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NRCS tự hào phục vụ và hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn cho người canh nông, chăn nuôi, người chủ và 
quản lý đất tư nhân trong hơn 90 năm qua. Để tiếp tục thực hiện các phương pháp kinh doanh tốt, 
chính sách của NRCS là cung cấp cơ hội bình đẳng trong tất cả các chương trình, dịch vụ và hoạt 
động cho tất cả mọi người và cộng đồng. Hơn nữa, NRCS ưu tiên bình đẳng, cùng với cơ hội 
công bằng cho tất cả mọi người, theo giá trị của tổ chức. Mục đích của Tuyên Bố Chính Sách 
Nâng Cao Bình Đẳng của NRCS là tái khẳng định và nêu bật cam kết và hỗ trợ của cơ quan cho 
các điều khoản của Lệnh Điều Hành (Executive Order, hay EO) 13985, “Nâng Cao Bình Đẳng 
Chủng Tộc và Hỗ Trợ cho Các Cộng Đồng Chưa Được Phục Vụ Đầy Đủ thông qua Chính Phủ 
Liên Bang”, do Tổng Thống Biden ký vào ngày 20 tháng Giêng, 2021. 

 
Tại NRCS, Bình Đẳng có nghĩa là luôn đối xử công bằng, chính đáng và khách quan đối với tất 
cả mọi người để có cơ hội công bằng tham gia vào các chương trình, dịch vụ và hoạt động của 
NRCS do liên bang thực hiện và hỗ trợ, bao gồm những người thuộc các cộng đồng chưa được 
phục vụ đầu đủ, như người Da Đen, La-tinh, Thỗ Dân Mỹ và Mỹ Bản Xứ, Mỹ gốc Á Châu, 
người Quần Đảo Thái Bình Dương và những người da màu khác; hội viên của các tôn giáo thiểu 
số; người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và đồng tính luyến ái; người 
khuyết tật; người sống ở nông thôn; và người bị ảnh hưởng bất lợi do tình trạng nghèo đói hoặc 
bất bình đẳng kéo dài. 

 
Thật không may, kể từ khi thành lập cơ quan, các cộng đồng và những người chưa được phục vụ 
đầy đủ đã gặp phải những rào cản đáng kể về bình đẳng và công bằng trong các chương trình và 
chính sách của NRCS. NRCS thừa nhận những bất bình đẳng và trở ngại này làm cho nhiều 
người không được các dịch vụ của chúng tôi. Để đạt được bình đẳng, tôn chỉ của NRCS là loại 
bỏ và dỡ bỏ những rào cản bất bình đẳng và trở ngại đó, đồng thời tạo cơ hội cho tất cả mọi 
người. 

 
Là Giám Đốc của cơ quan tuyệt vời này, tôi ủng hộ mục tiêu này của Chính Phủ Liên Bang khi 
nâng cao bình đẳng để đem đến cho mọi người cơ hội phát huy hết tiềm năng của họ. Để thực 
hiện mục tiêu này, NRCS sẽ làm phần việc của mình bằng cách đánh giá các chương trình và 
chính sách bảo tồn, mua sắm, tài trợ và thỏa thuận còn các rào cản hiển nhiên khi cung cấp cơ 
hội và quyền lợi cho những người chưa được phục vụ đầy đủ và giải quyết bất bình đẳng làm hạn 
chế mục tiêu có cơ hội bình đẳng. Các chương trình và dịch vụ của chúng tôi quá quan trọng nên 
không thể thiếu. Chúng tôi sẽ cố gắng mỗi ngày để những ai chưa được phục vụ đầy đủ sẽ luôn 
tin tưởng vào các chương trình và dịch vụ. 
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USDA là nơi cung cấp, hãng sở, và cho vay với cơ hội bình đẳng. 



Để tiếp tục khẳng định cam kết và hỗ trợ của tôi trong việc nâng cao bình đẳng, vào tháng Mười, 
2021, tôi đã chính thức thêm Bộ Phận phụ trách Bình Đẳng NRCS vào cơ cấu tổ chức của cơ 
quan. Giám Đốc Bộ Phận phụ trách Bình Đẳng của NRCS sẽ báo cáo trực tiếp cho Phó Giám 
Đốc. Mặc dù Bộ Phận phụ trách Bình Đẳng sẽ có trách nhiệm chánh trong việc nâng cao bình 
đẳng, nhưng tất cả nhân viên của NRCS đều phải có trách nhiệm về các điều khoản của Chương 
Trình Hành Động cho Bình Đẳng của NRCS, luôn tuân hành tinh thần, mục đích, và nghĩa vụ 
khi tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Để nhấn mạnh tầm quan trọng cam kết của chúng 
tôi đối với vấn đề này, tuyên bố chính sách này có thể được duyệt xét và ban hành lại thường 
niên. 
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