
 

 

Văn Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển (ORD) EPA Hoa Kỳ  

Ủy Ban Điều Hành Hội Đồng Cố Vấn Khoa Học (BOSC) (Bổ Sung) 

 Cuộc Họp Ảo: Ngày 6 Tháng Bảy, 2021  

Câu Hỏi Phức Tạp: Các Rào Cản đối Với Việc Nâng Cao Công Bằng Chủng Tộc và Hỗ Trợ cho Các Cộng 
Đồng Bị Đánh Giá Thấp: 

Ngày 20 Tháng Giêng, 2021, Tổng Thống Biden ban hành Sắc Lệnh Hành Pháp Số 13985: Thúc Đẩy Bình 
Đẳng Chủng Tộc và Hỗ Trợ cho Các Cộng Đồng Bị Đánh Giá Thấp Thông Qua Chính Phủ Liên Bang. Lệnh 
Hành pháp tìm cách cải thiện việc phân phối công bằng hàng hóa và dịch vụ của Liên bang cho các cộng 
đồng bị thiệt thòi cho đến nay, đặc biệt là người da màu và các nhóm khác bị đánh giá thấp. Những đối 
tượng này bao gồm những người thiểu số về tôn giáo, người LGBTQ, người khuyết tật, người ở các vùng 
nông thôn, và những người nghèo dai dẳng. Các cơ quan phải xem xét các chương trình và chính sách để 
đánh giá xem liệu các cộng đồng bị đánh giá thấp và các thành viên của họ có gặp phải các rào cản hệ 
thống trong việc tiếp cận các quyền lợi và cơ hội có sẵn theo các chính sách và chương trình đó hay 
không. EPA coi “Nghiên Cứu và Khoa Học Cộng Đồng” là một dịch vụ liên bang và mang lại lợi ích cho 
việc đánh giá theo Sắc Lệnh Hành Pháp này. Các quyền lợi và dịch vụ EPA khác đang được đánh giá bao 
gồm lập quy tắc và cho phép, thu thập dữ liệu, sự tham gia của các bên liên quan và thông tin liên lạc, 
các trợ cấp và tài trợ, và các hợp đồng.  

Nhóm làm việc đánh giá các rào cản “Nghiên Cứu và Khoa Học Cộng Đồng” đã thông qua và làm rõ các 
định nghĩa cho hoạt động này, đồng thời thực hiện đánh giá ban đầu về các rào cản dựa trên quan điểm 
của các bên liên quan khác nhau có dính líu về nghiên cứu. Chúng tôi tìm cách tinh chỉnh đánh giá ban 
đầu này với ý kiến đóng góp của bạn. Điều quan trọng, như được phản ánh trong các câu hỏi phức tạp 
sau đây, “nghiên cứu” trong ngữ cảnh này liên quan đến các hoạt động do EPA tiến hành hoặc tài trợ, và 
tuân theo các chính sách khoa học liên quan của EPA và các tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá đồng cấp, 
v.v. “Khoa học cộng đồng” được định nghĩa ở đây là nghiên cứu và khoa học được thực hiện bởi cộng 
đồng và/hoặc bên thứ ba thay mặt họ để thông báo cho việc ra quyết định, và không nhất thiết phải 
tuân theo các chính sách và tiêu chuẩn của EPA.  

Đánh giá ban đầu về các rào cản đối với công bằng sẽ đóng vai trò như một khúc dạo đầu cho các kế 
hoạch của Cơ quan bắt buộc, trong vòng một năm, nhằm giải quyết các rào cản đã xác định đối với sự 
tham gia đầy đủ và bình đẳng vào “Nghiên Cứu và Khoa Học Cộng Đồng.” Do đó, trách nhiệm ban đầu 
này đối với BOSC được giới hạn trong khía cạnh các rào cản của Lệnh Hành Pháp. EPA sẽ bắt đầu các đợt 
tham vấn bổ sung khi chúng tôi tiến hành giải quyết các rào cản đã được xác định và lên kế hoạch cho 
các hoạt động nghiên cứu có liên quan vào cuối năm nay. Các hoạt động triển khai này có khả năng bao 
gồm, trong số những điều khác, việc mở rộng xem xét công bằng/công lý môi trường trên các danh mục 
nghiên cứu của ORD, các phương pháp cải tiến để cộng đồng tham gia và các phương pháp rủi ro tích 
lũy.  

Câu Hỏi Phức Tạp 1: Công Bằng trong Nghiên Cứu 



Q.1a: Liên quan đến việc xác định, ưu tiên, tài trợ, và tiến hành nghiên cứu trong và ngoài nước của EPA, 
những rào cản nào còn tồn tại đối với việc phân phối công bằng các quyền lợi và dịch vụ trong nghiên 
cứu của EPA cho người da màu và các cộng đồng bị đánh giá thấp?  

Q.1b: Dựa trên sự quen thuộc với các chương trình nghiên cứu của ORD và trình độ chuyên môn của lực 
lượng lao động, những rào cản nào cần phải được vượt qua về cấu trúc, văn hóa và/hoặc các rào cản 
khác để tối ưu hóa năng lực của tổ chức trong việc thực hiện nghiên cứu về mức độ phù hợp và hữu ích 
nhất cho người da màu và các cộng đồng có nhiều nhu cầu nhất? 

Câu Hỏi Phức Tạp 2: Khoa Học Cộng Đồng 

Q.2: Những rào cản nào về khoa học, văn hóa, cấu trúc và các rào cản khác cần được giải quyết để tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng khoa học cộng đồng nhằm nâng cao các mục tiêu công bằng trong 
việc ra quyết định, bao gồm các rào cản đối với việc tiếp cận công bằng tiếng nói của cộng đồng và sử 
dụng dữ liệu cộng đồng (định tính và định lượng) ở các cấp độ quản trị khác nhau, từ địa phương, đến 
tiểu bang và Liên bang. Những rào cản nào cần được vượt qua để tăng cường khả năng tiếp nhận của 
các tổ chức chính phủ đối với việc xem xét khoa học cộng đồng trong quá trình ra quyết định của họ? 


