
SB 5141: The Healthy  
Environment for All (“HEAL”) Act

Healthy Environment for All Act (HEAL, Đạo Luật Môi Trường Lành Mạnh cho Tất Cả), thường được gọi là 
HEAL Act, đã được thông qua và ban hành vào năm 2021 và được hệ thống hóa tại Revised Code of Washington 
(RCW, Bộ Luật Sửa Đổi của Washington) 70A.02. Việc lập pháp này là kết quả của các khuyến nghị được đưa ra 
tại Báo Cáo của Nhóm Chuyên Trách về Công Bằng Môi Trường Tháng 10 Năm 2020. Các mục tiêu của HEAL 
Act là làm giảm sự chênh lệch về môi trường và sức khỏe trên toàn Tiểu Bang Washington, đồng thời ưu tiên 
các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và các cộng đồng quá tải bằng cách tích hợp Environmental Justice (EJ, công 
bằng môi trường) vào một số hoạt động của cơ quan tiểu bang bao gồm: kế hoạch chiến lược, kế hoạch gắn kết 
cộng đồng và quy trình quyết định để phát triển ngân sách, chi tiêu và cấp hoặc giữ lại các quyền lợi. Đây là luật 
đầu tiên ở Washington nhằm tạo ra cách tiếp cận phối hợp cho EJ trong toàn chính quyền tiểu bang.
 
Công Bằng Môi Trường Là Gì?
Dựa trên định nghĩa của United States Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa 
Kỳ) , HEAL Act định nghĩa EJ là “sự đối xử công bằng và tham gia thiết thực của tất cả mọi người không phân 
biệt chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc thu nhập về việc xây dựng, thực hiện và thực thi các luật, quy 
tắc và chính sách về môi trường. Công bằng môi trường bao gồm việc giải quyết các tác động không cân xứng 
về môi trường và sức khỏe trong tất cả các luật, quy tắc và chính sách có tác động đến môi trường bằng cách ưu 
tiên các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và các cộng đồng quá tải, phân phối công bằng các nguồn lực và quyền 
lợi, đồng thời loại bỏ mối nguy hại.”1

HEAL Act Yêu Cầu Những Gì?
HEAL Act yêu cầu bảy cơ quan tiểu bang áp dụng những yêu cầu EJ cụ thể cho hoạt động của họ. Các cơ 
quan này là Department of Agriculture (Sở Nông Nghiệp), Department of of Commerce (Sở Thương Mại), 
Department of of Ecology (Sở Sinh Thái), Department of Health (Sở Y Tế), Department of Natural Resources 
(Sở Tài Nguyên Thiên Nhiên), Department of Transportation (Sở Giao Thông Vận Tải), cùng Puget Sound 
Partnership (Cơ Quan Quan Hệ Đối Tác Puget Sound). Các cơ quan khác có thể chọn tham gia để thực hiện 
HEAL Act. HEAL Act thành lập Hội Đồng EJ. Các thành viên của Hội Đồng EJ do Thống Đốc bổ nhiệm và 
tư vấn cho các cơ quan được bảo hiểm và lựa chọn tham gia về việc kết hợp EJ vào các hoạt động của cơ quan. 
HEAL Act hướng dẫn Department of Health (Sở Y Tế) tiếp tục duy trì và thường xuyên cập nhật Bản Đồ 
Washington Environmental Health Disparities (EHD, Chênh Lệch về Sức Khỏe Môi Trường của Washington).

HEAL Act Đang Được Triển Khai Như Thế Nào? 
Luật quy định các tiêu chuẩn hành nghề đối với các cơ quan, đồng thời tìm cách thúc đẩy và phối hợp công 
việc. Department of Health triệu tập Nhóm Công Tác Liên Cơ Quan của EJ để hỗ trợ công việc của Hội Đồng 
EJ và đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan. Nhóm Công Tác Liên Cơ Quan và các cơ quan tiểu bang thực hiện 
HEAL Act sẽ làm việc theo phương thức lặp lại với Hội Đồng EJ.

Office of the Attorney General (AGO, Văn Phòng Tổng Chưởng Lý) đã chọn tham gia thực hiện HEAL Act khi 
việc lập pháp được thông qua vào năm 2021. AGO sẽ ban hành các yêu cầu của HEAL Act theo thời hạn lập 
pháp. AGO cam kết tích hợp các nguyên tắc và thực hành của EJ đã được Hội Đồng EJ và Nhóm Công Tác Liên 
Cơ Quan thông qua vào các hoạt động của cơ quan.

1  RCW 70A.02.010(8)
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Thời Hạn HEAL Act
HEAL Act yêu cầu các cơ quan tiểu bang được ủy quyền phải:

1. Xây dựng kế hoạch gắn kết cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia thiết thực và trực 
tiếp của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và các cộng đồng quá tải trước ngày 1 tháng 7 năm 2022;

2. Cung cấp báo cáo thường niên cho Hội Đồng EJ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022;
3. Kết hợp kế hoạch triển khai EJ vào các kế hoạch chiến lược của cơ quan trước ngày 1 tháng 1 năm 2023;
4. Công bố danh sách các hành động quan trọng của cơ quan cần có đánh giá EJ trên trang web của cơ 

quan và thông báo cho Washington State Register trước ngày 1 tháng 7 năm 2023 và thông báo định kỳ 
sau đó;

5. Tiến hành đánh giá EJ đối với các hành động quan trọng của cơ quan và tạo cơ hội bình luận công 
chúng về các quyết định của đánh giá bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023;

6. Kết hợp các nguyên tắc EJ vào quy trình quyết định về ngân sách, tài trợ và chi tiêu bắt đầu từ ngày 1 
tháng 7 năm 2023;

7. Xuất bản báo cáo tổng quan thường niên trên trang web của Office of Financial Management (OFM, 
Văn Phòng Quản Lý Tài Chính) về việc thực hiện các mục từ 3-6 của cơ quan bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 
năm 2024;

8. Xác định các hành động bổ sung quan trọng của cơ quan trước ngày 1 tháng 7 năm 2025; và
9. Xây dựng khung tham vấn bộ lạc với sự phối hợp của các chính quyền bộ lạc.
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