THỦ TỤC KHIẾU NẠI THEO TIÊU ĐỀ VI
THÁNG 10 NĂM 2018
THE HOUSTON-GALVESTON METROPOLITAN PLANNING AREA

h-gac.com/taq/title-vi/default.aspx

1. GIỚ
GIỚI THIỆ
THIỆU

Hội Đồng Khu Vực Houston-Galveston (H-GAC) đóng vai trò là Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị
(MPO) được liên bang chỉ định cho khu vực thành phố Houston. Được nhận hỗ trợ tài chính liên
bang, MPO có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ trong Khoản VI của Đạo Luật Dân Quyền năm
1964 và các đạo luật khác về Không phân biệt đối xử. Khoản VI có ghi rõ: "Không cá nhân nào
tại Hoa Kỳ bị từ chối quyền lợi hay bị phân biệt đối xử theo bất kỳ chương trình hoặc hoạt động
nhận hỗ trợ tài chính Liên Bang dựa trên chủng tộc, màu da hay quốc gia xuất xứ". Các điều
cấm này áp dụng từ H-GAC với tư cách là đơn vị nhận hỗ trợ tài chính liên bang đến các chính
quyền địa phương thành viên, người nhận phụ và nhà thầu của tổ chức. Mọi chương trình được
cấp vốn một phần hoặc toàn bộ bởi hỗ trợ tài chính liên bang đều phải tuân thủ Khoản VI. Tuy
nhiên, quy định cấm phân biệt đối xử của Khoản VI cũng áp dụng cho mọi chương trình của cơ
quan nhận hỗ trợ từ liên bang bất kể nguồn cấp vốn của chương trình cụ thể.
2. NỘP KHIẾ
KHIẾU NẠ
NẠI KHOẢ
KHOẢN VI

Mọi cá nhân, nhóm cá nhân hoặc thực thể tin rằng mình đã phải chịu hành vi phân biệt đối xử bị
cấm theo Khoản VI có thể nộp văn bản khiếu nại với Điều Phối Viên Khoản VI H-GAC. Khiếu
nại phải được gửi theo mẫu khiếu nại Khoản VI của H-GAC. Mẫu khiếu nại trống được cung cấp
ở phần cuối của tài liệu này nhưng cũng có thể tải về từ trang web của H-GAC tại địa chỉ
www.h-gac.com.
3. HƯỚ
HƯỚNG DẪ
DẪN CHUNG
(a) Thờ
Thời gian nộ
nộp

Khiếu nại về phân biệt đối xử phải được nộp trong vòng 180 ngày theo lịch sau khi xảy ra hoặc
phát hiện sự cố phân biệt đối xử bị cáo buộc hoặc, nếu hành vi lặp lại nhiều lần, trong vòng 180
ngày theo lịch sau ngày mà hành vi chấm dứt. Nộp đơn nghĩa là gửi văn bản khiếu nại đến Điều
Phối Viên Khoản VI H-GAC. Ngày nộp đơn là ngày bạn gửi mẫu khiếu nại đã hoàn thành và ký
tên qua thư hoặc giao trực tiếp cho văn phòng H-GAC. Các khiếu nại nhận được muộn hơn 180
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ngày sau khi xảy ra hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc sẽ không được xử lý nhưng sẽ được
trả lại người khiếu nại vì được nộp sau thời hạn.
(b) Đị
Địa điể
điểm nộ
nộp

Mẫu khiếu nại phải được gửi qua thư hoặc giao trực tiếp theo thông tin sau:
Gửi thư đến:
Title VI Coordinator
Houston-Galveston Area Council
P.O. Box 22777
Houston, Texas 77227-2777

Giao trực tiếp cho:
Title VI Coordinator
Houston-Galveston Area Council
3555 Timmons Lane, Suite 120
Houston, Texas 77027

(c) Phương thứ
thức nộ
nộp khác

(1) Nộp qua phương tiện điện tử
Mẫu khiếu nại nhận được qua fax hoặc email sẽ được công nhận sau khi danh tính của
người khiếu nại và ý định tiếp tục với khiếu nại được thiết lập.
i.

Mẫu khiếu nại được gửi qua fax hoặc email phải được người khiếu nại ký để HGAC có thể xử lý khiếu nại đó.

(2) Nộp qua điện thoại
Khiếu nại về cáo buộc hành vi phân biệt đối xử nhận được qua điện thoại trong thời hạn sẽ
được coi là bằng văn bản và thông tin được ghi nhận vào hồ sơ.
i.

Mẫu khiếu nại sẽ được gửi đến người khiếu nại để hoàn thành, ký và trả lại cho
HGAC trước khi khiếu nại được chính thức phân xử.

Nếu người khiếu nại không thể hoàn thành mẫu bằng văn bản do khuyết tật hoặc không thành
thạo tiếng Anh, tùy theo yêu cầu, sẽ có các điều chỉnh hợp lý được thực hiện để khiếu nại hợp
lệ được nộp và xử lý.
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(d) Các
Các thành phầ
phần bắ
bắt buộ
buộc củ
của khiế
khiếu nạ
nại

H-GAC chỉ xử lý những khiếu nại đầy đủ. Khiếu nại phải có những thông tin sau:
(1) Tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của người khiếu nại;
(2) Chữ ký của người khiếu nại;
(3) Ngày diễn ra hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc, hoặc nếu hành vi phân biệt đối xử
diễn ra liên tục thì là ngày hành vi đó chấm dứt hoặc ngày gần nhất diễn ra hành vi;
(4) Mô tả chi tiết vấn đề, bao gồm tên và chức vụ của cá nhân tham gia vào sự việc phân
biệt đối xử được báo cáo.
(e) Hồ
Hồ sơ khiế
khiếu nạ
nại

H-GAC sẽ lưu giữ hồ sơ của tất cả khiếu nại nhận được. Thông tin quan trọng để lưu hồ sơ bao
gồm:
(1) Thời gian nộp khiếu nại, người nộp và người bị cáo buộc.

(2) Mô tả hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc.
(3) Những phát hiện của quá trình điều tra.

(4) Giải pháp cuối cùng.
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QUY TRÌNH XEM XÉT KHIẾ
KHIẾU NẠ
NẠI

Dưới đây là mô tả cách khiếu nại phân biệt đối xử theo Khoản VI sẽ được xử lý sau khi H-GAC
nhận được.
(a) Xác minh thẩ
thẩm quyề
quyền xét xử
xử

(1) Sau khi nhận được khiếu nại, Điều Phối Viên Khoản VI sẽ thực hiện xem xét ban đầu để
xác định liệu H-GAC có thẩm quyền phù hợp hay không, khiếu nại có nêu ra vấn đề
chính đáng hay không, và có cần thêm thông tin trước khi thực hiện điều tra hay không.
(2) Trong trường hợp khiếu nại cáo buộc người nhận phụ hoặc nhà thầu đang làm việc cho
H-GAC, Điều Phối Viên Khoản VI sẽ có quyền và điều tra cũng như xét xử trường hợp
theo tiểu mục (3) bên dưới.
(3) Khiếu nại nhận được cáo buộc H-GAC, người nhận phụ hoặc nhà thầu của H-GAC có
thể được Điều Phối Viên Khoản VI của H-GAC điều tra hoặc, tùy theo trường hợp, được
chuyển đến Sở Giao Thông Vận Tải Texas (TXDOT). Cơ Quan Quản Lý Xa Lộ Liên
Bang (FHWA) hoặc Cơ Quan Quản Lý Vận Tải Liên Bang (FTA) để xử lý theo quy trình
của họ.
(b) Xem xét tính thích đáng

Khiếu nại phải đáp ứng được các tiêu chí sau:
(1) Khiếu nại phải được gửi trong vòng 180 ngày theo lịch sau khi xảy ra sự cố phân biệt đối
xử bị cáo buộc, hoặc trong vòng 180 ngày theo lịch sau khi người khiếu bại biết về hành
vi phân biệt đối xử bị cáo buộc, hoặc nếu xảy ra trong thời gian dài thì tính từ thời điểm
hành vi chấm dứt.
(2) Cáo buộc phải liên quan trực tiếp đến cơ sở được bảo vệ bao gồm chủng tộc, màu da
hoặc quốc gia xuất xứ của người khiếu nại.
(3) Cáo buộc phải liên quan đến một chương trình hoặc hoạt động của Hội Đồng Khu Vực
Houston-Galveston, người nhận phụ hoặc nhà thầu của Hội Đồng.
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Người khiếu nại phải sẵn lòng chấp nhận việc H-GAC đánh giá và xét xử cáo buộc.
(c) Từ
Từ chố
chối khiế
khiếu nạ
nại

Khiếu nại có thể bị từ chối mà không có bất kỳ hành động nào vì một trong các lý do dưới đây:
(1) Khiếu nại không chỉ ra vấn đề chính đáng theo Khoản VI.
(2) Người khiếu nại rút lại khiếu nại.
(3) Người khiếu nại không phản hồi yêu cầu thông tin bổ sung cần thiết để xử lý khiếu nại
một cách đầy đủ.
(4) Không thể liên hệ với người khiếu nại sau những nỗ lực hợp lý.
(d) Văn bả
bản thông báo ban đầ
đầu dành cho ngườ
người khiế
khiếu nạ
nại

Người khiếu nại sẽ được thông báo bằng văn bản trong vòng 10 ngày làm việc sau khi H-GAC
nhận được khiếu nại cho biết vấn đề có được xác định là nằm ngoài thẩm quyền xét xử của
Khoản VI hay của H-GAC hay không, hoặc liệu vấn đề có được xác định là nằm trong phạm vi
của Khoản VI, trong thẩm quyền xét xử của H-GAC và có được xử lý bởi Điều Phối Viên Khoản
VI hay không.
(e) Điề
Điều tra
tra khiế
khiếu nạ
nại

Điều Phối Viên Khoản VI sẽ điều tra cáo buộc và tham khảo ý kiến của cơ quan, người nhận
phụ hoặc nhà thầu thích hợp, tập trung vào những điều sau:
(1) Cơ sở và thực tế của hành vi đối xử bất bình đẳng bị cáo buộc.
(2) Thời gian và địa điểm diễn ra hành vi đối xử bất bình đẳng.
(3) Nhận dạng và tham khảo ý kiến của tất cả nhân chứng có liên quan.
(4) Thu thập và xem xét tất cả tài liệu, hồ sơ và lời khai thích hợp có thể lấy được một cách
hợp lý.
(5) Đánh giá độ tin cậy của các cáo buộc và xem xét giải pháp phù hợp.

Houston-Galveston Area Council - Title VI Complaint Form

Page 5

Điều Phối Viên Khoản VI của H-GAC sẽ lưu giữ hồ sơ của tất cả cuộc thảo luận và tài liệu liên
quan đến quá trình điều tra trong tập hồ sơ bảo mật. Khi có kết luận điều tra, Điều Phối Viên
Khoản VI sẽ chuẩn bị báo cáo tóm tắt tất cả những phát hiện và đề xuất giải pháp cho vấn đề,
bao gồm hành động khắc phục phù hợp. Ngoại trừ các tình huống giảm nhẹ, quá trình điều tra
của Điều Phối Viên Khoản VI sẽ được hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận khiếu
nại chính thức, sau đó báo cáo điều tra, kết luận rút ra và giải pháp đề xuất sẽ được gửi tới
Giám Đốc Điều Hành của H-GAC để xem xét.
(f) Thông báo quyế
quyết đị
định

Giám Đốc Điều Hành của H-GAC sẽ chấp nhận, từ chối hoặc sửa đổi kết luận rút ra và/hoặc
giải pháp đề xuất, và sẽ gửi lại báo cáo cho Điều Phối Viên Khoản VI để thực hiện hành động
tiếp theo. Thông báo bằng văn bản về quyết định sẽ được cung cấp cho người khiếu nại trong
vòng 30 ngày sau khi Giám Đốc Điều Hành nhận được báo cáo.
(g) Kháng cáo và phán quyế
quyết cuố
cuối cùng

Người khiếu nại có thể nộp đơn kháng cáo để xem xét lại khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ
ngày người khiếu nại nhận được quyết định bằng văn bản của H-GAC. Đơn kháng cáo phải
được gửi kèm với thông tin mới thể hiện bằng văn bản đến Điều Phối Viên Khoản VI. Sau khi
nhận được đơn kháng cáo, Điều Phối Viên Khoản VI và Giám Đốc Điều Hành của H-GAC sẽ có
30 ngày để khẳng định lại, đảo ngược hoặc sửa đổi quyết định ban đầu của họ và gửi thông báo
bằng văn bản cho người khiếu nại về giải pháp đó. Nếu người khiếu nại không kháng cáo trong
vòng 30 ngày sau khi nhận được quyết định, thì quyết định sẽ được coi là cuối cùng và không
còn khả năng tiếp tục kháng cáo.
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