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Buổi Thông Tin Công Khai 

Phản ứng của Chính Phủ Liên Bang đối với Chủ Nghĩa Phân Biệt Chủng Tộc 

chống lại người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ 

Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | Washington, D.C. 
 
WASHINGTON, D.C. – Vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Dân quyền của 
Hoa Kỳ sẽ tổ chức một buổi thông tin về phản ứng của chính phủ liên bang đối với chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc chống lại người Mỹ gốc Á. Cuộc điều tra của Ủy ban nhằm 
mục đích xem xét vai trò của chính phủ liên bang trong việc ghi nhận, truy tố và ngăn 
chặn các tội phạm gây thù ghét đối với người gốc Á.  
 
Xin hãy tham dự buổi thông tin công khai này, trong đó các Ủy viên của Ủy ban sẽ nghe 
chuyên gia về chủ đề như các quan chức chính phủ, các nhà học, các chuyên gia về thực 
thi pháp luật, các nhà hoạt động và các cá nhân bị ảnh hưởng. 
  
NGÀY: 
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023 

 
ĐỊA ĐIỂM: 
Đang được xác định 
 
Buổi thông tin cũng sẽ được phát trực tiếp trên trang YouTube của Ủy ban. 

 
CHƯƠNG TRÌNH: 
Thông tin chi tiết (từ các chuyên gia): 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều múi giờ đông (giờ New 
York)* 
 
Phiên họp Nhận xét Công khai (lời khai của công chúng): Một cơ hội để công chúng chia 
sẻ ý kiến cho các thành viên của công chúng sẽ được cung cấp trong buổi thông tin. Ý 
kiến bằng văn bản có thể được gửi đến antiasianhatecrimes@usccr.gov chậm nhất vào 
ngày 24 tháng 4 năm 2023. 
 
Vui lòng cập nhật thông tin mới nhất tại trang web www.usccr.gov và trên Twitter and 
Facebook. 
 
*Lịch trình có thể thay đổi  

 
### 

 
Ủy ban Dân quyền Hoa Kỳ, được thành lập bởi Đạo luật Dân quyền năm 1957, là cơ quan độc ập, đa chính sách, được 
giao nhiệm vụ tư vấn cho Tổng thống và Quốc hội về các vấn đề liên quan đến dân quyền và báo cáo hàng năm về việc 
thực thi dân quyền liên bang. 56 Ủy ban Tư vấn tiểu bang của chúng tôi cung cấp một góc nhìn toàn diện về những vấn 
đề dân quyền tại các cấp địa phương và bang. Ủy ban: trong thập kỷ thứ 7 của chúng tôi, tiếp tục một di sản ảnh hưởng 

https://www.youtube.com/user/USCCR/videos
mailto:antiasianhatecrimes@usccr.gov
http://www.usccr.gov/
https://twitter.com/USCCRgov
https://www.facebook.com/USCCRgov/


đến các vấn đề dân quyền. Để biết thông tin về Ủy ban, vui lòng truy cập trang web www.usccr.gov và theo dõi trên 
Twitter và Facebook. 
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