
Thành phố Austin (“Thành phố”) đang tiến hành một Nghiên cứu về Bất bình đẳng đối với các chương 
trình Doanh nghiệp thuộc sở hữu Dân tộc thiểu số - Phụ nữ (“M/WBE”) và Doanh nghiệp trong Tình 
trạng Bất lợi (“DBE”) nhằm đảm bảo rằng các M/W/DBE có quyền tiếp cận bình đẳng với các cơ hội ký 
kết hợp đồng và rằng các chương trình hiện tại của Thành phố vẫn có thể chống giữ một cách hợp pháp 
và thành công về mặt hành chính. 

Một nghiên cứu về bất bình đẳng đòi hỏi tập hợp chứng cứ nhằm xác định xem liệu Thành 
phố có cơ sở vững chắc để thực hiện các biện pháp khắc phục hợp đồng dựa trên nhận thức về 
chủng tộc và giới đối với các hợp đồng dùng vốn địa phương, cũng như để điều chỉnh phù hợp 
theo phạm vi hẹp cho các chương trình M/W/DBE của thành phố hay không. Những chứng cứ 
này bao gồm bằng chứng thống kê về sự bất bình đẳng, nếu có, giữa tình trạng sẵn có của các 
M/WBE và việc vận dụng các chương trình này trong các hợp đồng dùng vốn địa phương cũng 
như các hợp đồng phụ liên quan và trong toàn bộ nền kinh tế Austin nói chung. 

Nghiên cứu sẽ kiểm tra thêm các yếu tố cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp, chẳng 
hạn như quyền tiếp cận vốn kinh doanh, mối liên kết, mạng lưới, nhà cung cấp và các nguồn lực 
khác. Nghiên cứu cũng sẽ thu thập bằng chứng qua giai thoại về bất cứ ảnh hưởng liên tục nào 
của tình trạng phân biệt đối xử về chủng tộc và giới tính trong quá khứ hay ở hiện tại, và tác 
động của các chương trình M/W/DBE hiện hữu. Cuối cùng, nghiên cứu sẽ xem xét các chương 
trình và hoạt động hiện hữu của Thành phố, đồng thời đưa ra khuyến nghị về các sáng kiến và 
cải tiến trong tương lai. 

Hợp đồng thực hiện nghiên cứu này đã được trao cho Colette Holt & Associates (“CHA”), một 
nhóm chuyên gia được công nhận trên toàn quốc về các nghiên cứu bất bình đẳng và các 
chương trình M/WBE, kết hợp với các đối tác địa phương là Cultural Strategies, Inc., Pink 
Consulting và Adisa Public Relations, Inc. 

Các chủ doanh nghiệp và các bên quan tâm khác có thể tham gia như thế nào? Sự tham gia 
của các bên liên quan và chủ doanh nghiệp có tính quyết định đối với kết quả nghiên cứu theo 
hai cách quan trọng. 

Trước tiên, nhóm nghiên cứu sẽ liên hệ với các doanh nghiệp để xác nhận thông tin về các hợp 
đồng cụ thể và/hoặc để nhận thêm những thông tin hợp đồng mà hiện tại Thành phố không 
được biết hoặc không thể tiếp cận.  Cũng như hầu hết các cơ quan chính phủ, Thành phố chưa 
thu thập được tất cả các loại hồ sơ hợp đồng chuyên biệt cần thiết cho nghiên cứu này. Do vậy, 
nhà tư vấn phải dựa vào các công ty chủ chốt để bổ sung dữ liệu còn thiếu. Thông tin này rất 
quan trọng đối với việc tạo lập bản phân tích chính xác về tình trạng vận dụng M/W/DBE trong 
các dự án của Thành phố. Với sự ủng hộ và hỗ trợ của các chủ doanh nghiệp, nghiên cứu này sẽ 
đem lại một bức tranh hoàn chỉnh về các hoạt động ký kết hợp đồng của Thành phố. Nghiên 
cứu sẽ liên hệ với một số công ty để đề nghị cung cấp những dữ liệu đó. CHA sẽ làm việc với các 
công ty này để quá trình thực hiện trở nên dễ dàng nhất có thể. 



Thứ hai, chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn các nhóm nhỏ chủ doanh nghiệp/bên liên quan. Các 
buổi phỏng vấn này được thiết kế để người tham gia có thể chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết 
trong việc làm ăn kinh doanh với Thành phố, cũng như các rào cản khi tìm việc trong nền kinh tế 
đại Austin. CHA cũng sẽ thực hiện một cuộc khảo sát điện tử nhằm thu thập thêm thông tin. 
Thông tin có được từ các phương pháp thu thập dữ liệu này sẽ là một thành phần quan trọng 
trong việc phân tích xem các chương trình M/WBE và DBE có còn được điều chỉnh phù hợp 
theo phạm vi hẹp hay không. Để tìm hiểu về các buổi phỏng vấn liên quan đến doanh nghiệp 
hoặc tổ chức của quý vị, vui lòng gửi email cho CHA theo địa chỉ austin-study@mwbelaw.com. 
Chúng tôi cũng hoan nghênh những thông tin gửi qua văn bản hoặc các bằng chứng khác. 

 


