
Thu thập Thông tin Tình báo và Kiểm tra 
Theo dõi Tầm soát của Cảnh sát - Cập nhật 
Kết thúc Kế hoạch 
Báo cáo 
 
Chúng tôi lập ra trang web này để chia sẻ kết quả của giai đoạn lập kế hoạch kiểm tra thông tin 
tình báo của cảnh sát và cho quý vị biết cách chúng tôi đưa ra mục tiêu kiểm tra. 
Được công bố 
__ 
Trong bài viết này 

• Giới thiệu 
• Kết quả lập kế hoạch kiểm tra 
• Mục tiêu kiểm tra 
• Các bước tiếp theo của chúng tôi 
• Hãy cùng tham gia 

Giới thiệu 
Hàng năm, Kiểm tra viên của Thành phố tổng hợp danh sách các chuyên đề để cán bộ thực hiện 
kiểm tra. Năm nay, chủ đề của cảnh sát là thu thập và giám sát thông tin tình báo và bối cảnh là 
một số lượng lớn chưa từng có các cuộc biểu tình trên đường phố để phản đối vụ sát hại George 
Floyd của một sĩ quan cảnh sát Minneapolis. 

Kết quả lập kế hoạch kiểm tra 

 
Đối với cuộc kiểm tra này, việc xem xét các tài liệu bao gồm: các cuộc kiểm tra trước đây của 
chúng tôi và các tài liệu Đánh giá Cảnh sát Độc lập; phương tiện truyền thông; chính sách tốt 
nhất; luật liên bang, tiểu bang và địa phương, chỉ thị của cảnh sát và các quy trình hoạt động tiêu 
chuẩn; và tham gia với các thành viên cộng đồng trong các cuộc họp và biểu mẫu trực tuyến. 

Các cuộc phỏng vấn bao gồm: 

• Các Chuyên gia và các Tổ chức Cộng đồng: American Civil Liberties Union Oregon, 
Coalition of Communities of Color, Western States Center, Portland Cop Watch, Word is 
Bond, Secure Justice, Technology Association of Oregon, Council on American-Islamic 
Relations Oregon, Latino Network, PDX Privacy, và Future of Privacy Forum 

Lập kế hoạch Thực địa Báo cáo Theo dõi 



• Nhân viên Cảnh sát: Đơn vị Tình báo Hình sự, Hỗ trợ Trên không, Bằng chứng Pháp y, 
Hỗ trợ Công nghệ, Hệ thống Quản lý Hồ sơ, Thám tử, Quản lý Đám đông, Chính sách và 
Tổng thanh tra 

• Nhân viên Thành phố khác: Nhóm Dữ liệu Mở, Bảo mật Thông tin, Văn phòng Luật sư 
Thành phố và Văn phòng Ngân sách 

• Nhân viên Văn phòng Kiểm tra: Đánh giá Cảnh sát Độc lập, Thanh tra Thành phố 
• Kiểm tra viên Khác: District of Columbia, San Francisco, và Tổng trưởng Tiểu bang 

Oregon 

Quan sát chung: 

• Đây là một chủ đề được quan tâm nhiều liên quan đến thông tin công khai hạn chế, dẫn 
đến sự mất lòng tin 

• Mọi người không biết Đơn vị Tình báo Hình sự làm gì hoặc liệu công việc của nó có 
mang lại lợi ích hay không 

• Các công nghệ mới đang vượt xa các chính sách và biện pháp bảo vệ pháp lý 
• Người da màu bị ảnh hưởng không cân xứng bởi sự giám sát của cảnh sát, điều này được 

hỗ trợ bởi nghiên cứu 

Những gì chúng tôi học được đã dẫn đến mục tiêu kiểm tra sau đây. 

Mục tiêu kiểm tra 

Cảnh sát có thu thập thông tin tình báo và tiến hành điều tra tội phạm theo cách 
bảo vệ quyền riêng tư và quyền tự do dân sự trong các cuộc biểu tình diễn ra từ 
Tháng Năm, 2020 đến Tháng Năm, 2021 không? 

Mối quan ngại được xác định, nhưng không được chọn 

Chúng tôi đã chọn mục tiêu kiểm tra ở trên dựa trên đánh giá của chúng tôi về các khu vực có 
mức độ rủi ro và mối quan ngại của cộng đồng lớn nhất. Tuy nhiên, có những khu vực quan 
trọng khác có rủi ro tương đối thấp hơn vẫn là một mối quan ngại. Bao gồm: 

• Lo ngại rằng cảnh sát đang theo dõi thông tin về mọi người và xác định mọi người là 
thành viên băng nhóm mà không dựa trên sự nghi ngờ hợp lý. Chúng tôi không bao gồm 
điều này vì chúng tôi đã kiểm tra chủ đề này vào năm 2017 và nhiều khuyến nghị chính 
vẫn còn tồn tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chủ đề quan trọngnày. 

• Lo ngại rằng cảnh sát đang hợp tác với chính phủ liên bang theo những cách mà họ 
không nên thực hiện. Chúng tôi không bao gồm điều này bởi vì chúng tôi nghe được ít 
hơn về điều này so với những mối quan ngại khác mà chúng tôi đã chọn, và Thành phố 
đã có các chính sách đặc biệt liên quan đến việc hợp tác với Cơ quan Thi hành Luật Nhập 
cư và Hải quan Hoa Kỳ và Lực lượng Đặc nhiệm Phối hợp Chống Khủng bố. 

• Lo ngại rằng Đơn vị Tình báo Hình sự không tăng thêm giá trị cho Thành phố. Chúng tôi 
không bao gồm điều này vì Văn phòng Ngân sách nói rằng đây là một đơn vị nhỏ và 
không có gì lạ khi Văn phòng không báo cáo hiệu quả hoạt động đối với các mục ngân 

https://www.portland.gov/audit-services/news/2019/5/20/police-bureau-ended-most-active-list-gang-members-and-associates


sách ít quan trọng hơn. Chúng tôi xác định rằng đây là rủi ro thấp hơn so với một số lo 
ngại khác mà chúng tôi đã nghe thấy. 

Các bước tiếp theo của chúng tôi 

 

• Trả lời mục tiêu kiểm tra thông qua các yêu cầu thông tin bổ sung và phỏng vấn 
• Lập kế hoạch hoàn thành nghiên cứu thực địa vào mùa thu 
• Biên soạn một báo cáo có sẵn công khai với các phát hiện và khuyến nghị. Để nhận thông 

báo khi báo cáo hoàn tất: 
o Đăng ký nhận cập nhật thông tin qua email 
o Theo dõi chúng tôi trên Twitter 

• Liên lạc lại với Cục một năm sau khi báo cáo đánh giá được công bố để kiểm tra tình 
trạng của các khuyến nghị. 

 

Hãy cùng tham gia 
Nếu quý vị quan tâm đến các vấn đề của cảnh sát nằm ngoài phạm vi kiểm tra của chúng tôi, có 
các lựa chọn khác để quý vị tham gia hoặc để được lắng nghe: 

• Tham gia cuộc họp Ủy ban Portland về Công tác Trị an Gắn kết với Cộng đồng. Ủy ban 
họp hàng tháng để làm việc với Thị trưởng và Cục Cảnh sát nhằm đạt được các mục tiêu 
về trị an công bằng, sự tham gia có ý nghĩa của cộng đồng và sự tin tưởng. 

• Gửi khiếu nại về một sĩ quan không tuân theo các quy tắc đến Cơ quan Đánh giá Cảnh sát Độc 
lập thuộc Văn phòng Kiểm tra Thành phố. 

• Chia sẻ mối quan ngại của quý vị với một thành viên Hội đồng Thành phố. Thị trưởng là 
ủy viên giám sát Cục Cảnh sát, nhưng mỗi thành viên Hội đồng có một phiếu biểu quyết 
về các sắc lệnh và nghị quyết liên quan đến trị an. 

o Thị trưởng Ted Wheeler | (503) 823-4120 
o Ủy viên Jo Ann Hardesty| (503) 823-4151 
o Ủy viên Carmen Rubio | (503) 823-3008 
o Ủy viên Mingus Mapps | (503) 823-4682 
o Ủy viên Dan Ryan | (503) 823-3589 

• Đăng ký để nhận báo cáo cuối cùng và thông tin khác từ Dịch vụ Kiểm tra 

Quý vị có câu hỏi hoặc nhận xét? 

Hãy liên hệ với Kiểm tra viên Hiệu quả Công việc Elizabeth Pape | (503) 823-4869 

 

Lập  
kế hoạch 

Thực địa Báo cáo Theo dõi 
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Liên Hệ 

KC Jones 

Giám đốc Dịch vụ Kiểm tra 

kenneth.c.jones@portlandoregon.gov 
503-823-0914 

Elizabeth Pape 

Kiểm tra viên Hiệu quả Công việc II 

elizabeth.pape@portlandoregon.gov 

Bob MacKay 

Kiểm tra viên Hiệu quả Công việc II 

bob.mackay@portlandoregon.gov 
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