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Tóm Tắt Tổng Quan 
Ngư Nghiệp NOAA nỗ lực phục vụ các bên liên quan một cách bình đẳng bằng cách thu hút các cộng đồng chưa được 

phục vụ thông qua khoa học, bảo tồn và quản lý các nguồn tài nguyên đại dương của quốc gia và môi trường sống của 

các các cộng đồng đó. Chiến lược quốc gia này được xây dựng dựa trên các nỗ lực công bằng và công lý môi trường 

trước đây của Ngư Nghiệp NOAA nhằm cung cấp hướng dẫn để kết hợp và ưu tiên EEJ trong các hoạt động đang diễn ra 

cũng như trong tương lai nhằm hỗ trợ sứ mệnh của Ngư Nghiệp NOAA. 
 

Các hoạt động khoa học, bảo tồn và quản lý nghề cá của NOAA phục vụ nhiều cộng đồng đa dạng trên khắp Hoa Kỳ và 

Các Vùng Lãnh Thổ. Nhận thấy rằng không phải tất cả các cộng đồng đều có cơ hội và khả năng tiếp cận các dịch vụ của 

Ngư Nghiệp NOAA như nhau, chúng tôi đã xác định ba mục tiêu tổng quát (Bảng 1). Chiến lược quốc gia này yêu cầu các 

kế hoạch thực hiện từng bước và báo cáo tiến độ hàng năm để đảm bảo cải thiện trong năm lĩnh vực cốt lõi: Chính Sách, 

Nghiên Cứu, Tiếp Cận Cộng Đồng, Lợi Ích và Quản Trị. Lĩnh vực cốt lõi thứ sáu, Môi Trường Trao Quyền, cung cấp cho 

nhân viên cơ quan sự hỗ trợ và công cụ cần thiết để thực hiện các thay đổi (Bảng 1). 

Việc xác định và công nhận các cộng đồng chưa được phục vụ, cũng như giải quyết các rào cản tiếp cận mà họ gặp phải, 

sẽ cho phép Ngư Nghiệp NOAA phục vụ tất cả các cộng đồng một cách công bằng và hiệu quả hơn. Tập trung vào sáu 

mục tiêu cốt lõi này sẽ mang đến sự quản lý công bằng hơn đối với tài nguyên đại dương của quốc gia cũng như môi 

trường sống của chúng. 
 

Chiến lược quốc gia này là kết quả của sự hướng dẫn từ các Lệnh Điều Hành gần đây, Kế Hoạch Hành Động Công Bằng 

của Bộ Thương Mại, Hội Đồng Khí Hậu của NOAA và Ban Lãnh Đạo của Ngư Nghiệp NOAA, cũng như sự tham gia nhiệt 

tình của nhân viên và nhu cầu rõ ràng và ngày càng tăng của các cộng đồng chưa được phục vụ. Cụ thể hơn, chiến lược 

này không kéo dài hoạt động kinh doanh như bình thường và không phải là việc thay đổi thương hiệu của các hoạt động 

hiện có. Thay vào đó, chiến lược quốc gia này mô tả lộ trình mà Ngư Nghiệp NOAA sẽ thực hiện để kết hợp EEJ vào các 

dịch vụ quan trọng mà chúng tôi cung cấp cho tất cả các bên liên quan. 
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Bảng 1. Ba mục tiêu tổng quát của Ngư Nghiệp NOAA và sáu mục tiêu EEJ cốt lõi 
 

Các Mục Tiêu về Công Bằng và Công Lý Môi trường của Ngư Nghiệp NOAA 

Ưu tiên xác định, đối xử công bằng và sự tham 
gia có ý nghĩa của các cộng đồng chưa được 

phục vụ. 

 

Mang đến những dịch vụ 
được cung cấp một cách 

công bằng. 

 

Ưu tiên EEJ trong công việc được ủy 
quyền và nhiệm vụ của chúng tôi. 

Mục Tiêu 

 

Môi Trường Trao Quyền: 
Cung cấp hỗ trợ về thể chế, bao gồm đào tạo và nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiều phương pháp tiếp cận EEJ tại Ngư 
Nghiệp NOAA. Lãnh đạo và quản lý nội bộ sẽ xác định EEJ là các ưu tiên và khuyến khích nhân viên xem xét EEJ trong mọi 

khía cạnh công việc của họ. 

Kết Hợp Công Bằng và Công 
Lý Môi Trường trong Chính 

Sách và Kế Hoạch: 
Đảm bảo các chính sách của 

chúng tôi thúc đẩy cơ hội 
bình đẳng cho tất cả mọi 

người và không tạo ra bất 
bình đẳng ngoài ý muốn 
hoặc gánh nặng bất bình 

đẳng cho các cộng đồng chưa 
được phục vụ. 

Công Bằng trong 
Nghiên Cứu và 

Nghiên Cứu 
Công Bằng: 

Xác định các cộng 
đồng chưa được phục 
vụ, giải quyết nhu cầu 
của họ và đánh giá tác 

động của các quyết 
định quản lý. 

 
Tiếp Cận và Tương Tác 

Công Bằng: 
Xây dựng mối quan hệ với 
các cộng đồng chưa được 

phục vụ để hiểu rõ hơn nhu 
cầu của họ, và cải thiện việc 
chia sẻ thông tin với tất cả 

các bên liên quan. 

 
Phân Phối Lợi Ích 

một cách công bằng: 
Phân phối lợi ích một 
cách công bằng giữa 
các bên liên quan 

bằng cách tăng khả 
năng tiếp cận các cơ 

hội cho các cộng 
đồng chưa được 

phục vụ. 

 
Quản Trị Toàn Diện: 
Cung cấp cho sự tham 
gia có ý nghĩa của các 
cộng đồng các cộng 

đồng chưa được phục 
vụ trong quá trình ra 

quyết định. 

 




