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San Francisco

HƯỚNG DẪN VỀ

Các Dịch vụ Y tế Tâm thần của Medi-Cal

Các Số Điện thoại Quan trọng

Nếu bạn gặp
trường hợp khẩn cấp,
vui lòng
Gọi 9-11 hoặc vào
Phòng cấp cứu bệnh
viện gần nhất.
Nếu bạn muốn biết
thêm thông tin để giúp
bạn quyết định xem
đây có phải là trường
hợp khẩn cấp hay
không, vui lòng xem
thông tin về Tiểu Bang
California trên số 6
trong tập sách nhỏ này.

Cấp cứu
911
Dịch vụ Cấp cứu Tâm thần của ZSFG ZSFG ............. 415-206-8125
Các Dịch vụ Khủng hoảng
Toàn diện
Khủng hoảng Trẻ em.................... 415-970-3800
Đội Chữa trị Khủng hoảng Di động .................... 415-970-4000
Đường dây Ngăn Ngừa Tự Tử/Khủng Hoảng của SF 415-781-0500
Khủng hoảng Cộng đồng Westside (Westside Community Crisis)
..................................................................................... 415-355-0311
Tiếp cận Dịch vụ Y tế Hành vi..................................... 415-255-3737
888-246-3333
TDD 888-484-7200
Khiếu nại …………………………………………….................. 415-255-3632
Bênh vực Quyền lợi Bệnh nhân ................................. 415-552-8100
800-729-7727

Làm thế nào để Có được Danh sách các Nhà
Cung cấp:
Bạn có thể yêu cầu, và Chương Trình Y tế Tâm Thần (MHP) của bạn
sẽ phải cung cấp cho bạn một danh sách của những người, phòng
khám và bệnh viện là nơi mà bạn có thể có các dịch vụ chăm sóc y
tế tâm thần trong khu vực của bạn. Đây được gọi là 'danh sách nhà
cung cấp' và có chứa tên, số điện thoại và địa chỉ của các bác sĩ, nhà
trị liệu, bệnh viện và những nơi khác mà bạn có thể nhận được trợ
giúp. Bạn có thể cần phải liên lạc với MHP của bạn trước khi bạn đi
tìm trợ giúp. Hãy gọi số điện thoại miễn phí 24 tiếng của MHP ở trên
để yêu cầu cung cấp một danh sách của nhà cung cấp dịch vụ, và
hỏi xem bạn có cần phải liên lạc với MHP trước khi đến văn phòng
nhà cung cấp, phòng khám hoặc bệnh viện để được giúp đỡ hay
không.

Những Tài liệu này Có sẵn bằng những Ngôn
ngữ và Dạng thức nào khác?

Ang librong ito ay makukuha rin sa wikang Tagalog.
Tawagan ang numero sa itaas.

Giới thiệu về Medi-Cal
Dịch vụ Y tế Tâm thần
Tại sao Tôi có được Cuốn sách nhỏ này và Tại sao nó lại
Quan trọng?
Bạn nhận được cuốn sách nhỏ này vì bạn hội đủ điều kiện được Medi-Cal và
cần biết về các dịch vụ chăm sóc y tế tâm thần mà Quận San Francisco cung
cấp và làm thế nào để có được các dịch vụ này nếu cần.

Nếu bạn gặp khó
khăn với cuốn sách
nhỏ này, hãy gọi cho
MHP ở số (415)
255-3737 hoặc
(888) 246-3333 để
nhờ giúp đỡ hoặc
tìm cách khác để có
được thông tin quan
trọng này.

Nếu bạn đang nhận các dịch vụ từ Quận San Francisco, cuốn sách nhỏ này
sẽ chỉ cho bạn biết thêm về cách thức hoạt động của mọi thứ. Cuốn sách
nhỏ này cho bạn biết về các dịch vụ chăm sóc y tế tâm thần, nhưng không
thay đổi các dịch vụ mà bạn đang nhận. Bạn có thể muốn giữ lại cuốn sách
nhỏ này để có thể đọc lại.
Nếu bạn không nhận dịch vụ ngay bây giờ, bạn có thể muốn giữ lại cuốn
sách nhỏ này trong trường hợp bạn hoặc người bạn biết, cần biết về các dịch
vụ chăm sóc y tế tâm thần trong tương lai.

Một Trường hợp Cấp cứu về Y tế Tâm thần là gì?
Một trường hợp cấp cứu là một vấn đề nghiêm trọng về tâm thần hoặc cảm
xúc như:
Khi một người là một đe dọa cho chính với bản thân họ, hoặc cho người khác vì
những gì có vẻ như là một căn bệnh tâm thần, hoặc
Khi một người không thể có được hoặc sử dụng thực phẩm, nhà tạm trú, hoặc
quần áo mà họ cần vì những gì có vẻ như là một căn bệnh tâm thần.

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi số 9-1-1 hoặc đưa người đó
đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

Cách Sử Dụng Sách Hướng Dẫn này như thế nào?
Cuốn sách nhỏ này sẽ giúp bạn biết về các dịch vụ y tế tâm thần chuyên môn
là những gì, nếu bạn có thể nhận được chúng, và cách mà bạn có thể nhận
được sự trợ giúp từ MHP của Quận San Francisco.
Cuốn sách nhỏ này có hai phần. Phần thứ nhất cho bạn biết làm thế nào để
nhận được sự giúp đỡ từ MHP của Quận San Francisco và cách thức hoạt
động.
Phần thứ hai là từ Tiểu bang California, cung cấp cho bạn thông tin tổng
quát hơn về các dịch vụ chăm sóc y tế tâm thần chuyên môn. Nó cho bạn
biết làm thế nào để có được các dịch vụ khác, làm thế nào để giải quyết các
vấn đề, và những quyền của bạn theo chương trình.
Cuốn sách nhỏ này cũng cho bạn biết làm thế nào để có được thông tin về
các bác sĩ, phòng khám và bệnh viện mà MHP của Quận San Francisco sử
dụng để cung cấp các dịch vụ và địa điểm.
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Chương trình Y tế Tâm thần (MHP) của Quận tôi là gì?
Các dịch vụ chăm sóc y tế tâm thần dành cho những người có Medi-Cal, bao
gồm trẻ em, người trẻ tuổi, người lớn và người già ở Quận San Francisco.
Đôi khi các dịch vụ này có sẵn thông qua bác sĩ thông thường của bạn. Đôi
khi chúng được cung cấp bởi một chuyên gia, và được gọi là các dịch vụ
chăm sóc sy tế tâm thần 'chuyên môn'. Các dịch vụ chuyên môn này được
cung cấp qua "Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần" (Mental Health Plan
(MHP)) của Quận San Francisco, riêng biệt với bác sĩ thông thường của bạn.
MHP của Quận San Francisco hoạt động theo những quy định của Tiểu Bang
California và chính phủ liên bang. Mỗi quận ở California có MHP riêng của
nó.

Bạn cũng có thể yêu
cầu một cuộc Điều
trần Tiểu bang.
Xin xem trang
27 trong phần của
Tiểu bang
California của cuốn
sách này để biết
thêm thông tin.

Nếu bạn cảm thấy bạn có một vấn đề sức khỏe tâm thần, bạn có thể liên
hệ với MHP Quận San Francisco trực tiếp tại (888) 246-3333. Đây là một
số điện thoại miễn phí làm việc 24 tiếng một ngày, bảy ngày một tuần.
Các giải thích bằng văn bản và lời nói về các quyền, lợi ích và phương
pháp điều trị của bạn có sẵn bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn. Bạn không
cần phải đi khám bác sĩ thường xuyên của bạn trước hoặc phải xin phép
hay xin giới thiệu trước khi bạn gọi.
Nếu bạn tin rằng bạn sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ y tế tâm thần chuyên
môn và có đủ điều kiện cho Medi-Cal, thì Chương Trình Y tế Tâm Thần của
Quận San Francisco sẽ giúp bạn tìm hiểu xem bạn có thể được điều trị và
những dịch vụ y tế tâm thần. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các dịch
vụ cụ thể, xin vui lòng xem phần 'Dịch vụ' của tiểu bang California Trang 10
của sách này.

Nếu tôi Gập Vấn đề để tìm được sự Giúp đỡ thì sao?
Nếu bạn gập vấn đề để tìm được sự giúp đỡ thì hãy gọi số điện thoại 24 tiếng
miễn phí của MHP Quận San Francisco tại (888) 246-3333. Bạn cũng có thể
gọi tổ chức Patients’ Rights Advocates (Bênh vực Quyền của Bệnh nhân) của
quận tại (415) 552-8100 hoặc (800) 729-7727.
Nếu những việc đó không giải quyết được vấn đề cho bạn, bạn có thể gọi
Thanh tra (Ombudsman)của tiểu bang California để được giúp đỡ:
(800) 896-4042
(800) 896-2512 TTY
FAX: (916) 440-7458
EMail: mhombudsman@dhcs.ca.gov
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Chào mừng Bạn đến với Chương trình
Y tế Tâm thần của Quận San Francisco

Lời Tuyên bố về Sứ mệnh
Sứ mệnh của MHP Quận San Francisco là cung cấp cho các cư dân hợp lệ
của San Francisco quyền tiếp cận với hệ thống chăm sóc y tế tâm thần chất
lượng cao, có hiệu quả, tiết kiệm chi phí dựa trên cộng đồng, sự hiểu biết về
văn hoá và hướng dẫn bởi người tiêu dùng.

Mục tiêu của Hệ thống
Mục tiêu của hệ thống là thúc đẩy sự phục hồi, đạt kết quả chức năng tích
cực, và giảm các triệu chứng bệnh tâm thần cho khách hàng. Khách hàng và
thành viên gia đình của họ sẽ xác định các mục tiêu của hệ thống.

Các Giá trị



MHP của Quận San Francisco tôn trọng các cá nhân như là giá trị trung
tâm, bao gồm sự lựa chọn của khách hàng, sự hài lòng, và sự bảo mật.
MHP của Quận San Francisco cam kết phát triển và duy trì một hệ thống
chăm sóc thông thạo về văn hoá và hướng dẫn bởi khách hàng. Các
nguyên tắc sau đây là cơ sở để nâng cao năng lực văn hoá và các dịch
vụ thích hợp với lứa tuổi:

Quận San Francisco
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Chương trình Y tế Tâm thần
của Quận San Francisco

1. Việc lập kế hoạch và thiết kế các dịch vụ sẽ được thực hiện với sự
hợp tác của nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ.
2. Chúng tôi nhận biết rằng gia đình, theo định nghĩa của mỗi nền văn
hoá, là một hệ thống hỗ trợ chính nên cần được đưa vào kế hoạch và
thiết kế dịch vụ khi có thể, theo ý muốn của khách hàng.
3. Chúng tôi thừa nhận và cam kết làm việc kết hợp với các mạng lưới
tự nhiên và không chính thức của khách hàng và cộng đồng của họ.
4. Chúng tôi sẽ cung cấp khả năng tiếp cận ngôn ngữ và năng lực văn
hoá trong hệ thống dịch vụ.
5. Chúng tôi cam kết cung cấp một đội ngũ nhân viên giỏi và có kỹ năng để
phục vụ các dân số đa văn hóa.
6. Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ quảng bá, giáo dục, phòng ngừa và
khuyến khích sức khoẻ tâm thần có hiệu quả cho dân cư đa dạng ở
San Francisco trong phạm vi có thể và nguồn lực của chúng tôi.
7. Chúng tôi cam kết cung cấp một phạm vi toàn diện các dịch vụ phù
hợp với lứa tuổi cho trẻ em, người lớn và khách hàng lớn tuổi.
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Người tiêu dùng có tiềm năng phát triển tốt nhất khi được xem như là đối
tác trong quá trình phục hồi của họ. Vai trò của các nhà cung cấp lâm sàng
trong quan hệ đối tác này bao gồm chia sẻ với người tiêu dùng của họ một
cảm giác hy vọng và hỗ trợ niềm tin rằng quá trình phục hồi là có thể.
MHP của Quận San Francisco cam kết cung cấp sự tiếp cận đến chăm sóc
một cách kịp thời và dễ dàng.
MHP của Quận San Francisco đánh giá các dịch vụ phòng ngừa, giáo dục và
can thiệp sớm như là các chiến lược nhằm thúc đẩy sự lành mạnh, ngăn
chặn các cuộc khủng hoảng và giữ cho khách hàng được ở trong cộng đồng
khi có thể.
Các nhà cung cấp sẽ nhận biết và làm việc với kết quả mong muốn của
khách hàng trong việc chăm sóc. Kết quả tích cực sẽ đạt được khi cộng tác
với gia đình và những người chăm sóc khác (bất kể tuổi của người tiêu
dùng), các chương trình dựa vào cộng đồng, tổ chức tư nhân, các cơ quan
công cộng và nhóm tư vấn.
Một phương pháp tiếp cận đa ngành cung cấp sự chuyên môn kết hợp của
các y tá, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học, nhân viên xã hội, cố vấn hôn
nhân/gia đình/trẻ em, các chuyên gia chăm sóc y tế tâm thần khác, hỗ trợ
và tư vấn của đồng lứa là điều quan trọng để cung cấp sự chăm sóc toàn
diện.
MHP của Quận San Francisco nhận biết và tôn trọng mối quan hệ giữa nhà
cung cấp và khách hàng, phát triển theo thời gian.
Các nhà cung cấp dịch vụ là một bộ phận của một hệ thống chăm sóc lớn, đại
diện cho nhiều nhà cung cấp làm việc cùng nhau xử lý trường hợp nhằm nâng
cao sức khoẻ và phúc lợi cho bệnh nhân.
Kế hoạch điều trị và xuất viện phải cho phép khách hàng dọn đến một nơi ít giới
hạn và có mức độ chăm sóc thích hợp nhất, gia tăng sự nối kết với cộng đồng nếu
có thể.
MHP của Quận San Francisco công nhận rằng môi trường an toàn là điều cần
thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc và sự đánh giá và điều trị cần phản ánh sự
nhạy cảm đối với tiểu sử trước đây của khách hàng bao gồm chấn thương và lạm
dụng.

Chương trình Y tế Tâm thần
của Quận San Francisco

Các Số Điện thoại Quan trong
Cấp cứu

911

Dịch Cấp cứu Tâm thần ZSFG
Dịch vụ Khủng hoảng Toàn diện
Khủng hoảng Trẻ em
Đội Chữa trị Khủng hoảng Di động

(415) 206-8125
(415) 970-3800
(415) 970-4000

Đường dây Ngăn Ngừa Tự Tử/Khủng hoảng ở San Francisco
(415) 781-0500
Westside Community Crisis (Khủng hoảng Cộng đồng Westside)
(415) 355-0311
Tiếp cận đến Dịch vụ Y tế Hành vi

(415) 255-3737
(888) 246-3333
TDD (888) 484-7200

Khiếu nại

(415) 255-3632

Hội Bênh vực Quyền của Bệnh nhân

(415) 552-8100
(800) 729-7727

Làm thế nào để tôi biết được là một người nào đó cần được giúp
ngay lập tức?
Ngay cả khi không có trường hợp khẩn cấp, người có vấn đề về sức khoẻ
tâm thần cần được giúp đỡ ngay nếu một hoặc nhiều điều này là đúng:
 Nghe hoặc nhìn những điều mà người khác tin rằng không có ở đó
 Có những suy nghĩ cực đoan và thường xuyên hoặc nói về cái chết
 Cho đi những thứ của họ
 Đe dọa tự giết mình (tự sát)
 Muốn làm tổn thương cho bản thân hoặc người khác
Nếu một hoặc nhiều điều này là đúng, hãy gọi 911 hoặc MHP San Francisco
MHP ở số (888) 246-3333 (24-tiếng, miễn phí). Nhân viên Y tế Tâm thần
trực 24 tiếng một ngày.
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Quận San Francisco cung cấp Dịch vụ Y tế Chuyên môn gì?
* Phòng Ngừa và Can Thiệp Sớm: Để thúc đẩy sự lành mạnh của trẻ em San
Francisco, Sở Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình San Francisco sẽ cung cấp các
dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần và can thiệp sớm thông qua sự hợp tác với
các cơ quan, trường học, trung tâm y tế, nhà tạm trú, trung tâm giữ trẻ và nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc gia đình.
* Hợp tác giữa Y tế Tâm thần và Trường học: Sư hợp tác này hỗ trợ các giáo viên
và nhân viên giáo dục đặc biệt khác phục vụ trẻ em bị rối loạn cảm xúc nghiêm
trọng bằng cách cung cấp các dịch vụ lâm sàng tại chỗ, tư vấn và các công việc liên
quan đến quản lý trường hợp từ các nhân viên chăm sóc y tế tâm thần.
* Dự án Giao diện giữa Chăm sóc Chính/Y tế Tâm thần: Là một phần của kế hoạch
thực hiện quản lý chăm sóc sức khỏe, Dự án Giao diện giữa Chăm sóc Chính/Y tế
Tâm thần cung cấp tư vấn tâm thần và tâm lý-xã hội tại chỗ cho các bác sĩ gia đình,
nhân viên y tá, nhân viên xã hội, và nhân viên tại các trung tâm y tế cộng đồng trên
khắp San Francisco.
* Khủng hoảng Y tế Tâm thần: Đội Khủng hoảng Trẻ em cung cấp sự đáp ứng 24
tiếng đối với bất cứ trẻ em nào ở San Francisco đang trải qua một cuộc khủng
hoảng sức khoẻ tâm thần. Đội điều trị Khủng hoảng Di động cung cấp sự đáp ứng
15 tiếng đối với bất cứ người lớn nào ở San Francisco đang trải qua một cuộc
khủng hoảng sức khoẻ tâm thần.
* Dịch vụ Thanh thiếu niên Chuyển tiếp: Các dịch vụ thanh thiếu niên chuyển tiếp
cung cấp dịch vụ tư vấn lâm sàng, thông tin và giới thiệu, và liên kết quản lý trường
hợp để điều phối các dịch vụ cho thanh thiếu niên từ 16 đến 24 tuổi. Mục tiêu là
đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ của nhóm tuổi này từ Hệ thống Chăm sóc trẻ em,
thanh niên và gia đình sang Hệ thống Chăm sóc Người lớn và Người cao tuổi.

Các dịch vụ khác
đôi khi cần thiết
được liệt kê trong
các trang 10 (người
lớn) và 13 (trẻ em)
trong phần Tiểu
bang California của
tập sách nhỏ này.

* Y tế Tâm thần của Foster Care: Chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần của
Foster Health Care (FCMHP) giám sát việc tiếp cận và cho phép các dịch vụ chăm
sóc theo kế hoạch (tức là bệnh nhân ngoại trú) cho 3.400 trẻ em và gia đình họ do
Ban Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em của Sở Dịch Vụ Nhân Sinh (DHS).
* Dịch vụ Cấp cứu Tâm thần: Một cơ sở 24 tiếng có khả năng để đánh giá và điều
trị các trường hợp cấp cứu về tâm thần cho cả khách hàng tự nguyện và không tự
nguyện. Cung cấp sự chăm sóc y tế chuyên sâu, chăm sóc điều dưỡng, hỗ trợ hòa
giải, đánh giá, đánh giá lại, liên kết và giới thiệu đến các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ
tâm thần đang có.
* Phòng ngừa Tự sát: Tư vấn qua điện thoại và giới thiệu cho những người bị trầm
cảm và có khuynh hướng tự sát. Thông tin về sức khỏe tâm thần, dịch vụ thuốc
men và giới thiệu có sẵn trong 24 tiếng một ngày.
* Chăm sóc khẩn cấp: Một sự can thiệp ngắn được cung cấp trong trường hợp
không khẩn cấp nhưng căng thẳng, đòi hỏi phải tiếp xúc trong vòng 24 tiếng.
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Chương trình Y tế Tâm thần
* Bệnh nhân nội trú cấp tính về tâm thần: Một cơ sở 24 tiếng có khả năng đánh giá
của Quận San Francisco
và điều trị các bệnh tâm thần cấp tính và nặng cho cả bệnh nhân tự nguyện và
không tự nguyện.
* Chiến thuật Khủng hoảng tại Nhà/Bệnh viện: Các chương trình cư trú ngắn hạn,
không bị giam được thiết kế như là một sự thay thế cho việc nằm viện cho các cá
nhân trải qua giai đoạn cấp tính hoặc khủng hoảng, HOẶC như là một bước xuống
thang từ việc điều trị nội trú cấp tính.
* Ổn định Khủng hoảng: Một sự can thiệp chuyên sâu 23 tiếng cho cả thanh thiếu
niên tự nguyện và không tự nguyện đang trải qua một cuộc khủng hoảng tâm thần
với mục đích ổn định thiếu niên, tránh phải nhập viện tâm thần, và trả lại thanh niên
về cho những hỗ trợ tự nhiên của họ.
* Điều trị tại Nhà Chuyển tiếp: Một điều trị tại nhà thích hợp nhất cho những người
không còn trong tình trạng khủng hoảng nhưng vẫn cần được ổn định trong một môi
trường điều trị an toàn và hỗ trợ 24 tiếng.
* Cơ sở Chăm sóc Nội trú: Một cơ sở nội trú cung cấp cho khách hàng sự giám sát
về thuốc men, hỗ trợ ADL, và cơ cấu các hoạt động hàng ngày.
* Nhập viện một phần: Một chương trình điều trị có thể hoặc không thể dựa vào
bệnh viện. Các dịch vụ của chương trình này bao gồm đánh giá, chăm sóc sức khoẻ
tâm thần, giám sát y tế và hỗ trợ thuốc men ở mức độ tương đương với chương
trình nội trú, nhưng chỉ vào ban ngày mà thôi.
* Chương trình Điều trị ban ngày/Giáo dục Tư vấn Bổ sung: Điều trị và phục hồi
cung cấp việc đánh giá, phục hồi và trị liệu để duy trì và khôi phục sự độc lập và
hoạt động của cá nhân. Dịch vụ này cung cấp các hoạt động có tổ chức và cấu trúc
cho khách hàng cần can thiệp chuyên sâu vào việc hội nhập xã hội và các hoạt
động của cuộc sống hàng ngày.
* Quản lý chăm sóc chuyên sâu: Cung cấp các can thiệp khủng hoảng tại văn phòng
và ngoại vi, dịch vụ ghé qua lấy thuốc, dịch vụ liên quan đến sức khoẻ tâm thần nói
chung và dịch vụ tổng hợp để giúp hội nhập cộng đồng thành công. Liên lạc dịch vụ
có thể hàng ngày và 24 tiếng.
* Dịch vụ Ngoại trú: Các Nhà Cung cấp Dịch vụ (Phòng khám) được thiết kế để giảm
thiểu khuyết tật về tâm thần và phục hồi và duy trì chức năng độc lập trong cộng
đồng. Dịch vụ bao gồm đánh giá, các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần tổng
quát, chăm sóc khẩn cấp, hỗ trợ thuốc và quản lý trường hợp.
* Dịch vụ Ngoại trú: Mạng lưới Nhà Cung cấp Đa khoa (PPN) khi khách hàng có thể
được hưởng lợi từ việc giới thiệu đến một bác sỹ tư nhân và không cần sự hỗ trợ
của nhiều dịch vụ được cung cấp trong một phòng khám, PPN có thể được sử dụng
thay vì phòng khám.
* Điều dưỡng chuyên nghiệp: Các cơ sở cung cấp các dịch vụ điều trị dài hạn cho
những người lớn có chẩn đoán y khoa chính và các nhu cầu y tế chuyên môn về
hành vi.
Các dịch vụ được liệt kê ở trên là các dịch vụ mà MHP của Quận San Francisco ở số
(415) 255-3737 hoặc (888) 246-3333, 24 tiếng, miễn phí, có nhiều khả năng sử dụng để giúp
đỡ những người cần dịch vụ từ chúng tôi. Đôi khi các dịch vụ khác có thể cần thiết. Các dịch vụ
khác đôi khi cần thiết được liệt kê trong các trang 10 (người lớn) và 13 (trẻ em) trong phần Tiểu
bang California của tập sách nhỏ này.

Quận San Francisco
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Làm thế nào để tôi có được những Dịch vụ này?
Tất cả những người thụ hưởng Medi-Cal tại San Francisco đều hội đủ điều
kiện để tham gia vào MHP của Quận San Francisco. Để biết thêm thông tin,
hãy gọi cho Đường Dây Trợ Giúp Tiếp cận MHP ở số (415) 255-3737 hoặc
(888) 246-3333, 24 tiếng miễn phí.

Được “Cho Phép” nhận dịch vụ y tế tâm thần có nghĩa là gì và số
tiền, khoảng thời gian và phạm vi cung cấp dịch vụ?
Được cho phép có nghĩa là người quản lý chăm sóc đã cho phép bạn được
nhận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần. Để được cho phép, vui lòng
gọi (415) 255-3737 hoặc (888) 246-3333, 24 tiếng, miễn phí.
Bạn, nhà cung cấp của bạn và MHP Quận San Francisco đều tham gia vào
quyết định những dịch vụ bạn cần nhận qua MHP, bao gồm độ thường xuyên
cần dịch vụ và trong bao lâu.
MHP của Quận San Francisco đòi hỏi nhà cung cấp của bạn yêu cầu MHP
duyệt xét các lý do mà nhà cung cấp nghĩ rằng bạn cần một dịch vụ không
khẩn cấp/không cấp cứu trước khi dịch vụ được cung cấp. MHP Quận San
Francisco sử dụng một chuyên gia về y tế tâm thần để duyệt xét. Thủ tục
duyệt xét này được gọi là thủ tục cho phép thanh toán của MHP.
Tiểu bang đòi hỏi MHP của Quận San Francisco phải có thủ tục cho phép
chữa trị chuyên sâu ban ngày, phục hồi ban ngày và dịch vụ điều trị hành vi
(TBS). MHP của Quận San Francisco theo thủ tục cho phép thanh toán được
mô tả trong trang 4, phần Tiểu bang California của cuốn sách này. Nếu bạn
muốn biết thêm thông tin về cách mà MHP của Quận San Francisco cho
phép thanh toán hoặc khi chúng tôi yêu cầu nhà cung cấp của bạn yêu cầu
MHP cho phép thanh toán cho các dịch vụ, xin vui lòng liên lạc với MHP của
Quận San Francisco ở số (415) 255-3737 hoặc (888) 246-3333, 24 tiếng,
miễn phí.

Làm thế nào để có thêm thông tin về các Dịch Vụ Y Tế Tâm Thần
của Quận San Francisco bao gồm các Bác Sĩ, Nhân viên Trị liệu,
Phòng Khám và các Bệnh Viện?
Chúng tôi có một số nhà cung cấp. Vui lòng gọi Đường Dây Trợ giúp Tiếp cận
MHP tại (415) 255-3737 hoặc (888) 246-3333, 24 tiếng, miễn phí. Để biết
thêm thông tin, hãy chuyển sang phần cuối cùng của tập sách này.
Nếu bạn muốn có thêm thông tin về cấu trúc và hoạt động của MHP tại Quận
San Francisco, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi ở số (415) 255-3737 hoặc
(888) 246-3333, 24 tiếng, miễn phí.
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Những tài liệu này có sẵn bằng những ngôn ngữ và dạng thức
nào khác?
Tài liệu của chúng tôi có sẵn bằng tiếng Anh, Quảng Đông, Nga, Tây Ban Nha,
Tagalog, và tiếng Việt. Đường dây Trợ giúp Tiếp cận 24 tiếng cũng được
chuẩn bị để liên lạc với bạn bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Người phiên dịch sẽ
được sử dụng nếu cần. Nhà cung cấp có nói tiếng Quảng Đông, Tây Ban Nha,
Tagalog, Việt, Nga và các ngôn ngữ khác.

Tôi có thể đi khám bất cứ bác sĩ, nhân viên trị liệu, phòng khám
hoặc bệnh viện nào trong "Danh sách Nhà Cung cấp" của Quận
San Francisco không?
Không. Chúng tôi đòi hỏi bạn phải liên lạc với chúng tôi trước bởi vì chúng
tôi muốn đảm bảo rằng:
Các dịch vụ của bạn được cho phép và nhà cung cấp mà bạn chọn chấp
nhận những người thụ hưởng Medi-Cal mới. Vui lòng gọi (415) 255-3737
hoặc (888) 246-3333, 24 tiếng, miễn phí, để biết thêm thông tin.

Nếu tôi muốn thay đổi bác sĩ, nhân viên trị liệu hoặc phòng khám
thì sao?
Bất cứ khi nào có thể, MHP, theo yêu cầu của bạn, sẽ cho bạn một cơ hội để
thay đổi người cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần ngoại trú,
các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần bổ sung EPSDT, phục hồi chức
năng đặc biệt, hoặc các dịch vụ quản lý trường hợp. MHP có thể hạn chế sự
lựa chọn một người khác để cung cấp các dịch vụ, vào lúc bạn chọn MHP,
cho một nhà cung cấp có hợp đồng với MHP, hoặc cho một người khác cung
cấp dịch vụ và là nhân viên qua hợp đồng với, hoặc nếu có sẵn bởi một
nhóm hoặc tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ mà MHP đã chỉ định cho người
thụ hưởng. Hãy gọi cho chúng tôi tại (415) 255-3737 hoặc (888) 246-3333,
24 tiếng, miễn phí.

Làm thế nào để có được một “Dánh sách các Nhà Cung cấp”?
Bạn có thể yêu cầu một bản sao của Danh sách Nhà Cung cấp bằng cách gọi
MHP Quận San Francisco tại (415) 255-3737 hoặc (888) 246-3333, 24
tiếng, miễn phí.

Tôi có thể sử dụng "Danh sách Nhà Cung cấp" để tìm một người
nào đó để giúp tôi không?
Danh sách nhà cung cấp có đó để bạn sử dụng với tư cách là một người thụ
hưởng dịch vụ sức khỏe tâm thần, nhưng một cuộc gọi ban đầu cho Access
line của MHP là cần thiết để chúng tôi có thể giúp bạn liên lạc với nhà cung
cấp đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho bạn.
Quận San Francisco
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Nếu tôi muốn đi khám bác sĩ, phòng khám hoặc bệnh viện không
được liệt kê trong "Danh sách nhà cung cấp" của Quận San
Francisco thì sao?
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra các dịch vụ y tế cần thiết được bảo
hiểm mà bạn cần. Chúng tôi có danh sách giới thiệu các dịch vụ khác khắp
San Francisco. Vui lòng gọi Access Helpline của MHP tại (415) 255-3737
hoặc (888) 246-3333, 24 tiếng, miễn phí.

Nếu tôi cần dịch vụ chăm sóc y tế tâm thần khẩn cấp vào cuối
tuần hoặc vào ban đêm thì sao?
Vui lòng gọi Access Helpline tại (415) 255-3737 hoặc (888) 246-3333, 24
tiếng, điện thoại miễn phí, bạn sẽ được hướng dẫn để gọi các nhà cung cấp
phù hợp cho các dịch vụ có sẵn vào cuối tuần và ban đêm.

Làm thế nào để có dịch vụ y tế tâm thần mà nhà cung cấp y tế
tâm thần của tôi không cung cấp?
Bạn sẽ được giới thiệu đến một nhà cung cấp sức khỏe tâm thần cho các
dịch vụ y tế cần thiết. Vui lòng gọi Access Helpline của MHP tại (415) 2553737 hoặc (888) 246-3333, 24 tiếng, điện thoại miễn phí.

Để biết thêm thông
tin về Kháng cáo,
Khiếu nại và Điều
trần, xin vui lòng lật
sang phần về “Thủ
tục Giải quyết Vấn
đề”, phần tiểu bang
California ở trang
23 của sách này.

Nếu tôi cần phải gặp một bác sĩ về một vấn đề ngoài việc điều trị
y tế tâm thần thì sao? Làm thế nào để được giới thiệu các dịch
vụ Medi-Cal khác ngoài dịch vụ Chăm sóc Y tế Tâm thần của
Quận San Francisco?
MHP Quận San Francisco có thể giúp bạn tìm thấy các dịch vụ khác ở San
Francisco bao gồm chăm sóc chính, tạm trú, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, dịch
vụ HIV/AIDS, các dịch vụ cai chất gây nghiện, các dịch vụ tự giúp và nguồn
lực. Để được trợ giúp, gọi Đường Dây Access Helpline tại (415) 255-3737
hoặc (888) 246-3333, 24 tiếng, điện thoại miễn phí.

Tôi có thể làm gì nếu tôi có vấn đề hoặc tôi không hài lòng với
việc điều trị sức khỏe tâm thần của tôi?
Nếu bạn có một mối lo ngại hay vấn đề, hoặc không hài lòng với các dịch vụ
sức khỏe tâm thần của bạn thì MHP muốn đảm bảo là các mối lo ngại của
bạn được giải quyết một cách đơn giản và nhanh chóng. Vui lòng liên lạc với
MHP tại (415) 255-3737 hoặc (888) 246-3333 để tìm hiểu cách giải quyết
các lo ngại của bạn.
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Có ba cách để bạn có thể làm việc với MHP để giải quyết các lo ngại về dịch
vụ hoặc các vấn đề khác. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại bằng miệng hoặc
bằng văn bản với MHP về bất cứ vấn đề nào liên quan đến MHP. Bạn có thể
nộp đơn khiếu nại bằng miệng (và theo dõi bằng văn bản) hoặc bằng văn bản
với MHP. Bạn cũng có thể nộp đơn xin Điều Trần Tiểu bang với Sở Dịch Vụ Xã
Hội.
Để biết thêm thông tin về thủ tục Khiếu nại và Kháng cáo và thủ tục Điều
trần Tiểu bang, xin lật sang phần về Khiếu Nại, Kháng cáo và Điều trần ở
trang 23, phần Tiểu bang California, của tập sách này.
Vấn đề của bạn sẽ được giải quyết càng đơn giản và càng nhanh chóng càng
tốt. Nó sẽ được giữ bí mật. Bạn sẽ không phải chịu sự phân biệt đối xử hay
bất cứ hình phạt nào khác khi nộp khiếu nại, kháng cáo hoặc xin điều trần.
Bạn có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho mình trong quy trình giải
quyết khiếu nại, kháng cáo hoặc điều trần.
Hội Bênh vực Quyền của Bệnh nhân ở San Francisco là ai? Họ làm gì và làm
thế nào để liên lạc với họ?
Hội Bênh vực Quyền của Bệnh nhân có thể giúp bạn với những vấn đề xung
quanh các dịch vụ y tế tâm thần. Bạn có thể gọi họ ở số 415) 552-8100
hoặc (800) 729-7727.
Quận San Francisco có bảo mật Hồ sơ Y tế Tâm thần của tôi không?
Có. Bạn có quyền riêng tư và bảo mật.

Quận San Francisco
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QKkQYLrQSKzQJNKiP1KӳQJORҥLSKzQJNKiPQj\WKѭӡQJSKөFYөQKӳQJQJѭӡL
NK{QJFyEҧRKLӇP0HGL&DO 
7URQJ TXi WUuQK FXQJ FҩS FiF GӏFK Yө FKăP VyF VӭF NKӓH WkP WKҫQ FKR TXê Yӏ
&KѭѫQJ7UuQK%ҧR+LӇP6ӭF.KӓH7kP7KҫQFӫDKҥWFӫDTXêYӏFyWUiFKQKLӋP


x
x
x
x
x
x
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;iFÿӏQK[HPPӝWQJѭӡLFyÿӫÿLӅXNLӋQQKұQFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ
FKX\rQNKRDWӯ0+3KD\NK{QJ
&XQJFҩSPӝWVӕÿLӋQWKRҥLPLӉQSKtÿѭӧFWUҧOӡLJLӡPӛLQJj\QJj\WURQJWXҫQFyWKӇ
FXQJFҩSFKRTXêYӏWK{QJWLQYӅFiFQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөWӯ0+3
&yÿӫFiFQKjFXQJFҩSÿӇÿҧPEҧRUҵQJTXêYӏFyWKӇQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭF
NKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDÿѭӧF0+3FKLWUҧQӃXTXêYӏFҫQFiFGӏFKYөÿy
7K{QJEiRYjFXQJFҩSWK{QJWLQFKRTXêYӏYӅFiFGӏFKYөÿѭӧFFXQJFҩSWӯFKѭѫQJWUuQK
0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏ
&XQJFҩSFKRTXêYӏFiFGӏFKYөEҵQJQJ{QQJӳTXêYӏFKӑQKRһFTXDWK{QJGӏFKYLrQPLӉQ
SKt QӃXFҫQ YjWK{QJEiRFKRTXêYӏELӃWFyFiFGӏFKYөWK{QJGӏFKQj\
&XQJFҩSFKRTXêYӏWK{QJWLQEҵQJYăQEҧQYӅYLӋFFyFiFGӏFKYөQjREҵQJQJ{QQJӳKD\
KuQKWKӭFNKiFW\YjRQKXFҫXWURQJKҥWFӫDTXêYӏ

Các 4L 3M N!OI. /"0(1.2 E O%

Thông Tin ~
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4Xê Yӏ Fy WKӇ ÿӫ ÿLӅX NLӋQ QKұQ EҧR KLӇP 0HGL&DO QӃX TXê Yӏ WKXӝF PӝW
WURQJFiFQKyPVDXÿk\
x WXәLWUӣOrQ
x 'ѭӟLWXәL
x 0ӝWQJѭӡLOӟQWӯÿӃQWXәLFyFRQYӏWKjQKQLrQVӕQJYӟLTXê
Yӏ PӝWQJѭӡLFRQFKѭDOұSJLDÿuQKYjGѭӟLWXәL 
x .KLӃPWKӏKRһFNKX\ӃWWұW
x 0DQJWKDL
x 1KӳQJQJѭӡLWӏQҥQQKҩWÿӏQKKRһFQJѭӡLQKұSFѭ&XED+DLWL
x ĈѭӧFFKăPVyFWURQJPӝWGѭӥQJÿѭӡQJ

1ӃXTXêYӏNK{QJQҵPWURQJFiFQKyPQj\Km\JӑLFKRFѫTXDQGӏFKYө[m
KӝLWURQJKҥWFӫDTXêYӏÿӇ[HPTXêYӏFyÿӫÿLӅXNLӋQWKDPJLDPӝWFKѭѫQJ
WUuQKWUӧFҩS\WӃGRKҥWÿLӅXKjQKKD\NK{QJ

4XêYӏSKҧLVӕQJWҥL&DOLIRUQLDÿӇÿӫÿLӅXNLӋQQKұQEҧRKLӇP0HGL&DO+m\
JӑLÿLӋQKRһFJKpWKăPYăQSKzQJGӏFKYө[mKӝLӣKҥWFӫDTXêYӏÿӇ\rXFҫX
ÿѫQÿăQJNê0HGL&DOKRһFOҩ\ÿѫQWUrQ,QWHUQHWWҥL
KWWSZZZGKFVFDJRYVHUYLFHVPHGLFDO3DJHV0HGL&DO$SSOLFDWLRQVDVS[

QN
Không? 

! Q *+'()-Cal Hay

4XêYӏFyWKӇSKҧLWKDQKWRiQFKLSKtGӏFKYө0HGL&DOW\YjRVӕWLӅQTXêYӏ
QKұQÿѭӧFKD\NLӃPÿѭӧFPӛLWKiQJ
x

1ӃXWKXQKұSFӫDTXêYӏWKҩSKѫQJLӟLKҥQFӫD0HGL&DOÿӕLYӟL
TX\P{JLDÿuQKFӫDTXêYӏTXêYӏVӁNK{QJSKҧLWKDQKWRiQFiF
GӏFKYөFӫD0HGL&DO

x

1ӃXWKXQKұSFӫDTXêYӏFDRKѫQJLӟLKҥQFӫD0HGL&DOÿӕLYӟL
TX\P{JLDÿuQKFӫDTXêYӏTXêYӏVӁSKҧLWKDQKWRiQPӝWVӕWLӅQ
ÿӕLYӟLFiFGӏFKYө\WӃKRһFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ
FӫDTXêYӏ6ӕWLӅQTXêYӏSKҧLWUҧÿѭӧFJӑLOjµFKLDVҿFKLSKt¶6DX
NKLTXêYӏÿmWUҧNKRҧQµFKLDVҿFKLSKt¶0HGL&DOVӁWKDQKWRiQ
SKҫQFzQOҥLFӫDKyDÿѫQ\WӃÿѭӧFFKLWUҧFKRWKiQJÿy7URQJFiF
WKiQJTXêYӏNK{QJFyFKLSKt\WӃTXêYӏNK{QJSKҧLWKDQKWRiQ
EҩWNǤWKӭJu

x

4XêYӏFyWKӇSKҧLWUҧPӝWµNKRҧQÿӗQJWKDQKWRiQ¶ÿӕLYӟLEҩWNǤ
GӏFKYөÿLӅXWUӏQjRWKHRFKѭѫQJWUuQK0HGL&DO4XêYӏFyWKӇ
SKҧLWUҧPӛLOҫQTXêYӏQKұQPӝWGӏFKYө\WӃKD\GӏFKYө
FKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQKD\PӝWORҥLWKXӕFWKHRWRDYj
QӃXTXêYӏÿӃQSKzQJFҩSFӭXFӫDEӋQKYLӋQÿӇQKұQFiFGӏFKYө
EuQKWKѭӡQJ

1KjFXQJFҩSFӫDTXêYӏVӁFKRTXêYӏELӃWOLӋXTXêYӏFyFҫQWUҧNKRҧQ
ÿӗQJWKDQKWRiQKD\NK{QJ
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Nào?

&yKDLFiFKÿӇQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYө0HGL&DO
%ҵQJFiFKWKDPJLDPӝWFKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇPVӭFNKӓHFKăPVyFFyTXҧQOêFӫD
0HGL&DO
? z 6:6S  &')  ) ~8 |"# 8v  v
z  :  &'#<-Cal: 
x &KѭѫQJWUuQKEҧRKLӇPVӭFNKӓHFӫDTXêYӏFҫQSKҧLWuPPӝWQKjFXQJ
FҩSFKRTXêYӏQӃXTXêYӏFҫQÿѭӧFFKăPVyFVӭFNKӓH
x 4XêYӏQKұQÿѭӧFVӵFKăPVyFVӭFNKӓHWK{QJTXDPӝWFKѭѫQJWUuQKEҧR
KLӇPVӭFNKӓHPӝWWәFKӭF+02 WәFKӭFGX\WUuVӭFNKӓH KRһFPӝW
QJѭӡLTXҧQOêWUѭӡQJKӧSFKăPVyFFKtQK
x 4XêYӏSKҧLVӱGөQJFiFQKjFXQJFҩSYjSKzQJNKiPWURQJFKѭѫQJWUuQK
EҧRKLӇPVӭFNKӓHWUӯSKLTXêYӏFҫQÿѭӧFFKăPVyFFҩSFӭX
x 4XêYӏFyWKӇVӱGөQJPӝWQKjFXQJFҩSQJRjLFKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇP
VӭFNKӓHFӫDPuQKÿӇQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөNӃKRҥFKKyDJLDÿuQK
x 4XêYӏFKӍFyWKӇWKDPJLDPӝWFKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇPVӭFNKӓHQӃXTXê
YӏNK{QJWUҧNKRҧQFKLDVҿFKLSKt
7ӯFiFQKjFXQJFҩSGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHKD\SKzQJNKiPFiQKkQFyFKҩS
QKұQ0HGL&DO
x 4Xê Yӏ QKұQ ÿѭӧF Vӵ FKăP VyF VӭF NKӓH Wӯ FiF QKj FXQJ FҩS GӏFK Yө KD\
SKzQJNKiPFiQKkQFyFKҩSQKұQ0HGL&DO
x 4XêYӏSKҧLWK{QJEiRFKRQKjFXQJFҩSELӃWUҵQJTXêYӏFyEҧRKLӇP0HGL
&DOWUѭӟFNKLTXêYӏQKұQFiFGӏFKYөOҫQÿҫXWLrQ1ӃXNK{QJTXêYӏFyWKӇ
QKұQÿѭӧFKyDÿѫQFKRFiFGӏFKYөÿy
x &iFQKjFXQJFҩSGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHKD\SKzQJNKiPFiQKkQNK{QJ
EXӝFSKҧLWKăPNKiPFKRFiFEӋQKQKkQ0HGL&DOKD\FKӍFyWKӇWKăPNKiP
FKRPӝWVӕEӋQKQKkQ0HGL&DO
x 7ҩW Fҧ QKӳQJ DL Fy PӝW NKRҧQ FKLDVҿ FKL SKt [HP WUDQJ  SKҫQ7LӇX %DQJ
&DOLIRUQLD VӁQKұQÿѭӧFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWKHRFiFKQj\
1ӃXTXêYӏFҫQFiFGӏFKYөNK{QJÿѭӧF&KѭѫQJ7UuQK%ҧR+LӇP6ӭF.KӓH7kP7KҫQ
FKLWUҧ
x 9jTXêYӏÿDQJWKDPJLDPӝWFKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇPVӭFNKӓHTXêYӏFyWKӇ
QKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөWӯFKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇPVӭFNKӓHFӫDPuQK1ӃXTXê
YӏFҫQFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQPjFKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇPVӭF
NKӓHNK{QJFKLWUҧQKjFXQJFҩSGӏFKYөFKăPVyFFKtQKFӫDTXêYӏWҥLFKѭѫQJ
WUuQKEҧRKLӇPVӭFNKӓHFyWKӇJL~STXêYӏWuPPӝWQKjFXQJFҩSKRһFSKzQJ
NKiPFyWKӇJL~STXêYӏ
x 7Uӯ+ҥW6DQ0DWHRFiFQKjWKXӕFFӫDFKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇPVӭFNKӓHFӫD
TXêYӏVӁEiQWKXӕFWKHRWRDÿӇÿLӅXWUӏEӋQKWkPWKҫQFӫDTXêYӏQJD\FҧNKL
WRDWKXӕFÿѭӧFOұSEӣLPӝWEiFVƭWkPWKҫQFӫDFKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇPVӭFNKӓH
WkPWKҫQKRһFVӁWK{QJEiRFKRTXêYӏELӃWFiFKPXDWKXӕFWKHRWRDWӯPӝWQKj
WKXӕFEuQKWKѭӡQJFӫD0HGL&DO Ӣ+ҥW6DQ0DWHRFKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇP
VӭFNKӓHWkPWKҫQVӁEiQWKXӕFWKHRWRDFKRTXêYӏ 
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9jTXêYӏNK{QJWKDPJLDPӝWFKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇPVӭFNKӓHTXêYӏFyWKӇQKұQÿѭӧFGӏFKYө
WӯFiFQKjFXQJFҩSGӏFKYөYjSKzQJNKiPFiQKkQFyFKҩSQKұQ0HGL&DO7Uӯ+ҥW6DQ0DWHR
EҩWNǤQKjWKXӕFQjRFyFKҩSQKұQ0HGL&DOÿӅXFyWKӇEiQWKXӕFWKHRWRDÿӇÿLӅXWUӏEӋQKWkP
WKҫQFӫDTXêYӏQJD\FҧNKLWRDWKXӕFÿѭӧFOұSEӣLEiFVƭWkPWKҫQFӫD0+3 Ӣ+ҥW6DQ0DWHR
FKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇPVӭFNKӓHWkPWKҫQVӁEiQWKXӕFWKHRWRDFKRTXêYӏ 
&KѭѫQJ7UuQK%ҧR+LӇP6ӭF.KӓH7kP7KҫQFyWKӇJL~STXêYӏWuPPӝWQKjFXQJFҩSKD\
SKzQJNKiPFyWKӇJL~STXêYӏKRһFJӧLêFKRTXêYӏYӅFiFKWuPPӝWQKjFXQJFҩSKD\SKzQJ
NKiP
Thông Tin ~
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1ӃXTXêYӏJһSNKyNKăQWURQJYLӋFÿӃQQѫLKҽQNKiP\WӃKD\KҽQNKiP
FKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKѭѫQJWUuQK0HGL&DOFyWKӇJL~STXêYӏWuP
SKѭѫQJWLӋQÿѭDÿyQ
x ĈӕLYӟLWUҿHPFKѭѫQJWUuQK&KLOG+HDOWKDQG'LVDELOLW\
3UHYHQWLRQ &+'3 FyWKӇJL~Sÿӥ+RһFTXêYӏFyWKӇPXӕQOLrQ
KӋYăQSKzQJGӏFKYө[mKӝLFӫDKҥWFӫDTXêYӏ&yWKӇWuPWKҩ\
FiFVӕÿLӋQWKRҥLQj\WURQJGDQKEҥÿLӋQWKRҥLÿӏDSKѭѫQJFӫDTXê
YӏӣFiFWUDQJµ&KtQK4X\ӅQ+ҥW¶4XêYӏFǊQJFyWKӇQKұQWK{QJ
WLQWUӵFWX\ӃQEҵQJFiFKWUX\FұSwww.dhs.lacounty.govVDXÿy
QKҩSYjRµ6HUYLFHV¶ 'ӏFKYө YjVDXÿyQKҩSYjRµ0HGL&DO
,QIRUPDWLRQ¶ 7K{QJ7LQYӅ0HGL&DO 
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x

ĈӕLYӟLQJѭӡLOӟQYăQSKzQJGӏFKYө[mKӝLӣKҥWFӫDTXêYӏFy
WKӇJL~Sÿӥ4XêYӏFǊQJFyWKӇOҩ\WK{QJWLQYӅYăQSKzQJGӏFKYө
[mKӝLFӫDKҥWFӫDTXêYӏEҵQJFiFKNLӇPWUDGDQKEҥÿLӋQWKRҥLÿӏD
SKѭѫQJFӫDTXêYӏ+RһFTXêYӏFyWKӇQKұQWK{QJWLQWUӵFWX\ӃQ
EҵQJFiFKWUX\FұSwww.dhs.lacounty.govVDXÿyQKҩSYjR
µ6HUYLFHV¶ 'ӏFKYө YjVDXÿyQKҩSYjRµ0HGL&DO,QIRUPDWLRQ¶
7K{QJ7LQYӅ0HGL&DO 

4L 3M 8)O( 8% ) ; F8%Q3(( %! P,.
 /"0(Q9 "D%K%3.7O QRSM#

&KѭѫQJWUuQK&+'3OjPӝWFKѭѫQJWUuQKFKăPVyFVӭFNKӓHSKzQJQJӯDSKөF
YөWUҿHPYjWKDQKWKLӃXQLrQӣ&DOLIRUQLDWӯO~FPӟLVLQKÿӃQWXәL&+'3
FXQJFҩSGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHÿҫXÿӡLFKRWUҿHPYjWKDQKWKLӃXQLrQFy
FiFYҩQÿӅYӅVӭFNKӓHFǊQJQKѭQKӳQJHPFyYҿNKӓHPҥQK7UҿHPYj
WKDQKWKLӃXQLrQFyWKӇÿѭӧFÿiQKJLiVӭFNKӓHSKzQJQJӯDWKѭӡQJ[X\rQ
7UҿHPYjWKDQKWKLӃXQLrQFyFiFYҩQÿӅQJKLQJӡVDXÿyVӁÿѭӧFJLӟLWKLӋX
FKҭQÿRiQYjÿLӅXWUӏ1KLӅXYҩQÿӅVӭFNKӓHFyWKӇÿѭӧFSKzQJQJӯDKD\
NKҳFSKөFKD\JLҧPPӭFÿӝQJKLrPWUӑQJEҵQJFiFKSKiWKLӋQVӟPYjFKҭQ
ÿRiQYjÿLӅXWUӏNӏSWKӡL


&+'3KӧSWiFYӟLFiFQKjFXQJFҩSGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHYjFiFWә
FKӭFNKiFQKDXÿӇÿҧPEҧRUҵQJWUҿHPYjWKDQKWKLӃXQLrQÿӫÿLӅXNLӋQVӁ
QKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөWKtFKKӧS1KӳQJFiQKkQYjWәFKӭFQj\FyWKӇEDR
JӗPFiFEiFVƭFѫVӣ\WӃÿӏDSKѭѫQJWUѭӡQJKӑF\WiQKDVƭQKjJLiRGөF
VӭFNKӓHFKX\rQJLDGLQKGѭӥQJSKzQJWKtQJKLӋPSKzQJNKiPWURQJFӝQJ
ÿӗQJFѫTXDQ\WӃEҩWYөOӧLYjFiFFѫTXDQSKөFYө[mKӝLYjFӝQJÿӗQJ
&+'3FǊQJFyWKӇJL~SFiFJLDÿuQKWURQJYLӋFÿһWOӏFKKҽQNKiP\WӃ
SKѭѫQJWLӋQÿѭDÿyQYjWLӃSFұQFiFGӏFKYөFKҭQÿRiQYjÿLӅXWUӏ
4XêYӏFyWKӇWuPKLӇXWKrPYӅ&+'3EҵQJFiFKOLrQKӋVӣ\WӃKҥWÿӏD
SKѭѫQJFӫDTXêYӏKRһFWUX\FұSwww.dhs.ca.gov/pcfh/cms/chdp.




I K 46.  
1# 
4XêYӏFyWKӇQKұQÿѭӧFWKrPWK{QJWLQYӅFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQEҵQJFiFK
WUX\FұSWUDQJZHEFӫD6ӣ&KăP6yF6ӭF.KӓH7kP7KҫQ&DOLIRUQLDWҥL
www.dmh.lacounty.gov4XêYӏFyWKӇQKұQÿѭӧFWKrPWK{QJWLQYӅ0HGL&DOEҵQJFiFKKӓL
F{QJWiFYLrQTX\ӃWÿӏQKÿLӅXNLӋQWKDPJLDWURQJKҥWFӫDTXêYӏKRһFEҵQJFiFKWUX\FұS
www.dhs.ca.gov/mcs/medi-calhome.
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0ӝWÿLӅXNLӋQFҫQFҩSFӭXFyFiFWULӋXFKӭQJUҩWQJKLrPWUӑQJ FyWKӇEDR
JӗPÿDXÿӟQQJKLrPWUӑQJ ÿӃQPӭFPӝWQJѭӡLEuQKWKѭӡQJFyWKӇGӵNLӃQ
QKӳQJWuQKWUҥQJVDXÿk\FyWKӇ[ҧ\UDYjRO~Fÿy
x 6ӭFNKӓHFӫDQJѭӡLÿy KRһFÿӕLYӟLPӝWSKөQӳPDQJWKDLVӭFNKӓH
FӫDQJѭӡLSKөQӳÿyYjÿӭDFRQFKѭDVLQK JһSQJX\KLӇPQJKLrP
WUӑQJ
x &iFYҩQÿӅQJKLrPWUӑQJÿӕLYӟLFiFFKӭFQăQJFӫDFѫWKӇ
x &iFYҩQÿӅQJKLrPWUӑQJÿӕLYӟLEҩWNǤEӝSKұQKRһFFѫTXDQQjRWURQJ
FѫWKӇ

0ӝWÿLӅXNLӋQWkPWKҫQFҫQFҩSFӭX[XҩWKLӋQNKLPӝWQJѭӡLEuQKWKѭӡQJFKR
UҵQJPӝWQJѭӡLQjRÿy
x ĈDQJJk\QJX\KLӇPFKREҧQWKkQKRһFQJѭӡLNKiFYuGҩXKLӋXJLӕQJ
QKѭEӋQKWkPWKҫQ
x 1JD\OұSWӭFNK{QJWKӇFXQJFҩSWKӭFăQKD\ăQKD\VӱGөQJTXҫQiR
KD\FKӛӣYuPӝWEӋQKWkPWKҫQ

Tro %345 62 /%D %1.%2 7:=-1-1
!ABD F%d9 ./ !BI)46UBVH


&KѭѫQJWUuQK0HGL&DOVӁFKLWUҧFKRFiFWUѭӡQJKӧSFҩSFӭXFKRGÿyOjÿLӅX
NLӋQ\WӃKD\WkPWKҫQ WuQKFҧPKRһFWkPWKҫQ 1ӃXTXêYӏFyWKDPJLDFKѭѫQJ
WUuQK0HGL&DOTXêYӏVӁNK{QJQKұQÿѭӧFKyDÿѫQÿӇWKDQKWRiQEҩWNǤGӏFKYөJu
NKLÿӃQSKzQJFҩSFӭXQJD\FҧNKLKyDUDNK{QJSKҧLOjWUѭӡQJKӧSFҩSFӭX


1ӃXTXêYӏNK{QJELӃWFKҳFÿLӅXNLӋQÿyFyWKӵFVӵOjWUѭӡQJKӧSFҩSFӭXKD\
NK{QJKRһFQӃXTXêYӏNK{QJELӃWFKҳFÿyOjÿLӅXNLӋQ\WӃKD\WkPWKҫQTXêYӏ
YүQFyWKӇÿӃQSKzQJFҩSFӭXYjÿӇFiFFKX\rQYLrQ\WӃFyQăQJOӵFTX\ӃWÿӏQK
YӅÿLӅXJuOjFҫQWKLӃW1ӃXFiFFKX\rQYLrQSKzQJFҩSFӭXTX\ӃWÿӏQKOjFyPӝW
WUѭӡQJKӧSFҩSFӭXWkPWKҫQTXêYӏVӁÿѭӧFQKұSYLӋQÿӇÿѭӧFJL~SÿӥQJD\OұS
WӭFEӣLPӝWFKX\rQJLDFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ1ӃXEӋQKYLӋQÿyNK{QJFy
ORҥLKuQKGӏFKYөFҫQWKLӃWEӋQKYLӋQÿyVӁWuPPӝWEӋQKYLӋQFyFXQJFҩSFiF
GӏFKYөÿy




0ӝWQJѭӡLFyWKӇÿѭӧFJL~SÿӥYѭӧWTXDNKӫQJKRҧQJVӭFNKӓHWkPWKҫQEjQJFiF
GӏFKYөFӫD&KѭѫQJ7UuQK%ҧR+LӇP6ӭF.KӓH7kP7KҫQ 0+3 FӫDKҥWFӫDTXê
YӏWKHRFiFFiFKNKiFQJRjLFiFKQKұSYLӋQ1ӃXTXêYӏFKRUҵQJPuQKFҫQÿѭӧF
JL~SÿӥQKѭQJNK{QJFKRUҵQJTXêYӏFҫQSKҧLQKұSYLӋQTXêYӏFyWKӇJӑLFKRVӕ
ÿLӋQWKRҥLPLӉQSKtFӫDFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏYj\rXFҫXJL~Sÿӥ
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&iF GӏFK Yө FҩS FӭX ÿѭӧF 0HGL&DO WKDQK WRiQ NKL TXê Yӏ QKұS YLӋQ KRһF Vӱ
GөQJFiFGӏFKYөQJRҥLWU~ NK{QJQҵPYLӋQTXDÿrP ÿѭӧFFXQJFҩSWҥLSKzQJ
FҩSFӭXFӫDEӋQKYLӋQEӣLPӝWQKjFXQJFҩSFyQăQJOӵF EiFVƭEiFVƭWkPWKҫQ
EiFVƭWkPOêKD\QKjFXQJFҩSGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQNKiF &ҫQFy
KӑÿӇÿiQKJLiKD\әQÿӏQKEӋQKWUҥQJFӫDPӝWQJѭӡLWURQJWUѭӡQJKӧSFҩSFӭX
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&KѭѫQJ 7UuQK %ҧR +LӇP 6ӭF .KӓH 7kP 7KҫQ 0+3  FӫD TXê Yӏ VӁ FXQJ FҩS
WK{QJWLQFөWKӇYӅYLӋFFiFGӏFKYөFҩSFӭXÿѭӧFTXҧQOêWKӃQjRWURQJ+ҥWFӫD
TXêYӏ&iFTX\ÿӏQKVDXÿk\FӫDWLӇXEDQJYjOLrQEDQJÿѭӧFiSGөQJFKRFiF
GӏFKYөFҩSFӭXÿѭӧF0+3FKLWUҧ
x %ӋQKYLӋQNK{QJFҫQSKҧL[LQSKpSWUѭӟFWӯ0+3 ÿ{LNKLÿѭӧFJӑL
OjVӵFKRSKpSWUѭӟF KRһFFyKӧSÿӗQJYӟLFKѭѫQJWUuQK0+3FӫD
TXêYӏÿӇÿѭӧFWKDQKWRiQFiFGӏFKYөFҩSFӭXPjEӋQKYLӋQFXQJFҩS
FKRTXêYӏ
x &KѭѫQJWUuQK0+3FҫQSKҧLWK{QJEiRFKRTXêYӏELӃWFiFKQKұQ
ÿѭӧFFiFGӏFKYөFҩSFӭXEDRJӗPYLӋFVӱGөQJVӕ
x &KѭѫQJWUuQK0+3FҫQSKҧLWK{QJEiRFKRTXêYӏÿӏDÿLӇPFӫDEҩW
NǤFѫVӣQjRPjFiFQKjFXQJFҩSKD\EӋQKYLӋQFyFXQJFҩSFiFGӏFK
YөFҩSFӭXYjFiFGӏFKYөVDXәQÿӏQK
x 4XêYӏFyWKӇÿӃQPӝWEӋQKYLӋQÿӇÿѭӧFFKăPVyFFҩSFӭXQӃXTXê
YӏFKRUҵQJFyPӝWWUѭӡQJKӧSFҩSFӭXWkPWKҫQ
x &iFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDÿӇÿLӅXWUӏÿLӅX
NLӋQNKҭQFҩSFӫDTXêYӏVӁNKҧGөQJJLӡPӛLQJj\QJj\PӛL
WXҫQ 0ӝWÿLӅXNLӋQNKҭQFҩSFyQJKƭDOjPӝWWUѭӡQJKӧSNKӫQJ
KRҧQJYӅVӭFNKӓHWkPWKҫQVӁWKjQKWUѭӡQJKӧSFҩSFӭXQӃXTXêYӏ
NK{QJÿѭӧFJL~SÿӥWKұWQKDQK 
x 4XêYӏFyWKӇQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөEӋQKYLӋQQj\WӯFKѭѫQJWUuQK
0+3WUrQFѫVӣWӵQJX\ӋQKRһFTXêYӏFyWKӇÿѭӧFSKөFYөÿ~QJ
FiFKPjNK{QJEӏOѭXJLӳEҳWEXӝF&iFÿLӅXOXұWFӫDWLӇXEDQJÿLӅX
FKӍQKFiFWUѭӡQJKӧSQKұSYLӋQWӵQJX\ӋQYjEҳWEXӝFÿӇÿLӅXWUӏ
EӋQKWkPWKҫQNK{QJQҵPWURQJFiFTX\ÿӏQKFӫD0HGL&DOWLӇXEDQJ
KD\OLrQEDQJQKѭQJFyWKӇTXDQWUӑQJOjTXêYӏFҫQELӃWPӝWFK~W
WK{QJWLQYӅFiFWUѭӡQJKӧSÿy

Thông Tin LN *&345 O6/

1.

K %T  &yQJKƭDOjTXêYӏÿӗQJêQKұSYLӋQ
YjKRһFQҵPYLӋQ
2. K F%F&yQJKƭDOjEӋQKYLӋQEҳWTXêYӏQҵP
YLӋQWURQJWKӡLJLDQWӕLÿDJLӡPjNK{QJFҫQVӵÿӗQJêFӫD
TXêYӏ%ӋQKYLӋQFyWKӇWKӵFKLӋQYLӋFQj\NKLEӋQKYLӋQFKR
UҵQJTXêYӏFyNKҧQăQJWӵOjPWәQWKѭѫQJPuQKKRһFOjPWәQ
WKѭѫQJQJѭӡLNKiFKRһFTXêYӏNK{QJWKӇWӵFKăPVyFEҧQ
WKkQOLrQTXDQÿӃQăQXӕQJTXҫQiRKD\FKӛӣ%ӋQKYLӋQVӁ
WK{QJEiRFKRTXêYӏEҵQJYăQEҧQYӅQKӳQJJuEӋQKYLӋQÿDQJ
WKӵFKLӋQFKRTXêYӏYjTXêYӏFyQKӳQJTX\ӅQJu1ӃXFiFEiF
VƭÿLӅXWUӏFKRTXêYӏFKRUҵQJTXêYӏFҫQSKҧLQҵPYLӋQOkX
KѫQJLӡTXêYӏFyTX\ӅQPӡLOXұWVѭYjFyPӝWEXәLÿLӅX
WUҫQWUѭӟFWKҭPSKiQYjEӋQKYLӋQVӁFKRTXêYӏELӃWFiFK\rX
FҫXÿLӅXQj\
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2 < 64 8v 8'  { OjFiFGӏFKYөÿѭӧFFKLWUҧYjOjFҫQWKLӃWVDX
NKLFҩSFӭX1KӳQJGӏFKYөQj\ÿѭӧFFXQJFҩSVDXNKLÿmJLҧLTX\ӃWWUѭӡQJKӧS
FҩSFӭXÿӇWLӃSWөFFҧLWKLӋQKD\JLҧLTX\ӃWÿLӅXNLӋQÿy
&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏFKӏXWUiFKQKLӋPWjLFKtQK VӁWKDQKWRiQ ÿӕL
YӟLFiFGӏFKYөFKăPVyFVDXәQÿӏQKÿӇGX\WUuFҧLWKLӋQKD\JLҧLTX\ӃWÿLӅX
NLӋQÿmәQÿӏQKQӃX
x 0+3NK{QJÿiSӭQJ\rXFҫXFӫDQKjFXQJFҩSYӅYLӋFSKrGX\ӋW
WUѭӟFWURQJYzQJJLӡ
x 1KjFXQJFҩSNK{QJWKӇOLrQKӋ0+3
x ĈҥLGLӋQFӫD0+3YjEiFVƭÿLӅXWUӏNK{QJWKӇÿҥWÿѭӧFWKӓDWKXұQYӅ
YLӋFFKăPVyFFKRTXêYӏYjNK{QJWKӇWKDPYҩQPӝWEiFVƭFӫD
0+37URQJWUѭӡQJKӧSQj\0+3SKҧLFKREiFVƭÿLӅXWUӏFyFѫKӝL
WKDPYҩQPӝWEiFVƭFӫD0+3%iFVƭÿLӅXWUӏFyWKӇWLӃSWөFFKăPVyF
FKREӋQKQKkQFKRÿӃQNKLÿiSӭQJPӝWWURQJFiFÿLӅXNLӋQÿӇFKҩP
GӭWFKăPVyFVDXәQÿӏQK0+3SKҧLÿҧPEҧRTXêYӏNK{QJWKDQK
WRiQWKrPEҩWNǤNKRҧQJuFKRGӏFKYөFKăPVyFVDXәQÿӏQK

" !3 .3NCE 'OQCE O%CE 
<*$ *+,.    . /%#
0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏ.+Ð1*EXӝFSKҧLWKDQKWRiQFiFGӏFKYөFKăPVyF
VDXәQÿӏQKPjNK{QJÿѭӧFGX\ӋWWUѭӟFNKL
x 0ӝWEiFVƭFӫD0+3FyFiFÿһFTX\ӅQWҥLEӋQKYLӋQÿLӅXWUӏÿҧPQKұQ
WUiFKQKLӋPFKăPVyFFKRTXêYӏ
x 0ӝWEiFVƭFӫD0+3QKұQWUiFKQKLӋPFKăPVyFFKRTXêYӏWK{QJ
TXDTX\WUuQKFKX\ӇQYLӋQ
x 0ӝWÿҥLGLӋQFӫD0+3YjEiFVƭÿLӅXWUӏÿҥWÿѭӧFWKӓDWKXұQYӅYLӋF
FKăPVyFFKRTXêYӏ 0+3YjEiFVƭÿyVӁWXkQWKӫWKӓDWKXұQFӫD
PuQKYӅVӵFKăPVyFTXêYӏFҫQ 
x 4XêYӏÿѭӧF[XҩWYLӋQ ÿѭӧFEiFVƭKD\FKX\rQJLDNKiFFKRSKpSUӡL
NKӓLFѫVӣYӅQKj 
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1KLӅXQJѭӡLJһSQKӳQJO~FNKyNKăQWURQJÿӡLYjFyWKӇJһSFiFYҩQÿӅYӅ
VӭFNKӓHWkPWKҫQ0һFGQKLӅXQJѭӡLQJKƭUҵQJUӕLORҥQWkPWKҫQYjWuQK
FҧPOjKLӃPJһSVӵWKұWOjPӝWSKҫQQăPGkQVӕVӁPҳFPӝWFKӭQJUӕLORҥQ
WkPWKҫQYjRO~FQjRÿyWURQJÿӡL*LӕQJQKѭQKLӅXFKӭQJEӋQKNKiFEӋQK
WkPWKҫQFyWKӇFyQKLӅXQJX\rQQKkQ

ĈLӅXTXDQWUӑQJQKҩWFҫQJKLQKӟNKLTXêYӏWӵKӓLPuQKOLӋXTXêYӏFyFҫQVӵ
JL~SÿӥFKX\rQP{QKD\NK{QJOjKm\WLQWѭӣQJFҧPJLiFFӫDPuQK1ӃXTXê
YӏÿӫÿLӅXNLӋQQKұQEҧRKLӇP0HGL&DOYjTXêYӏFҧPWKҩ\PuQKFyWKӇFҫQ
ÿѭӧFJL~SÿӥFKX\rQP{QTXêYӏSKҧL\rXFҫXFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫD
TXêYӏWLӃQKjQKÿiQKJLiÿӇWuPKLӇXFKҳFFKҳQ

  OSM!I2 46SU
V#

1ӃX TXê Yӏ Fy WKӇ WUҧ OӡL µFy¶ FKR PӝW KRһF QKLӅX FkX KӓL VDX ÿk\ 9¬ FiF
WULӋXFKӭQJQj\WӗQWҥLWURQJYjLWXҫQ9¬FK~QJOjPҧQKKѭӣQJÿiQJNӇÿӃQ
NKҧQăQJKRҥWÿӝQJKjQJQJj\FӫDTXêYӏ9¬FiFWULӋXFKӭQJQj\NK{QJOLrQ
TXDQ ÿӃQ YLӋF OҥP GөQJ UѭӧX ELD KD\ PD W~\ 1ӃX UѫL YjR WUѭӡQJ KӧS Qj\
TXêYӏSKҧLFkQQKҳFOLrQKӋ&KѭѫQJ 7UuQK %ҧR+LӇP6ӭF.KӓH7kP 7KҫQ
0+3 FӫDKҥWFӫDTXêYӏ

0ӝWFKX\rQJLDFӫD0+3VӁ[iFÿӏQK[HPTXêYӏFyFҫQFiFGӏFKYөFKăPVyF
VӭF NKӓH WkP WKҫQ FKX\rQ NKRD FӫD 0+3 KD\ NK{QJ 1ӃX PӝW FKX\rQ JLD
TX\ӃW ÿӏQK UҵQJ TXê Yӏ NK{QJ FҫQ FiF GӏFK Yө FKăP VyF VӭF NKӓH FKX\rQ
NKRDTXêYӏYүQFyWKӇÿѭӧFÿLӅXWUӏEӣLEiFVƭEuQKWKѭӡQJKD\QKjFXQJFҩS
GӏFKYөFKăPVyFFKtQKFӫDPuQKKRһFTXêYӏFyWKӇNKiQJQJKӏTX\ӃWÿӏQK
ÿy [HPWUDQJ 
4XêYӏFyWKӇFҫQÿѭӧFJL~SÿӥQӃXTXêYӏFy0Ӝ76ӔFҧPJLiFVDXÿk\
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
)+

S


7UҫPFҧP KRһFFҧPWKҩ\WX\ӋWYӑQJKD\EҩWOӵFKD\Y{GөQJKD\UҩW
EXӗQ SKҫQOӟQWKӡLJLDQWURQJQJj\JҫQQKѭOjPӛLQJj\
0ҩWKӭQJWK~YӟLFiFWK~YXL
6өWKRһFWăQJFkQWUrQWURQJPӝWWKiQJ
1JӫKRһFWKLӃXQJӫTXiPӭF
9ұQÿӝQJWKӇOӵFFKұPFKҥSKRһFTXiPӭF
0ӋWPӓLJҫQQKѭPӛLQJj\
&ҧPWKҩ\Y{GөQJKRһFWӝLOӛLTXiPӭF
.KyVX\QJKƭKD\WұSWUXQJKD\TX\ӃWÿӏQK
*LҧPQKXFҫXQJӫ±FҧPWKҩ\µÿѭӧFWӏQKGѭӥQJ¶FKӍVDXYjLJLӡQJӫ
6X\QJKƭ[XҩWKLӋQTXiQKDQKÿӇTXêYӏFyWKӇEҳWNӏS
1yLUҩWQKDQKYjNK{QJWKӇGӯQJQyL
&ҧPWKҩ\PӑLQJѭӡLµÿDQJÿXәLEҳWTXêYӏ¶
1JKHWKҩ\QKӳQJJLӑQJQyLYjkPWKDQKPjQJѭӡLNKiFNK{QJQJKHWKҩ\
7Kҩ\QKӳQJWKӭPjQJѭӡLNKiFNK{QJWKҩ\
.K{QJWKӇÿLKӑFKD\ÿLOjP

*¡
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.K{QJTXDQWkPÿӃQYӋVLQKFiQKkQ JLӳJuQVҥFKVӁ 
*һSFiFYҩQÿӅQJKLrPWUӑQJYӅFiFPӕLTXDQKӋ
&iFKO\KD\[DOiQKQJѭӡLNKiF
.KyFWKѭӡQJ[X\rQYjµNK{QJFyOêGR¶
7KѭӡQJWӭFJLұQYjµQәLÿyD¶µNK{QJFyOêGR¶
7KD\ÿәLWkPWUҥQJQJKLrPWUӑQJ
/X{QFҧPWKҩ\ORkXKRһFOROҳQJ
&yQKӳQJKjQKYLPjQJѭӡLNKiFJӑLOjKjQKYLOҥKRһFEҩWWKѭӡQJ

 *+ !"N + #

/jPӝWQJѭӡLOӟQFyEҧRKLӇP0HGL&DOTXêYӏFyWKӇÿӫÿLӅXNLӋQQKұQFiF
GӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDWӯ0+3&KѭѫQJWUuQK
0+3FӫDTXêYӏSKҧLJL~STXêYӏ[iFÿӏQK[HPTXêYӏFyFҫQFiFGӏFKYөQj\
KD\NK{QJ0ӝWVӕGӏFKYөPjFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏSKҧL
FXQJFҩSQӃXTXêYӏFҫQJӗPFy
&iF'ӏFK9ө&KăP6yF6ӭF.KӓH7kP7KҫQ±1KӳQJGӏFKYөQj\JӗPFy
FiFGӏFKYөÿLӅXWUӏVӭFNKӓHWkPWKҫQFKҷQJKҥQQKѭWѭYҩQYjWUӏOLӋXWKҫQ
NLQKÿѭӧFFXQJFҩSEӣLFiFEiFVƭWkPWKҫQEiFVƭWkPOêF{QJWiFYLrQ[m
KӝL\NKRDFyJLҩ\SKpSQKjWUӏOLӋXYӅK{QQKkQYjJLDÿuQKYjFiF\WiWkP
WKҫQ1KLӅXGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFǊQJÿѭӧFJӑLOjFiFGӏFKYө
SKөFKӗLYjFiFGӏFKYөÿyJL~SPӝWQJѭӡLPҳFEӋQKWkPWKҫQSKiWWULӇQFiF
NӻQăQJYѭӧWTXDYҩQÿӅWURQJVLQKKRҥWKjQJQJj\&iFGӏFKYөFKăPVyFVӭF
NKӓHWkPWKҫQFyWKӇÿѭӧFFXQJFҩSWҥLPӝWSKzQJNKiPKD\YăQSKzQJFӫD
QKjFXQJFҩSTXDÿLӋQWKRҥLKRһFWҥLQKjKD\P{LWUѭӡQJNKiFWURQJFӝQJ
ÿӗQJ
x 1KӳQJGӏFKYөQj\ÿ{LNKLFyWKӇÿѭӧFFXQJFҩSFKRPӝWQJѭӡLWҥL
PӝWWKӡLÿLӇP WUӏOLӋXKRһFSKөFKӗLFiQKkQ KDLKD\QKLӅXQJѭӡL
FQJO~F WUӏOLӋXQKyPKD\FiFGӏFKYөSKөFKӗLQKyP YjFKRFiF
JLDÿuQK WUӏOLӋXJLDÿuQK 
&iF'ӏFK9ө+ӛ7Uӧ7KXӕF±1KӳQJGӏFKYөQj\JӗPFyNrWRDTXҧQOêFҩS
WKXӕFYjWKHRG}LFiFORҥLWKXӕFWUӏEӋQKWkPWKҫQTXҧQOêWKXӕFEӣLFiFEiFVƭ
WkPWKҫQYjGӏFKYөJLiRGөFYjWKHRG}LOLrQTXDQÿӃQWKXӕFWUӏEӋQKWkP
WKҫQ&iFGӏFKYөKӛWUӧWKXӕFFyWKӇÿѭӧFFXQJFҩSWҥLPӝWSKzQJNKiPKD\
YăQSKzQJFӫDQKjFXQJFҩSTXDÿLӋQWKRҥLKRһFWҥLQKjKD\P{LWUѭӡQJNKiF
WURQJFӝQJÿӗQJ
4XҧQ/ê+ӗ6ѫ&y0өFĈtFK±'ӏFKYөQj\JL~SQKұQFiFGӏFKYө\WӃJLiRGөF[m
KӝLWLӅQKѭӟQJQJKLӋSKѭӟQJQJKLӋSSKөFKӗLKRһFFiFGӏFKYөNKiFWURQJFӝQJ
ÿӗQJNKLQKӳQJGӏFKYөQj\OjNKyWӵWuPÿӕLYӟLQJѭӡLPҳFEӋQKWkPWKҫQ4XҧQOê
KӗVѫFyPөFÿtFKEDRJӗPSKiWWULӇQNӃKRҥFKOLrQOҥFÿLӅXSKӕLYjJLӟLWKLӋX
WKHRG}LYLӋFFXQJFҩSGӏFKYөÿӇÿҧPEҧRPӝWQJѭӡLFyWKӇWLӃSFұQGӏFKYөYjKӋ
WKӕQJFXQJFҩSGӏFKYөYjWKHRG}LWLӃQEӝFӫDQJѭӡLÿy
&DQ7KLӋS.KӫQJ+RҧQJYjӘQĈӏQK.KӫQJ+RҧQJ±1KӳQJGӏFKYөQj\FXQJFkS
VӵÿLӅXWUӏVӭFNKӓHWkPWKҫQFKRQJѭӡLFyYҩQÿӅYӅVӭFNKӓHWkPWKҫQPjNK{QJ
WKӇFKӡPӝWFXӝFKҽQEuQKWKѭӡQJWKHROӏFK&DQWKLӋSNKӫQJKRҧQJFyWKӇNpRGjL
ÿӃQWiPJLӡYjFyWKӇÿѭӧFFXQJFҩSWҥLPӝWSKzQJNKiPKD\YăQSKzQJFӫDQKj
FXQJFҩSTXDÿLӋQWKRҥLKRһFWҥLQKjKD\P{LWUѭӡQJNKiFWURQJFӝQJÿӗQJӘQÿӏQK
NKӫQJKRҧQJFyWKӇNpRGjLÿӃQJLӡYjÿѭӧFFXQJFҩSWҥLPӝWSKzQJNKiPKRһF
FѫVӣNKiF
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Các DV+– S
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&iF'ӏFK9өĈLӅX7Uӏ7ҥL1ѫL&ѭ7U~&KR1JѭӡL/ӟQ±&iFGӏFKYөQj\
FXQJFҩSVӵÿLӅXWUӏVӭFNKӓHWkPWKҫQFKRQJѭӡLÿDQJVӕQJWҥLFiFFѫVӣFy
JLҩ\SKpSFXQJFҩSFiFGӏFKYөFѭWU~FKRQJѭӡLPҳFEӋQKWkPWKҫQ1KӳQJ
GӏFKYөQj\ÿѭӧFFXQJFҩSJLӡPӛLQJj\QJj\WURQJWXҫQ0HGL&DO
NK{QJFKLWUҧFKLSKtăQӣÿӇVӕQJWURQJFѫVӣFXQJFҩSFiFGӏFKYөÿLӅXWUӏӣ
QѫLFѭWU~FKRQJѭӡLOӟQ
&iF'ӏFK9өĈLӅX7Uӏ&DQ7KLӋS.KӫQJ+RҧQJ7ҥL1ѫL&ѭ7U~±1KӳQJGӏFK
YөQj\FXQJFҩSVӵÿLӅXWUӏVӭFNKӓHWkPWKҫQFKRQJѭӡLFyPӝWFѫQWkPWKҫQ
QJKLrPWUӑQJKD\NKӫQJKRҧQJQKѭQJNK{QJFyFiFELӃQFKӭQJ\WӃFҫQSKҧL
FKăPVyFÿLӅXGѭӥQJ&iFGӏFKYөÿѭӧFFXQJFҩSJLӡPӛLQJj\Eҧ\QJj\
PӛLWXҫQӣFiFFѫVӣFyJLҩ\SKpSFyFXQJFҩSFiFGӏFKYөFDQWKLӋSNKӫQJ
KRҧQJӣQѫLFѭWU~FKRQJѭӡLPҳFEӋQKWkPWKҫQ0HGL&DONK{QJFKLWUҧFKL
SKtăQӣÿӇVӕQJWURQJFѫVӣFXQJFҩSFiFGӏFKYөÿLӅXWUӏӣQѫLFѭWU~FKR
QJѭӡLOӟQ
ĈLӅX7Uӏ7ăQJ&ѭӡQJ%DQ1Jj\Ĉk\OjPӝWFKѭѫQJWUuQKFyFҩXWU~FÿӇÿLӅX
WUӏVӭFNKӓHWkPWKҫQFKRPӝWQKyPQJѭӡLOӁUDFyWKӇFҫQSKҧLQKұSYLӋQ
KRһFQҵPWҥLPӝWFѫVӣNKiFFKăPVyFJLӡ&KѭѫQJWUuQKQj\NpRGjLED
JLӡPӛLQJj\0ӑLQJѭӡLFyWKӇYӅQKjYjREDQÿrP&KѭѫQJWUuQKQj\EDR
JӗPFiFKRҥWÿӝQJ[k\GӵQJNӻQăQJ NӻQăQJVӕQJJLDRWLӃSYӟLQJѭӡLNKiF
YY YjWUӏOLӋX QJKӋWKXұWJLҧLWUtkPQKҥFNKLrXYǊYY FǊQJQKѭWUӏOLӋX
WkPWKҫQ
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3KөF+ӗL%DQ1Jj\±Ĉk\OjPӝWFKѭѫQJWUuQKÿLӅXWUӏVӭFNKӓHWkPWKҫQFy
FҩXWU~FÿӇFҧLWKLӋQGX\WUuKRһFSKөFKӗLNKҧQăQJÿӝFOұSYjKRҥWÿӝQJ
&KѭѫQJWUuQKQj\ÿѭӧFWKLӃWNӃÿӇJL~SQJѭӡLPҳFEӋQKWkPWKҫQKӑFYjSKiW
WULӇQFiFNӻQăQJ&KѭѫQJWUuQKQj\NpRGjLEDJLӡPӛLQJj\0ӑLQJѭӡLÿѭӧF
YӅQKjYjREDQÿrP&KѭѫQJWUuQKQj\EDRJӗPFiFKRҥWÿӝQJ[k\GӵQJNӻ
QăQJ NӻQăQJVӕQJJLDRWLӃSYӟLQJѭӡLNKiFYY YjWUӏOLӋX QJKӋWKXұWJLҧL
WUtkPQKҥFNKLrXYǊYY 
&iF'ӏFK9ө%ӋQK9LӋQ7kP7KҫQ1ӝL7U~±&iFGӏFKYөQj\ÿѭӧFFXQJFҩS
WҥLPӝWEӋQKYLӋQӣÿyEӋQKQKkQQҵPOҥLTXDÿrPKRһFYuFyPӝWWUѭӡQJKӧS
FҩSFӭXWkPWKҫQKD\YuEӋQKQKkQFҫQÿѭӧFÿLӅXWUӏVӭFNKӓHWkPWKҫQFKӍFy
WKӇÿѭӧFWKӵFKLӋQWҥLEӋQKYLӋQ
&iF'ӏFK9ө&ѫ6ӣ&KăP6yF6ӭF.KӓH7kP7KҫQ±&iFGӏFKYөQj\ÿѭӧFFXQJ
FҩSWҥLPӝWP{LWUѭӡQJJLӕQJQKѭEӋQKYLӋQӣÿyEӋQKQKkQQҵPOҥLTXDÿrPKRһFYu
FyPӝWWUѭӡQJKӧSFҩSFӭXWkPWKҫQKD\YuEӋQKQKkQFҫQÿѭӧFÿLӅXWUӏVӭFNKӓHWkP
WKҫQFKӍFyWKӇÿѭӧFWKӵFKLӋQӣPӝWP{LWUѭӡQJJLӕQJEӋQKYLӋQ&iFFѫVӣFKăP
VyFVӭFNKӓHWkPWKҫQSKҧLEӕWUtYӟLPӝWEӋQKYLӋQKD\SKzQJNKiPJҫQÿyÿӇÿiS
ӭQJFiFQKXFҫXFKăPVyFVӭFNKӓHWKӇFKҩWFӫDEӋQKQKkQWURQJFѫVӣ



1KӳQJGӏFKYөQj\FǊQJFyWKӇJӗPFyF{QJYLӋFPjQKjFXQJFҩSWKӵFKLӋQÿӇJL~S
FҧLWKLӋQFiFGӏFKYөFKRQKӳQJQJѭӡLQKұQÿѭӧFGӏFKYө1KӳQJGҥQJF{QJYLӋFQj\
EDRJӗPÿiQKJLiÿӇ[HPTXêYӏFyFҫQGӏFKYөKD\NK{QJYj[HPGӏFKYөFyWiF
GөQJKD\NK{QJSKiWWULӇQNӃKRҥFKÿӇTX\ӃWÿӏQKFiFPөFWLrXÿLӅXWUӏVӭFNKӓHWkP
WKҫQFӫDEӋQKQKkQYjFiFGӏFKYөFөWKӇVӁÿѭӧFFXQJFҩSÿҧPEҧRFyQJKƭDOj
OjPYLӋFYӟLFiFWKjQKYLrQJLDÿuQKYjQKӳQJQJѭӡLTXDQWUӑQJWURQJÿӡLFӫDEӋQK
QKkQ QӃXEӋQKQKkQFKRSKpS QӃXYLӋFÿyVӁJL~SEӋQKQKkQFҧLWKLӋQKRһFGX\WUu
WuQKWUҥQJVӭFNKӓHWkPWKҫQFӫDPuQK
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ĈӕLYӟLWUҿHPWӯO~FPӟLVLQKÿӃQWXәLFyQKӳQJGҩXKLӋXFyWKӇFKRWKҩ\
QKXFҫXYӅGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRD1KӳQJGҩXKLӋX
Qj\EDRJӗP
x &KDPҽFҧPWKҩ\PӋWPӓLYuQX{LFRQKRһFFyFiFYҩQÿӅYӅVӭF
NKӓHWkPWKҫQ
x /jQJѭӡLJk\FăQJWKҷQJFKtQKWURQJJLDÿuQKFKҷQJKҥQQKѭPӝW
WKjQKYLrQJLDÿuQKO\GӏKRһFTXDÿӡL
x 0ӝWQJѭӡLWURQJJLDÿuQKOҥPGөQJUѭӧXKRһFGѭӧFFKҩWNKiF
x +jQKYLEҩWWKѭӡQJKRһFJk\NKyNKăQFӫDWUҿ
x %ҥROӵFKRһFTXұ\SKiWURQJJLDÿuQK

1ӃXPӝWWURQJQKӳQJÿLӅXNLӋQErQWUrQWӗQWҥLWURQJJLDÿuQKPjFyWUҿÿӃQ
WXәLVӕQJӣÿyFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDFyWKӇOj
FҫQWKLӃW4XêYӏSKҧLOLrQKӋFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWÿӇ\rXFҫXWKrP
WK{QJWLQYjÿiQKJLiGӏFKYөÿӇ[HPFKѭѫQJWUuQK0+3FyWKӇJL~STXêYӏ
KD\NK{QJ
ĈӕLYӟLWUҿHPӣWXәLÿLKӑFGDQKViFKNLӇPWUDVDXÿk\JӗPFyPӝWVӕGҩX
KLӋXVӁJL~STXêYӏTX\ӃWÿӏQK[HPFRQTXêYӏVӁFyOӧLWӯFiFGӏFKYөFKăP
VyFVӭFNKӓHWkPWKҫQKD\NK{QJ&RQFӫDTXêYӏ
x 7KӇKLӋQQKӳQJWKD\ÿәLEҩWWKѭӡQJYӅWuQKFҧPKRһFKjQKYL
x .K{QJFyEҥQEqKD\JһSNKyNKăQWURQJYLӋFKzDKӧSYӟLFiFWUҿ
NKiF
x +ӑFNpPӣWUѭӡQJQJKӍKӑFWKѭӡQJ[X\rQKRһFNK{QJPXӕQÿL
KӑF
x *һSQKLӅXFKӭQJEӋQKKD\WDLQҥQQKӓ
x 5ҩWVӧKmL
x 5ҩWKXQJKăQJ
x .K{QJPXӕQ[DTXêYӏ
x *һSQKLӅXJLҩFPѫJk\NKyFKӏX
x .KyQJӫWKӭFJLҩFYjREDQÿrPKRһFÿzLQJӫYӟLTXêYӏ
x ĈӝWQKLrQNK{QJPXӕQӣPӝWPuQKYӟLPӝWWKjQKYLrQJLDÿuQK
KRһFEҥQEqQKҩWÿӏQKKRһFFyKjQKÿӝQJTXҩ\SKiNKLWKjQKYLrQ
JLDÿuQKKD\EҥQEqÿyFyPһW
x 7KӇKLӋQWuQKFҧPJҳQNӃWPӝWFiFKNK{QJWKtFKKӧSKRһFFyFӱ
FKӍKD\QKұQ[pWWuQKGөFNK{QJEuQKWKѭӡQJ
x 7UӣQrQÿӝWQKLrQ[DOiQKPӑLQJѭӡLKRһFWӭFJLұQ
x .K{QJFKӏXăQ
x 7KѭӡQJ[X\rQNKyF



4XêYӏFyWKӇOLrQKӋFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏÿӇÿѭӧFÿiQKJLi
FKRFRQTXêYӏQӃXTXêYӏFҧPWKҩ\FRQTXêYӏFyEҩWNǤGҩXKLӋXQjRErQ
WUrQ1ӃXFRQTXêYӏÿӫÿLӅXNLӋQQKұQEҧRKLӇP0HGL&DOYjÿiQKJLiFӫD
0+3FKRWKҩ\FiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDÿѭӧF
0+3FKLWUҧOjFҫQWKLӃW0+3VӁEӕWUtFKRFRQTXêYӏQKұQFiFGӏFKYөÿy
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7UҿYӏWKjQKQLrQ WXәL JһSQKLӅXiSOӵF7KDQKQLrQWӯÿӃQWXәL
ÿDQJӣÿӝWXәLFKX\ӇQWLӃSFyQKӳQJiSOӵFULrQJYjYuFiFHPOjQJѭӡL
WUѭӣQJWKjQKWKHRSKiSOXұWFyWKӇWuPNLӃPGӏFKYөJLӕQJQKѭQJѭӡLOӟQ
+jQKYLEҩWWKѭӡQJQjRÿyFӫDWUҿYӏWKjQKQLrQKRһFWKDQKQLrQFyWKӇOLrQ
TXDQÿӃQQKӳQJWKD\ÿәLWKӇFKҩWYjWkPOêÿDQJGLӉQUDNKLFiFHPWUӣWKjQK
QJѭӡLOӟQ7KDQKQLrQÿDQJ[iFOұSêWKӭFYӅEҧQWKkQQKkQFiFKYjWKD\ÿәL
WӯVӵSKөWKXӝFYjRFKDPҽVDQJNKҧQăQJÿӝFOұS&KDPҽKRһFEҥQEqTXDQ
WkPKD\WKDQKQLrQFyWKӇJһSNKyNKăQWURQJYLӋFTX\ӃWÿӏQKJLӳDµKjQKYL
EuQKWKѭӡQJ¶OjJuYjKjQKYLJuFyWKӇOjGҩXKLӋXFӫDFiFYҩQÿӅWuQKFҧP
KRһFWkPWKҫQÿzLKӓLSKҧLFyVӵJL~SÿӥFKX\rQP{Q
0ӝWVӕEӋQKWkPWKҫQFyWKӇEҳWÿҫXWURQJNKRҧQJWӯÿӃQWXәL'DQK
ViFKNLӇPWUDErQGѭӟLVӁJL~STXêYӏTX\ӃWÿӏQK[HPWUҿYӏWKjQKQLrQFyFҫQ
JL~SÿӥKD\NK{QJ1ӃXFyQKLӅXKѫQPӝWGҩXKLӋXKLӋQGLӋQKD\WӗQWҥLWURQJ
WKӡLJLDQGjLQyFyWKӇFKRWKҩ\PӝWYҩQÿӅQJKLrPWUӑQJKѫQÿzLKӓLSKҧLFy
VӵJL~SÿӥFKX\rQP{Q1ӃXWUҿYӏWKjQKQLrQ
x ;DOiQKJLDÿuQKEҥQEqYjKRһFFiFKRҥWÿӝQJEuQKWKѭӡQJ
x &yNӃWTXҧKӑFWұSJLҧPNK{QJU}OêGR
x .K{QJTXDQWkPÿӃQKuQKWKӭFErQQJRjLFӫDPuQK
x &yVӵWKD\ÿәLÿiQJNӇYӅFkQQһQJ
x %ӓQKjÿL
x &yKjQKYLEҥROӵFKRһFUҩWQәLORҥQ
x &yFiFWULӋXFKӭQJWKӇFKҩWNK{QJU}EӋQK
x /ҥPGөQJPDW~\KRһFUѭӧX
&KDPҽKD\QJѭӡLFKăPVyFFӫDWUҿYӏWKjQKQLrQKD\WUҿYӏWKjQKQLrQFyWKӇ
OLrQKӋFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWÿӇÿѭӧFÿiQKJLi[HPFyFҫQFiFGӏFKYө
FKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQKD\NK{QJ/jQJѭӡLOӟQWKDQKQLrQ WӯÿӃQ
 FyWKӇ\rXFҫX0+3WLӃQKjQKÿiQKJLi1ӃXWUҿYӏWKjQKQLrQKRһFWKDQK
QLrQÿӫÿLӅXNLӋQQKұQEҧRKLӇP0HGL&DOYjÿiQKJLiFӫD0+3FKRWKҩ\FiF
GӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDÿѭӧF0+3FKLWUҧOjFҫQ
WKLӃW0+3VӁEӕWUtFKRWUҿYӏWKjQKQLrQKD\WKDQKQLrQQKұQFiFGӏFKYөÿy
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&iFGӏFKYөGjQKFKRQJѭӡLOӟQFǊQJÿѭӧFFXQJFҩSFKRWUҿHPWUҿYӏWKjQK
QLrQYjWKDQKQLrQ&iFGӏFKYөNKҧGөQJOjFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓH
WkPWKҫQFiFGӏFKYөKӛWUӧWKXӕFTXҧQOêKӗVѫFyPөFÿtFKFDQWKLӋS
NKӫQJKRҧQJәQÿӏQKNKӫQJKRҧQJÿLӅXWUӏWăQJFѭӡQJEDQQJj\SKөFKӗL
EDQQJj\GӏFKYөÿLӅXWUӏWҥLQѫLFѭWU~GjQKFKRQJѭӡLOӟQGӏFKYөÿLӅXWUӏ
FDQWKLӋSNKӫQJKRҧQJWҥLQѫLFѭWU~GӏFKYөEӋQKYLӋQWkPWKҫQQӝLWU~Yj
FiFGӏFKYөFѫVӣFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ&iFFKѭѫQJWUuQK0+3FǊQJ
FKLWUҧFiFGӏFKYөÿһFELӋWNKiFFKӍGjQKFKRWUҿHPWUҿYӏWKjQKQLrQYj
WKDQKQLrQGѭӟLWXәLYjÿӫÿLӅXNLӋQQKұQEҧRKLӇP0HGL&DOÿҫ\ÿӫ
0HGL&DOÿҫ\ÿӫFyQJKƭDOjEҧRKLӇP0HGL&DONK{QJJLӟLKҥQӣPӝWORҥL
GӏFKYөFөWKӇYtGөQKѭFKӍFKLWUҧFiFGӏFKYөFҩSFӭX 
&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDPӛLKҥWFyWKӇFyQKӳQJFiFKKѫLNKiFQKDXÿӇFXQJ
FҩSFiFGӏFKYөQj\GRÿyYXLOzQJWKDPNKҧRSKҫQSKtDWUѭӟFFӫDWұSWjLOLӋX


Các DV+- 3.73*   
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Qj\ÿӇELӃWWKrPWK{QJWLQKRһFOLrQKӋVӕÿLӋQWKRҥLPLӉQSKtFӫDFKѭѫQJ
WUuQK0+3FӫDTXêYӏÿӇKӓLWKrPWK{QJWLQ

 A%  !3.73*   *
Thanh Niên?

&yFiFGӏFKYөÿһFELӋWÿѭӧFFXQJFҩSWӯ0+3GjQKFKRWUҿHPWUҿYӏWKjQK
QLrQYjWKDQKQLrQÿѭӧFJӑLOjFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ
FKX\rQNKRDEәVXQJ&KѭѫQJ7UuQK6jQJ/ӑF6ӟPYjĈӏQK.Ǥ&KҭQĈRiQ
YjĈLӅX7Uӏ (DUO\DQG3HULRGLF6FUHHQLQJ'LDJQRVLVDQG7UHDWPHQW
(36'7 &iFGӏFKYө(36'7Qj\EDRJӗPPӝWGӏFKYөÿѭӧFJӑLOj&iF'ӏFK
9ө7Uӏ/LӋX+jQK9LKD\7%6ÿѭӧFP{WҧӣSKҫQWLӃSWKHRYjFǊQJEDRJӗP
FiFGӏFKYөPӟLWKHR[iFÿӏQKFӫDFiFFKX\rQJLDÿLӅXWUӏVӭFNKӓHWkPWKҫQOj
FiFGӏFKYөWKӵFVӵFyWiFGөQJ1KӳQJGӏFKYөQj\ÿѭӧFFXQJFҩSWӯ0+3
QӃXFK~QJOjFҫQWKLӃWÿӇNKҳFSKөFKD\FҧLWKLӋQVӭFNKӓHWkPWKҫQFKRPӝW
QJѭӡLGѭӟLWXәLÿӫÿLӅXNLӋQQKұQ0HGL&DOÿҫ\ÿӫYjFyPӝWEӋQKWkP
WKҫQÿѭӧF0+3FKLWUҧ [HPWUDQJÿӇELӃWWK{QJWLQYӅFiFEӋQKWkPWKҫQ
ÿѭӧF0+3FKLWUҧ 


0+3NK{QJEXӝFSKҧLFXQJFҩSFiFGӏFKYөÿһFELӋWQj\QӃX0+3TX\ӃWÿӏQKUҵQJ
PӝWWURQJFiFGӏFKYөEuQKWKѭӡQJÿѭӧF0+3FKLWUҧOjNKҧGөQJYjVӁÿiSӭQJQKX
FҫXFӫDWUҿHPWUҿYӏWKjQKQLrQKD\WKDQKQLrQ0+3FǊQJNK{QJEXӝFSKҧLFXQJ
FҩSFiFGӏFKYөÿһFELӋWQj\WURQJP{LWUѭӡQJӣQKjYjWURQJFӝQJÿӗQJQӃX0+3
[iFÿӏQKUҵQJWәQJFKLSKtFXQJFҩSFiFGӏFKYөÿһFELӋWӣQKjKRһFWURQJFӝQJÿӗQJ
OjOӟQKѫQWәQJFKLSKtFXQJFҩSFiFGӏFKYөWѭѫQJWӵӣPӝWPӭFFKăPVyFWURQJWә
FKӭFWKtFKKӧSWKHRFiFKNKiF
 *+3O *P RSM#
7%6OjPӝWORҥLGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDÿѭӧFFXQJFҩS
WK{QJTXDFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDPӛLKҥWQӃXTXêYӏFyFiFYҩQÿӅWuQKFҧPQJKLrP
WUӑQJ4XêYӏSKҧLGѭӟLWXәLYjFy0HGL&DOÿҫ\ÿӫÿӇQKұQÿѭӧFGӏFKYө7%6
x 1ӃXTXêYӏÿDQJVӕQJӣQKjQKkQYLrQ7%6FyWKӇWUӵFWLӃSOjPYLӋFYӟL
TXêYӏÿӇJLҧPWKLӇXFiFYҩQÿӅKjQKYLQJKLrPWUӑQJÿӇFӕJҳQJJL~S
TXêYӏNK{QJFҫQSKҧLFKX\ӇQOrQPӝWFҩSÿӝFKăPVyFFDRKѫQFKҷQJ
KҥQQKѭQKjӣQKyPGjQKFKRWUҿHPWUҿYӏWKjQKQLrQYjWKDQKQLrQFy
FiFYҩQÿӅWuQKFҧPUҩWQJKLrPWUӑQJ
x 1ӃXTXêYӏÿDQJVӕQJWҥLPӝWQKjӣQKyPGjQKFKRWUҿHPWUҿYӏWKjQK
QLrQYjWKDQKQLrQFyFiFYҩQÿӅWuQKFҧPUҩWQJKLrPWUӑQJQKkQYLrQ
7%6FyWKӇOjPYLӋFYӟLTXêYӏÿӇTXêYӏFyWKӇFKX\ӇQ[XӕQJFҩSÿӝ
FKăPVyFWKҩSKѫQFKҷQJKҥQQKѭFѫVӣQX{LGѭӥQJKRһFYӅQKj7%6
VӁJL~STXêYӏYjJLDÿuQKQJѭӡLFKăPVyFKD\QJѭӡLJLiPKӝFӫDTXêYӏ
KӑFFiFSKѭѫQJSKiSPӟLÿӇNLӇPVRiWKjQKYLFyYҩQÿӅYjFiFFiFK
WăQJFѭӡQJFiFGҥQJKjQKYLVӁJL~STXêYӏWKjQKF{QJ4XêYӏQKkQ
YLrQFӫD7%6YjJLDÿuQKQJѭӡLFKăPVyFKRһFQJѭӡLJLiPKӝFӫDTXê
YӏVӁOjPYLӋFUҩWQKLӅXFQJQKDXWURQJPӝWNKRҧQJWKӡLJLDQQJҳQFKR
ÿӃQNKLTXêYӏNK{QJFzQFҫQGӏFKYө7%6QӳD4XêYӏVӁFyPӝW
FKѭѫQJWUuQK7%6VӁFKRELӃWTXêYӏJLDÿuQKQJѭӡLFKăPVyFKRһF
QJѭӡLJLiPKӝFӫDTXêYӏYjQKkQYLrQFӫD7%6VӁOjPJuWURQJWKӡL
JLDQFXQJFҩSGӏFKYө7%6YjGӏFKYө7%6VӁÿѭӧFFXQJFҩSNKLQjRYj
ӣÿkX1KkQYLrQ7%6FyWKӇOjPYLӋFYӟLTXêYӏӣKҫXKӃWFiFÿӏDÿLӇP
PjTXêYӏFyNKҧQăQJFҫQÿѭӧFJL~SÿӥJLҧLTX\ӃWKjQKYLFyYҩQÿӅ
FӫDPuQK7UѭӡQJKӧSQj\EDRJӗPQKjFӫDTXêYӏFѫVӣQX{LGѭӥQJ
FѫVӣWKHRQKyPWUѭӡQJKӑFFKѭѫQJWUuQKÿLӅXWUӏEDQQJj\YjFiFNKX
YӵFNKiFWURQJFӝQJÿӗQJ
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Các DV+- 3.73*hành Niên và Thanh Niên

|I K 46 *+ #
4XêYӏFyWKӇQKұQÿѭӧFGӏFKYө7%6QӃXTXêYӏFy0HGL&DOÿҫ\ÿӫGѭӟL
WXәLFyYҩQÿӅWuQKFҧPQJKLrPWUӑQJ9¬
x 6ӕQJWURQJPӝWFѫVӣWKHRQKyPGjQKFKRWUҿHPWUҿYӏWKjQKQLrQ
YjWKDQKQLrQFyFiFYҩQÿӅWuQKFҧPUҩWQJKLrPWUӑQJ>1KӳQJFѫ
VӣWKHRQKyPQj\ÿ{LNKLÿѭӧFJӑLOjFѫVӣWKHRQKyP&ҩS3KkQ
/RҥLĈiQK*Li 5DWH&ODVVLILFDWLRQ/HYHO5&/ KRһF@
+2Һ&
x 6ӕQJWҥLPӝWEӋQKYLӋQFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFӫDWLӇXEDQJ
PӝWFѫVӣÿLӅXGѭӥQJFKX\rQÿLӅXWUӏVӭFNKӓHWkPWKҫQKRһFPӝW
7UXQJ7kP3KөF+ӗL6ӭF.KӓH7kP7KҫQ QKӳQJQѫLQj\FǊQJ
ÿѭӧFJӑLOjFiFWәFKӭFÿLӅXWUӏEӋQKWkPWKҫQKD\,0' +2Һ&
x &yQJX\FѫSKҧLVӕQJWURQJPӝWFѫVӣQKyP 5&/KRһF
 PӝWEӋQKYLӋQFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQKRһF,0'+2Һ&
x ĈmÿѭӧFQKұSYLӋQWURQJQăPYӯDTXDÿӇÿLӅXWUӏFiFYҩQÿӅVӭF
NKӓHWkPWKҫQFҫQFҩSFӭX

QN  &" SM"I K 46 *+
TBS?

&y4XêYӏSKҧLÿDQJQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ
FKX\rQNKRDNKiF7%6EәVXQJYjRFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ
FKX\rQNKRDNKiF1yNK{QJWKD\WKӃFiFGӏFKYөÿy9uGӏFKYө7%6OjGӏFK
YөQJҳQKҥQFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDNKiFFy
WKӇOjFҫQWKLӃWÿӇWUiQKWUѭӡQJKӧSYҩQÿӅWiLGLӉQKD\WUӣQһQJVDXNKLNӃW
WK~FGӏFKYө7%6


'ӏFKYө7%6.+Ð1*ÿѭӧFFXQJFҩSQӃXOêGRFҫQGӏFKYөOj
x &KӍÿӇJL~STXêYӏWXkQWKӫOӋQKWKӱWKiFKFӫDWzD
x &KӍÿӇEҧRYӋVӵDQWRjQWKkQWKӇFӫDTXêYӏKD\VӵDQWRjQFӫD
QJѭӡLNKiF
x &KӍÿӇJL~SPӑLYLӋFGӉGjQJKѫQFKRJLDÿuQKQJѭӡLFKăPVyF
QJѭӡLJLiPKӝKD\JLiRYLrQFӫDTXêYӏ
x &KӍÿӇJL~SJLҧLTX\ӃWFiFKjQKYLNK{QJQҵPWURQJFiFYҩQÿӅVӭF
NKӓHWkPWKҫQFӫDTXêYӏ


4XêYӏNK{QJWKӇQKұQÿѭӧFGӏFKYө7%6WURQJNKLTXêYӏQҵPWҥLPӝWEӋQK
YLӋQFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQPӝWFѫVӣ,0'KD\PӝWP{LWUѭӡQJTXҧQ
FKӃWUҿYӏWKjQKQLrQWKHRTX\ÿӏQKSKiSOXұWFKҷQJKҥQQKѭFѫVӣJLiRGѭӥQJ
WUҿYӏWKjQKQLrQ1KѭQJQӃXTXêYӏÿDQJQҵPWҥLPӝWEӋQKYLӋQFKăPVyFVӭF
NKӓHWkPWKҫQKD\PӝWFѫVӣ,0'TXêYӏFyWKӇUӡLNKӓLEӋQKYLӋQWkPWKҫQ
KD\FѫVӣ,0'VӟPKѫQYu7%6FyWKӇÿѭӧFWKrPYjRFiFGӏFKYөFKăPVyF
VӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDNKiFÿӇJL~STXêYӏӣPӝWFҩSÿӝFKăPVyF
WKҩSKѫQ ӣQKjFѫVӣQX{LGѭӥQJKRһFFѫVӣWKHRQKyP 




I K 46 *+   !#
1ӃXTXêYӏFKRUҵQJPuQKFyWKӇFҫQGӏFKYө7%6Km\KӓLEiFVƭWkPWKҫQQKjWUӏOLӋXKD\
QJѭӡLTXҧQOêWUѭӡQJKӧSFӫDTXêYӏQӃXTXêYӏÿmFyKRһFOLrQKӋ0+3Yj\rXFҫXGӏFKYө
0ӝWWKjQKYLrQJLDÿuQKQJѭӡLFKăPVyFQJѭӡLJLiPKӝEiFVƭEiFVƭWkPOêWѭYҩQYLrQ
KD\F{QJWiFYLrQ[mKӝLFyWKӇJӑLÿLӋQYj\rXFҫXWK{QJWLQYӅGӏFKYө7%6KRһFFiFGӏFKYө
FKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDNKiFFKRTXêYӏ4XêYӏFǊQJFyWKӇJӑLFKR0+3
YjKӓLYӅGӏFKYө7%6

)+- 3.73*   
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|~D% 2  *+ I
K  *+1#

0+3TX\ӃWÿӏQKOLӋXTXêYӏFyFҫQFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ
FKX\rQNKRDKD\NK{QJEDRJӗPGӏFKYө7%67K{QJWKѭӡQJPӝWQKkQYLrQ
FӫD0+3VӁQyLFKX\ӋQYӟLTXêYӏJLDÿuQKQJѭӡLFKăPVyFKRһFQJѭӡLJLiP
KӝFӫDTXêYӏYjQKӳQJQJѭӡLTXDQWUӑQJNKiFWURQJÿӡLTXêYӏYjVӁOұSNӃ
KRҥFKFXQJFҩSPӑLGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQTXêYӏFҫQEDRJӗP
PӝWFKѭѫQJWUuQK7%6QӃXFҫQGӏFKYө7%67UѭӡQJKӧSQj\FyWKӇFҫQPӝW
KRһFKDLEXәLJһSJӥWUӵFWLӃSÿ{LNKLQKLӅXKѫQ1ӃXTXêYӏFҫQGӏFKYө
7%6PӝWQJѭӡLVӁÿѭӧFFKӍÿӏQKOjPQKkQYLrQ7%6FӫDTXêYӏ

4L 3M  E QNCó Gì? 

&KѭѫQJWUuQK7%6FӫDTXêYӏVӁ[iFÿӏQKFiFKjQKYLFyYҩQÿӅFҫQWKD\ÿәL
YjQKӳQJJuPjQKkQYLrQ7%6TXêYӏYjÿ{LNKLOjJLDÿuQKTXêYӏQJѭӡL
FKăPVyFKRһFQJѭӡLJLiPKӝFӫDTXêYӏVӁWKӵFKLӋQNKLGӏFKYө7%6ÿѭӧF
FXQJFҩS&KѭѫQJWUuQK7%6VӁFKRELӃWQKkQYLrQ7%6VӁOjPYLӋFYӟLTXêYӏ
YjJLDÿuQKQJѭӡLFKăPVyFKD\QJѭӡLJLiPKӝFӫDTXêYӏEDRQKLrXJLӡPӛL
WXҫQYjVӕQJj\WURQJWXҫQ6ӕJLӡWURQJFKѭѫQJWUuQK7%6FyWKӇOjYjREDQ
QJj\ViQJVӟPEXәLWӕLKRһFEDQÿrP&iFQJj\WKӵFKLӋQFKѭѫQJWUuQK7%6
FyWKӇOjYjRFXӕLWXҫQFǊQJQKѭQJj\WKѭӡQJ&KѭѫQJWUuQK7%6VӁFKRELӃW
TXêYӏVӁQKұQÿѭӧFGӏFKYө7%6WURQJEDROkX&KѭѫQJWUuQK7%6VӁÿѭӧF
[HP[pWWKѭӡQJ[X\rQ'ӏFKYө7%6FyWKӇÿѭӧFFXQJFҩSWURQJWKӡLJLDQGjL
KѫQQӃXNӃWTXҧ[HP[pWFKRWKҩ\UҵQJTXêYӏÿDQJFyWLӃQEӝQKѭQJFҫQ
WKrPWKӡLJLDQ
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Các DV+- 3.73*   

  

Các Tiêu Chí ‘2 D%*&
'A%¬D

‘2 D%*&'A%¬DSMV
3: #

! ~



0ӝWWURQJQKӳQJÿLӅXNLӋQFҫQWKLӃWÿӇQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓH
WkPWKҫQFKX\rQNKRDWK{QJTXDFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏOjÿLӅX
NLӋQFyWrQOjµFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃĈLӅXQj\FyQJKƭDOjPӝWEiFVƭKD\FKX\rQ
JLDFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQNKiFVӁQyLFKX\ӋQYӟLTXêYӏÿӇTX\ӃWÿӏQK[HP
FyPӝWQKXFҫX\WӃYӅFiFGӏFKYөKD\NK{QJYjOLӋXTXêYӏFyWKӇFytFKWӯFiF
GӏFKYөQӃXTXêYӏQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөÿyKD\NK{QJ
7KXұWQJӳµFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ¶OjTXDQWUӑQJYuQyVӁJL~STX\ӃWÿӏQKTXêYӏFy
WKӇQKұQÿѭӧFORҥLGӏFKYөQjRYjTXêYӏFyWKӇQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөÿyEҵQJ
FiFKQjR9LӋFTX\ӃWÿӏQKWtQKµFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃOjPӝWSKҫQUҩWTXDQWUӑQJ
FӫDTX\WUuQKQKұQFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRD


Các Tiêu Chí ‘2 D%*&'A%¬DSMI463N
 *+,.  /"0(1.2  "!
3 *+ K* #







7URQJTXiWUuQKTX\ӃWÿӏQK[HPTXêYӏFyFҫQFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkP
WKҫQFKX\rQNKRDKD\NK{QJFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏVӁOjPYLӋF
YӟLTXêYӏYjQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏÿӇTX\ӃWÿӏQK[HPFiFGӏFKYөÿyµFҫQ
WKLӃWYӅPһW\WӃKD\NK{QJQKѭJLҧLWKtFKErQWUrQ3KҫQQj\JLҧLWKtFKYLӋF
FKѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏVӁÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKÿyQKѭWKӃQjR
4XêYӏNK{QJFҫQSKҧLELӃWOLӋXTXêYӏFyÿѭӧFFKҭQÿRiQKD\NK{QJKD\FyPӝW
EӋQKWkPWKҫQFөWKӇKD\NK{QJÿӇ\rXFҫXÿѭӧFJL~Sÿӥ&KѭѫQJWUuQK0+3
FӫDKҥWFӫDTXêYӏVӁJL~STXêYӏQKұQÿѭӧFWK{QJWLQQj\YӟLPӝWµEҧQÿiQKJLi¶
&yEӕQÿLӅXNLӋQPjFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏVӁWuPNLӃPÿӇTX\ӃWÿӏQK
[HPFiFGӏFKYөFӫDTXêYӏFyµFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ¶YjÿӫÿLӅXNLӋQÿѭӧF0+3
FKLWUҧKD\NK{QJ
 4XêYӏSKҧLÿѭӧF0+3FKҭQÿRiQPҳFPӝWWURQJFiFEӋQKWkPWKҫQVDXÿk\
QKѭP{WҧWURQJ7jL/LӋX+ѭӟQJ'үQYӅ&KҭQĈRiQYj7KӕQJ.r 'LDJQRVWLF
DQG6WDWLVWLFDO0DQXDO ,Q/ҫQ7KӭGR+LӋS+ӝL%ӋQK7kP7KҫQ+RD.Ǥ
$PHULFDQ3V\FKLDWULF$VVRFLDWLRQ [XҩWEҧQ



x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Các Tiêu Chí 2 D%*&'A%¬D®

&iF5ӕL/RҥQ3KiW7ULӇQ1JKLrP7UӑQJWUӯ5ӕL/RҥQ7ӵ.ӹ
+jQK9L4Xҩ\3Ki9j5ӕL/RҥQ7KLӃX&K~é
5ӕL/RҥQ7URQJĂQ8ӕQJ7Uҿ6ѫ6LQKYjĈҫXĈӡL
5ӕL/RҥQ/RҥL7Uӯ
&iF5ӕL/RҥQ.KiFӣ7Uҿ6ѫ6LQK7Uҿ(P+RһF7Uҿ9ӏ7KjQK1LrQ
7kP7KҫQ3KkQ/LӋW9j&iF5ӕL/RҥQ7kP7KҫQ.KiF
5ӕL/RҥQ7kP7UҥQJ
5ӕL/RҥQ/RÆX
5ӕL/RҥQ6RPDWRIRUP
5ӕL/RҥQ*Lҧ7ҥR
5ӕL/RҥQ&iFK/\
7uQKGөFÿӗLWUө\
5ӕL/RҥQ;iFĈӏQK*LӟL7tQK
5ӕL/RҥQĂQ8ӕQJ
5ӕL/RҥQ.LӇP6RiW+jQK9L&KѭDĈѭӧF3KkQ/RҥLӢ/RҥL.KiF
5ӕL/RҥQĈLӅX&KӍQK

I

 8j!3 
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MHP hay không.

x
x
9¬

5ӕL/RҥQ1KkQ&iFKWUӯ5ӕL/RҥQ1KkQ&iFK&KӕQJ;m+ӝL
5ӕL/RҥQ&ӱĈӝQJ'R7KXӕFOLrQTXDQÿӃQFiFFKҭQÿRiQNKiFÿm
EDRJӗP

 4XêYӏSKҧLFytWQKҩWPӝWYҩQÿӅVDXÿk\YuFyFKҭQÿRiQÿy
x .KyNKăQÿiQJNӇWURQJPӝWOƭQKYӵFTXDQWUӑQJWURQJVLQKKRҥWKjQJ
QJj\
x .KҧQăQJFyWuQKWUҥQJJLҧPÿiQJNӇWURQJPӝWOƭQKYӵFTXDQWUӑQJ
WURQJVLQKKRҥWKjQJQJj\
x 7UӯSKLÿѭӧFFKRELӃWWURQJSKҫQGjQKFKRQJѭӡLGѭӟLWXәLNKҧ
QăQJPӝWÿӭDWUҿNK{QJFyWLӃQEӝYӅPһWSKiWWULӇQPӝWFiFKWKtFK
KӧS
9¬
 .ǤYӑQJOjELӋQSKiSÿLӅXWUӏÿӅ[XҩWVӁ
x *LҧPYҩQÿӅÿyPӝWFiFKÿiQJNӇ
x 1JăQFKһQVӵJLҧPÿiQJNӇWURQJPӝWOƭQKYӵFTXDQWUӑQJWURQJVLQK
KRҥWKjQJQJj\
x &KRSKpSPӝWÿӭDWUҿFyWLӃQEӝYӅPһWSKiWWULӇQPӝWFiFKSKKӧS
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 %ӋQKWUҥQJÿyVӁNK{QJSKҧQӭQJYӟLELӋQSKiSÿLӅXWUӏGӵDWUrQVӵFKăP
VyFVӭFNKӓHWKӇFKҩW


.KLFiF\rXFҫXFӫDSKҫQµFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ¶Qj\ÿѭӧFÿiSӭQJTXêYӏÿӫ
ÿLӅXNLӋQQKұQFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDWӯ0+3

Các Tiêu Chí ‘2 D%*&'A%¬D’ SMI46hi
3N *+,.  /"0(1.2  
"! <*$ 45 4$°@}#

1ӃXTXêYӏGѭӟLWXәLFy0HGL&DOÿҫ\ÿӫYjFyPӝWFKҭQÿRiQÿѭӧFOLӋW
Nrӣ  ErQWUrQQKѭQJNK{QJÿiSӭQJFiFWLrXFKtӣ  Yj  ErQWUrQ
FKѭѫQJWUuQK0+3VӁFҫQSKҧLOjPYLӋFYӟLTXêYӏYjQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏ
ÿӇTX\ӃWÿӏQK[HPELӋQSKiSÿLӅXWUӏVӭFNKӓHWkPWKҫQVӁNKҳFSKөFKD\FҧL
WKLӋQVӭFNKӓHWkPWKҫQFӫDTXêYӏKD\NK{QJ1ӃXFiFGӏFKYөÿѭӧF0+3
FKLWUҧVӁNKҳFSKөFKD\FҧLWKLӋQVӭFNKӓHWkPWKҫQFӫDTXêYӏFKѭѫQJWUuQK
0+3VӁFXQJFҩSFiFGӏFKYөÿy

Các Tiêu Chí ‘2 D%*&'A%¬D’ SMI46O! 
&  *+ K* 1.2  3U# 

0ӝWFiFKPj0+3FӫDTXêYӏTX\ӃWÿӏQK[HPTXêYӏFyFҫQӣOҥLTXDÿrP
WURQJEӋQKYLӋQÿӇÿLӅXWUӏVӭFNKӓHWkPWKҫQOjYLӋFÿyOjµFҫQWKLӃWYӅPһW\
WӃ¶QKѭWKӃQjRÿӇÿLӅXWUӏFKRTXêYӏ1ӃXQyOjFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃQKѭJLҧL
WKtFKErQWUrQWKuFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏVӁWKDQKWRiQFKLSKtQҵP
YLӋQFKRTXêYӏ0ӝWEҧQÿiQKJLiVӁÿѭӧFOұSÿӇJL~SÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKQj\
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.KLTXêYӏYjFKѭѫQJWUuQK0+3KRһFQKjFXQJFҩS0+3FӫDTXêYӏFyNӃ
KRҥFKFKRTXêYӏQKұSYLӋQ0+3VӁTX\ӃWÿӏQKYӅWtQKFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ
WUѭӟFNKLTXêYӏÿӃQEӋQKYLӋQ7URQJQKLӅXWUѭӡQJKӧSPӑLQJѭӡLQKұSYLӋQ
WURQJWUѭӡQJKӧSFҩSFӭXYj0+3YjEӋQKYLӋQVӁKӧSWiFYӟLQKDXÿӇTX\ӃW
ÿӏQKYӅWtQKFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ4XêYӏNK{QJFҫQSKҧLOROҳQJYӅYLӋFFiF
GӏFKYөÿyFyFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃKD\NK{QJQӃXTXêYӏÿӃQEӋQKYLӋQWURQJ
WUѭӡQJKӧSFҩSFӭX [HPSKҫQ7LӇX%DQJ&DOLIRUQLDWUDQJÿӇELӃWWKrP
WK{QJWLQYӅYLӋFFiFWUѭӡQJKӧSFҩSFӭXÿѭӧFFKLWUҧQKѭWKӃQjR 

1ӃXTXêYӏFyEӋQKWkPWKҫQKD\FiFWULӋXFKӭQJFӫDEӋQKWkPWKҫQYjTXêYӏ
NK{QJWKӇÿѭӧFÿLӅXWUӏPӝWFiFKDQWRjQӣFҩSÿӝFKăPVyFWKҩSKѫQYjYu
EӋQKWkPWKҫQKD\FiFWULӋXFKӭQJFӫDEӋQKWkPWKҫQTXêYӏ
x &yWKӇJk\QJX\KLӇPFKREҧQWKkQKRһFQJѭӡLNKiFKRһFFyWKӇ
Jk\KѭKӓQJWjLVҧQÿiQJNӇ
x .K{QJWKӇFXQJFҩSKD\VӱGөQJWKӭFăQTXҫQiRKD\FKӛӣ
x *k\UDQJX\FѫQJKLrPWUӑQJÿӕLYӟLVӭFNKӓHWKӇFKҩWFӫDTXêYӏ
x *ҫQÿk\FyJLҧPNKҧQăQJKRҥWÿӝQJÿiQJNӇYj
x &ҫQÿѭӧFÿiQKJLiWkPWKҫQÿLӅXWUӏEҵQJWKXӕFKRһFÿLӅXWUӏNKiF
FKӍFyWKӇÿѭӧFFXQJFҩSWҥLEӋQKYLӋQ

&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏVӁWKDQKWRiQWKӡLJLDQQҵPYLӋQOkX
KѫQWҥLPӝWEӋQKYLӋQWkPWKҫQQӝLWU~QӃXTXêYӏFyPӝWÿLӅXNLӋQVDXÿk\
x 6ӵKLӋQGLӋQOLrQWөFFӫDFiFWLrXFKtµFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ¶QKѭP{Wҧ
ErQWUrQ
x &ySKҧQӭQJQJKLrPWUӑQJYjWLrXFӵFYӟLWKXӕFFiFWKӫWKXұWKD\
ELӋQSKiSWUӏOLӋXFҫQSKҧLWLӃSWөFQKұSYLӋQ
x 6ӵKLӋQGLӋQFӫDFiFYҩQÿӅPӟLÿiSӭQJFiFWLrXFKtFҫQWKLӃWYӅPһW
\WӃ
x 1KXFҫXSKҧLÿiQKJLiKD\ÿLӅXWUӏ\WӃOLrQWөFFKӍFyWKӇÿѭӧFFXQJ
FҩSWҥLPӝWEӋQKYLӋQWkPWKҫQQӝLWU~

&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏFyWKӇFKRTXêYӏ[XҩWYLӋQWӯPӝWEӋQK
YLӋQWkPWKҫQQӝLWU~ QҵPTXDÿrP NKLEiFVƭFӫDTXêYӏFKRELӃWTXêYӏÿm
әQÿӏQKĈLӅXQj\FyQJKƭDOjNKLEiFVƭGӵNLӃQTXêYӏVӁNK{QJEӏEӋQKQһQJ
KѫQQӃXTXêYӏÿѭӧF[XҩWYLӋQ
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7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃWÿ{LNKLÿѭӧFJӑLOj12$OjPӝWPүXÿѫQ
Pj&KѭѫQJ7UuQK%ҧR+LӇP6ӭF.KӓH7kP7KҫQ 0+3 FӫDKҥWFӫDTXêYӏ
VӱGөQJÿӇWK{QJEiRFKRTXêYӏELӃWNKL0+3ÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKYӅYLӋFTXê
YӏVӁQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDFӫD
0HGL&DOKD\NK{QJ7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃWFǊQJÿѭӧFVӱGөQJÿӇ
WK{QJEiRFKRTXêYӏELӃWOLӋXNKLӃXQҥLNKiQJQJKӏKD\NKiQJQJKӏJLҧLTX\ӃW
QKDQKFӫDTXêYӏÿmÿѭӧFJLҧLTX\ӃWNӏSWKӡLKD\NK{QJKD\QӃXTXêYӏ
NK{QJQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөWURQJFiFWLrXFKXҭQWKӡLKҥQFӫD0+3YӅYLӋF
FXQJFҩSGӏFKYө

" ! ± K 46 ! Q SN~D%#
4XêYӏVӁQKұQÿѭӧF7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃW
x 1ӃX0+3FӫDTXêYӏKRһFPӝWWURQJFiFQKjFXQJFҩSFӫD0+3
TX\ӃWÿӏQKUҵQJTXêYӏNK{QJÿӫÿLӅXNLӋQQKұQFiFGӏFKYөFKăP
VyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDFӫD0HGL&DOYuTXêYӏNK{QJ
ÿiSӭQJFiFWLrXFKtFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ;HPWUDQJÿӇELӃW
WK{QJWLQYӅWtQKFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ
x 1ӃXQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏFKRUҵQJTXêYӏFҫQPӝWGӏFKYө
FKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDYj\rXFҫX0+3SKr
GX\ӋWQKѭQJ0+3NK{QJÿӗQJêYjWӯFKӕL\rXFҫXFӫDQKjFXQJ
FҩSFӫDTXêYӏKD\WKD\ÿәLORҥLKuQKKD\WҫQVXҩWFXQJFҩSGӏFK
Yө7URQJSKҫQOӟQWUѭӡQJKӧSTXêYӏVӁQKұQÿѭӧF7K{QJ%iR
%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃWWUѭӟFNKLTXêYӏQKұQÿѭӧFGӏFKYөQKѭQJ
ÿ{LNKL7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃWVӁÿѭӧFJӱLFKRTXêYӏ
VDXNKLTXêYӏÿmQKұQGӏFKYөKRһFWURQJNKLTXêYӏÿDQJQKұQ
GӏFKYө1ӃXTXêYӏQKұQÿѭӧF7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃW
VDXNKLTXêYӏÿmQKұQGӏFKYөTXêYӏNK{QJSKҧLWKDQKWRiQFKL
SKtGӏFKYөÿy
x 1ӃXQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏÿm\rXFҫX0+3SKrGX\ӋWQKѭQJ
0+3FҫQWKrPWK{QJWLQÿӇÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKYjNK{QJKRjQWҩW
TX\WUuQKSKrGX\ӋWÿ~QJKҥQ
x 1ӃX0+3NK{QJFXQJFҩSFiFGӏFKYөFKRTXêYӏGӵDWUrQWKӡL
KҥQ0+3ÿmÿһWUD+m\JӑLFKRFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫD
TXêYӏÿӇWuPKLӇX[HP0+3FyÿһWUDFiFWLrXFKXҭQWKӡLKҥQKD\
NK{QJ
x 1ӃXTXêYӏQӝSÿѫQNKLӃXQҥLFKR0+3Yj0+3NK{QJWUҧOӡLTXê
YӏFQJYӟLTX\ӃWÿӏQKEҵQJYăQEҧQYӅNKLӃXQҥLFӫDTXêYӏWURQJ
YzQJQJj\;HPWUDQJÿӇELӃWWKrPWK{QJWLQYӅNKLӃXQҥL
x 1ӃXTXêYӏQӝSÿѫQNKiQJQJKӏFKR0+3Yj0+3NK{QJWUҧOӡL
TXêYӏFQJYӟLTX\ӃWÿӏQKEҵQJYăQEҧQYӅNKiQJQJKӏFӫDTXêYӏ
WURQJYzQJQJj\KRһFQӃXTXêYӏÿmQӝSÿѫQNKiQJQJKӏJLҧL
TX\ӃWQKDQKWURQJYzQJEDQJj\OjPYLӋF;HPWUDQJÿӇELӃW
WKrPWK{QJWLQYӅNKiQJQJKӏ
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 ±  K 46 ! QSN
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Hay Không? 

&yPӝWVӕWUѭӡQJKӧSWURQJÿyTXêYӏFyWKӇQKұQÿѭӧF7K{QJ%iR%LӋQ3KiS
*LҧL4X\ӃW1ӃXTXêYӏKRһFQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏÿӗQJêYӅFiFGӏFKYө
TXêYӏFҫQTXêYӏVӁQKұQÿѭӧF7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃWWӯ0+3
1ӃXTXêYӏFKRUҵQJ0+3NK{QJFXQJFҩSFiFGӏFKYөFKRTXêYӏÿӫQKDQK
QKѭQJ0+3ÿmNK{QJÿһWUDPӝWWKӡLKҥQTXêYӏVӁNK{QJQKұQÿѭӧF7K{QJ
%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃW


4XêYӏYүQFyWKӇQӝSÿѫQNKiQJQJKӏFKR0+3KRһFQӃXTXêYӏÿmKRjQWҩW
TX\WUuQK.KiQJ1JKӏTXêYӏFyWKӇ\rXFҫXPӝWEXәLÿLӅXWUҫQF{QJEҵQJFҩS
WLӇXEDQJNKLQKӳQJYLӋFQj\[XҩWKLӋQ7K{QJWLQYӅFiFKQӝSÿѫQNKiQJ
QJKӏKRһF\rXFҫXPӝWEXәLÿLӅXWUҫQF{QJEҵQJFyWURQJWұSWjLOLӋXQj\EҳW
ÿҫXӣWUDQJ7K{QJWLQFǊQJVӁÿѭӧFFXQJFҩSWҥLYăQSKzQJFӫDQKjFXQJ
FҩSFӫDTXêYӏ
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7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃWVӁFKRTXêYӏELӃW
x +RҥWÿӝQJFӫDFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏFyҧQKKѭӣQJ
ÿӃQTXêYӏYjNKҧQăQJQKұQÿѭӧFGӏFKYөFӫDTXêYӏ
x 1Jj\FyKLӋXOӵFFӫDTX\ӃWÿӏQKYjOêGR0+3ÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKÿy
x &iFTX\ÿӏQKFӫDWLӇXEDQJKRһFOLrQEDQJPj0+3WXkQWKӫNKLÿѭD
UDTX\ӃWÿӏQKÿy
x 4XêYӏFyQKӳQJTX\ӅQJuQӃXTXêYӏNK{QJÿӗQJêYӟLKjQKÿӝQJ
FӫD0+3
x &iFKQӝSÿѫQNKiQJQJKӏFKR0+3
x &iFK\rXFҫXPӝWEXәLĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ
x &iFK\rXFҫXNKiQJQJKӏJLҧLTX\ӃWQKDQKKRһFÿLӅXWUҫQF{QJEҵQJ
JLҧLTX\ӃWQKDQK
x &iFKQKұQÿѭӧFVӵJL~SÿӥWURQJYLӋFQӝSÿѫQNKiQJQJKӏKD\\rX
FҫXPӝWEXәLĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ
x 4XêYӏFyEDRQKLrXWKӡLJLDQÿӇQӝSÿѫQNKiQJQJKӏKD\\rXFҫX
PӝWEXәLĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ
x 1ӃXTXêYӏÿӫÿLӅXNLӋQWLӃSWөFQKұQGӏFKYөWURQJNKLFKӡTX\ӃW
ÿӏQK.KiQJ1JKӏKD\ĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ
x .KLQjRTXêYӏSKҧLQӝSÿѫQ.KiQJ1JKӏKD\\rXFҫXĈLӅX7UҫQ
&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJQӃXTXêYӏPXӕQWLӃSWөFQKұQGӏFKYө

QN.SM" K 46 ! QSN
~D%#

.KLTXêYӏQKұQÿѭӧF7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃWTXêYӏSKҧLÿӑFNӻ
PӑLWK{QJWLQFyWUrQPүXÿѫQ1ӃXTXêYӏNK{QJKLӇXPүXÿѫQFKѭѫQJWUuQK
0+3FyWKӇJL~STXêYӏ4XêYӏFǊQJFyWKӇQKӡPӝWQJѭӡLNKiFJL~STXêYӏ


1ӃXPүX7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃWFKRTXêYӏELӃWUҵQJTXêYӏFyWKӇ
WLӃSWөFQKұQFiFGӏFKYөWURQJNKLTXêYӏÿDQJFKӡTX\ӃWÿӏQKĈLӅX7UҫQ
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&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJTXêYӏSKҧL\rXFҫXÿLӅXWUҫQF{QJEҵQJFҩSWLӇX
EDQJWURQJYzQJQJj\NӇWӯQJj\7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃWÿѭӧF
JӱLKD\SKiWWUӵFWLӃSFKRTXêYӏKRһFQӃX7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃW
ÿѭӧFJӱLKѫQQJj\WUѭӟFQJj\FyKLӋXOӵFWKD\ÿәLGӏFKYөWUѭӟFQJj\Fy
KLӋXOӵFWKD\ÿәL

D"  K 46 *+'M '< 
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&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏFyPӝWFiFKÿӇTXêYӏJLҧLTX\ӃWEҩWNǤ
YҩQÿӅQjROLrQTXDQÿӃQFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQ
NKRDTXêYӏÿDQJQKұQ&iFKQj\ÿѭӧFJӑLOjTX\WUuQKJLҧLTX\ӃWYҩQÿӅYj
QyFyWKӇOLrQTXDQÿӃQ
@H~3M SN~D%"D PӝWVӵEj\WӓNK{QJKjLOzQJYӅ
EҩWNǤWKӭJuOLrQTXDQÿӃQFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ
FKX\rQNKRDFӫDTXêYӏPjNK{QJSKҧLOjPӝWWURQJQKӳQJYҩQÿӅ
ÿѭӧFÿLӅXFKӍQKEӣLFiFTX\WUuQKJLҧLTX\ӃW.KiQJ1JKӏYjĈLӅX
7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ
°H~3M SN~D%"  [HP[pWPӝWTX\ӃWÿӏQK Wӯ
FKӕLKD\WKD\ÿәLGӏFKYө ÿѭӧF0+3KRһFQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏ
ÿѭDUDYӅFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDFӫD
TXêYӏ
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EҧRTXêYӏQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQPjTXê
YӏFyTX\ӅQQKұQWKHRFKѭѫQJWUuQK0HGL&DO
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&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏVӁFXQJFҩSFiFPүXÿѫQNKLӃXQҥLYjNKiQJ
QJKӏYjSKRQJEuJKLVҹQÿӏDFKӍFKRTXêYӏWҥLWҩWFҧFiFFѫVӣFӫDFiFQKj
FXQJFҩSYjTXêYӏNK{QJFҫQSKҧLKӓLDLÿӇFyPүXÿѫQ&KѭѫQJWUuQK0+3
FӫDKҥWFӫDTXêYӏFyWKӇÿăQJFiFWK{QJEiRJLҧLWKtFKYӅFiFWKӫWөFJLҧL
TX\ӃWNKLӃXQҥLYjNKiQJQJKӏӣWҩWFҧFiFFѫVӣFӫDFiFQKjFXQJFҩSYjÿҧP
EҧRFyFiFGӏFKYөWK{QJGӏFKPLӉQSKtFQJYӟLFiFVӕÿLӋQWKRҥLPLӉQSKt
ÿӇJL~STXêYӏWURQJJLӡOjPYLӋFEuQKWKѭӡQJ


9LӋFQӝSÿѫQNKLӃXQҥLKD\NKiQJQJKӏKD\ĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX
%DQJVӁNK{QJJk\EҩWOӧLFKRTXêYӏ.KLNKLӃXQҥLKD\NKiQJQJKӏFӫDTXê
YӏÿѭӧFKRjQWҩWFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏVӁWK{QJEiRFKRTXê
YӏYjQKӳQJQJѭӡLOLrQTXDQNKiFELӃWNӃWTXҧFXӕLFQJ.KLWKӫWөFĈLӅX
7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJÿѭӧFKRjQWҩW9ăQ3KzQJĈLӅX7UҫQ7LӇX
%DQJVӁWK{QJEiRFKRTXêYӏYjQKӳQJQJѭӡLOLrQTXDQNKiFELӃWNӃWTXҧFXӕL
FQJ
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&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏVӁFyQJѭӡLJLҧLWKtFKQKӳQJTX\WUuQK
Qj\FKRTXêYӏYjJL~STXêYӏEiRFiRPӝWYҩQÿӅKRһFOj.KLӃX1ҥL.KiQJ
1JKӏKRһF\rXFҫXĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ+ӑFǊQJFyWKӇ
JL~STXêYӏELӃWOLӋXTXêYӏFyÿӫÿLӅXNLӋQ\rXFҫXTX\WUuQKFyWrQOjTX\
WUuQKµJLҧLTX\ӃWQKDQK¶KD\NK{QJFyQJKƭDOj\rXFҫXFӫDTXêYӏVӁÿѭӧF
[HP[pWQKDQKKѫQYuVӭFNKӓHKD\VӵәQÿӏQKFӫDTXêYӏJһSQJX\KLӇP4Xê
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YӏFǊQJFyWKӇӫ\TX\ӅQFKRPӝWQJѭӡLNKiFWKD\PһWTXêYӏEDRJӗPQKj
FXQJFҩSGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFӫDTXêYӏ
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4XêYӏFyWKӇQKұQÿѭӧFVӵJL~SÿӥWӯ7LӇX%DQJQӃXTXêYӏJһSNKyNKăQ
WURQJYLӋFWuPQJѭӡLSKKӧSӣ0+3ÿӇJL~STXêYӏWuPFiFKJLҧLTX\ӃWYҩQ
ÿӅWK{QJTXDKӋWKӕQJ0+37LӇX%DQJFyPӝWFKѭѫQJWUuQK'ӏFK9ө7KDQK
7UD&KăP6yF6ӭF.KӓH7kP7KҫQ 0HQWDO+HDOWK2PEXGVPDQ6HUYLFHV Fy
WKӇFXQJFҩSFKRTXêYӏWK{QJWLQYӅFiFKKRҥWÿӝQJFӫDKӋWKӕQJ0+3JLҧL
WKtFKFiFTX\ӅQOӧLYjOӵDFKӑQFӫDTXêYӏYjJLӟLWKLӋXTXêYӏÿӃQQKӳQJ
QJѭӡLNKiFWҥL0+3KRһFWURQJFӝQJÿӗQJFӫDTXêYӏOjQKӳQJQJѭӡLFyWKӇ
JL~STXêYӏ
0+3FӫDTXêYӏFyWUiFKQKLӋPFKRSKpSTXêYӏ\rXFҫX[HP[pWPӝWTX\ӃW
ÿӏQKÿѭӧF0+3KRһFQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏÿѭDUDYӅFiFGӏFKYөFKăPVyF
VӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDFӫDTXêYӏ4XêYӏFyKDLFiFK\rXFҫX[HP
[pW0ӝWFiFKOjVӱGөQJTX\WUuQKJLҧLTX\ӃW.KiQJ1JKӏWLrXFKXҭQ&iFK
WKӭKDLOjVӱGөQJTX\WUuQK.KiQJ1JKӏJLҧLTX\ӃWQKDQK+DLKuQKWKӭF
.KiQJ1JKӏQj\OjWѭѫQJWӵQKDXWX\QKLrQFyQKӳQJ\rXFҫXFөWKӇÿӇÿӫ
ÿLӅXNLӋQÿѭӧF.KiQJ1JKӏJLҧLTX\ӃWQKDQK&iF\rXFҫXFөWKӇÿѭӧFJLҧL
WKtFKErQGѭӟL

"   SM#

.KiQJ1JKӏ7LrX&KXҭQOj\rXFҫX[HP[pWPӝWYҩQÿӅTXêYӏJһSYӟL0+3
KRһFQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏOLrQTXDQÿӃQYLӋFWӯFKӕLKD\WKD\ÿәLFiFGӏFK
YөPjTXêYӏFKRUҵQJPuQKFҫQ1ӃXTXêYӏ\rXFҫX.KiQJ1JKӏWLrXFKXҭQ
0+3FyWKӇPҩWWӕLÿDQJj\ÿӇ[HP[pW1ӃXTXêYӏFKRUҵQJYLӋFFKӡ
QJj\VӁJk\QJX\KLӇPFKRVӭFNKӓHFӫDTXêYӏTXêYӏQrQ\rXFҫXµ.KiQJ
1JKӏJLҧLTX\ӃWQKDQK¶


4X\WUuQKJLҧLTX\ӃWNKiQJQJKӏWLrXFKXҭQVӁ
x &KRSKpSTXêYӏQӝS.KiQJ1JKӏWUӵFWLӃSTXDÿLӋQWKRҥLKRһFEҵQJ
YăQEҧQ1ӃXTXêYӏQӝS.KiQJ1JKӏWUӵFWLӃSKRһFTXDÿLӋQWKRҥLTXê
YӏSKҧLWLӃSWKHREҵQJ.KiQJ1JKӏYăQEҧQFyFKӳNê4XêYӏFyWKӇ
ÿѭӧFJL~SYLӃWÿѫQ.KiQJ1JKӏ1ӃXTXêYӏNK{QJWLӃSWKHREҵQJ
.KiQJ1JKӏYăQEҧQFyNêWrQ.KiQJ1JKӏFӫDTXêYӏVӁNK{QJÿѭӧF
JLҧLTX\ӃW7X\QKLrQQJj\TXêYӏ.KiQJ1JKӏEҵQJOӡLOjQJj\QӝS
ÿѫQ
x ĈҧPEҧRYLӋFQӝS.KiQJ1JKӏNK{QJJk\EҩWOӧLFKRTXêYӏKD\QKj
FXQJFҩSFӫDTXêYӏGѭӟLEҩWNǤKuQKWKӭFQjR
x &KRSKpSTXêYӏӫ\TX\ӅQPӝWQJѭӡLNKiFWKD\PһWTXêYӏEDRJӗPPӝW
QKjFXQJFҩS1ӃXTXêYӏӫ\TX\ӅQPӝWQJѭӡLNKiFWKD\PһWTXêYӏ0+3
FyWKӇ\rXFҫXTXêYӏNêWrQYjRPӝWPүXÿѫQFKRSKpS0+3WLӃWOӝWK{QJ
WLQFKRQJѭӡLÿy
x 7LӃSWөFFXQJFҩSSK~FOӧLFKRTXêYӏVDXNKLFy\rXFҫX.KiQJ1JKӏWURQJ
NKXQJWKӡLJLDQEҳWEXӝFOjQJj\NӇWӯQJj\7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL
4X\ӃWFӫDTXêYӏÿѭӧFJӱLKD\SKiWWUӵFWLӃSFKRTXêYӏ4XêYӏNK{QJSKҧL
WKDQKWRiQFKLSKtFiFGӏFKYөÿѭӧFWLӃSWөFWURQJNKLFKӡTX\ӃWÿӏQK.KiQJ
1JKӏ
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ĈҧPEҧRUҵQJQKӳQJFiQKkQÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKOjFyQăQJOӵFÿӇTX\ӃW
ÿӏQKYjNK{QJOLrQTXDQÿӃQFҩS[HP[pWKD\TX\ӃWÿӏQKWUѭӟFÿy
&KRSKpSTXêYӏKRһFQJѭӡLÿҥLGLӋQFӫDTXêYӏNLӇPWUDKӗVѫFӫDTXê
YӏEDRJӗPKӗVѫ\WӃFӫDTXêYӏYjEҩWNǤJLҩ\WӡKD\KӗVѫQjRNKiF
ÿѭӧF[HP[pWWURQJTX\WUuQKJLҧLTX\ӃWNKiQJQJKӏWUѭӟFYjWURQJTX\
WUuQKJLҧLTX\ӃWNKiQJQJKӏ
&KRSKpSTXêYӏFyFѫKӝLKӧSOêÿӇWUuQKEj\EҵQJFKӭQJYjFiREXӝF
YӅGӳOLӋXKRһFOXұWSKiSÿtFKWKkQKRһFEҵQJYăQEҧQ
&KRSKpSTXêYӏQJѭӡLÿҥLGLӋQFӫDTXêYӏKD\QJѭӡLÿҥLGLӋQKӧS
SKiSFӫDQJѭӡLWKөKѭӣQJTXiFӕWKDPJLDYӟLWѭFiFKFiFErQFӫD
NKiQJQJKӏ
7K{QJEiRFKRTXêYӏELӃWNKiQJQJKӏFӫDTXêYӏÿDQJÿѭӧF[HP[pW
EҵQJFiFKJӱL[iFQKұQEҵQJYăQEҧQFKRTXêYӏ
7K{QJEiRFKRTXêYӏELӃWTXêYӏFyTX\ӅQ\rXFҫXPӝWEXәLĈLӅX7UҫQ
&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJVDXNKLKRjQWҩWTX\WUuQKJLҧLTX\ӃW.KiQJ
1JKӏ

" !I L "  #

4XêYӏFyWKӇQӝSÿѫQNKiQJQJKӏFKRFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏ
x 1ӃX0+3FӫDTXêYӏKRһFPӝWWURQJFiFQKjFXQJFҩSFӫD0+3
TX\ӃWÿӏQKUҵQJTXêYӏNK{QJÿӫÿLӅXNLӋQQKұQFiFGӏFKYөFKăP
VyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDFӫD0HGL&DOYuTXêYӏNK{QJ
ÿiSӭQJFiFWLrXFKtFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ ;HPWUDQJÿӇELӃW
WK{QJWLQYӅWtQKFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ 
x 1ӃXQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏFKRUҵQJTXêYӏFҫQPӝWGӏFKYө
FKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDYj\rXFҫX0+3SKr
GX\ӋWQKѭQJ0+3NK{QJÿӗQJêYjWӯFKӕL\rXFҫXFӫDQKjFXQJ
FҩSFӫDTXêYӏKD\WKD\ÿәLORҥLKuQKKD\WҫQVXҩWFXQJFҩSGӏFK
Yө
x 1ӃXQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏÿm\rXFҫX0+3SKrGX\ӋWQKѭQJ
0+3FҫQWKrPWK{QJWLQÿӇÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKYjNK{QJKRjQWҩW
TX\WUuQKSKrGX\ӋWÿ~QJKҥQ
x 1ӃX0+3NK{QJFXQJFҩSFiFGӏFKYөFKRTXêYӏGӵDWUrQWKӡL
KҥQ0+3ÿmÿһWUD
x 1ӃXTXêYӏNK{QJFKRUҵQJ0+3FXQJFҩSGӏFKYөÿӫVӟPÿӇÿiS
ӭQJQKXFҫXFӫDTXêYӏ
x 1ӃXNKLӃXQҥLNKiQJQJKӏKD\NKiQJQJKӏJLҧLTX\ӃWQKDQKFӫD
TXêYӏNK{QJÿѭӧFJLҧLTX\ӃWNӏSWKӡL
x 1ӃXTXêYӏYjQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏNK{QJÿӗQJêYӅFiFGӏFKYө
TXêYӏFҫQ

I L "    !#

+m\JӑLFKR&iF'ӏFK9ө'jQK&KR1JѭӡL7Kө+ѭӣQJTXDVӕ  
ÿӇÿѭӧFJL~SQӝSÿѫQNKiQJQJKӏ&KѭѫQJWUuQK0+3VӁFXQJFҩS
SKRQJEuJKLVҹQÿӏDFKӍӣWҩWFҧFѫVӣFӫDFiFQKjFXQJFҩSFKRTXêYӏQӝS
ÿѫQNKiQJQJKӏ
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&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏVӁWK{QJEiREҵQJYăQEҧQFKRTXêYӏKRһFÿҥL
GLӋQFӫDTXêYӏYӅTX\ӃWÿӏQKFӫDKӑÿӕLYӟLNKiQJQJKӏFӫDTXêYӏ7K{QJ
EiRQj\VӁFyWK{QJWLQVDXÿk\
x .ӃWTXҧFӫDTX\WUuQKJLҧLTX\ӃWNKiQJQJKӏ
x 1Jj\ÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKYӅNKiQJQJKӏ
x 1ӃXNKiQJQJKӏNK{QJÿѭӧFJLҧLTX\ӃWWRjQEӝFyOӧLFKRTXêYӏ
WK{QJEiRÿyFǊQJVӁFyWK{QJWLQYӅYLӋFTXêYӏFyTX\ӅQ\rXFҫX
PӝWEXәLÿLӅXWUҫQF{QJEҵQJFҩSWLӇXEDQJYjWKӫWөFQӝS\rXFҫX
ÿLӅXWUҫQF{QJEҵQJFҩSWLӇXEDQJ

5O  L "  O " #

4XêYӏSKҧLQӝSNKiQJQJKӏWURQJYzQJQJj\NӇWӯQJj\FyKjQKÿӝQJPj
TXêYӏNKiQJQJKӏNKLTXêYӏQKұQÿѭӧFWK{QJEiRELӋQSKiSJLҧLTX\ӃW [HP
WUDQJ /ѭXêUҵQJTXêYӏVӁNK{QJSKҧLO~FQjRFǊQJQKұQÿѭӧFWK{QJEiR
ELӋQSKiSJLҧLTX\ӃW.K{QJFyWKӡLKҥQQӝSNKiQJQJKӏNKLTXêYӏNK{QJ
QKұQÿѭӧFWK{QJEiRELӋQSKiSJLҧLTX\ӃWGRÿyTXêYӏFyWKӇQӝSÿѫQYjR
EҩWNǤO~FQjR

"  E  ±46~D%  " !#

&KѭѫQJWUuQK0+3SKҧLTX\ӃWÿӏQKYӅNKiQJQJKӏFӫDTXêYӏWURQJYzQJ
QJj\OӏFKNӇWӯNKL0+3QKұQÿѭӧF\rXFҫXNKiQJQJKӏFӫDTXêYӏ.KXQJ
WKӡLJLDQFyWKӇÿѭӧFJLDKҥQOrQÿӃQQJj\OӏFKQӃXTXêYӏ\rXFҫXJLDKҥQ
KRһFQӃX0+3WKҩ\UҵQJFҫQFyWK{QJWLQEәVXQJYjVӵWUuKRmQÿyOjYuOӧL
tFKFӫDTXêYӏ9tGөYӅWUѭӡQJKӧSWUuKRmQFyOӧLFKRTXêYӏOjNKL0+3FKR
UҵQJKӑFyWKӇSKrGX\ӋWNKiQJQJKӏFӫDTXêYӏQӃX0+3FyWKrPPӝWFK~W
WKӡLJLDQÿӇQKұQWK{QJWLQWӯTXêYӏKRһFQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏ

D" I5¸¹ I~D% V&" 
CE M !#

4X\WUuQKJLҧLTX\ӃWNKiQJQJKӏFyWKӇQKDQKKѫQQӃXNKiQJQJKӏÿӫÿLӅX
NLӋQÿѭӧFJLҧLTX\ӃWQKDQK 9XLOzQJ[HPSKҫQYӅ.KiQJ1JKӏ*LҧL4X\ӃW
1KDQKӣErQGѭӟL 

"  SN~D% 

SM#

.KiQJQJKӏJLҧLTX\ӃWQKDQKOjFiFKQKDQKKѫQÿӇTX\ӃWÿӏQKYӅNKiQJQJKӏ
4X\WUuQKNKiQJQJKӏJLҧLTX\ӃWQKDQKWXkQWKHRPӝWTX\WUuQKWѭѫQJWӵQKѭ
TX\WUuQKJLҧLTX\ӃWNKiQJQJKӏWLrXFKXҭQ7X\QKLrQ
x .KiQJQJKӏFӫDTXêYӏSKҧLÿiSӭQJFiF\rXFҫXQKҩWÿӏQK [HP
ErQGѭӟL 
x 4X\WUuQKNKiQJQJKӏJLҧLTX\ӃWQKDQKFǊQJWXkQWKHRFiFWKӡLKҥQ
NKiFYӟLTX\WUuQKJLҧLTX\ӃWNKiQJQJKӏWLrXFKXҭQ
x 4XêYӏFyWKӇ\rXFҫXEҵQJOӡLÿӇÿѭӧFNKiQJQJKӏJLҧLTX\ӃW
QKDQK4XêYӏNK{QJSKҧLOұS\rXFҫXNKiQJQJKӏJLҧLTX\ӃWQKDQK
EҵQJYăQEҧQ

" !I L "  SN~D% 

# 

1ӃXTXêYӏFKRUҵQJYLӋFFKӡÿӃQQJj\ÿӇFyTX\ӃWÿӏQKNKiQJQJKӏWLrX
FKXҭQVӁJk\QJX\KLӇPÿӃQWtQKPҥQJVӭFNKӓHFӫDTXêYӏKD\NKҧQăQJFy
ÿѭӧFGX\WUuKD\SKөFKӗLFKӭFQăQJWӕLÿDTXêYӏFyWKӇ\rXFҫXNKiQJQJKӏ
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 (Tiê VSN~D%  R
JLҧLTX\ӃWQKDQK1ӃX0+3ÿӗQJêUҵQJNKiQJQJKӏFӫDTXêYӏÿiSӭQJFiF
\rXFҫXÿӕLYӟLNKiQJQJKӏJLҧLTX\ӃWQKDQKFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏVӁ
JLҧLTX\ӃWNKiQJQJKӏFӫDTXêYӏWURQJYzQJQJj\OjPYLӋFVDXNKL0+3
QKұQÿѭӧFNKiQJQJKӏJLҧLTX\ӃWQKDQK.KXQJWKӡLJLDQFyWKӇÿѭӧFJLDKҥQ
OrQÿӃQQJj\OӏFKQӃXTXêYӏ\rXFҫXJLDKҥQKRһFQӃX0+3WKҩ\UҵQJFҫQ
FyWK{QJWLQEәVXQJYjVӵWUuKRmQÿyOjYuOӧLtFKFӫDTXêYӏ1ӃX0+3JLD
KҥQNKXQJWKӡLJLDQQj\0+3VӁFXQJFҩSFKRTXêYӏPӝWEҧQJLҧLWKtFKEҵQJ
YăQEҧQYӅOêGRWҥLVDRSKҧLJLDKҥQ



1ӃX0+3TX\ӃWÿӏQKUҵQJNKiQJQJKӏFӫDTXêYӏNK{QJÿӫÿLӅXNLӋQÿѭӧF
JLҧLTX\ӃWQKDQKFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏVӁWK{QJEiRFKRTXêYӏQJD\
OұSWӭFEҵQJOӡLYjVӁWK{QJEiREҵQJYăQEҧQWURQJYzQJQJj\OӏFK6DXÿy
NKiQJQJKӏFӫDTXêYӏVӁWXkQWKӫNKXQJWKӡLJLDQNKiQJQJKӏWLrXFKXҭQQKѭ
P{WҧӣÿRҥQÿҫXFӫDSKҫQQj\1ӃXTXêYӏNK{QJÿӗQJêYyLTX\ӃWÿӏQKFӫD
0+3OjNKiQJQJKӏFӫDTXêYӏNK{QJÿiSӭQJFiFWLrXFKtNKiQJQJKӏJLҧL
TX\ӃWQKDQKTXêYӏFyWKӇQӝSÿѫQNKLӃXQҥL [HPP{WҧTX\WUuQKJLҧLTX\ӃW
NKLӃXQҥLErQGѭӟL 






6DXNKL0+3JLҧLTX\ӃWNKiQJQJKӏQKDQKFӫDTXêYӏ0+3VӁWK{QJEiRFKR
TXêYӏYjWҩWFҧFiFErQEӏҧQKKѭӣQJEҵQJOӡLYjEҵQJYăQEҧQ

&32   I

SM#

ĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJOjPӝWTX\WUuQK[HP[pWÿӝFOұSÿѭӧF
WLӃQKjQKEӣL6ӣ'ӏFK9ө;m+ӝL&DOLIRUQLDÿӇÿҧPEҧRTXêYӏQKұQÿѭӧFFiF
GӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDPjTXêYӏFyTX\ӅQQKұQ
WKHRFKѭѫQJWUuQK0HGL&DO

~& SM*&&32   I
Bang? 

4XêYӏFyTX\ӅQ
x &yPӝWEXәLÿLӅXWUҫQWUѭӟF6ӣ'ӏFK9ө;m+ӝL&DOLIRUQLD FǊQJ
ÿѭӧFJӑLOjĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ 
x ĈѭӧFWK{QJEiRYӅFiFK\rXFҫXPӝWEXәLĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ
&ҩS7LӇX%DQJ
x ĈѭӧFWK{QJEiRYӅFiFTX\ÿӏQKÿLӅXFKӍQKYLӋFÿҥLGLӋQWҥLEXәL
ĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ
x 7LӃSWөFQKұQÿѭӧFSK~FOӧLVDXNKLTXêYӏFy\rXFҫXWURQJTXi
WUuQKGLӉQUDTX\WUuQKĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJQӃX
TXêYӏ\rXFҫXPӝWEXәLĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ
WURQJNKXQJWKӡLJLDQEҳWEXӝF

" !I L º &32   
I #
4XêYӏFyWKӇQӝS\rXFҫXĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ
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1ӃXTXêYӏÿmKRjQWҩWTX\WUuQKJLҧLTX\ӃW.KLӃX1ҥLYjKRһF
.KiQJ1JKӏFӫD0+3
1ӃX0+3FӫDTXêYӏKRһFPӝWWURQJFiFQKjFXQJFҩSFӫD0+3
TX\ӃWÿӏQKUҵQJTXêYӏNK{QJÿӫÿLӅXNLӋQQKұQFiFGӏFKYөFKăP
VyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDFӫD0HGL&DOYuTXêYӏNK{QJ
ÿiSӭQJFiFWLrXFKtFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ ;HPWUDQJÿӇELӃW
WK{QJWLQYӅWtQKFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ 
1ӃXQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏFKRUҵQJTXêYӏFҫQPӝWGӏFKYө
FKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDYj\rXFҫX0+3SKr
GX\ӋWQKѭQJ0+3NK{QJÿӗQJêYjWӯFKӕL\rXFҫXFӫDQKjFXQJ
FҩSFӫDTXêYӏKD\WKD\ÿәLORҥLKuQKKD\WҫQVXҩWFXQJFҩSGӏFK
Yө
1ӃXQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏÿm\rXFҫX0+3SKrGX\ӋWQKѭQJ
0+3FҫQWKrPWK{QJWLQÿӇÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKYjNK{QJKRjQWҩW
TX\WUuQKSKrGX\ӋWÿ~QJKҥQ
1ӃX0+3NK{QJFXQJFҩSFiFGӏFKYөFKRTXêYӏGӵDWUrQWKӡL
KҥQ0+3ÿmÿһWUD
1ӃXTXêYӏNK{QJFKRUҵQJ0+3FXQJFҩSGӏFKYөÿӫVӟPÿӇÿiS
ӭQJQKXFҫXFӫDTXêYӏ
1ӃXNKLӃXQҥLNKiQJQJKӏKD\NKiQJQJKӏJLҧLTX\ӃWQKDQKFӫD
TXêYӏNK{QJÿѭӧFJLҧLTX\ӃWNӏSWKӡL
1ӃXTXêYӏYjQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏNK{QJÿӗQJêYӅFiFGӏFK
YөTXêYӏFҫQ

I¬2.%}&32   I
   !#
4XêYӏFyWKӇWUӵFWLӃS\rXFҫXPӝWEXәLĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX
%DQJWӯ6ӣ'ӏFK9ө;m+ӝL&DOLIRUQLD4XêYӏFyWKӇ\rXFҫXĈLӅX7UҫQ
&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJEҵQJFiFKJӱLWKѭÿӃQ
6WDWH+HDULQJ'LYLVLRQ
&DOLIRUQLD'HSDUWPHQWRI6RFLDO6HUYLFHV
32%R[0DLO6WDWLRQ
6DFUDPHQWR&$


ĈӇ\rXFҫXPӝWEXәLĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJTXêYӏFǊQJFyWKӇJӑLVӕ
 JӱLID[ÿӃQ  KRһFYLӃWWKѭÿӃQ'HSDUWPHQWRI6RFLDO
6HUYLFHV6WDWH+HDULQJV'LYLVLRQ32%R[0DLO6WDWLRQ6DFUDPHQWR
&$
5O  L º &32   I O " #
1ӃXTXêYӏNK{QJQKұQÿѭӧFWK{QJEiRELӋQSKiSJLҧLTX\ӃWTXêYӏFyWKӇQӝS\rX
FҫXĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJYjREҩWNǤO~FQjR
ID+ K  *+3! "5~D% &32 
  I O " #
4XêYӏFyWKӇWLӃSWөFQKұQFiFGӏFKYөWURQJNKLFKӡTX\ӃWÿӏQKĈLӅX7UҫQ&{QJ
%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJQӃXQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏFKRUҵQJFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭF
NKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDTXêYӏÿmYjÿDQJQKұQOjFҫQSKҧLWLӃSWөFYj\rXFҫX
0+3FKRSKpSWLӃSWөFQKѭQJ0+3NK{QJÿӗQJêYjWӯFKӕL\rXFҫXFӫDQKjFXQJ
FҩSFӫDTXêYӏKRһFWKD\ÿәLORҥLKuQKKD\WҫQVXҩWFӫDGӏFKYөPjQKjFXQJFҩSÿm
\rXFҫX4XêYӏVӁOX{QQKұQÿѭӧFPӝW7K{QJ%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃWWӯ0+3

27

I

 8j!3 

Quy Trình SN~D%* &– ´~£¬§µ
SN~D% 

OS¶~£¬·"O´ S SO©P 
R



QUY T§µ OS¶~£¬·"O·£ ½

NKL[ҧ\UDWUѭӡQJKӧSQj\1JRjLUDTXêYӏVӁNK{QJSKҧLWKDQKWRiQFKLSKtGӏFK

 ¤¦¦3,
)8)

{/ 8¹<4 {
+) 2 z Y
) X{
0z 6 
z Y)61 {,6
X{ v)'Y
{ 
6
|+    v)
YS  %  v~ 
, % + 
w 10 
' 6~1)|
lúc nào trong
z Y) ! 
?(U !2 
?  

YөÿѭӧFFXQJFҩSWURQJNKLFKӡĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ

QN.SM D'< D+ K  *+
3! "5~D% &32   I
Bang? 

1ӃXTXêYӏPXӕQWLӃSWөFQKұQGӏFKYөWURQJNKLGLӉQUDTX\WUuQKĈLӅX7UҫQ
&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJTXêYӏSKҧL\rXFҫXPӝWEXәLĈLӅX7UҫQ&{QJ
%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJWURQJYzQJQJj\NӇWӯQJj\WK{QJEiRELӋQSKiSJLҧL
TX\ӃWÿѭӧFJӱLKD\SKiWWUӵFWLӃSFKRTXêYӏ

D" I5=¾ I~D% &
32   I M !#

4XêYӏFyWKӇ\rXFҫXPӝWEXәLĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJJLҧL
TX\ӃWQKDQK QKDQKKѫQ QӃXTXêYӏFKRUҵQJNKXQJWKӡLJLDQQJj\EuQK
WKѭӡQJVӁJk\UDQKӳQJYҩQÿӅQJKLrPWUӑQJÿӕLYӟLVӭFNKӓHWkPWKҫQFӫD
PuQKEDRJӗPFiFYҩQÿӅYӅNKҧQăQJFӫDTXêYӏWURQJYLӋFFyÿѭӧFGX\WUu
KD\SKөFKӗLFiFFKӭFQăQJVӕQJTXDQWUӑQJ6ӣ'ӏFK9ө;m+ӝL%DQĈLӅX
7UҫQ&ӫD7LӇX%DQJVӁ[HP[pW\rXFҫXĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX
%DQJFӫDTXêYӏYjTX\ӃWÿӏQK[HP\rXFҫXÿyFyÿӫÿLӅXNLӋQKD\NK{QJ
1ӃX\rXFҫXÿLӅXWUҫQJLҧLTX\ӃWQKDQKFӫDTXêYӏÿѭӧFGX\ӋWPӝWEXәLÿLӅX
WUҫQVӁÿѭӧFWәFKӭFYjTX\ӃWÿӏQKÿLӅXWUҫQVӁÿѭӧFÿѭDUDWURQJYzQJQJj\
OjPYLӋFNӇWӯQJj\%DQĈLӅX7UҫQ&ӫD7LӇX%DQJQKұQÿѭӧF\rXFҫXFӫD
TXêYӏ

"D SM#

.KLӃXQҥLOjVӵEj\WӓNK{QJKjLOzQJYӅEҩWNǤWKӭJuOLrQTXDQÿӃQFiFGӏFK
YөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDFӫDTXêYӏPjNK{QJSKҧLOjFiF
YҩQÿӅÿѭӧFÿLӅXFKӍQKEӣLFiFTX\WUuQK.KiQJ1JKӏYjĈLӅX7UҫQ&{QJ
%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ [HPWUDQJYjÿӇELӃWWK{QJWLQYӅFiFTX\WUuQK
.KiQJ1JKӏYjĈLӅX7UҫQ&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ 

4X\WUuQKJLҧLTX\ӃWNKLӃXQҥLVӁ
x *ӗPFyFiFWKӫWөFÿѫQJLҧQYjGӉKLӇXFKRSKpSTXêYӏWUuQKEj\
NKLӃXQҥLEҵQJOӡLKRһFEҵQJYăQEҧQ
x .K{QJJk\EҩWOӧLFKRTXêYӏKD\QKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏGѭӟLEҩW
NǤKuQKWKӭFQjR
x &KRSKpSTXêYӏӫ\TX\ӅQPӝWQJѭӡLNKiFWKD\PһWTXêYӏEDR
JӗPPӝWQKjFXQJFҩS1ӃXTXêYӏӫ\TX\ӅQPӝWQJѭӡLNKiFWKD\
PһWTXêYӏ0+3FyWKӇ\rXFҫXTXêYӏNêWrQYjRPӝWPүXÿѫQ
FKRSKpS0+3WLӃWOӝWK{QJWLQFKRQJѭӡLÿy
x ĈҧPEҧRUҵQJQKӳQJFiQKkQÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKOjFyQăQJOӵFÿӇ
TX\ӃWÿӏQKYjNK{QJOLrQTXDQÿӃQFҩS[HP[pWKD\TX\ӃWÿӏQK
WUѭӟFÿy
x ;iFÿӏQKYDLWUzYjWUiFKQKLӋPFӫDTXêYӏ0+3FӫDTXêYӏYj
QKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏ
x *LҧLTX\ӃWNKiQJQJKӏFӫDTXêYӏWURQJNKXQJWKӡLJLDQEҳWEXӝF
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" !I L "D #

4XêYӏFyWKӇQӝSÿѫQNKLӃXQҥLFKR0+3QӃXTXêYӏNK{QJKjLOzQJYӟLFiF
GӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDTXêYӏÿDQJQKұQWӯ0+3
KRһFFyPӝWYҩQÿӅNKiFOLrQTXDQÿӃQ0+3

I L "D   !#

+m\JӑLFKR&iF'ӏFK9ө'jQK&KR1JѭӡL7Kө+ѭӣQJTXDVӕ  
&KѭѫQJWUuQK0+3VӁFXQJFҩSSKRQJEuJKLVҹQÿӏDFKӍӣWҩWFҧFѫVӣ
FӫDFiFQKjFXQJFҩSFKRTXêYӏQӝSÿѫQNKLӃXQҥL&yWKӇNKLӃXQҥLEҵQJOӡL
KRһFEҵQJYăQEҧQ.KLӃXQҥLEҵQJOӡLNK{QJFҫQSKҧLWLӃSWKHREҵQJYăQEҧQ

ID%46'OQ K 46"D 
E O  "   !#

0+3VӁWK{QJEiRFKRTXêYӏELӃWKӑÿmQKұQÿѭӧFNKLӃXQҥLFӫDTXêYӏEҵQJ
FiFKJӱL[iFQKұQEҵQJYăQEҧQFKRTXêYӏ

" !"D CE  ±46~D% #

0+3SKҧLÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKYӅNKiQJQJKӏFӫDTXêYӏWURQJYzQJQJj\
OӏFKNӇWӯQJj\TXêYӏQӝSNKLӃXQҥL.KXQJWKӡLJLDQFyWKӇÿѭӧFJLDKҥQOrQ
ÿӃQQJj\OӏFKQӃXTXêYӏ\rXFҫXJLDKҥQKRһFQӃX0+3WKҩ\UҵQJFҫQFy
WK{QJWLQEәVXQJYjVӵWUuKRmQÿyOjYuOӧLtFKFӫDTXêYӏ9tGөYӅWUѭӡQJ
KӧSWUuKRmQFyWKӇFyOӧLFKRTXêYӏOjNKL0+3FKRUҵQJKӑFyWKӇSKrGX\ӋW
NKLӃXQҥLFӫDTXêYӏQӃX0+3FyWKrPPӝWFK~WWKӡLJLDQÿӇQKұQWK{QJWLQ
WӯTXêYӏKRһFQKӳQJQJѭӡLNKiFFyOLrQTXDQ

ID%46'OQ~D% *&"D
E O "   !#

.KLPӝWTX\ӃWÿӏQKÿѭӧFÿѭDUDYӅNKLӃXQҥLFӫDTXêYӏ0+3VӁWK{QJEiR
FKRTXêYӏKRһFQJѭӡLÿҥLGLӋQFӫDTXêYӏEҵQJYăQEҧQYӅTX\ӃWÿӏQKÿy
1ӃX0+3NK{QJWK{QJEiRÿ~QJKҥQFKRTXêYӏKD\EҩWNǤF FҧQKKѭӣQJ
QjRYӅTX\ӃWÿӏQKNKLӃXQҥLWKu0+3VӁFXQJFҩSFKRTXêYӏWK{QJEiRELӋQ
SKiSJLҧLTX\ӃWFKRTXêYӏELӃWTXêYӏFyTX\ӅQ\rXFҫXPӝWEXәLĈLӅX7UҫQ
&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ0+3FӫDTXêYӏVӁJӱLWK{QJEiRELӋQSKiSJLҧL
TX\ӃWFKRTXêYӏYjRQJj\KӃWKҥQNKXQJWKӡLJLDQÿy

C5O  L "D O " #
4XêYӏFyWKӇQӝSÿѫQNKLӃXQҥLYjREҩWNǤO~FQjR
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/jPӝWQJѭӡLÿӫÿLӅXNLӋQQKұQ0HGL&DOTXêYӏFyTX\ӅQQKұQÿѭӧFFiF
GӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃWӯ
0+3.KLWLӃSFұQFiFGӏFKYөQj\TXêYӏFyTX\ӅQ
x ĈѭӧFÿӕL[ӱW{QWUӑQJEҧQWKkQTXêYӏYjW{QWUӑQJQKkQSKҭPYj
TX\ӅQULrQJWѭFӫDTXêYӏ
x 1KұQÿѭӧFWK{QJWLQYӅFiFOӵDFKӑQÿLӅXWUӏYjELӋQSKiSWKD\WKӃ
NKҧGөQJYjÿѭӧFWUuQKEj\WKHRFiFKTXêYӏKLӇXÿѭӧF
x 7KDPJLDFiFTX\ӃWÿӏQKYӅYLӋFFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFӫD
TXêYӏEDRJӗPTX\ӅQWӯFKӕLÿLӅXWUӏ
x .K{QJEӏJLӟLKҥQKD\F{OұSQKѭPӝWFiFKpSEXӝFNӹOXұWÿҧP
EҧRVӵWLӋQOӧLWUӯQJSKҥWKD\WUҧWKQKѭP{WҧWURQJFiFTX\ÿӏQK
FӫDOLrQEDQJYӅYLӋFVӱGөQJQKӳQJJLӟLKҥQYjF{OұSWҥLFiFFѫ
VӣQKѭEӋQKYLӋQFѫVӣÿLӅXGѭӥQJYjFѫVӣÿLӅXWUӏWkPWKҫQQӝL
WU~QѫLTXêYӏQҵPOҥLTXDÿrPÿӇÿѭӧFÿLӅXWUӏ
x <rXFҫXYjQKұQÿѭӧFPӝWEҧQVDRKӗVѫ\WӃFӫDPuQKYj\rXFҫX
VӱDÿәLKD\ÿLӅXFKӍQKKD\VӱDÿәLKӗVѫFӫDTXêYӏ
x 1KұQÿѭӧFWK{QJWLQWURQJWұSWjLOLӋXQj\YӅFiFGӏFKYөÿѭӧF
0+3FKLWUҧFiFQJKƭDYөNKiFFӫD0+3YjFiFTX\ӅQFӫDTXêYӏ
QKѭP{Wҧӣÿk\4XêYӏFǊQJFyTX\ӅQQKұQÿѭӧFWK{QJWLQQj\
YjFiFWK{QJWLQNKiFÿѭӧF0+3FXQJFҩSFKRTXêYӏӣPӝWKuQK
WKӭFGӉKLӇX9tGөQKѭÿLӅXQj\FyQJKƭDOj0+3SKҧLFXQJFҩS
WK{QJWLQEҵQJYăQEҧQFӫDKӑӣFiFQJ{QQJӳÿѭӧFVӱGөQJEӣLtW
QKҩWSKҫQWUăPKD\KӝLYLrQ0HGL&DOÿӫÿLӅXNLӋQGӵD
WUrQFRQVӕWKҩSKѫQӣKҥWFӫDFKѭѫQJWUuQK0+3YjFXQJFҩS
GӏFKYөWK{QJGӏFKPLӉQSKtÿӕLYӟLFiFQJ{QQJӳNKiFĈLӅXQj\
FǊQJFyQJKƭDOj0+3SKҧLFXQJFҩSFiFWjLOLӋXNKiFQKDXFKR
QJѭӡLFyQKXFҫXÿһFELӋWFKҷQJKҥQQKѭQJѭӡLNKLӃPWKӏKRһFFy
WKӏJLiFKҥQFKӃKRһFQJѭӡLFyYҩQÿӅYӅNKҧQăQJÿӑF
x 1KұQÿѭӧFFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRD
WӯPӝWFKѭѫQJWUuQK0+3WXkQWKӫFiF\rXFҫXFӫDKӧSÿӗQJFӫD
KӑYӟL7LӇX%DQJӣFiFNKXYӵFFyGӏFKYөÿҧPEҧRNKҧQăQJYj
GӏFKYөÿҫ\ÿӫÿLӅXSKӕLYjWtQKOLrQWөFWURQJFKăPVyFYjFKLWUҧ
FǊQJQKѭFKRSKpSFiFGӏFKYө&KѭѫQJWUuQK0+3SKҧL
 7KӵFKLӋQYjFyKӧSÿӗQJEҵQJYăQEҧQYӟLVӕOѭӧQJFiFQKj
FXQJFҩSÿҫ\ÿӫÿӇÿҧPEҧRUҵQJQKӳQJKӝLYLrQ0HGL&DOQjR
ÿӫÿLӅXNLӋQQKұQFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ
FKX\rQNKRDFyWKӇQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөÿyPӝWFiFKNӏS
WKӡL
 &KLWUҧFiFGӏFKYөFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃQJRjLPҥQJOѭӟLFKR
TXêYӏPӝWFiFKNӏSWKӡLQӃX0+3NK{QJFyQKkQYLrQKD\
QKjFXQJFҩSFyKӧSÿӗQJOjQKӳQJQJѭӡLFyWKӇFXQJFҩSFiF
GӏFKYөÿy1KjFXQJFҩSQJRjLPҥQJOѭӟLFyQJKƭDOjPӝW
QKjFXQJFҩSNK{QJQҵPWURQJGDQKViFKFiFQKjFXQJFҩSFӫD
0+30+3SKҧLÿҧPEҧRTXêYӏNK{QJWKDQKWRiQWKrPEҩWNǤ
NKRҧQJuÿӇJһSPӝWQKjFXQJFҩSQJRjLPҥQJOѭӟL
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ĈҧPEҧRFiFQKjFXQJFҩSFyQăQJOӵFFXQJFҩSFiFGӏFKYө
FKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDPjFiFQKjFXQJFҩS
ÿyÿmÿӗQJêFXQJFҩS
ĈҧPEҧRUҵQJFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQ
NKRDPj0+3FKLWUҧFyVӕOѭӧQJWKӡLOѭӧQJYjSKҥPYLÿӫÿӇ
ÿiSӭQJQKXFҫXFӫDFiFKӝLYLrQ0HGL&DOÿӫÿLӅXNLӋQPjKӑ
SKөFYөĈLӅXQj\EDRJӗPÿҧPEҧRUҵQJKӋWKӕQJFKRSKpS
WKDQKWRiQFӫD0+3OjGӵDWUrQWtQKFҫQWKLӃWYӅPһW\WӃYjVӱ
GөQJFiFTX\WUuQKÿҧPEҧRF{QJEҵQJNKLiSGөQJFiFWLrXFKt
FҫQWKLӃWYӅPһW\WӃ
ĈҧPEҧRUҵQJFiFQKjFXQJFҩSFӫDKӑWKӵFKLӋQÿiQKJLiÿҫ\
ÿӫYӅQKӳQJFiQKkQFyWKӇQKұQÿѭӧFÿӏFKYөYjOjPYLӋFYӟL
QKӳQJQJѭӡLVӁQKұQÿѭӧFGӏFKYөÿӇSKiWWULӇQPӝWNӃKRҥFK
ÿLӅXWUӏJӗPFyFiFPөFWLrXÿLӅXWUӏYjFiFGӏFKYөVӁÿѭӧF
FXQJFҩS
&XQJFҩSêNLӃQWKӭKDLFӫDPӝWFKX\rQJLDFKăPVyFVӭFNKӓH
FyQăQJOӵFWURQJPҥQJOѭӟLFӫD0+3KRһFPӝWQJѭӡLQJRjL
PҥQJOѭӟLPLӉQSKtFKRTXêYӏ
ĈLӅXSKӕLFiFGӏFKYөPjKӑFXQJFҩSYӟLFiFGӏFKÿDQJÿѭӧF
FXQJFҩSFKRPӝWQJѭӡLWK{QJTXDPӝWFKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇP
VӭFNKӓHFKăPVyFFyTXҧQOêFӫD0HGL&DOKRһFYӟLQKjFXQJ
FҩSGӏFKYөFKăPVyFFKtQKFӫDTXêYӏÿӇÿҧPEҧRTX\ӅQ
ULrQJWѭFӫDWӯQJFiQKkQQKұQGӏFKYөÿѭӧFEҧRYӋQKѭFKR
ELӃWWURQJFiFTX\ÿӏQKFӫDOLrQEDQJYӅEҧRPұWWK{QJWLQVӭF
NKӓH
&XQJFҩSVӵWLӃSFұQFKăPVyFNӏSWKӡLEDRJӗPFXQJFҩS
GӏFKYXJLӡPӛLQJj\QJj\WURQJWXҫQNKLFҫQWKLӃWYӅ
PһW\WӃÿӇÿLӅXWUӏPӝWÿLӅXNLӋQWkPWKҫQFҫQFҩSFӭXKRһF
PӝWÿLӅXNLӋQNKҭQFҩSKRһFNKӫQJKRҧQJ
7KDPJLDQӛOӵFFӫD7LӇX%DQJWURQJYLӋFWăQJFѭӡQJFXQJFҩS
GӏFKYөPӝWFiFKFyêWKӭFYăQKyDFKRWҩWFҧKӝLYLrQEDR
JӗPQKӳQJQJѭӡLFyWUuQKÿӝWLӃQJ$QKKҥQFKӃYjFy[XҩW
WKkQYăQKyDYjVҳFWӝFÿDGҥQJ


&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏSKҧLÿҧPEҧRELӋQSKiSÿLӅXWUӏFӫDTXêYӏ
NK{QJEӏҧQKKѭӣQJ[ҩXYuTXêYӏVӱGөQJFiFTX\ӅQFӫDPuQK&KѭѫQJ7UuQK
%ҧR+LӇP6ӭF.KӓH7kP7KҫQFӫDTXêYӏSKҧLWXkQWKӫFiFÿLӅXOXұWKLӋQ
KjQKFӫD/LrQ%DQJYj7LӇX%DQJ FKҷQJKҥQ.KRҧQ9,FӫDĈҥR/XұW'kQ
4X\ӅQ &LYLO5LJKWV$FW QăPÿѭӧFWKӵFKLӋQEӣLFiFTX\ÿӏQKӣ
&)5SKҫQĈҥR/XұW&ҩP3KkQ%LӋW7XәL7iF $JH'LVFULPLQDWLRQ$FW 
QăPÿѭӧFWKӵFKLӋQEӣLFiFTX\ÿӏQKWҥL&)5SKҫQĈҥR/XұW
3KөF+ӗL 5HKDELOLWDWLRQ$FW QăPYj.KRҧQ,,Yj,,,FӫDĈҥR/XұWYӅ
1JѭӡL0ӻ.KX\ӃW7ұW $PHULFDQVZLWK'LVDELOLWLHV$FW FǊQJQKѭFiFTX\ӅQ
ÿѭӧFP{Wҧӣÿk\4XêYӏFyFiFTX\ӅQNKiFWKHROXұWSKiSWLӇXEDQJYӅÿLӅX
WUӏVӭFNKӓHWkPWKҫQYjFyWKӇPXӕQOLrQKӋ&{QJ7iF9LrQ%ҧR9Ӌ4X\ӅQ
/ӧL%ӋQK1KkQFӫDKҥWFӫDTXêYӏ Km\JӑLFKRVӣFKăPVyFVӭFNKӓHWkP
WKҫQFӫDKҥWFӫDTXêYӏFyWURQJGDQKEҥÿLӋQWKRҥLÿӏDSKѭѫQJYj\rXFҫX
ÿѭӧFJһS&{QJ7iF9LrQ%ҧR9Ӌ4X\ӅQ/ӧL%ӋQK1KkQ QӃXFyWKҳFPҳFFө
WKӇ
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4XêYӏFyTX\ӅQOұSJLҩ\FKӍWKӏWUѭӟF*Lҩ\FKӍWKӏWUѭӟFOjKѭӟQJGүQEҵQJ
YăQEҧQYӅYLӋFFKăPVyFVӭFNKӓHFKRTXêYӏÿѭӧFOXұWSKiS&DOLIRUQLDF{QJ
QKұQ1yWKѭӡQJFKRELӃWTXêYӏPXӕQGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHÿѭӧFFXQJ
FҩSQKѭWKӃQjRKRһFFKRELӃWTXêYӏPXӕQÿѭDUDFiFTX\ӃWÿӏQKJuQӃXKRһF
NKLTXêYӏNK{QJWKӇWӵQyLĈ{LNKLTXêYӏFyWKӇQJKHJLҩ\FKӍWKӏWUѭӟFÿѭӧF
P{WҧQKѭPӝWêQJX\ӋQWUӏOLӋXKRһFJLҩ\ӫ\TX\ӅQ

/XұWSKiS&DOLIRUQLDÿӏQKQJKƭDJLҩ\FKӍWKӏWUѭӟFOjKѭӟQJGүQKRһFJLҩ\ӫ\
TX\ӅQFKăPVyFVӭFNKӓHFiQKkQEҵQJOӡLKRһFYăQEҧQ PӝWWjLOLӋXEҵQJ
YăQEҧQFKRSKpSPӝWQJѭӡLÿѭDUDFiFTX\ӃWÿӏQKFKRTXêYӏ 7ҩWFҧFiF
FKѭѫQJWUuQK0+3SKҧLFyFiFFKtQKViFKYӅJLҩ\FKӍWKӏWUѭӟF&KѭѫQJWUuQK
0+3FӫDTXêYӏFyWKӇFXQJFҩSFKREҩWNǤQJѭӡLOӟQQjRÿӫÿLӅXNLӋQQKұQ
0HGL&DOWK{QJWLQEҵQJYăQEҧQYӅFiFFKtQKViFKFӫD0+3YӅJLҩ\FKӍWKӏ
WUѭӟFYjPӝWEҧQP{WҧYӅOXұWKLӋQKjQKFӫDWLӇXEDQJQӃXQJѭӡLOӟQÿy\rX
FҫXWK{QJWLQQj\1ӃXTXêYӏPXӕQ\rXFҫXWK{QJWLQQj\TXêYӏQrQJӑLFKR
VӕÿLӋQWKRҥLPLӉQSKtFӫDFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏÿѭӧFJKLӣSKҫQ
WUѭӟFFӫDWұSWjLOLӋXQj\ÿӇELӃWWKrPWK{QJWLQ

*Lҩ\FKӍWKӏWUѭӟFÿѭӧFWKLӃWNӃÿӇFKRSKpSPӑLQJѭӡLNLӇPVRiWYLӋFÿLӅXWUӏ
FӫDFKtQKPuQKQKҩWOjNKLKӑNK{QJWKӇFKRELӃWKѭӟQJGүQYӅVӵFKăPVyF
FӫDEҧQWKkQKӑĈk\OjPӝWWjLOLӋXSKiSOêFKRSKpSPӑLQJѭӡLFKRELӃW
WUѭӟFPRQJPXӕQFӫDKӑOjJuQӃXKӑNK{QJWKӇÿѭDUDFiFTX\ӃWÿӏQKFKăP
VyFVӭFNKӓHĈLӅXQj\FyWKӇJӗPFyQKӳQJYLӋFQKѭTX\ӅQFKҩSQKұQKD\Wӯ
FKӕLÿLӅXWUӏ\WӃSKүXWKXұWKD\OӵDFKӑQFKăPVyFVӭFNKӓHNKiF7ҥL
&DOLIRUQLDJLҩ\FKӍWKӏWUѭӟFJӗPFyKDLSKҫQ

6ӵFKӍÿӏQKFӫDTXêYӏYӅPӝWQJѭӡLÿҥLGLӋQ FiQKkQ ÿӇÿѭDUD
TX\ӃWÿӏQKYӅYLӋFFKăPVyFVӭFNKӓHFӫDTXêYӏYj
&iFKѭӟQJGүQFKăPVyFVӭFNKӓHFiQKkQFӫDTXêYӏ

1ӃXTXêYӏFyNKLӃXQҥLYӅFiF\rXFҫXJLҩ\FKӍWKӏWUѭӟFTXêYӏFyWKӇOLrQKӋ
6ӣ<7Ӄ&DOLIRUQLD'HSDUWPHQWRI3XEOLF+HDOWK/LFHQVLQJDQG&HUWLILFDWLRQ
'LYLVLRQEҵQJFiFKJӑLVӕ  KRһFJӱLWKѭÿӃQÿӏDFKӍ32
%R[066DFUDPHQWR&DOLIRUQLD
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0ӝWKӋWKӕQJFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFyNLӃQWKӭFYӅYăQKyDEDRJӗP
FiFNӻQăQJWKiLÿӝYjFKtQKViFKÿҧPEҧRQKXFҫXFӫDPӑLQJѭӡLÿӅXÿѭӧF
ÿiSӭQJWURQJPӝW[mKӝLFyFiFJLiWUӏQLӅPWLQYjWKLrQKѭӟQJÿDGҥQJYj
FyFiFFKӫQJWӝFW{QJLiRYjQJ{QQJӳNKiFQKDX1yOjPӝWKӋWKӕQJFҧL
WKLӋQFKҩWOѭӧQJFKăPVyFFKRWҩWFҧQJѭӡLGkQÿDGҥQJFӫD&DOLIRUQLDYj
FXQJFҩSFKRKӑVӵKLӇXELӃWYjW{QWUӑQJQKӳQJNKiFELӋWÿy




&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏFyWUiFKQKLӋPFXQJFҩSFiFGӏFKYө
FKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDFyFkQQKҳFYăQKyDYjQJ{QQJӳ
FKRQKӳQJQJѭӡLPjKӑSKөFYө9tGөQKѭQKӳQJQJѭӡLNK{QJQyLWLӃQJ
$QKKRһFQyLWLӃQJ$QKKҥQFKӃFyTX\ӅQQKұQÿѭӧFGӏFKYөEҵQJQJ{QQJӳ
ѭDGQJFӫDPuQKYjFyTX\ӅQ\rXFҫXWK{QJGӏFKYLrQ1ӃXFy\rXFҫXYӅ
WK{QJGӏFKYLrQSKҧLFXQJFҩSWK{QJGӏFKYLrQPLӉQSKt1KӳQJQJѭӡLWuP
GӏFKYөNK{QJFҫQSKҧLPDQJWKHRWK{QJGӏFKYLrQULrQJ&XQJFҩSGӏFKYө
ELrQGӏFKYjWK{QJGӏFKYӅFiFTX\ӅQOӧLSK~FOӧLYjELӋQSKiSÿLӅXWUӏFӫD
TXêYӏEҵQJQJ{QQJӳTXêYӏѭDGQJ7K{QJWLQFǊQJÿѭӧFFXQJFҩSӣFiF
KuQKWKӭFWKD\WKӃQӃXPӝWQJѭӡLNK{QJELӃWÿӑFKD\FyNKyNKăQYӅWKӏJLiF
3KҫQWUѭӟFFӫDWұSWjLOLӋXQj\FKRTXêYӏELӃWFiFKQKұQÿѭӧFWK{QJWLQQj\
&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏSKҧL
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
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&XQJFҩSFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRD
EҵQJQJ{QQJӳTXêYӏѭDGQJ
&XQJFҩSFiFEҧQÿiQKJLiYjELӋQSKiSÿLӅXWUӏWKtFKKӧSYӅPһWYăQ
KyD
&XQJFҩSPӝWVӵNӃWKӧSFiFSKѭѫQJSKiSFөWKӇYӅPһWYăQKyD
ÿӇÿiSӭQJFiFQKXFҫXYăQKyDNKiFQKDXWӗQWҥLWURQJKҥWFӫD
FKѭѫQJWUuQK0+3ÿӇWҥRUDPӝWKӋWKӕQJDQWRjQYjÿiSӭQJQKX
FҫXYăQKyD
&yQӛOӵFJLҧPWKLӇXUjRFҧQQJ{QQJӳ
&yQӛOӵFJLҧLTX\ӃWFiFQKXFҫXFөWKӇYӅYăQKyDFӫDQKӳQJ
QJѭӡLQKұQGӏFKYө
&XQJFҩSGӏFKYөPӝWFiFKFkQQKҳFYӅFiFTXDQÿLӇPFөWKӇWKHR
YăQKyDYӅEӋQKWұWYjVӭFNKӓH
&kQ %D$e FӫDTXêYӏWURQJYLӋFFXQJFҩSFiFGӏFK
YөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRD
&yPӝWTX\WUuQKÿӇGҥ\QKkQYLrQYjFiFQKjWKҫXFӫD0+3YӅ
;< $EӋQKWkPWKҫQFyQJKƭDOjJuWӯTXDQÿLӇPFӫDQJѭӡL
EӏEӋQKWkPWKҫQ
&XQJFҩSPӝWGDQKViFKFiFGӏFKYөYăQKyDQJ{QQJӳÿѭӧFFXQJ
FҩSWK{QJTXDFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏ
&XQJFҩSPӝWGDQKViFKFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ
FKX\rQNKRDYjFiFGӏFKYөNKiFFӫD0+3ÿѭӧFFXQJFҩSEҵQJ
QJ{QQJӳFKtQKFӫDTXêYӏ ÿѭӧFVҳS[ӃSWKHRÿӏDÿLӇPYjGӏFKYө
ÿѭӧFFXQJFҩS 
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Iang California

x
x

&XQJFҩSGӏFKWK{QJGӏFKPLӉQSKt4X\ÿӏQKQj\iSGөQJFKRPӑL
QJ{QQJӳNK{QJSKҧLWLӃQJ$QK
&XQJFҩSWK{QJWLQEҵQJYăQEҧQEҵQJFiFQJ{QQJӳÿtFKFiFKuQK
WKӭFWKD\WKӃYjWKHRFiFKWKtFKKӧSFyFkQQKҳFQKӳQJQKXFҫX
ÿһFELӋWFӫDQKӳQJQJѭӡLYtGөQKѭNKLӃPWKӏKRһFFyWUuQKÿӝ
ÿӑFKҥQFKӃ


x &XQJFҩSPӝWVӕÿLӋQWKRҥLPLӉQSKtWRjQWLӇXEDQJKRҥWÿӝQJJLӡ
PӛLQJj\QJj\PӛLWXҫQFyNKҧQăQJFXQJFҩSEҵQJQJ{QQJӳFӫD
TXêYӏÿӇFXQJFҩSWK{QJWLQFKRTXêYӏYӅFiFKWLӃSFұQFiFGӏFKYө
FKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRD7UѭӡQJKӧSQj\EDRJӗP
FiFGӏFKYөFҫQWKLӃWÿӇÿLӅXWUӏÿLӅXNLӋQNKҭQFҩSFӫDTXêYӏYj
FiFKVӱGөQJFiFTX\WUuQKJLҧLTX\ӃWYҩQÿӅFӫD0+3YjĈLӅX7UҫQ
&{QJ%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ
x 7uPKLӇXtWQKҩWPӝWOҫQPӛLQăPOLӋXQKӳQJQJѭӡLÿӃQWӯFiFFӝQJ
ÿӗQJÿDGҥQJYӅYăQKyDVҳFWӝFYjQJ{QQJӳFyWӵ[HPKӑOjQKұQ
ÿѭӧFFQJOӧLtFKWӯQKӳQJGӏFKYөJLӕQJQKѭÿҥLFK~QJKD\NK{QJ
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1ӃX TXê Yӏ FKR UҵQJ TXê Yӏ FҫQ FiF GӏFK Yө FKăP VyF VӭF NKӓH WkP WKҫQ
FKX\rQ NKRD TXê Yӏ Fy WKӇ QKұQ ÿѭӧF GӏFK Yө EҵQJ FiFK Wӵ \rX FҫX 0+3
FXQJFҩSFiFGӏFKYөÿy4XêYӏFyWKӇJӑLVӕPLӉQSKtFӫDFKѭѫQJWUuQK0+3
FӫDTXêYӏÿѭӧFJKLӣSKҫQWUѭӟFFӫDWұSWjLOLӋXQj\3KҫQWUѭӟFFӫDWұSWjL
OLӋXQj\YjSKҫQFyWrQOj&iF'ӏFK9өӣWUDQJFӫDWұSWjLOLӋXQj\VӁFXQJ
FҩSFKRTXêYӏWK{QJWLQYӅFiFGӏFKYөYjFiFKQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөÿyWӯ
FKѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏ

4XêYӏFǊQJFyWKӇÿѭӧFJLӟLWKLӋXÿӃQFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏÿӇQKұQ
ÿѭӧF FiF GӏFK Yө FKăP VyF VӭF NKӓH WkP WKҫQ FKX\rQ NKRD EҵQJ FiF FiFK
NKiF &KѭѫQJ WUuQK 0+3 FӫD TXê Yӏ SKҧL FKҩS QKұQ JLҩ\ JLӟL WKLӋX YӅ FiF
GӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDFӫDFiFEiFVƭYjFiFQKj
FXQJFҩSGӏFKYөFKăPVyFFKtQKNKiFOjQKӳQJQJѭӡLFKRUҵQJTXêYӏFyWKӇ
FҫQFiFGӏFKYөQj\YjFӫDFKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇPVӭFNKӓHFKăPVyFFyTXҧQ
OêFӫD0HGL&DOFӫDTXêYӏQӃXTXêYӏOjKӝLYLrQ7K{QJWKѭӡQJQKjFXQJ
FҩSKD\FKѭѫQJWUuQKEҧRKLӇPVӭFNKӓHFKăPVyFFyTXҧQOêFӫD0HGL&DOVӁ
FҫQFyVӵFKRSKpSFӫDTXêYӏKD\VӵFKRSKpSFӫDFKDPҽKD\QJѭӡLFKăP
VyF FӫD PӝW ÿӭD WUҿ ÿӇ YLӃW JLҩ\ JLӟL WKLӋX WUӯ SKL Oj WUѭӡQJ KӧS FҩS FӭX
1KӳQJFiQKkQYjWәFKӭFNKiFFǊQJFyWKӇYLӃWJLҩ\JLӟLWKLӋXÿӃQ0+3EDR
JӗPFiFWUѭӡQJKӑFFiFVӣGӏFKYөSK~FOӧLKRһF[mKӝLFӫDKҥWQJѭӡLEҧR
KӝQJѭӡLJLiPKӝKD\WKjQKYLrQJLDÿuQKYjFiFFѫTXDQWKӵFWKLSKiSOXұW

IM.46M%   *+,. 
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Nào? 

0ӝW Vӕ FKѭѫQJ WUuQK 0+3 ÿzL KӓL TXê Yӏ SKҧL [LQ SKpS FӫD FKѭѫQJ WUuQK
0+3 FӫD KҥW FӫD TXê Yӏ WUѭӟF NKL OLrQ KӋ PӝW QKj FXQJ FҩS GӏFK Yө 0ӝW
FKѭѫQJWUuQK0+3VӁJLӟLWKLӋXTXêYӏÿӃQPӝWQKjFXQJFҩSVҹQVjQJWKăP
NKiPFKRTXêYӏ&iFFKѭѫQJWUuQK0+3NKiFFKRSKpSTXêYӏWUӵFWLӃSOLrQ
KӋPӝWQKjFXQJFҩS&KѭѫQJWUuQK0+3FyWKӇiSGөQJPӝWVӕJLӟLKҥQYӅ
OӵDFKӑQQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏ&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏSKҧL
FKRTXêYӏFyFѫKӝLFKӑQWURQJVӕtWQKҩWKDLQKjFXQJFҩSNKLOҫQÿҫXTXêYӏ
EҳWÿҫXQKұQGӏFKYөWUӯSKL0+3FyOêGRFKtQKÿiQJWҥLVDRKӑNK{QJWKӇ
FKRTXêYӏOӵDFKӑQYtGөQKѭFKӍFyPӝWQKjFXQJFҩSFyWKӇFXQJFҩSGӏFK
YөTXêYӏFҫQ&KѭѫQJWUuQK0+3FӫDTXêYӏFǊQJSKҧLFKRSKpSTXêYӏWKD\
ÿәLQKjFXQJFҩS.KLTXêYӏ\rXFҫXWKD\ÿәLQKjFXQJFҩS0+3SKҧLFKR
SKpS TXê Yӏ FKӑQ WURQJ Vӕ tW QKҩW KDL QKj FXQJ FҩS WUӯ SKL Fy Oê GR FKtQK
ÿiQJ







Ĉ{LNKLFiFQKjFXQJFҩSFyKӧSÿӗQJFӫD0+3WӵUӡLNKӓL0+3KRһFWKHR
\rXFҫXFӫD0+3.KL[ҧ\UDWUѭӡQJKӧSQj\0+3SKҧLFyQӛOӵFYuWKLӋQ
FKtÿӇFXQJFҩSWK{QJEiREҵQJYăQEҧQFKҩPGӭWKӧSÿӗQJFӫDPӝWQKjFXQJ
FҩSFyKӧSÿӗQJFӫD0+3WURQJYzQJQJj\VDXNKLQKұQKD\JӱLWK{QJ
EiRFKҩPGӭWFKRWӯQJFiQKkQÿDQJQKұQÿѭӧFFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭF
NKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDWӯQKjFXQJFҩSÿy
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4XêYӏQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏYj0+3ÿӅXWKDPJLDTX\ӃWÿӏQKQKӳQJGӏFK
YөQjRTXêYӏFҫQQKұQWK{QJTXD0+3EҵQJFiFKWXkQWKӫFiFWLrXFKtFҫQ
WKLӃWYӅPһW\WӃYjGDQKViFKFiFGӏFKYөÿѭӧFFKLWUҧ [HPWUDQJYj 
Ĉ{LNKL0+3VӁÿӇTXêYӏYjQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏWӵTX\ӃWÿӏQK/~F
NKiFFKѭѫQJWUuQK0+3FyWKӇÿzLKӓLQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏ\rXFҫX
FKѭѫQJWUuQK0+3[HP[pWFiFOêGRPjQKjFXQJFҩSFKRUҵQJTXêYӏFҫQ
QKұQGӏFKYөWUѭӟFNKLFiFGӏFKYөÿyÿѭӧFFXQJFҩS&KѭѫQJWUuQK0+3SKҧL
VӱGөQJPӝWFKX\rQJLDFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFyQăQJOӵFÿӇWLӃQKjQK
[HP[pW4X\WUuQK[HP[pWQj\ÿѭӧFJӑLOjTX\WUuQKFKRSKpSWKDQKWRiQ
0+37LӇX%DQJÿzLKӓLFKѭѫQJWUuQK0+3SKҧLFyPӝWTX\WUuQKFKRSKpS
ÿӕLYӟLFiFGӏFKYөÿLӅXWUӏEDQQJj\WăQJFѭӡQJSKөFKӗLEDQQJj\YjWUӏOLӋX
KjQKYL 7%6 

4X\WUuQKFKRSKpSFӫD0+3SKҧLWXkQWKӫQKӳQJWKӡLKҥQFөWKӇĈӕLYӟL
TX\WUuQKFKRSKpSWLrXFKXҭQ0+3SKҧLÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKYӅ\rXFҫXFӫD
QKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏWURQJYzQJQJj\OӏFK1ӃXTXêYӏKRһFQKjFXQJ
FҩSFӫDTXêYӏFy\rXFҫXKRһFQӃX0+3FKRUҵQJYLӋFQKұQWKrPWK{QJWLQ
WӯQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏOjYuOӧLtFKFӫDTXêYӏWKӡLKҥQQj\FyWKӇÿѭӧF
JLDKҥQWӕLÿDWKrPQJj\OӏFK9tGөYӅNKLYLӋFJLDKҥQFyWKӇOjYuOӧLtFK
FӫDTXêYӏOjNKL0+3FKRUҵQJKӑFyWKӇSKrGX\ӋW\rXFҫXFӫDQKjFXQJFҩS
FӫDTXêYӏQӃX0+3FyWKrPWK{QJWLQWӯQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏYjVӁSKҧL
WӯFKӕL\rXFҫXQӃXNK{QJFyWK{QJWLQÿy1ӃX0+3JLDKҥQWKӡLKҥQ0+3
VӁJӱLWK{QJEiREҵQJYăQEҧQFKRTXêYӏELӃW

1ӃXQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏKRһF0+3FKRUjQJWtQKPҥQJVӭFNKӓHKD\
NKҧQăQJFӫDTXêYӏWURQJYLӋFFyÿѭӧFGX\WUuKD\SKөFKӗLFKӭFQăQJWӕLÿD
JһSQJX\KLӇPQӃXWXkQWKHRNKXQJWKӡLJLDQQJj\0+3SKҧLÿѭDUDTX\ӃW
ÿӏQKWURQJYzQJQJj\OjPYLӋF1ӃXTXêYӏKRһFQKjFXQJFҩSFӫDTXêYӏFy
\rXFҫXKRһFQӃX0+3FKRUҵQJYLӋFQKұQWKrPWK{QJWLQWӯQKjFXQJFҩSFӫD
TXêYӏOjYuOӧLtFKFӫDTXêYӏWKӡLKҥQQj\FyWKӇÿѭӧFJLDKҥQWӕLÿDWKrP
QJj\OӏFKQӳD

1ӃX0+3NK{QJÿѭDUDTX\ӃWÿӏQKWURQJWKӡLKҥQEҳWEXӝFÿӕLYӟL\rXFҫX
FKRSKpSWLrXFKXҭQKRһFJLҧLTX\ӃWQKDQK0+3SKҧLJӱLFKRTXêYӏ7K{QJ
%iR%LӋQ3KiS*LҧL4X\ӃWFKRELӃWUҵQJFiFGӏFKYөÿyEӏWӯFKӕLYjFKRELӃW
TXêYӏFyWKӇQӝSÿѫQNKiQJQJKӏKRһF\rXFҫXPӝWEXәLĈLӅX7UҫQ&{QJ
%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ [HPWUDQJ 

4XêYӏFyWKӇKӓL0+3ÿӇELӃWWKrPWK{QJWLQYӅTX\WUuQKFKRSKpSFӫDKӑ
+m\WKDPNKҧRSKҫQWUѭӟFFӫDWұSWjLOLӋXQj\ÿӇELӃWFiFK\rXFҫXWK{QJWLQ
1ӃXTXêYӏNK{QJÿӗQJêYӟLTX\ӃWÿӏQKFӫD0+3YӅTX\WUuQKFKRSKpSTXê
YӏFyWKӇQӝSNKiQJQJKӏFKR0+3KRһF\rXFҫXPӝWEXәLĈLӅX7UҫQ&{QJ
%ҵQJ&ҩS7LӇX%DQJ [HPWUDQJ 
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+ҫXKӃWFiFFKѭѫQJWUuQK0+3VӱGөQJFiFORҥLQKjFXQJFҩSNKiFQKDXÿӇFXQJFҩS
FiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRD1KӳQJQKjFXQJFҩSQj\EDR
JӗP










&iF1Kj&XQJ&ҩS/j&i1KkQ&iFFKX\rQJLDFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ
FKҷQJKҥQQKѭFiFEiFVƭFyKӧSÿӗQJYӟLFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXê
YӏÿӇFXQJFҩSFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDWҥLPӝW
SKzQJNKiPYjKRһFP{LWUѭӡQJWURQJFӝQJÿӗQJ
&iF1Kj&XQJ&ҩS1KyPĈk\OjFiFQKyPFKX\rQJLDFKăPVyFVӭFNKӓH
WkPWKҫQOjPӝWQKyPFiFFKX\rQJLDFyKӧSÿӗQJYӟLFKѭѫQJWUuQK0+3
FӫDKҥWFӫDTXêYӏÿӇFXQJFҩSFiFGӏFKYөFKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQ
FKX\rQNKRDWҥLPӝWSKzQJNKiPYjKRһFP{LWUѭӡQJWURQJFӝQJÿӗQJ

&iF1Kj&XQJ&ҩS/j7ә&KӭFĈk\OjFiFSKzQJNKiPVӭFNKӓHWkPWKҫQ
FiFFѫTXDQKD\FѫVӣGR0+3VӣKӳXKD\ÿLӅXKjQKKRһFFyKӧSÿӗQJYӟL
FKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏÿӇFXQJFҩSGӏFKYөWҥLSKzQJNKiP
YjKRһFP{LWUѭӡQJWURQJFӝQJÿӗQJ

&iF1Kj&XQJ&ҩS/j%ӋQK9LӋQ4XêYӏFyWKӇÿѭӧFFKăPVyFKD\SKөFYө
WҥLPӝWEӋQKYLӋQ7UѭӡQJKӧSQj\FyWKӇOjPӝWSKҫQFӫDÿLӅXWUӏFҩSFӭX
KRһFYu0+3FӫDTXêYӏFXQJFҩSFiFGӏFKYөTXêYӏFҫQWURQJGҥQJP{L
WUѭӡQJQj\
1ӃXTXêYӏPӟLWKDPJLDFKѭѫQJWUuQK0+3PӝWGDQKViFKKRjQFKӍQKYӅ
FiFQKjFXQJFҩSWURQJFKѭѫQJWUuQK0+3FӫDKҥWFӫDTXêYӏVDXSKҫQQj\
FӫDWұSWjLOLӋXFyWK{QJWLQYӅÿӏDÿLӇPFӫDFiFQKjFXQJFҩSFiFGӏFKYө
FKăPVyFVӭFNKӓHWkPWKҫQFKX\rQNKRDPjKӑFXQJFҩSYjQKӳQJWK{QJWLQ
NKiFÿӇJL~STXêYӏQKұQÿѭӧFVӵFKăPVyFEDRJӗPWK{QJWLQYӅFiFGӏFKYө
YăQKyDYjQJ{QQJӳNKҧGөQJӣFiFQKjFXQJFҩS1ӃXTXêYӏFyWKҳFPҳFYӅ
FiFQKjFXQJFҩSKm\JӑLVӕÿLӋQWKRҥLPLӉQSKtFӫDFKѭѫQJWUuQK0+3FӫD
TXêYӏQҵPӣSKҫQWUѭӟFFӫDWұSWjLOLӋXQj\
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