Upaya terkini dan dalam perencanaan
untuk mendorong kesetaraan ras
Pendaftaraan Perusahaan
Pendaftaran Perusahaan (“Pendaftaran”) mendata perusahaan dan pendapatan
statuta lokal dan non-Hong Kong, serta menyediakan bahi masyarakat layanan
dan fasilitas untuk menginspeksi dan memperoleh informasi perusahaan yang
disimpan dalam Registrar Perusahaan. Kami juga menjalankan praktik perizinan
bagi pemberi layanan perusahaan dan memroses permohonan izin pemberi
pinjaman uang dan pembaruan izin. Layanan kami diberikan bagi anggota
masyarakat secara merata dan adil tanpa memandang latar belakang ras mereka.
Layanan
Terkait

Upaya yang
Ada

⚫

Menyediakan layanan inkorporasi dan pendaftaran
perusahaan, rekanan terbatas, perusahaan pendanaan
dan pengelola dana serta mendaftarkan semua
pendapatan yang dibutuhkan oleh berbagai
perusahaan dan badan usaha lain yang tunduk di
bawah Undang-undang.

⚫

Menyediakan layanan untuk pencarian informasi
bagi masyarakat yang dikelola oleh Registrar.

⚫

Memastikan kepatuhan perusahaan dan badan usaha
lain serta kantornya atas kewajiban di bawah
Undang-undang terkait.

⚫

Melakukan tindak perizinan untuk
Layanan Pendanaan atau Perusahaan.

⚫

Memroses permohonan perizinan pemberi pinjaman
uang dan membuat daftar pemberi pinjaman uang
untuk diinspeksi oleh anggota masyarakat.

⚫

Registrar menggunakan bahasa Cina dan Inggris
(baik secara tertulis maupun lisan) untuk
berkomunikasi dengan anggota masyarakat, petugas
/ perwakilan perusahaan dan badan usaha lainnya.

⚫

Pamflet informasi, selebaran, dan materi publikasi
lain termasuk video dipublikasikan dalam bahasa
Cina maupun Inggris.
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Penyedia

Evaluasi
Pekerjaan Masa
Depan

Upaya
Tambahan
yang
Telah/Akan
dilangsungkan

⚫

Content and materials on the web portals and online
platforms of the Registry are presented in both Chinese
(traditional and simplified Chinese) and English.

⚫

Interpretation or translation service will be arranged if
necessary.

⚫

Staff are nominated to attend training courses relating to
equal opportunities and racial equality to enhance their
racial sensitivity, understanding of race-related issues
and awareness of the special needs of members of
different racial groups.

⚫

Upaya mendorong kesetaraan ras akan dievaluasi secara
berkala. Informasi yang dikumpulkan dari pengguna
layanan berbagai ras (jika ada) akan dipertimbangkan
dalam evaluasi.

⚫

Komentar dan saran yang diterima dari pelanggan,
terutama yang berasal dari kelompok etnis minoritas,
akan dipertimbangkan dan perbaikan yang sesuai akan
dilakukan.

⚫

Dalam melaksanakan seminar, layanan penerjemahan
akan diatur sedapat mungkin jika ada peserta yang
berasal dari etnis minoritas.

Untuk pertanyaan terkait upaya terkini dan dalam perencanaan untuk mendorong
kesetaraan hak, silahkan hubungi Nn. Katrina SUEN, Asisten Manajer Registrar
(Layanan Konsumen), melalui jalur berikut ini –
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No. telepon
No. faks
Email
Alamat Surat
Menyurat

:
:
:
:

2867 4570
2869 6817
katrinasuen@cr.gov.hk
Companies Registry
15/F, High Block, Queensway Government Offices
66 Queensway, Admiralty
Hong Kong

Pendaftaran Perusahaan
Mei 2020
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