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Các biện pháp hiện hành và dự kiến áp dụng  

nhằm thúc đẩy bình đẳng chủng tộc 

Phòng Đánh giá và Thẩm định giá Bất động sản 

 

Phòng Đánh giá và Thẩm định giá Bất động sản (RVD) chịu trách nhiệm 
chính về đánh giá bất động sản để định giá và thu tiền thuê đất công, duy 
trì tài khoản và xuất giấy báo thu tiền. Chúng tôi cũng có cung cấp dịch vụ 
tư vấn thẩm định giá cho các Cơ quan Nhà nước, tổng hợp số liệu cập nhật 
và đáng tin cậy về thị trường bất động sản và cung cấp dịch vụ tư vấn và 
hòa giải các vấn đề giữa chủ đất và người thuê.  

 

Các dịch vụ 
Liên quan 

• Trách nhiệm chính của RVD gồm: - 
(a) Đánh giá bất động sản để xác định giá và 

tiền thuê đất công theo Pháp lệnh về Thuế 
Bất động sản (Điều 116) và Pháp lệnh về 
Cho thuê Đất công (Đánh giá và Thu phí) 
(Điều 515); 

(b) Tính và cấp biên lai Thu phí và Tiền thuê 
Đất công; 

(c) Cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động 
sản cho các cơ quan Nhà nước; 

(d) Cung cấp thông tin về bất động sản cho 
các cơ quan Nhà nước, các tổ chức công 
lập và khu vực tư nhân; 

(e) Quản lý thực hiện Pháp lệnh về Chủ đất & 
Người thuê (Hợp nhất) (Điều 7); và 

(f) Cung cấp dịch vụ tư vấn và hòa giải cho 
công dân về các vấn đề giữa chủ đất và 
người thuê liên quan đến đất thổ cư. 

 

Các biện pháp 
Hiện hành 

 

• Chúng tôi cung cấp các dịch vụ song ngữ bằng 
tiếng Trung và tiếng Anh. Tờ rơi và sổ tay song 
ngữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh được phát 
miễn phí cho công dân. 
 

• Chúng tôi cung cấp thẻ nhận dạng ngôn ngữ tại 
quầy lễ tân để hỗ trợ giao tiếp được thuận lợi 
hơn. 

 
• Chúng tôi cung cấp tờ rơi giới thiệu những liên 

quan đến luật mới để điều chỉnh việc thuê nhà 
của các căn hộ chia nhỏ trong tổng số 10 ngôn 
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ngữ để những người thuộc nhiều chủng tộc khác 
nhau tham khảo. 
 

• Chúng tôi sẽ bố trí biên dịch các tài liệu của 
chúng tôi cho người sử dụng dịch vụ đa chủng 
tộc nếu cần thiết. 
 

• Chúng tôi sẽ bố trí phiên dịch cho người sử dụng 
dịch vụ đa chủng tộc nếu cần thiết. 
 

Đánh giá  

hoạt động  

trong Tương lai 

• Chúng tôi sẽ thường xuyên thu thập dữ liệu về 
người sử dụng dịch vụ đa chủng tộc để xác định 
nhu cầu của họ trong xây dựng, đánh giá và kiểm 
soát việc cung cấp dịch vụ. 
 

Các biện pháp 
Bổ sung cần/sẽ 
Thực hiện 

• Nhân viên tuyến đầu của chúng tôi sẽ gửi phản 
hồi, nếu có, lên cấp quản lý nhằm nâng cao chất 
lượng dịch vụ ngôn ngữ. 
 

 

Để đặt câu hỏi liên quan đến các biện pháp hiện hành và dự kiến áp dụng 
nhằm thúc đẩy bình đẳng chủng tộc, vui lòng liên hệ Ông Brian NG [Thư 
ký Hỗ trợ kỹ thuật (2)] qua các kênh sau –  

 

Số điện thoại : 2150 8902 

Số Fax:  : 2152 0138  

Email:  : enquiries@rvd.gov.hk 

Địa chỉ hòm thư   : Lầu 15, Văn phòng Chính phủ Cheung Sha Wan, số 
303 Đường Cheung Sha Wan, Kowloon.  

 

 

 

Phòng Định giá và Thẩm định giá Bất động sản 

Tháng 7 năm 2022 
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