
                              Sở Cảnh Sát Seattle  
                                   Body-Worn Video Program  
(Chương Trình Cảnh Sát Sử Dụng Máy Quay Video Gắn Trên Người) 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.seattle.gov/police/bodyworn 
Đã cập nhật: Ngày 14 tháng 12 năm 2017 

 
Mục Tiêu Của Chương Trình 

Củng cố niềm tin của người dân vào Sở Cảnh Sát 
Seattle (SPD) và mang đến tính minh bạch cao hơn 
trong các hoạt động của nhân viên cảnh sát.  

Việc ghi hình lại các tương tác liên quan đến quy trình 
thực thi pháp luật giữa nhân viên cảnh sát và người 
dân giúp cung cấp thông tin có giá trị về trách nhiệm 
giải trình của nhân viên cảnh sát và điều tra hình sự có 
hiệu quả. 
 

 
Phạm Vi 

• 850 cảnh sát tiền tuyến, mặc đồng phục ở tất cả các 
quận sẽ được gắn máy quay phim 

• Một số đơn vị đặc biệt (SWAT, nhân viên cảnh sát 
giao thông đi xe máy, v.v) sẽ được gắn máy quay 
phim 

• Các xe tuần tra sẽ tiếp tục sử dụng các máy quay 
video gắn trên xe tuần tra của họ. 

Chi Tiết 

• SPD đang ký kết với Axon về máy quay phim, bộ 
lưu trữ kỹ thuật số, và phần mềm  

• Các nhân viên cảnh sát mặc thường phục sẽ được 
gắn máy quay phim ở phần thân trên 

• Video sẽ được mã hóa và lưu trữ an toàn trong các 
máy chủ riêng, ngoài trang web (“đám mây”) 

• Quyền truy cập trực tiếp vào video được lưu trữ chỉ 
dành cho nhân viên SPD được ủy quyền 

• Các video có thể được đăng công khai hoặc cung 
cấp cho các cơ quan khác trong những trường hợp 
cụ thể, làm mờ những phần nhạy cảm theo luật 
tiểu bang 

• Việc đăng video có thể do yêu cầu của người 
dân/phương tiện truyền thông, sử dụng làm bằng 
chứng để truy tố, hoặc là một phần của cuộc điều 
tra 

 

Lịch Sử 

• Chương trình thí điểm thử nghiệm vào đầu năm 
2015 - đã đánh giá các phản hồi của người dân và 
của nhân viên cảnh sát đối với việc sử dụng máy 
quay phim 

• Hợp đồng ký kết với Axon cho các trang thiết bị máy 
quay vào tháng 12 năm 2016, sau quá trình đấu 
thầu cạnh tranh 

• Chương trình thí điểm ba tháng với các nhân viên 
cảnh sát đi xe đạp phía Tây Precinct bắt đầu từ 
tháng 12 năm 2016 để thu thập thông tin chuẩn bị 
cho việc áp dụng đối với toàn bộ sở cảnh sát 

• Vào tháng 05 năm 2017, chính sách sử dụng máy 
quay video gắn trên người của SPD đã được thẩm 
phán liên bang phê duyệt như là một phần của thỏa 
thuận ràng buộc pháp lý với Department of Justice 
(Bộ Tư Pháp) 

Sự Tham Gia Của Cộng Đồng 

Seattle City Council (Hội Đồng Thành Phố Seattle) đã 
chỉ đạo SPD tiến hành hai quy trình có sự tham gia của 
cộng đồng vào chương trình. Quy trình bao gồm các 
cuộc họp thường xuyên với các thành viên trong cộng 
đồng từ các tổ chức như Seattle Community Police 
Commission (Ủy Ban Cảnh Sát Cộng ĐồngSeattle), 
American Civil Liberties Union (ACLU, Liên Đoàn Tự 
Do Dân Sự Hoa Kỳ), và Coalition Ending Gender-
Based Violence (Liên Minh Chấm Dứt Bạo Lực Về 
Giới), thảo luận theo nhóm lớn (với hơn 90 nhà lãnh 
đạo cộng đồng được mời), và các cuộc họp cộng 
đồng. 
  

Tình Trạng Hiện Tại 

• Seattle City Council đã công bố về quỹ dự án vào 
tháng 02 năm 2017 

• Thị trưởng đã ban hành Chỉ thị Hành chính 2017-03, 
yêu cầu SPD bắt đầu tập huấn nhân viên cảnh sát 
và triển khai sử dụng máy quay phim gắn trên người 
trên toàn thành phố  

• Các máy quay phim đang được triển khai trên cơ sở 
từng khu vực một, theo lịch trình: Khu vực phía Tây 
Precinct - Tháng 09 năm 2017, phía Bắc Precinct - 
Tháng 10 năm 2017, phía Đông Precinct - Tháng 11 
năm 2017, phía Nam Precinct - Tháng 12 năm 2017, 
phía Tây Nam Precinct - Tháng 01 năm 2018 
 

 

  

http://www.seattle.gov/police/bodyworn


Khi Nhân Viên Cảnh Sát Bắt Đầu/Dừng Ghi Hình 

 

Bắt Đầu Ghi Hình 
 

• Nhận các cuộc gọi 911 
• Dừng phương tiện và yêu cầu dừng lại vì 

có nghi ngờ hợp lý ("Terry") 
• Nhân viên cảnh sát theo dõi hoạt động tội 

phạm 
• Bắt giữ và tịch thu 
• Khám xét và kiểm kê đối với các phương 

tiện vận tải, người hoặc nhà ở 
• Nghi ngờ đối với việc vận chuyển 
• Theo dõi phương tiện vận tải 
• Thẩm vấn các nghi phạm, nạn nhân và 

nhân chứng 
 

Dừng Ghi Hình 
 

• Người cư trú hoặc người có quyền ở trong 
nhà yêu cầu một cảnh sát tắt máy quay 
phim trước khi vào khu nhà riêng (trừ khi có 
hành vi phạm tội đang diễn ra hoặc các 
nhân viên cảnh sát có lệnh bắt giữ) 

• Nhân viên cảnh sát đã hoàn thành cuộc 
điều tra của họ 

• Khả năng nhân viên cảnh sát sẽ liên hệ 
thêm với bất kỳ người nào trong sự việc rất 
thấp 

 

 

 

 

Khi Các Nhân Viên Cảnh Sát Không Ghi Hình Hoặc Có Quyền Tự Quyết Đối Với Việc Ghi Hình 

 

Không Ghi Hình (Ngoại Trừ Mục Đích Thực 
Thi Pháp Luật Trực Tiếp, Như Có Hành Vi 

Phạm Tội Đang Diễn Ra) 
 

• Trong nhà vệ sinh 
• Trong phòng giam 
• Bên trong các cơ sở y tế, sức khoẻ tâm 

thần, tư vấn, hoặc trị liệu 
• Người cư trú hoặc người có quyền ở trong 

nhà yêu cầu một cảnh sát tắt máy quay 
phim trước khi vào khu nhà riêng (trừ khi có 
hành vi phạm tội đang diễn ra hoặc các 
nhân viên cảnh sát có lệnh bắt giữ) 

• Những người đang thực hiện hợp pháp 
quyền tự do ngôn luận, báo chí, giao thiệp, 
hội họp, hoặc tôn giáo của họ 

 
 

Các Nhân Viên Cảnh Sát Có Quyền Tự 
Quyết Đối Với Việc Ghi Hình 

 
• Các cảnh tượng cần tôn trọng sự riêng tư 

và nhân phẩm của một cá nhân hơn là tính 
cần thiết của việc ghi hình lại một sự việc 
như: 

o Cảnh tử vong tự nhiên 
o Dấu hiệu báo trước về sự tử vong 
o Phỏng vấn trẻ em hoặc nạn nhân 

bị tấn công tình dục 
o Phản đối về văn hoá hoặc tôn giáo 

khi được ghi hình 
o Khi việc sử dụng máy quay phim 

gắn trên người sẽ cản trở hoặc 
hạn chế sự hợp tác của nạn nhân 
hoặc nhân chứng 

 

 


