Các yêu cầu và nghĩa vụ 
của HEAL được xác định 
trong các phiên bản 
tương lai của kế hoạch 
chiến lược của cơ quan

Nhóm thực hiện HEAL 
đã tham gia trong suốt 
quá trình hoạch định

Tài liệu hoạch định 
chiến lược/chuyển đổi 
của cơ quan

Đang thực hiện bắt đầu 
từ tháng 7 năm 2022

Phân tích nội dung định 
tính của các kế hoạch 
chiến lược và hoạt động 
của cơ quan

Báo cáo/cập nhật HEAL 
thường niên cho EJC

Đã đăng lên SharePoint 
và trang web công khai 
bên ngoài

Được chia sẻ ra bên 
ngoài thông qua việc 
gắn kết cộng đồng và 
các đối tác y tế công 
cộng của bộ lạc

Nhóm thực hiện HEAL 

Lãnh đạo cơ quan, 
phòng, ban

OPPE

Chúng ta phản ánh 
nghĩa vụ của HEAL 
trong các quy trình và 
tài liệu hoạch định chiến 
lược ở cấp bộ phận, văn 
phòng điều hành và 
chương trình/sáng kiến 
ở mức độ nào?

Các yêu cầu và nghĩa vụ 
của HEAL được xác định 
là ưu tiên và được vận 
hành trong kế hoạch 
chiến lược

Nhóm thực hiện HEAL 
đã tích cực tham gia 
trong suốt quá trình 
hoạch định

Bộ phận, văn phòng 
điều hành và các tài liệu 
hoạch định chiến lược/
sáng kiến 

Phản hồi được cung cấp 
bởi nhân viên trong quá 
trình hoạch định

Đang thực hiện bắt đầu 
từ tháng 7 năm 2023

Phân tích phương pháp 
kết hợp các kế hoạch 
chiến lược và hoạt động, 
cũng như phản hồi mà 
chúng ta nhận được 
trong quá trình hoạch 
định

Báo cáo/cập nhật HEAL 
thường niên được đăng 
lên SharePoint và trang 
web công khai bên ngoài

Được chia sẻ ra bên 
ngoài thông qua việc 
gắn kết cộng đồng và 
các đối tác y tế công 
cộng của bộ lạc

Nhóm thực hiện HEAL

Cơ quan, bộ phận và 
văn phòng hoặc lãnh 
đạo chương trình và 
nhân viên

OPPE

Những chương trình 
nào của DOH với tác 
động EJ có số liệu, kết 
quả và mục tiêu để theo 
dõi việc thực hiện HEAL?

Chúng ta đã bắt đầu thu 
thập và phân tích dữ 
liệu ở mức độ nào?

Nhân viên HEAL báo cáo 
việc cộng tác với nhân 
viên chương trình và 
lãnh đạo

Các chương trình đã xác 
định số liệu, mục tiêu và 
kết quả EJ

Bộ phận, văn phòng 
điều hành và các tài liệu 
hoạch định chiến lược/
sáng kiến

Tài liệu chương trình và 
one-pager

Phản hồi nhận được từ 
các chương trình

Đang thực hiện bắt đầu 
từ tháng 8 năm 2022

Phân tích nội dung định 
tính của các kế hoạch 
hoạt động và one-pager

Phân tích định tính về 
phản hồi mà chúng 
ta nhận được từ các 
chương trình

Báo cáo/cập nhật HEAL 
thường niên được đăng 
lên SharePoint và trang 
web công khai bên ngoài

Được chia sẻ ra bên 
ngoài thông qua việc 
gắn kết cộng đồng và 
các đối tác y tế công 
cộng của bộ lạc
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KẾ HOẠCH GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG
Từ tháng 9 năm 2021 – tháng 6 năm 2022, trong khi chờ EJC hình thành, IWG đã 
bắt đầu tạo ra kế hoạch tương tác cộng đồng (CE) dự thảo để đáp ứng thời hạn 
theo luật định của chúng tôi là ngày 1 tháng 7 năm 2022. EJC đã không tổ chức 
cuộc họp đầu tiên cho đến tháng 4 năm 2022 và không thể đưa ra hướng dẫn 
trước thời hạn theo luật định. Do đó, hội đồng đã cho phép các cơ quan thông 
qua kế hoạch gắn kết cộng đồng tạm thời. Bằng cách đó, các cơ quan HEAL 
có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Cơ Quan Lập Pháp và người dân 
Washington theo luật pháp. DOH đã thông qua Kế Hoạch Gắn Kết Cộng Đồng 
Tạm Thời vào ngày 01/07/2022. 

Trong suốt thời gian còn lại của năm 2022 và 2023 và như được phản ánh trong 
lịch trình thực hiện bên dưới, DOH và các cơ quan HEAL khác sẽ tổ chức các 
buổi lắng nghe và phản hồi cộng đồng. Thông qua các buổi lắng nghe này, 
chúng tôi sẽ cùng tạo ra những thay đổi cần thiết đối với kế hoạch CE tạm thời. 
Các cơ quan cũng sẽ tiến hành tham vấn bộ lạc. Khi được cung cấp, các cơ quan 
cũng sẽ kết hợp hướng dẫn từ EJC. 

Kế hoạch CE sẽ phát triển khi cơ quan của chúng tôi xây dựng mối quan hệ với 
EJC và người dân Washington khi EJ được triển khai trên khắp các cơ quan tiểu 
bang. Khi hợp tác với các cơ quan HEAL khác, chúng tôi sẽ cập nhật kế hoạch 
CE của mình hai năm một lần. Việc này sẽ liên quan đến quan hệ đối tác cộng 
đồng, tham vấn bộ lạc và sự hợp tác đang diễn ra với EJC.

LỊCH TRÌNH CỦA KẾ HOẠCH GẮN 
KẾT CỘNG ĐỒNG

2022
Tháng 10 – Tháng 12: Tiểu ban Gắn Kết 
Cộng Đồng của IWG lên kế hoạch cho 
các buổi lắng nghe cộng đồng

Tháng 11 – Tháng 12: Làm việc với 
HEAL IWG, Liên Lạc Viên Bộ Lạc HEAL 
và Văn Phòng Thống Đốc Phụ Trách 
Các Vấn Đề Người Da Đỏ (GOIA) để điều 
phối tham vấn bộ lạc

2023
Tháng 1: Thư Gửi Lãnh Đạo Bộ Lạc 
(DTLL) thông báo cho bộ lạc về các 
buổi lắng nghe cộng đồng và mời tham 
vấn chính thức về việc cập nhật các kế 
hoạch CE, bao gồm những ngày tổ chức 
hội nghị bàn tròn của bộ lạc

Tháng 1: Chia sẻ bản thảo kế hoạch cho 
các buổi lắng nghe cộng đồng  
với EJC

Tháng 1 - Tháng 2: Tiểu ban Gắn Kết 
Cộng Đồng của IWG kết hợp phản hồi 
từ EJC vào việc hoạch định

Tháng 3: Chia sẻ kế hoạch cuối cùng 
cho các buổi lắng nghe cộng đồng  
với EJC

Tháng 3 - Tháng 10: Tổ chức các buổi 
lắng nghe cộng đồng trên toàn tiểu 
bang

Tháng 3 - Tháng 10: Các cuộc thảo luận 
bàn tròn với bộ lạc

Tháng 6: Chia sẻ những bài học sơ bộ 
từ các buổi lắng nghe cộng đồng và hội 
nghị bàn tròn của Bộ lạc với EJC

(tiếp tục)

LỊCH TRÌNH CỦA KẾ HOẠCH GẮN 
KẾT CỘNG ĐỒNG (tiếp theo)

2023
Tháng 9: Cập nhật thường niên cho EJC

Tháng 11: Tham vấn bộ lạc

Tháng 11: Nhận hướng dẫn từ EJC về 
các cập nhật cho các kế hoạch CE 

Tháng 12: Sử dụng hướng dẫn từ EJC, 
tham vấn bộ lạc và các buổi lắng nghe 
cộng đồng trong kế hoạch CE

2024
Tháng 1 - Tháng 3: Sử dụng hướng dẫn 
từ EJC, tham vấn bộ lạc và các buổi lắng 
nghe cộng đồng trong kế hoạch CE; 
chia sẻ kế hoạch cập nhật với EJC

Tháng 4: Sử dụng kế hoạch CE mới nhất 
tại DOH

Tháng 5 - đang thực hiện: Thu thập 
phản hồi từ các thành viên cộng đồng 
về hướng dẫn trong kế hoạch và việc sử 
dụng CE

2025
Tháng 4 - Tháng 10: Ra mắt quy trình 
mới nhất cho các kế hoạch CE; xem xét 
phản hồi được thu thập từ thành viên 
cộng đồng, mời tham vấn bộ lạc và tổ 
chức hội nghị bàn tròn của bộ lạc, yêu 
cầu hướng dẫn từ EJC để thông báo cập 
nhật cho các kế hoạch

Tháng 11: Tham vấn bộ lạc

Tháng 11: Nhận hướng dẫn từ EJC về 
các cập nhật để đưa vào kế hoạch CE 

Tháng 12: Sử dụng hướng dẫn từ EJC, 
tham vấn bộ lạc và các buổi lắng nghe 
cộng đồng trong kế hoạch CE
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MÔ HÌNH LOGIC CHO NGHĨA VỤ CỦA KẾ HOẠCH GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG

NGƯỜI THAM  
GIA  NGUỒN LỰC  HOẠT ĐỘNG  KẾT QUẢ  KẾT QUẢ NGẮN 

HẠN 
KẾT QUẢ TRUNG 

GIAN  TÁC ĐỘNG DÀI HẠN

Những ai tại DOH sẽ 
tham gia công việc?

Chúng ta cần những 
gì để hoàn thành việc 
triển khai HEAL trên 
toàn cơ quan?

Để triển khai HEAL 
trên toàn cơ quan, 
chúng ta sẽ thực hiện 
những việc sau

Các hoạt động này sẽ 
tạo ra bằng chứng sau 
đây về việc thực hiện 
HEAL

Những hoạt động này 
sẽ dẫn đến những thay 
đổi sau vào năm 2023

Những hoạt động này 
sẽ dẫn đến những thay 
đổi sau vào năm 2025

Những hoạt động này 
sẽ dẫn đến những thay 
đổi sau trong vòng  
5–7 năm

Nhân viên triển khai 
HEAL

Lãnh Đạo Phòng, Văn 
Phòng và Điều Hành

Giám Đốc Chính Sách 
Bộ Lạc và Giám Đốc 
Quan Hệ Bộ Lạc

Office of Strategic 
Partnerships

Office of Public Affairs 
and Equity

Nhân viên đánh giá và 
phân tích chính sách

Thời gian của nhân 
viên DOH

Thời gian của thành 
viên IWG

Thời gian của thành 
viên cộng đồng

Thời gian của thành 
viên EJC

Thời gian của đối tác 
bộ lạc

Đào tạo và nguồn lực 
truyền thông

Tài nguyên gắn kết 
cộng đồng

Tổ chức các buổi lắng 
nghe cộng đồng giữa 
các cơ quan

Hướng dẫn về các cộng 
đồng gắn kết bình đẳng 
để đưa vào kế hoạch CE 
mới nhất

Mô hình hóa các phương 
pháp hay nhất trong kế 
hoạch CE dự thảo để thu 
hút các thành viên cộng 
đồng

Mang đến trải nghiệm 
tương tác tích cực, phối 
hợp cho các thành viên 
cộng đồng trên toàn tiểu 
bang

Đặt tiền lệ cho các hoạt 
động và kết quả CE nhất 
quán, công bằng, dễ tiếp 
cận

Xem xét các chính sách 
và quy trình của DOH 
để tuân thủ ADA, Tiêu 
Đề VI, v.v.

Các chính sách và quy 
trình mới nhất để đảm 
bảo tuân thủ các luật và 
chính sách hiện hành 
của liên bang và tiểu 
bang liên quan đến EJ

Các chính sách và quy 
trình mới nhất, cũng 
như đào tạo nhân sự cho 
nhân viên của DOH

Nhân sự và nguồn lực 
của DOH được trang bị 
để tuân thủ luật và chính 
sách của liên bang và 
tiểu bang liên quan đến 
EJ và khả năng tiếp cận

Tương tác dễ tiếp cận 
với các thành viên cộng 
đồng

Kế hoạch sử dụng kế 
hoạch CE mới nhất

Hướng dẫn và đào tạo 
nhân sự của DOH

Những khoảng trống về 
nguồn lực và cơ sở hạ 
tầng cần thiết cho CE đã 
được xác định

Nâng cao chuyên môn 
và kinh nghiệm của nhân 
viên với CE

Chính sách nội bộ của 
DOH giải quyết các lỗ 
hổng về nguồn lực và cơ 
sở hạ tầng cho CE

Tăng năng lực nhân sự 
cho CE

Nhân sự của DOH được 
trang bị để gắn kết cộng 
đồng với sự tôn trọng và 
có mục đích

Lập kế hoạch cho 
hướng dẫn của EJC về 
kế hoạch CE

Kế hoạch được thống 
nhất chung để phối 
hợp với EJC trong việc 
phát triển kế hoạch CE 
mới nhất

Các thành viên EJC tham 
gia và/hoặc biết về việc 
phát triển kế hoạch CE 
mới nhất

IWG trình bày với EJC 
để nhận phản hồi và xin 
hướng dẫn

Thể hiện sự tôn trọng, 
cam kết và hợp tác với 
EJC về các nghĩa vụ HEAL

Lập kế hoạch tham vấn 
bộ lạc giữa các cơ quan 
và tham gia kế hoạch 
CE mới nhất

Khung gắn kết bộ lạc v1

Cách tiếp cận phối hợp, 
liên cơ quan để tham 
vấn

Tiếp cận liên cơ quan 
nhất quán và tham gia 
với các bộ lạc về kế 
hoạch CE mới nhất 

Tham vấn về kế hoạch 
CE mới nhất được cung 
cấp cho các bộ lạc

Thể hiện cam kết thực 
hiện mối quan hệ G2G 
và ưu tiên chủ quyền bộ 
lạc trong công việc của 
cơ quan

Lập kế hoạch và điều 
phối quy trình với IWG 
để thu thập hướng dẫn 
liên tục về kế hoạch CE 
cho việc cập nhật hai 
năm một lần

Xóa mục tiêu, lịch trình, 
kỳ vọng và quy trình để 
cập nhật kế hoạch CE 
cho tất cả cơ quan HEAL

Các cơ quan tìm kiếm 
phản hồi từ nhân viên, 
cộng đồng, bộ lạc và EJC

Các cơ quan cung cấp 
tham vấn cho các bộ lạc 
về những cập nhật kế 
hoạch CE

Các cơ quan thể hiện tính 
minh bạch trong cách 
họ tích hợp phản hồi và 
phối hợp trong việc cập 
nhật kế hoạch CE

Các kế hoạch CE được 
cập nhật thường xuyên 
với hướng dẫn từ cộng 
đồng, EJC, đối tác bộ lạc 
và nhân viên DOH

Các kế hoạch CE nhất 
quán giữa các cơ quan
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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHO NGHĨA VỤ CỦA KẾ HOẠCH GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG
MỤC TIÊU: Hoàn thiện và bắt đầu sử dụng kế hoạch CE để thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc chuyển đổi sức khỏe cộng đồng thông qua sự công bằng, hoà nhập, 
phù hợp với văn hóa và sự tham gia khiêm tốn với các cộng đồng quá tải và nhóm dân số dễ bị tổn thương.

NGƯỜI THAM GIA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ NGUỒN DỮ LIỆU KHUNG THỜI GIAN 
THU THẬP DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH  
DỮ LIỆU

KẾ HOẠCH  
TRUYỀN THÔNG

Những ai sẽ tham gia 
công việc đánh giá?

Những gì quý vị  
cần biết?

Các dấu hiệu đo lường 
được của sự tiến bộ sẽ 
phản ánh các mục tiêu

Dữ liệu sẽ được lấy ở 
đâu?

Khi nào dữ liệu sẽ được 
thu thập?

Điều gì sẽ được thực 
hiện với dữ liệu?

Kết quả sẽ được chia sẻ 
khi nào và như thế nào?

Nhóm Thực Hiện 
HEAL; Giám Đốc Quan 
Hệ Bộ Lạc; lãnh đạo và 
nhân sự của cơ quan, 
bộ phận và văn phòng 
hoặc chương trình; 
OPPE

Kế hoạch CE tạm thời đã 
được phát triển và cập 
nhật như thế nào?

Phản hồi và khuyến 
nghị nhận được từ EJC, 
các đối tác cộng đồng 
và bộ lạc
(Các) phiên bản tiếp 
theo của kế hoạch CE 
bao gồm những đề xuất 
từ EJC, các đối tác cộng 
đồng và bộ lạc

Tài liệu về EJC, tham 
vấn bộ lạc, phản hồi và 
khuyến nghị của cộng 
đồng 
Các phiên bản tạm 
thời và mới nhất của kế 
hoạch CE

Tháng 1 năm 2023 – 
Tháng 12 năm 2023

Phân tích định tính/nội 
dung của tài liệu, phản 
hồi và khuyến nghị
Phân tích so sánh kế 
hoạch CE tạm thời và 
mới nhất

Báo cáo/cập nhật HEAL 
thường niên được đăng 
lên SharePoint và trang 
web công khai bên ngoài
Được chia sẻ ra bên 
ngoài thông qua việc 
gắn kết cộng đồng và 
các đối tác y tế công 
cộng của bộ lạc

Nhóm Thực Hiện 
HEAL; Giám Đốc Quan 
Hệ Bộ Lạc; GOIA; HEAL 
IWG

Chúng tôi đã tham vấn 
và/hoặc tiếp tục tham 
gia với chính quyền và 
cộng đồng bộ lạc ở mức 
độ nào?

Việc tiếp cận tham vấn 
bộ lạc bắt đầu
Quá trình hội nghị bàn 
tròn của bộ lạc bắt đầu

Kết quả của hội nghị 
bàn tròn bộ lạc và tham 
vấn bộ lạc

Tháng 1 năm 2023 – 
Tháng 12 năm 2023

Phân tích định tính của 
tham vấn và hội nghị 
bàn tròn của bộ lạc
Phân tích phương pháp 
hỗn hợp về các cập nhật 
do bộ lạc thông báo cho 
kế hoạch CE

DTTL, thảo luận hội nghị 
bàn tròn của bộ lạc, quá 
trình Tham vấn bộ lạc
Báo cáo/cập nhật HEAL 
thường niên được đăng 
lên SharePoint và trang 
web công khai bên ngoài

Nhóm Thực Hiện 
HEAL; HEAL IWG

Chúng tôi đã gắn kết 
các cộng đồng quá tải 
và nhóm dân số dễ bị 
tổn thương ở mức độ 
nào?

Danh sách các cộng 
đồng và đại diện tham 
gia các buổi lắng nghe 
dự thảo hoặc đã hoàn 
thành
Quá trình của phiên 
lắng nghe cộng đồng 
bắt đầu

Danh sách và lịch trình 
của phiên lắng nghe 
cộng đồng
Kết quả của các phiên 
lắng nghe cộng đồng

Tháng 3 năm 2023 – 
Tháng 12 năm 2023

Phân tích định tính các 
phiên lắng nghe cộng 
đồng
Phân tích phương pháp 
hỗn hợp về các cập nhật 
tại cộng đồng cho kế 
hoạch CE

Báo cáo/cập nhật HEAL 
thường niên được đăng 
lên SharePoint và trang 
web công khai bên ngoài
Được chia sẻ thông qua 
sự tham gia của cộng 
đồng và các đối tác y tế 
công cộng của bộ lạc.

Lãnh đạo và nhân viên 
của cơ quan, bộ phận 
và văn phòng hoặc 
chương trình; Nhóm 
Thực Hiện HEAL; Giám 
Đốc Quan Hệ Bộ Lạc

Quy trình để đảm bảo 
sự tham gia của cộng 
đồng và tham vấn bộ 
lạc một cách công bằng 
và phù hợp về mặt văn 
hóa là gì?

Đào tạo cho DOH về 
cách sử dụng kế hoạch 
CE mới nhất được phát 
triển
Nguồn lực cho chương 
trình DOH được phát 
triển, xem xét, phân 
phối
Các chương trình thí 
điểm kế hoạch CE

Phản hồi từ các buổi 
đào tạo nhân viên
Tài liệu về các nguồn lực 
được phát triển
Danh sách/Kết quả các 
Chương trình thí điểm 
kế hoạch CE

Tháng 4 năm 2024 – 
đang thực hiện

Phân tích phương pháp 
hỗn hợp về các khóa 
đào tạo nhân viên, tài 
liệu thí điểm chương 
trình, phản hồi từ cộng 
đồng và chỉ đạo thông 
qua quá trình tham vấn 
bộ lạc

Báo cáo/cập nhật 
HEAL thường niên cho 
EJC, được đăng lên 
SharePoint và trang web 
bên ngoài
Được chia sẻ thông qua 
sự tham gia của cộng 
đồng và các đối tác y tế 
công cộng của bộ lạc.
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ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG MÔI TRƯỜNG
DOH đang xác định các chương trình hiện tại đáp ứng định nghĩa theo luật 
định về hành động quan trọng của cơ quan (SAA). Sau mỗi phiên lập pháp, 
chúng tôi sẽ tiếp tục xác định các chương trình, quy tắc, khoản trợ cấp, khoản 
vay và dự án vốn mới đáp ứng định nghĩa của SAA. Trước hạn chót theo luật 
định vào tháng 7 năm 2023, DOH sẽ làm việc với IWG để tạo ra mẫu cho EJAs. 
Mỗi cơ quan sẽ có thể điều chỉnh mẫu khi cần thiết để phù hợp với nhu cầu 
của họ. Giống như cách tiếp cận với các kế hoạch CE, chúng tôi sẽ cập nhật quy 
trình EJA hai năm một lần để thêm phản hồi của cộng đồng về quy trình và 
hướng dẫn từ EJC.

LỊCH TRÌNH VỀ NGHĨA VỤ EJA

2022
Tháng 9 - Tháng 12: Xác định các 
chương trình tại DOH đáp ứng định 
nghĩa theo luật định của SAA

2023
Tháng 1: Gửi DTLL cùng danh sách các 
chương trình được xác định là SAA

Tháng 1 - Tháng 3: Với EJC, tạo ra quy 
trình ban đầu cho EJA

Tháng 3 - Tháng 5: Danh sách mở về 
SAA để lấy Ý Kiến Công Khai

Tháng 3 - Tháng 10: Tổ chức các phiên 
lắng nghe cộng đồng trên toàn tiểu 
bang để thông báo về quy trình EJA

Tháng 3 - Tháng 10: Các cuộc thảo luận 
bàn tròn của bộ lạc về SAAs ảnh hưởng 
đến quyền và lợi ích của các bộ lạc được 
liên bang công nhận trên vùng đất của 
bộ lạc

Tháng 5 - Tháng 6: Kết hợp thông tin 
phản hồi từ công chúng vào danh sách 
SAAs

Tháng 5 - Tháng 6: Kết hợp phản hồi 
ban đầu về EJA từ các phiên lắng nghe 
cộng đồng vào quy trình; chia sẻ quy 
trình EJA đã sửa đổi với EJC

Tháng 7: Chia sẻ quyết định của DOH 
SAAs tại Washington State Registrar (Cơ 
Quan Đăng Ký Tiểu Bang Washington)

Tháng 7: Bắt đầu tiến hành EJA trên SAAs

Tháng 11: Tham vấn bộ lạc

Tháng 11: Nhận hướng dẫn từ EJC về 
các cập nhật để đưa vào quy trình EJA

(còn nữa)

LỊCH TRÌNH VỀ NGHĨA VỤ EJA 
(tiếp theo)

2024
Tháng 4: Xác định các chương trình 
khác đáp ứng định nghĩa theo luật định 
của SAAs sau khi kết thúc phiên lập 
pháp; gửi DTLL và mời tham vấn bộ lạc 
về SAAs ảnh hưởng đến quyền và lợi 
ích của các bộ lạc được liên bang công 
nhận trên vùng đất của họ

2025
Tháng 6: Xác định các chương trình bổ 
sung đáp ứng định nghĩa theo luật định 
của SAAs sau phiên lập pháp; gửi DTLL 
và mời tham vấn bộ lạc về SAAs ảnh 
hưởng đến quyền và lợi ích của các bộ 
lạc được liên bang công nhận trên vùng 
đất của họ

Tháng 7: Xác định SAAs bổ sung, ngoài 
định nghĩa theo luật định (theo RCW 
70A.02.060) và bắt đầu tiến hành EJA 
cho những hành động này

Tháng 7 – Tháng 10: Ra mắt quy trình 
cập nhật cho EJAs; xem xét phản hồi 
của cộng đồng và yêu cầu hướng dẫn từ 
EJC để thông báo các cập nhật cho quy 
trình EJA

Tháng 12: Cập nhật quy trình EJA và 
triển khai
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MÔ HÌNH LOGIC CHO NGHĨA VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG MÔI TRƯỜNG

NGƯỜI THAM  
GIA  NGUỒN LỰC  HOẠT ĐỘNG  KẾT QUẢ  KẾT QUẢ NGẮN 

HẠN 
KẾT QUẢ TRUNG 

GIAN  TÁC ĐỘNG DÀI HẠN

Những ai tại DOH sẽ 
tham gia công việc?

Chúng ta cần những 
gì để hoàn thành việc 
triển khai HEAL trên 
toàn cơ quan?

Để triển khai HEAL 
trên toàn cơ quan, 
chúng ta sẽ thực hiện 
những việc sau

Các hoạt động này sẽ 
tạo ra bằng chứng sau 
đây về việc thực hiện 
HEAL

Những hoạt động này 
sẽ dẫn đến những thay 
đổi sau vào năm 2023

Những hoạt động này 
sẽ dẫn đến những thay 
đổi sau vào năm 2025

Những hoạt động này 
sẽ dẫn đến những thay 
đổi sau trong vòng  
5–7 năm

Nhân viên triển khai 
HEAL

Lãnh Đạo Phòng, Văn 
Phòng và Điều Hành

Giám Đốc Chính Sách 
Bộ Lạc và Giám Đốc 
Quan Hệ Bộ Lạc

Office of Strategic 
Partnerships

Office of Public Affairs 
and Equity

Nhân viên phân tích 
chính sách, xây dựng 
quy tắc và chương 
trình

Thời gian của nhân 
viên HEAL

Thời gian chính của 
nhân viên DOH

Thời gian của thành 
viên IWG

Thời gian của thành 
viên cộng đồng

Thời gian của thành 
viên EJC

Thời gian của nhân 
viên quan hệ bộ lạc

Thời gian của đối tác 
bộ lạc

Đào tạo và nguồn lực 
truyền thông

Tài nguyên gắn kết 
cộng đồng

Xây dựng tiêu chí và 
quy trình xác định SAAs 
tại DOH

Tiêu chí và quy trình xác 
định SAAs

Danh sách ban đầu của 
SAAs được xác định

Danh sách SAAs được 
tinh chỉnh và mở để bình 
luận công chúng

Danh sách công khai về 
SAAs đủ tiêu chuẩn được 
cập nhật hàng năm

Xác định thêm các lĩnh 
vực tác động đến EJ 
ngoài SAAs ban đầu

Dự thảo danh sách các 
loại SAAs bổ sung tiềm 
năng

Danh sách các loại SAAs 
bổ sung được xác định

Các loại SAAs bổ sung 
được mở để bình luận 
công khai

Các loại SAAs bổ sung 
được đưa vào bắt đầu từ 
năm 2025

Làm việc với IWG để 
phát triển quy trình 
EJA v1

Quy trình EJA v1  

Vai trò và trách nhiệm 

Hướng dẫn cho nhân 
viên về EJAs

Nhóm ban đầu của SAAs 
được chọn và thí điểm 
EJAs

EJAs được mở rộng sang 
SAAs bổ sung đủ điều 
kiện

EJAs luôn được áp dụng 
cho tất cả SAAs đủ điều 
kiện tại DOH

Làm việc với nhân viên 
của DOH để xây dựng 
hướng dẫn thực hiện 
EJA

Giao tiếp nhất quán với 
EJC về quy trình EJA

Nhân viên chủ chốt tại 
DOH cho EJAs được xác 
định

Nhân viên chủ chốt của 
DOH được đào tạo và 
nhận hướng dẫn về quy 
trình EJA

Nhân viên của DOH 
thành thạo trong việc áp 
dụng EJAs

Lập kế hoạch hướng 
dẫn EJC

Kế hoạch CE của DOH

Hướng dẫn cho DOH 
về lập ngân sách, bố trí 
nhân sự cho CE 

Các thành viên EJC tham 
gia và/hoặc biết về sự 
phát triển quá trình của 
EJA

IWG trình bày với EJC 
để nhận phản hồi và xin 
hướng dẫn

EJC tham gia một cách 
thiết thực vào việc phát 
triển và cập nhật quy 
trình của EJA

Lập kế hoạch cho CE 
thông qua EJAs cho 
SAAs

Khung gắn kết bộ lạc v1 Những khoảng trống về 
nguồn lực và cơ sở hạ 
tầng cần thiết cho CE đã 
được xác định

EJAs thí điểm ghi lại CE 
làm nghiên cứu điển 
hình cho DOH

Chính sách nội bộ của 
DOH giải quyết các lỗ 
hổng về nguồn lực và cơ 
sở hạ tầng cho CE

CE được mở rộng cho 
SAAs bổ sung

Các cộng đồng tham gia 
một cách thiết thực vào 
những dự án yêu cầu 
EJAs

Lập kế hoạch tham vấn 
và gắn kết bộ lạc về 
SAAs

DTTL với danh sách 
SAAs được gửi hàng 
năm sau phiên lập pháp

Tiếp cận và tương tác 
nhất quán với các Bộ lạc

Việc tham vấn được 
cung cấp cho SAAs đã 
xác định là có tác động 
đến bộ lạc

DOH liên tục cung cấp 
tham vấn về SAAs

Tham vấn được cung cấp 
về việc xác định các loại 
SAAs bổ sung

Thể hiện cam kết thực 
hiện mối quan hệ G2G 
và ưu tiên chủ quyền bộ 
lạc trong công việc của 
cơ quan
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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHO NGHĨA VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG MÔI TRƯỜNG
MỤC TIÊU: Phát triển, hoàn thiện và triển khai EJAs cho SAAs.

NGƯỜI THAM GIA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ NGUỒN DỮ LIỆU KHUNG THỜI GIAN 
THU THẬP DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH  
DỮ LIỆU

KẾ HOẠCH TRUYỀN 
THÔNG

Những ai sẽ tham gia 
công việc đánh giá?

Những gì quý vị cần 
biết?

Các dấu hiệu đo lường 
được của sự tiến bộ sẽ 
phản ánh các mục tiêu

Dữ liệu sẽ được lấy ở 
đâu?

Khi nào dữ liệu sẽ được 
thu thập?

Điều gì sẽ được thực 
hiện với dữ liệu?

Kết quả sẽ được chia sẻ 
khi nào và như thế nào?

Nhóm Thực Hiện 
HEAL; lãnh đạo và 
nhân viên của cơ quan, 
bộ phận và văn phòng 
hoặc chương trình; 
OPPE

Chúng tôi đã phát triển 
quy trình xác định SAAs 
ở mức độ nào?

Tiêu chí xác định SAAs 
do các đối tác chương 
trình đặt ra và xem xét

Quy trình xác định SAAs 
được miễn khỏi EJA dự 
thảo

Khảo sát toàn cơ quan 
về SAAs

Tài liệu, để xác định 
hoặc loại trừ SAAs

Danh sách SAAs được 
công bố trên trang web 
của DOH

Đang thực hiện bắt đầu 
từ tháng 9 năm 2022

Tóm tắt định lượng về 
kết quả khảo sát

Phân tích nội dung tiêu 
chí

Số lượng SAAs theo bộ 
phận/văn phòng

Mã hóa định tính của 
SAAs đã công bố

Các báo cáo/cập nhật 
HEAL thường niên cho 
EJC, mà chúng tôi sẽ 
đăng lên SharePoint và 
trang web bên ngoài

Chia sẻ quyết định về 
các loại SAAs trong Cơ 
Quan Đăng Ký Tiểu Bang 
Washington

Nhóm Thực Hiện 
HEAL; Giám Đốc Quan 
Hệ Bộ Lạc; lãnh đạo và 
nhân sự của cơ quan, 
bộ phận và văn phòng 
hoặc chương trình; 
OPPE

Chúng tôi đã đưa các 
cuộc tham vấn bộ lạc 
vào quy trình EJA như 
thế nào?

Việc tiếp cận tham vấn 
bộ lạc bắt đầu
Quá trình hội nghị bàn 
tròn của bộ lạc bắt đầu

Tài liệu về khuôn khổ 
và quy trình tham vấn 
bộ lạc

Thỏa thuận từ các đối 
tác bộ lạc đã nhận được 
thông qua quá trình 
tham vấn

Tài liệu về quy trình xác 
định SAAs ảnh hưởng 
đến các đối tác bộ lạc

Đang thực hiện bắt đầu 
từ tháng 1 năm 2023

Mã hóa định tính của 
tài liệu quy trình và các 
thỏa thuận từ tham vấn 
bộ lạc

Phân tích phương pháp 
hỗn hợp về kết quả 
tham vấn bộ lạc

Phân tích phương pháp 
hỗn hợp về SAAs được 
xác định có tác động 
đến các bộ lạc

Các báo cáo/cập nhật 
HEAL thường niên cho 
EJC, cũng được đăng lên 
SharePoint và trang web 
bên ngoài

Chia sẻ quyết định về 
các loại SAAs trong Cơ 
Quan Đăng Ký Tiểu Bang 
Washington

Thông báo cho các bộ 
lạc của SAAs có ảnh 
hưởng đến quyền và lợi 
ích của các bộ lạc được 
liên bang công nhận trên 
vùng đất của họ thông 
qua DTLL và mời tham 
vấn chính thức

(còn nữa)
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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHO NGHĨA VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG MÔI TRƯỜNG (tiếp theo)

MỤC TIÊU: Phát triển, hoàn thiện và triển khai EJAs cho SAAs.

NGƯỜI THAM GIA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ NGUỒN DỮ LIỆU KHUNG THỜI GIAN 
THU THẬP DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH DỮ 
LIỆU

KẾ HOẠCH TRUYỀN 
THÔNG

Những ai sẽ tham gia 
công việc đánh giá?

Những gì quý vị cần 
biết?

Các dấu hiệu đo lường 
được của sự tiến bộ sẽ 
phản ánh các mục tiêu

Dữ liệu sẽ được lấy ở 
đâu?

Khi nào dữ liệu sẽ được 
thu thập?

Điều gì sẽ được thực 
hiện với dữ liệu?

Kết quả sẽ được chia sẻ 
khi nào và như thế nào?

Nhóm Thực Hiện 
HEAL; lãnh đạo và 
nhân viên của cơ quan, 
bộ phận và văn phòng 
hoặc chương trình; 
OPPE

Chúng tôi đã phát triển 
và triển khai quy trình 
EJA ở mức độ nào?

Các cộng đồng quá tải/
nhóm dân số dễ bị tổn 
thương được xác định

Đang tiến hành thí điểm 
EJA

Nhân viên của DOH 
nhận thông tin liên lạc, 
nguồn lực và đào tạo về 
quy trình EJA ban đầu

Quy trình EJA ban đầu 
được cập nhật (phiên 
bản 2)

Tài liệu để xác định các 
cộng đồng quá tải và 
nhóm dân số dễ bị tổn 
thương

Tài liệu về quy trình EJA 
ban đầu

Thí điểm quy trình EJA 
với nhóm chương trình 
đáp ứng định nghĩa SAA 

Tài liệu và nguồn lực 
bổ sung cho nhân viên; 
phản hồi từ các buổi 
đào tạo

Đang thực hiện bắt đầu 
từ tháng 1 năm 2023

Phân tích phương pháp 
hỗn hợp về các thí điểm 
EJA do bộ phận/văn 
phòng lên lịch hoặc đã 
hoàn thành

Tóm tắt định lượng về 
nhân sự được chỉ định 
thực hiện EJA và báo 
cáo trình độ EJA

Mã hóa định lượng về 
tài liệu/tài nguyên, phản 
hồi của nhân viên

Các báo cáo/cập nhật 
HEAL thường niên cho 
EJC, cũng sẽ được đăng 
lên SharePoint và trang 
web bên ngoài

Bảng quản lý của cơ 
quan HEAL trên trang 
web OFM

Nhóm Thực Hiện 
HEAL; lãnh đạo và 
nhân viên của cơ quan, 
bộ phận và văn phòng 
hoặc chương trình; 
OPPE

Chúng tôi đã gắn kết 
các cộng đồng trong 
quá trình phát triển và 
thực hiện EJA như thế 
nào?

Các phiên lắng nghe 
cộng đồng đang diễn 
ra để nhận phản hồi về 
quy trình EJA ban đầu

EJAs bắt đầu bao gồm 
sự gắn kết cộng đồng

Phản hồi từ các phiên 
lắng nghe

Các phát hiện từ EJAs 
bao gồm sự gắn kết 
cộng đồng

Đang thực hiện bắt đầu 
từ tháng 3 năm 2023

Phân tích phương pháp 
hỗn hợp về các phiên 
lắng nghe cộng đồng và 
phản hồi từ EJAs với sự 
gắn kết cộng đồng

Các báo cáo/cập nhật 
HEAL thường niên cho 
EJC, cũng được đăng lên 
SharePoint và trang web 
bên ngoài
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LẬP NGÂN SÁCH VÀ TÀI TRỢ
Việc thực hiện nghĩa vụ này đòi hỏi phải lập kế hoạch và hợp tác với các 
cơ quan HEAL khác, các nhóm dịch vụ tài chính của cơ quan và Office of 
Financial Management (Văn Phòng Quản Lý Tài Chính). Đến năm 2023, trước 
thời hạn theo luật định, DOH sẽ hợp tác với Trường Đại Học Washington 
Evans School of Public Policy để nghiên cứu và đề xuất. Chúng tôi sẽ tìm 
cách thực hiện các thành phần của nghĩa vụ này. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm 
hướng dẫn từ EJC.  Chúng tôi đặt mục tiêu có đủ cấu trúc vào tháng 7 năm 
2023 để bắt đầu một chương trình thí điểm. Việc này sẽ áp dụng các quy trình 
được đề xuất cho các chương trình đủ điều kiện đưa ra quyết định chi tiêu. 
Việc thực hiện nghĩa vụ này sẽ được tiếp tục. Chúng tôi sẽ tinh chỉnh các quy 
trình của mình theo thời gian. 

LỊCH TRÌNH LẬP NGÂN SÁCH VÀ 
TÀI TRỢ

2022
Tháng 11 – Tháng 12: Lập hợp đồng với 
nhóm tư vấn của UW Evans School of 
Public Policy để đưa ra các khuyến nghị 
nhằm hoàn thành nghĩa vụ lập ngân 
sách và tài trợ của HEAL

2023
Tháng 1: Tìm kiếm hướng dẫn từ EJC

Tháng 1 - Tháng 4: Hợp tác với nhóm 
tư vấn của Evans để thực hiện những 
việc sau với sự hợp tác của Office of 
Financial Services (Văn Phòng Dịch Vụ 
Tài Chính) của DOH:
• Xây dựng phương pháp tìm ra và xác 

định các lợi ích cũng như gánh nặng 
môi trường trong dự án và chương 
trình của DOH 

• Liệt kê các dự án và chương trình của 
DOH giải quyết hoặc có thể gây ra 
những tác hại hoặc lợi ích cho môi 
trường

• Phát triển phương pháp để tìm ra 
những gì cấu thành “sự phân bổ công 
bằng” cho các ngân sách, khoản trợ 
cấp, khoản vay khác nhau, v.v. 

• Sử dụng các kế hoạch CE để phát 
triển những phương pháp dành cho 
các cộng đồng quá tải và nhóm dân 
số dễ bị tổn thương trong quyết định 
chi tiêu của cơ quan

• Phát triển các mục tiêu và số liệu cụ 
thể về các mục tiêu EJ của cơ quan 
cho những chương trình đã xác định 
là có tác động đến môi trường

(còn nữa)

LỊCH TRÌNH LẬP NGÂN SÁCH VÀ 
TÀI TRỢ (còn nữa)

2023
Tháng 5: Chia sẻ khuyến nghị từ nhóm 
tư vấn của Evans với IWG và EJC

Tháng 6: Nhận và sử dụng hướng dẫn 
từ EJC

Tháng 6 - Tháng 7: Làm việc với Office 
of Financial Management và Office of 
Financial Services (Văn Phòng Dịch Vụ 
Tài Chính) của DOH để:
• Ban hành quy trình nhằm phân bổ chi 

tiêu một cách công bằng và tạo ra các 
quy tắc hoặc hướng dẫn cho tiêu chí 
và quy trình sử dụng khi sử dụng các 
nguyên tắc EJ trong quyết định chi 
tiêu

• Theo dõi và đo lường sự phân bổ này
• Đặt mục tiêu hướng đến 40% các 

khoản tài trợ và chi tiêu tạo ra lợi ích 
môi trường cho các nhóm dân số dễ 
bị tổn thương và cộng đồng quá tải

Tháng 7 - Tháng 12: Nếu có thể, yêu 
cầu các chương trình đủ điều kiện làm 
theo lời khuyên khi đưa ra quyết định 
chi tiêu

2024
Việc thực hiện đang được tiến hành

2025
Việc thực hiện đang được tiến hành
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MÔ HÌNH LOGIC CHO NGHĨA VỤ LẬP NGÂN SÁCH VÀ TÀI TRỢ

NGƯỜI THAM  
GIA  NGUỒN LỰC  HOẠT ĐỘNG  KẾT QUẢ  KẾT QUẢ NGẮN 

HẠN 
KẾT QUẢ TRUNG 

GIAN  TÁC ĐỘNG DÀI HẠN

Những ai tại DOH sẽ 
tham gia công việc?

Chúng ta cần những 
gì để hoàn thành việc 
triển khai HEAL trên 
toàn cơ quan?

Để triển khai HEAL 
trên toàn cơ quan, 
chúng ta sẽ thực hiện 
những việc sau

Các hoạt động này sẽ 
tạo ra bằng chứng sau 
đây về việc thực hiện 
HEAL

Những hoạt động này 
sẽ dẫn đến những thay 
đổi sau vào năm 2023

Những hoạt động này 
sẽ dẫn đến những thay 
đổi sau vào năm 2025

Những hoạt động này 
sẽ dẫn đến những thay 
đổi sau trong vòng 5–7 
năm

Nhân viên triển khai 
HEAL

Lãnh Đạo Phòng, Văn 
Phòng và Điều Hành

Office of Financial 
Services

Office of Strategic 
Partnerships

Office of Public Affairs 
and Equity

Nhân viên phân tích 
chính sách, chương 
trình và tài chính

Thời gian của nhân 
viên HEAL 

Thời gian của đội ngũ 
Evans Capstone 

Thời gian của nhân 
viên Tài chính của DOH 

Hướng dẫn EJC 

Đào tạo và nguồn lực 
truyền thông 

Tài nguyên gắn kết 
cộng đồng

Bắt đầu và dẫn dắt để 
kể tên các lợi ích và 
gánh nặng môi trường 
trong các chương trình 
hiện hành của DOH

Phương pháp tìm kiếm 
lợi ích và tác hại đối với 
môi trường 

Hướng dẫn và đào tạo 
nhân sự của DOH

Nhân viên của DOH có 
thể kể tên các lợi ích 
và tác hại đối với môi 
trường, các cộng đồng 
quá tải và nhóm dân cư 
dễ bị tổn thương

Nhân viên có thể biết 
liệu hành động mà họ 
thực hiện sẽ tạo ra lợi ích 
hay tác hại đối với môi 
trường

Nhân viên của DOH 
thường xuyên đánh giá 
sự phân bổ công bằng về 
các lợi ích và tác hại đối 
với môi trường như một 
phần của việc lập ngân 
sách và ra quyết định 

Phát triển phương pháp 
để tìm ra những gì cấu 
thành “sự phân bổ công 
bằng” về tài trợ cho các 
chương trình hiện hành

Phương pháp rà soát 
ngân sách để đảm bảo 
công bằng trong phân 
bổ chi tiêu

DOH xác định tỷ lệ tài trợ 
cho môi trường hướng 
đến các cộng đồng quá 
tải và nhóm dân số dễ bị 
tổn thương

DOH liệt kê các kế hoạch 
để phân bổ công bằng 
về nguồn lực và tài trợ 
cho môi trường

Việc chi tiêu tạo ra lợi 
ích về môi trường cho 
các cộng đồng quá tải 
và nhóm dân số dễ bị 
tổn thương (mục tiêu là 
>40%)

Phát triển các phương 
pháp để đưa các cộng 
đồng quá tải và nhóm 
dân số dễ bị tổn thương 
vào các quyết định chi 
tiêu của cơ quan

Các phương pháp, 
khuyến nghị và nguồn 
lực cụ thể cho sự gắn 
kết cộng đồng

Kế hoạch CE của DOH

Các chương trình thí 
điểm đưa CE vào việc ra 
quyết định về chi tiêu 
của cơ quan

Mở rộng CE trong việc 
ra quyết định chi tiêu 
của cơ quan sang các 
chương trình khác

Các cách thức toàn diện 
và công bằng hơn cho 
việc ra quyết định về chi 
tiêu của cơ quan

Xây dựng kế hoạch 
tham vấn bộ lạc về các 
quyết định ngân sách 
và chi tiêu có liên quan

Kế hoạch tham vấn bộ 
lạc cho các quyết định 
lập ngân sách và tài trợ 
có liên quan

Lịch trình và kế hoạch 
cung cấp tư vấn cũng 
như thu hút sự tham gia 
của các bộ lạc vào các 
quyết định lập ngân sách 
và tài trợ có liên quan

Tiếp cận và tương tác 
nhất quán với các Bộ lạc

Thể hiện cam kết thực 
hiện mối quan hệ G2G và 
ưu tiên chủ quyền bộ lạc

Phát triển các mục tiêu 
và chỉ số EJ của cơ quan 
cho các chương trình 
môi trường

Các mục tiêu và chỉ số 
của cơ quan và chương 
trình đối với các quyết 
định chi tiêu

Tài liệu chương trình và 
one-pager phản ánh các 
mục tiêu và chỉ số EJ

Các chương trình có kế 
hoạch thu thập dữ liệu 
để theo dõi các mục tiêu, 
số liệu và kết quả EJ

Mục tiêu và chỉ số hiệu 
suất  EJ làm cơ sở cho chi 
tiêu của cơ quan

Kể tên các cơ hội tài trợ 
và ký hợp đồng trong 
những chương trình có 
tác động đến EJ

Danh sách các chương 
trình của DOH với yếu 
tố tài trợ và ký hợp 
đồng

Tìm nguồn lực và 
khoảng trống cho các 
cơ hội tài trợ mang lại 
nguyên tắc EJ

Tạo cơ hội tài trợ và ký 
hợp đồng trong các 
chương trình này để giải 
quyết các khoảng trống

Danh mục tài trợ và hợp 
đồng của DOH tạo ra 
các cách để ban hành 
nguyên tắc EJ
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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHO NGHĨA VỤ LẬP NGÂN SÁCH VÀ TÀI TRỢ
MỤC TIÊU: Lập, hoàn thiện và ban hành cách sử dụng các nguyên tắc EJ trong quyết định của DOH để phát triển ngân sách, chi tiêu cũng như cấp hoặc giữ lại các lợi ích về 
môi trường.

NGƯỜI THAM GIA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ NGUỒN DỮ LIỆU KHUNG THỜI GIAN 
THU THẬP DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH DỮ 
LIỆU

KẾ HOẠCH TRUYỀN 
THÔNG

Những ai sẽ tham gia 
công việc đánh giá?

Những gì quý vị cần 
biết?

Các dấu hiệu đo lường 
được của sự tiến bộ sẽ 
phản ánh các mục tiêu

Dữ liệu sẽ được lấy ở 
đâu?

Khi nào dữ liệu sẽ được 
thu thập?

Điều gì sẽ được thực 
hiện với dữ liệu?

Kết quả sẽ được chia sẻ 
khi nào và như thế nào?

Nhóm Thực Hiện 
HEAL; Nhóm Tư Vấn 
Sinh Viên của Evans; 
lãnh đạo và nhân viên 
của cơ quan, bộ phận 
và văn phòng hoặc 
chương trình; nhân 
viên phòng tài chính; 
OPPE

Chúng tôi đã phát triển 
quy trình xác định lợi 
ích và tác hại đối với 
môi trường trong các 
chương trình ở mức độ 
nào?

Cách để tìm ra các lợi 
ích và tác hại đối với môi 
trường do các đối tác 
của chương trình đặt ra 
và xem xét kỹ lưỡng

Tài liệu về cách kể tên 
các lợi ích và tác hại đối 
với môi trường
Tài liệu chương trình thể 
hiện các lợi ích và tác 
hại đối với môi trường

Đang thực hiện bắt đầu 
từ tháng 7 năm 2023

Phân tích nội dung tiêu 
chí
Mã hóa định tính về các 
tài liệu chương trình đã 
công bố 

Các báo cáo/cập nhật 
HEAL thường niên cho 
EJC, cũng được đăng lên 
SharePoint và trang web 
bên ngoài

Nhóm Thực Hiện 
HEAL; Nhóm Tư Vấn 
Sinh Viên của Evans; 
lãnh đạo và nhân viên 
của cơ quan, bộ phận 
và văn phòng hoặc 
chương trình; nhân 
viên phòng tài chính; 
OPPE

Tỷ lệ chi tiêu hiện hành 
của DOH tạo ra các lợi 
ích đối với môi trường 
cho các cộng đồng quá 
tải và nhóm dân số dễ 
bị tổn thương là bao 
nhiêu?

Quy trình xem xét tính 
công bằng trong phân 
bổ chi tiêu của DOH do 
các đối tác chương trình 
thiết lập và xem xét
Kiểm tra cơ bản về phân 
bổ chi tiêu của DOH
Kiểm tra thường xuyên 
về phân bổ chi tiêu của 
DOH

Tài liệu hướng dẫn cách 
xem xét tính công bằng 
trong phân bổ chi tiêu 
của DOH

Tài liệu tài chính và 
ngân sách từ các 
chương trình của DOH 
có liên quan

Đang thực hiện bắt đầu 
từ tháng 7 năm 2023

Mã hóa định tính về tài 
liệu quy trình
Tóm tắt định lượng về 
chi tiêu tạo ra các lợi ích 
đối với môi trường cho 
các cộng đồng quá tải 
và nhóm dân số dễ bị 
tổn thương

Các báo cáo/cập nhật 
HEAL thường niên cho 
EJC, cũng được đăng lên 
SharePoint và trang web 
bên ngoài
Bảng quản lý của cơ 
quan HEAL trên trang 
web OFM

Nhóm Thực Hiện 
HEAL; lãnh đạo và 
nhân viên của cơ quan, 
bộ phận và văn phòng 
hoặc chương trình; 
OPPE

Chúng tôi đã gắn kết 
cộng đồng trong cách 
DOH tài trợ và ra quyết 
định như thế nào?

Các phương pháp, 
khuyến nghị và nguồn 
lực cụ thể để thu hút các 
thành viên cộng đồng
Các phiên lắng nghe 
cộng đồng, ủy ban tư 
vấn và các phương thức 
gắn kết khác được sử 
dụng để đặt ưu tiên chi 
tiêu ở tất cả các cấp của 
DOH

Kế hoạch HEAL CE của 
DOH
Tài liệu về sự gắn kết 
cộng đồng (ví dụ: báo 
cáo cho SB 5793, nghiên 
cứu điển hình bằng văn 
bản, tài liệu web, v.v.)

Đang thực hiện bắt đầu 
từ tháng 7 năm 2023

Phân tích phương pháp 
hỗn hợp về kế hoạch CE
Phân tích phương pháp 
hỗn hợp về tài liệu và 
báo cáo gắn kết cộng 
đồng

Báo cáo/cập nhật HEAL 
thường niên được đăng 
lên SharePoint và trang 
web công khai bên ngoài

Được chia sẻ ra bên 
ngoài thông qua sự gắn 
kết cộng đồng và các đối 
tác y tế công cộng của 
Bộ lạc

(còn nữa)
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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHO NGHĨA VỤ LẬP NGÂN SÁCH VÀ TÀI TRỢ (tiếp theo)

MỤC TIÊU: Lập, hoàn thiện và ban hành cách sử dụng các nguyên tắc EJ trong quyết định của DOH để phát triển ngân sách, chi tiêu cũng như cấp hoặc giữ lại các lợi ích về 
môi trường.

NGƯỜI THAM GIA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ NGUỒN DỮ LIỆU KHUNG THỜI GIAN 
THU THẬP DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH  
DỮ LIỆU

KẾ HOẠCH TRUYỀN 
THÔNG

Những ai sẽ tham gia 
công việc đánh giá?

Những gì quý vị cần 
biết?

Các dấu hiệu đo lường 
được của sự tiến bộ sẽ 
phản ánh các mục tiêu

Dữ liệu sẽ được lấy ở 
đâu?

Khi nào dữ liệu sẽ được 
thu thập?

Điều gì sẽ được thực 
hiện với dữ liệu?

Kết quả sẽ được chia sẻ 
khi nào và như thế nào?

Nhóm Thực Hiện 
HEAL; lãnh đạo và 
nhân viên của cơ quan, 
bộ phận và văn phòng 
hoặc chương trình; 
OPPE

Chúng tôi sử dụng các 
mục tiêu và chỉ số EJ 
để chia sẻ lý do cho các 
quyết định chi tiêu ở 
mức độ nào?

Các mục tiêu, chỉ số và 
kết quả EJ của cơ quan 
và chương trình

Sử dụng nhân viên 
chương trình

Dữ liệu chênh lệch về 
EJ sức khỏe môi trường 
trong việc thiết lập các 
ưu tiên chi tiêu của cơ 
quan và chương trình

Tài liệu thể hiện các mục 
tiêu, chỉ số và kết quả EJ 
của cơ quan và chương 
trình 
Tài liệu cho thấy việc 
sử dụng EJ và dữ liệu 
chênh lệch về sức khỏe 
môi trường trong việc 
hoạch định của chương 
trình và cơ quan
Phản hồi từ nhân viên 
tài chính

Đang thực hiện bắt đầu 
từ tháng 7 năm 2023

Phân tích phương pháp 
hỗn hợp về tài liệu 
hoạch định của cơ quan 
chương trình
Mã hóa định tính về 
phản hồi từ nhân viên

Các báo cáo/cập nhật 
HEAL thường niên cho 
Hội Đồng EJ, cũng được 
đăng lên SharePoint và 
trang web bên ngoài

Bảng quản lý của cơ 
quan HEAL trên trang 
web OFM

Danh mục các khoản 
tài trợ và hợp đồng 
của chúng tôi tạo ra 
các cách để ban hành 
nguyên tắc EJ ở mức độ 
nào?

Cách kiểm tra việc sử 
dụng các nguyên tắc 
EJ trong việc phân bổ 
danh mục hợp đồng và 
tài trợ của DOH do các 
đối tác chương trình 
thiết lập và xem xét

Đánh giá cơ bản về 
danh mục tài trợ và hợp 
đồng của DOH

Đánh giá liên tục về 
danh mục tài trợ và hợp 
đồng của DOH

Tài liệu cho thấy cách 
chúng tôi sử dụng các 
nguyên tắc EJ trong việc 
phân bổ danh mục hợp 
đồng và tài trợ của DOH 
Tài liệu về hợp đồng và 
tài trợ từ các chương 
trình DOH có liên quan

Đang thực hiện bắt đầu 
từ tháng 7 năm 2023

Mã hóa định tính về tài 
liệu quy trình
Tóm tắt định lượng các 
khoản trợ cấp và hợp 
đồng hỗ trợ các nguyên 
tắc EJ được nêu trong 
quy chế

Các báo cáo/cập nhật 
HEAL thường niên cho 
EJC, cũng được đăng lên 
SharePoint và trang web 
bên ngoài

Bảng quản lý của cơ 
quan HEAL trên trang 
web OFM
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CÂN NHẮC THỰC HIỆN — CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
Sự thành công của kế hoạch này phụ thuộc vào khả năng của chúng tôi trong việc sử dụng sức mạnh của thành 
công để vượt qua những thách thức. Các nhu cầu bổ sung bao gồm: 

• Năng lực của nhân viên để hỗ trợ những thay đổi của hệ thống rộng lớn hơn, giáo dục và hỗ trợ cho nhân viên 
DOH khi chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo HEAL.

• Nguồn lực và quy trình để hỗ trợ sự gắn kết cộng đồng một cách công bằng và dễ tiếp cận. 

• Sự phối hợp được tăng cường và làm rõ với EJC.

• Nguồn lực và quy trình rõ ràng để phối hợp tham vấn bộ lạc giữa nhiều cơ quan HEAL.

DOH có vị trí đặc biệt để thúc đẩy công việc này. Một số cơ hội này bao gồm:

• HEAL Act là đạo luật đầu tiên thuộc loại này ở cấp tiểu bang. DOH và các cơ quan HEAL khác có thể đóng vai 
trò là hình mẫu cho các tiểu bang khác để nhân rộng khi họ theo đuổi các chính sách và quy trình công bằng 
hơn với môi trường.

• Giảm sự chênh lệch về sức khỏe và môi trường là một thành phần cốt lõi của EJ. Các cơ quan y tế công cộng có 
vai trò chính trong công việc này. 

• Bản đồ EHD là một phần sáng tạo của công nghệ. Khi bản đồ phát triển và cải thiện với sự trợ giúp của các 
cộng đồng và bộ lạc, nó có thể là một công cụ mạnh mẽ giúp đạt được các mục tiêu của HEAL Act và theo dõi 
tiến trình của cơ quan theo thời gian

KẾT LUẬN
Việc thông qua HEAL Act vào năm 2021 là một bước quan trọng hướng tới việc thay đổi chính sách và thực hành 
của cơ quan tiểu bang. Nó sẽ thúc đẩy công bằng môi trường ở tiểu bang Washington. Kế hoạch thực hiện EJ này 
phác thảo lộ trình mà chúng tôi sẽ thực hiện để đạt được các mục tiêu của HEAL Act và theo dõi tiến độ thực hiện 
đạo luật này. Chúng tôi sẽ cập nhật kế hoạch này hàng năm để bổ sung hướng dẫn và phản hồi từ tham vấn bộ lạc, 
EJC, sự gắn kết cộng đồng, Cơ Quan Lập Pháp và Văn Phòng Thống Đốc. 

Hãy tìm hiểu thêm về việc thực hiện HEAL Act và công bằng môi trường. Vui lòng truy cập  
trang web Department of Health’s Environmental Justice (Công Bằng Môi Trường của Sở Y Tế).
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Leah Wood 
Tư Vấn Viên Bình Đẳng và Công Bằng Môi Trường
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Lauren Jenks 
Phó Thư Ký về Sức Khỏe Công Cộng Môi Trường 
Lauren.Jenks@doh.wa.gov

DOH 300-024 December 2022 Vietnamese

Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị  
khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến  
civil.rights@doh.wa.gov. 
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