
Tindakan yang  ada  dan yang direncanakan  

terkait  promosi kesetaraan ras  

 

Kantor Pendaftaran Perusahaan  

 

 

Kantor Pendaftaran  Perusahaan  (“Kantor Pendaftaran”)  mendaftarkan  

perusahaan, baik  dalam maupun  luar negeri, dan  pengembalian  menurut  undang-

undang, dan  menyediakan  layanan  serta  fasilitas  publik  untuk  memeriksa dan  

mendapatkan  informasi  perusahaan  yang  tersimpan  di  Kantor Pendaftaran  

Perusahaan. Kami  juga mengatur pengelolaan  lisensi  bagi  penyedia layanan  

kelompok  usaha atau  perusahaan  dan  memproses  pengajuan/perpanjangan  izin  

bagi  pemberi  pinjaman  finansial. Layanan  kami  disediakan  bagi  anggota  

masyarakat  berdasarkan  prinsip  kesetaraan  dan  keadilan,  terlepas  dari  latar  

belakang ras mereka.  

 

Layanan  Terkait  ⚫ Menyediakan  layanan  untuk  pendirian  atau  pendaftaran  

perusahaan, kemitraan  terbatas, dana kemitraan  terbatas,  

perusahaan  dana terbuka, perusahaan  perwalian  dan  

perusahaan  perwalian  terdaftar serta  untuk  mendaftarkan  

semua dokumentasi  yang  diperlukan  oleh  berbagai  

Peraturan  yang  mengatur  perusahaan  dan  entitas  lainnya.  

⚫ Menyediakan  layanan  publik  untuk  mencari  informasi  

terkait  perusahaan  dan  entitas  lain  yang  dimiliki  oleh  

Kantor Pendaftaran.  

⚫ Memastikan  kepatuhan  perusahaan  dan  entitas  lain  serta  

manajemennya  terhadap  kewajiban  mereka berdasarkan  

Peraturan  yang  berlaku.  

1  



⚫ Mengatur pengelolaan  lisensi  bagi  penyedia layanan  

kelompok  usaha atau  perusahaan.  

⚫ Memproses  pengajuan/perpanjangan  izin  bagi  pemberi  

pinjaman  finansial  dan  menyimpan  daftar pemberi  

pinjaman  finansial  untuk diperiksa oleh  publik.  

Tindakan  yang  ⚫ Kantor Pendaftaran  menggunakan  bahasa Cina  dan  

Ada  Inggris  (baik  lisan  maupun  tulisan) untuk berkomunikasi  

dengan  publik, pejabat/perwakilan  perusahaan, dan  

entitas  lainnya.  

⚫ Kantor Pendaftaran  menerbitkan  pamflet  informasi, 

edaran, pedoman, dan  materi  publisitas  lainnya, termasuk  

video, dalam bahasa Cina  dan Inggris.  

⚫ Konten  dan  materi  portal  web  serta  platform online  

Kantor Pendaftaran  disajikan  dalam bahasa Cina  dan  

Inggris.  

⚫ Layanan  interpretasi atau penerjemahan  akan diatur, jika  

diperlukan.  Misalnya, ketika mengadakan  seminar, akan  

disediakan  layanan  interpretasi  atau  penerjemahan  

semaksimal  mungkin, jika ada peserta seminar  yang  

berasal  dari etnis minoritas.  

⚫ Staf, terutama staf di  garda depan  dan  karyawan  baru,  

diharuskan  menghadiri  kursus  pelatihan  yang  berkaitan  

dengan  kesempatan  yang  sama dan  kesetaraan ras  guna  

meningkatkan  kesadaran  dan  kepekaan  mereka terhadap  
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kesetaraan  ras, pemahaman  tentang  persoalan  ras  dan  

kesadaran  mereka akan  kebutuhan  khusus  kelompok  ras  

yang  berbeda.  

Penilaian  ⚫ Langkah-langkah  untuk  mempromosikan  kesetaraan  ras  

Pekerjaan  yang  akan  ditinjau  dari  waktu  ke waktu. Informasi  yang  

Akan  Datang  terkumpul  dari  pengguna layanan  yang  berasal  dari  

berbagai ras akan  dipertimbangkan  dalam peninjauan.   

 ⚫ Pendapat  dan  masukan  dari  masyarakat, termasuk  

kelompok  etnis  minoritas, akan  dipertimbangkan  dan  

akan  dilaksanakan  perbaikan  yang  sesuai.  

Tindakan  ⚫ Kantor Pendaftaran  akan  meninjau  penempatan  magang  

Tambahan yang  di musim panas  yang  cocok  untuk  siswa non-etnis  Cina  

Diambil/Akan  (NEC) di  bawah  Program Magang  untuk  Siswa NEC  

Diambil  yang  diselenggarakan  oleh  Biro  Layanan  Sipil  untuk  

 memungkinkan  NEC  muda mendapatkan  pengalaman  

kerja dan  memperkuat  daya saing  mereka dalam mencari  

pekerjaan.  

 

Untuk  pertanyaan  terkait  tindakan  yang  ada dan  yang  direncanakan  untuk  

mempromosikan  kesetaraan  ras, silakan  hubungi  Ms  Cindy  LEUNG, Asisten  

Manajer Kantor Pendaftaran  (Layanan  dan  Manajemen  Pelanggan) melalui  

saluran  berikut  ini  - 

 

Nomor telepon  :  2867 4570  

Nomor  fax  :  2869 6817  

Email  :  crenq@cr.gov.hk  

Alamat Pos  :  Companies Registry  
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15/F, High Block, Queensway  Government Offices  

66  Queensway, Admiralty  

Hong Kong   

 

Kantor Pendaftaran Perusahaan  

Juli  2022  
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