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Thư của Cảnh Sát Trưởng
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu Báo Cáo Thường
Niên của Cục Cảnh Sát Portland năm 2018.
Khi tôi tuyên thệ nhậm chức Cảnh Sát Trưởng
vào ngày 2 tháng 10, 2017, tôi cam kết đạt
được ba mục tiêu: ngăn chặn và giảm tội phạm;
gắn kết và hòa nhập trong cộng đồng; và sự
xuất sắc của tổ chức. Thông tin trong báo cáo
này trực tiếp liên quan đến ba mục tiêu đó.
Chúng tôi cần phải là một tổ chức biết tự xem
xét và có trách nhiệm. Tầm nhìn của tôi đối với
Cục Cảnh Sát Portland là không chỉ tuân thủ
các phương pháp thực hành hiệu quả nhất của
quốc gia đối với Hoạt Động Cảnh Sát Thế Kỷ
21, mà còn nâng cao tiêu chuẩn ở mọi cấp.
Trong báo cáo này, quý vị sẽ nắm được thông
tin nhanh về một số thành tích của chúng tôi
trong năm 2018. Tôi tự hào về công việc đã
được thực hiện trong 18 tháng qua cũng như
các chiến lược sáng tạo hiện tại đang được
triển khai.
Quý vị cũng sẽ thấy những khó khăn của chúng
tôi. Căn bản là, nhiều khó khăn liên quan đến
sự thiếu hụt nhân sự của chúng tôi, tình trạng
này ảnh hưởng đến mọi phòng ban trong Cục.
Việc tuyển dụng đã không bắt kịp số lượng
nhân viên nghỉ hưu và chúng tôi tiếp tục đối
mặt với các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến
những vị trí còn bỏ trống này. Tuy nhiên, chúng
tôi tiếp tục tinh chỉnh những nỗ lực tuyển dụng
và đã dành ra thời gian đáng kể để xem xét
quy trình tuyển dụng nhằm tìm ra những hiệu
quả và cải thiện. Chúng tôi cũng đang xem xét
những nỗ lực tuyển dụng qua lăng kính bình
đẳng để hiểu rõ hơn về bất kỳ rào cản nào đối
với việc tuyển dụng các ứng viên đa dạng. Mục
tiêu của chúng tôi là đạt được số lượng nhân
viên được phép và chúng tôi mong chờ tuyển
dụng và đào tào thế hệ sĩ quan mới.

1

Chúng tôi đăng đầy đủ thông tin về những
thành tích và khó khăn của chúng tôi trên trang
web của chúng tôi dành cho những ai muốn
hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra trong tổ
chức này.
Chúng tôi mong rằng báo cáo này cung cấp
một sự hiểu biết rõ ràng về công việc rất lớn
đang được thực hiện mỗi và mọi ngày thay mặt
cộng đồng chúng ta.
Trân trọng,

Cảnh Sát Trưởng Danielle M. Outlaw
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Tóm Tắt Hành Chính
NHỮNG THÀNH TÍCH
 Sự Xuất Sắc của Tổ Chức
Bộ Tư Pháp: Tiếp tục có nhiều tiến bộ đối
với thỏa thuận dàn xếp của DOJ (Bộ Tư
Pháp). Các chính sách và chương trình
huấn luyện bổ sung đã được triển khai. Vui
lòng xem phần Sự Tuân Thủ DOJ để biết
danh sách hoàn chỉnh (trang 7).
Sự bình đẳng: Tiếp tục hỗ trợ chương
trình huấn luyện về định kiến ngầm của
Cục, mà mọi thành viên tuyên thệ đều
phải trải qua. Triển khai chương trình huấn
luyện về tư pháp theo thủ tục, hiện nay
được kết hợp vào mọi khía cạnh của các
chính sách và chương trình huấn luyện
của Cục.
Phát Triển Hành Chính: Cảnh Sát Trưởng
Outlaw đã chỉ đạo Ban Đào Tạo tìm kiếm
thêm cơ hội thiết kế chương trình huấn luyện
cho những người quản lý/lãnh đạo trong
tương lai. Tiến hành đào tạo cho các trung
úy và tổ chức ngày Phát Triển Hành Chính.
Khảo Sát Nội Bộ: Tiến hành các khảo
sát về nhân sự có tuyên thệ và không
tuyên thệ về cảm nhận thông qua National
Platform of the Police Foundation. Kết quả
sẽ cung cấp thông tin cho các chính sách,
chương trình huấn luyện và phương pháp
thực hành tư pháp theo thủ tục nội bộ của
Cục.

Đội Ngũ Lãnh Đạo: Lập ra chức vụ Phó Cảnh
Sát Trưởng. Thăng chức hai Trợ Lý Cảnh Sát
Trưởng.
Biên chế: Tiếp nhận thêm 49 chức vụ sĩ quan
theo ngân sách năm tài chính 2018-19. Tiếp tục
tìm cách tạo ra sự đa dạng cũng như giữ chân
nhân viên. Xác định các cơ sở mới để tuyển
dụng; bao gồm các sự kiện open house, thuyết
trình tại lớp đại học và các chức năng thu nhận
đơn xin của các ứng viên ở đó các ứng viên
quan tâm được tiếp xúc với Cục và thành phố.
Cục đã tổ chức cho các thực tập sinh đầu tiên
đến từ trường John Jay College và University of
Southern Mississippi, trong đó Cục đã chủ động
tuyển dụng một nhóm các ứng viên làm nhân
viên cảnh sát đa dạng.
Kế Hoạch Chiến Lược: Trong năm 2018, Cục đã
bắt đầu một quy trình Lập Kế Hoạch Chiến Lược
một năm, bao gồm ý kiến của cộng đồng và nội
bộ, sẽ tập trung hướng đi của Cục trong 5 năm.
Công nghệ: Với sự giúp đỡ của Cục Dịch Vụ
Công Nghệ (Bureau of Technology Service,
BTS), Cục Cảnh Sát đã giới thiệu chương trình
thay thế máy tính Mobile Desk Computers trị giá
trên 2 triệu dollar đúng hạn và theo ngân sách.

 Ngăn Chặn và Giảm Tội Phạm
Thống Kê Tội Phạm: Vào năm 2018, tội phạm
được báo cáo theo Nhóm A NIBRS vẫn ổn định
so với năm trước. (Để xem bản mô tả đầy đủ về
các tội phạm được báo cáo theo NIBRS Nhóm
A, hãy truy cập:
www.portlandoregon.gov/police/article/618535
Đa số các vi phạm đều có thay đổi nhỏ, trong
khi một số có tăng hoặc giảm lớn hơn. Tăng 8%
về số vụ tấn công được báo cáo, tương đương
tăng gần 2 vi phạm được báo cáo mỗi ngày trong
năm 2018 so với 2017. Vi phạm luật kiểm soát vũ
khí cũng tăng 27%. Ngược lại, có ít trường hợp
vi phạm trộm cắp liên quan đến rình mò trộm đồ
trên xe hơn (-4%) và ít vụ trộm xe hơn (-5%). Mặc
dù số vụ trộm xe cơ giới có giảm, nhưng số xe
bị trộm vẫn ở mức khoảng cao hơn 2 lần so với
2014. Các vi phạm khác liên quan đến tài sản có
giảm gồm có đốt nhà, ăn trộm, và phá hoại. Xem
trang 28 để biết Thống Kê Tội Phạm 2018.
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Tóm Tắt Hành Chính (tt.)
Hoạt Động Cảnh Sát Mang Tính Hợp Tác: Triển
khai bắt đầu mô hình cảnh sát mang tính hợp tác
hơn, trong đó các phân ban cùng nhau kết hợp
nguồn lực để tập trung vào các tội phạm quan
trọng và các vấn đề về khả năng sinh sống.

house của phân khu và Ngày Lịch Sử tại Ban
Giao Thông ở St. Johns. Lập ra các Diễn Đàn
Barbershop và Salon để gắn kết cộng đồng hơn
trong các nhóm nhỏ hơn để có những thảo luận
mang tính xây dựng và tiếp nhận ý kiến phản hồi.

Hoạt Động Cảnh Sát Dựa Trên Dữ Liệu: Tiếp
tục giới thiệu phần mềm Tableau được thiết kế
để hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo phân khu và phân
ban hoàn thành kỳ vọng của Cảnh Sát Trưởng
về việc sử dụng dữ liệu để cung cấp thông tin
cho việc triển khai nguồn lực và các chiến lược
phòng ngừa và giảm tội phạm.

Chức vụ liên lạc với người vô gia cư: Nhận tài
trợ đối với chức vụ liên lạc với người vô gia cư.
chức vụ liên lạc này sẽ giúp xây dựng các mối
quan hệ với tất cả các đối tác trong thành phố, các
cơ quan dịch vụ xã hội và thành viên cộng đồng.
Ngày tuyển dụng dự kiến là vào mùa Xuân 2019.

Đội Giảm Vi Phạm Về Súng: Xem xét và điều
chỉnh cách ứng phó của Cục với tình trạng bạo
lực liên quan đến súng để đảm bảo sự ứng phó
mang tính hợp tác hơn và phổ biến hơn. Xem
trang 19 để biết thêm thông tin.

 Sự Gắn Kết và Hòa Nhập Cộng

Đồng

Ứng Dụng Community Engagement: Phát
triển một Ứng Dụng Community Engagement
để các thành viên cung cấp dữ liệu về các hoạt
động gắn kết cộng đồng. Trước đây, không có
một cơ sở trung tâm để thu thập thông tin này.
Các Sự Kiện Gắn Kết Cộng Đồng: Tiến hành
các hoạt động gắn kết cộng đồng, bao gồm một
sự kiện open house của Cục, các sự kiện open
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Đơn Vị Sức Khỏe Hành Vi Nâng Cao: Bổ
sung 2 Đội Ứng Phó Sức Khỏe Hành Vi, mỗi
đội gồm có một nhân viên cảnh sát và một
chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần, để hỗ
trợ tiến hành hoạt động tiếp xúc theo dõi và kết
nối với các nhà cung cấp dịch vụ cho các khách
hàng tiềm năng trong hệ thống chăm sóc sức
khỏe hành vi, bao gồm các khách hàng trong
cộng đồng người vô gia cư.
Đào tạo: Nhận sự cho phép về ngân sách năm
tài chính 18/19 cho 3 vị trí mới ở Ban Đào Tạo,
tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, tư pháp theo
thủ tục và sức khỏe. Các chức vụ này sẽ xem
xét và triển khai chương trình học hiện tại và
đánh giá chương trình huấn luyện dài hạn ở
các lĩnh vực đó. Chúng cũng sẽ cải thiện cơ hội
giải quyết vấn đề sức khỏe và phúc lợi chung
của các thành viên.
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Tóm Tắt Hành Chính (tt.)
KHÓ KHĂN
 Sự

Xuất Sắc của Tổ Chức

Cơ sở vật chất

Cục có cơ sở vật chất cũ kỹ và sẽ bắt đầu một
kế hoạch cơ sở vật chất vào năm 2019. Nhiều
phân khu gặp khó khăn với không gian thích
hợp, bao gồm các tủ khóa. Phân Khu Trung
Tâm thiếu phòng cộng đồng ở tầng trệt. Khi
khách đến Trung Tâm Tư Pháp, họ phải đăng
ký với giấy tờ tùy thân và được đưa đến một
trong các phòng họp ở tầng trên (theo chính
sách an ninh của Cục), gây ra rắc rối cho tất cả
các bên liên quan.
Ngoài ra, Ban Tài Sản và Bằng Chứng tiếp tục
gặp khó khăn với các trường hợp đột nhập
nhiều lần, chủ yếu nhắm đến các xe RV vô chủ
bị tịch thu.

Biên chế

Biên chế trong khắp Cục vẫn là khó khăn số 1. Vì
việc trả lời các cuộc gọi khẩn cấp là ưu tiên số 1,
các đơn vị chuyên biệt tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ
xoay vòng về tuần tra và điều đó cũng ảnh hưởng
đến lượng công
việc của họ. Ví
dụ như, Ban
Giao Thông đã
phải cung cấp
sự hỗ trợ xoay
vòng 25 phần
trăm thời gian
mặc dù có số
vụ tai nạn giao
thông cao (gây
chết người và
nghiêm trọng).
Những vị trí
trống trong biên
chế cũng ảnh
hưởng đến các
cấp giám sát
(chỉ huy và kiểm
soát), các chức
năng điều tra và
hành chính của
chúng tôi.

• Tạo Ra Một Lực Lượng Lao Động Đa Dạng:
Cục đã xem xét quy trình tuyển dụng của họ
qua lăng kính bình đẳng để giải quyết bất
kỳ rào cản nào đối với việc thu hút và tuyển
dụng một tập thể ứng viên đa dạng. Cục tiếp
tục cải thiện hoạt động truyền thông xã hội và
quảng bá của họ để thu hút các ứng viên đa
dạng hơn. Trên một thị trường việc làm hạn
hẹp, cũng vẫn có khó khăn trong việc tuyển
dụng các nhân viên chuyên môn.
• Quy Trình Tuyển Dụng: Cục vẫn gặp khó
khăn với thời gian cần thiết để xử lý các ứng
viên (khoảng một năm). Ban Nhân Sự đã xác
định các điểm tiếp xúc khác nhau trong quy
trình, góp phần vào thời gian này. Những nỗ
lực mới, những chẳng hạn như kết hợp công
nghệ mới, triển khai thời gian biểu đối với các
giai đoạn khác nhau trong quy trình và huấn
luyện các điều tra viên về các phương pháp
thực hành hiệu quả nhất đã được bắt đầu.
Cục tiếp tục tìm hiểu các cách cải thiện hiệu
quả mà không làm mất tính toàn vẹn của hệ
thống.
• Các sự kiện đặc biệt: Các sự kiện đặc biệt
(bao gồm các sự kiện ngoài kế hoạch và
chưa được phép) ảnh hưởng đến các mức
biên chế của Cục. Trong một số trường hợp,
có sự chậm trễ trong việc trả lời các cuộc gọi
khẩn cấp Ưu Tiên số 1. Mức biên chế cũng
ảnh hưởng đến nhân sự của Cục ở các chức
vụ trực gọi. Có ít nhân sự hơn để phản ứng
với các vụ tấn công, cướp giật và đụng xe
chết người. Điều này góp phần gây ra sự mệt
mỏi lan rộng. Ngoài ra, vào cuối tuần, Khu
Giải Trí vẫn tiếp nhận hàng ngàn người đến
một khu vực tập trung để uống rượu tại các
cơ sở địa phương. Tình trạng này sử dụng
các nguồn lực cảnh sát đáng kể.
• Các đối tác: Ban Kiểm Soát Giao Thông cũng
đối mặt với các vấn đề biên chế nghiêm trọng
và mặc dù có tài trợ, tất cả các cơ quan liên
quan không có đủ nhân viên để lấp các vị trí
trống. Ban Kiểm Soát Giao Thông đã giảm
hoạt động phục vụ vào cuối tuần ở phía tây
của khu vực metro và sử dụng tỉ lệ làm ngoài
giờ cao hơn để đáp ứng nhu cầu biên chế.
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Tóm Tắt Chấp Hành (tt.)
Xem Xét Chính Sách
Các chỉ thị liên quan đến DOJ yêu cầu một đợt
xem xét ban đầu 6 tháng sau khi ban hành. Sau
đó, lịch xem xét chuyển thành hàng năm. Đội
Phát Triển Chính Sách phải dành ra phần lớn
năm 2018 tiến hành các đợt xem xét 6 tháng
đối với các chỉ thị đó hơn là giải quyết các chỉ
thị khác của Cục. Hy vọng rằng các đợt xem xét
6 tháng sẽ hoàn tất sớm vào năm 2019, và Đội
sẽ có thể giải quyết các chính sách khác. Mặc
dù có lượng công việc lớn được tạo ra trong
quá trình tồn tại 2 năm của Đội này, nhưng có
trên 100 chỉ thị vẫn chưa được xem xét.
Sử Dụng Vũ Lực Chết Người: Cục Cảnh Sát
Portland hiểu được tác động tiêu cực của các
vụ nổ súng liên quan đến 6 nhân viên cảnh
sát vào năm 2018 đối với những bên liên quan
cũng như cộng đồng chúng ta. Việc sử dụng vũ
lực chết người đã ảnh hưởng đến nỗ lực của
chúng tôi trong việc xây dựng và duy trì sự tin
tưởng trong cộng đồng. Trong quy trình xem
xét sử dụng vũ lực, kết quả điều tra các trường
hợp này đã được chuyển cho Văn Phòng Công
Tố Quận của Hạt Multnomah xem xét để triệu
tập Ban Bồi Thẩm. Ngoài ra, Cục đã tiến hành
một thủ tục xem xét hành chính nội bộ về các
sự việc đó và hồ sơ đã được xếp lịch đưa ra
Ban Xem Xét Cảnh Sát (PRB), ban này gồm có
các thành viên cộng đồng, các thành viên của
Cục và các đại diện của Ban Xem Xét Cảnh Sát
Độc Lập. Cuối cùng, Nhóm OIR, có hợp đồng
với Thành Phố Portland, sẽ xem xét các hồ sơ
2018 này trong tương lai. OIR đã công bố một
báo cáo về các vụ nổ súng trước liên liên quan
đếnnhân viên cảnh sát vào tháng 2, 2018, và
Cảnh Sát Trưởng đã chấp nhận các đề nghị
của họ. Để biết thêm thông tin về các hồ sơ
năm 2018, hãy truy cập:
https://www.portlandoregon.gov/police/76653
Để biết thêm thông tin về báo cáo OIR, hãy
truy cập:
https://www.portlandoregon.gov/police/annualreport
Ngoài ra, hiện nay luật pháp Oregon yêu cầu
phải ghi âm Ban Bồi Thẩm, đã qua một thời
gian đáng kể từ ngày xảy ra sự việc đến ngày
công bố biên bản. Quy trình này có thể là vài

5

tuần hoặc vài tháng cho đến khi cộng đồng
trực tiếp nghe được việc gì đã diễn ra từ lời
khai của nhân viên cảnh sát. Điều này đặc biệt
quan trọng trong các trường hợp khi nhân viên
cảnh sát là nhân chứng duy nhất hoặc có số
nhân chứng hạn chế. Chúng tôi hiểu được tác
động của sự liên lạc hạn chế, và khi không có,
sự tường thuật sai lạc có thể ảnh hưởng và
dẫn đến cái nhìn sai lan rộng làm xói mòn thêm
niềm tin như thế nào. Chúng tôi tiếp tục cố
gắng thu thập nhiều thông tin nhanh nhất có thể
để giảm thiểu tình trạng này.
Trách Nhiệm Giải Trình/Sự Tin Tưởng: Mặc
dù đã có nhiều cải thiện trong toàn bộ quy trình
xem xét của ban Nội Vụ, Cục vẫn gặp khó khăn
với việc đáp ứng thời hạn 180 ngày để hoàn
thành các cuộc điều tra hành chính khác. Cục
nhận ra những hệ quả về tư pháp theo thủ tục
vốn có trong những chậm trễ này và ảnh hưởng
của nó đối với tất cả các bên liên quan, và
chúng tôi tiếp tục cố gắng giảm thời gian này.

CỤC CẢNH SÁT PORTLAND

Tóm Tắt Chấp Hành (tt.)


Ngăn Chặn và Giảm Tội Phạm

Phân Tích Dữ Liệu
Cục Cảnh Sát đang sử dụng đầy đủ mô hình
hoạt động cảnh sát dựa trên dữ liệu. Tuy nhiên,
những khó khăn lớn nhất đối với các chuyên
gia phân tích trong năm 2018 là tính kịp thời
của một số dữ liệu. Điều này là do tình trạng ùn
ứ các báo cáo do Ban Hồ Sơ xử lý, họ gặp khó
khăn với việc thiếu hụt nhân sự.



Sự Gắn Kết và Hòa Nhập Cộng
Đồng

Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai
Đơn Vị Hồ Sơ Công Khai gặp tình trạng ùn ứ
đáng kể về các yêu cầu hồ sơ, một phần là do
tăng số lượng yêu cầu phức tạp của truyền
thông, cũng như thiếu hụt nhân sự. Để đáp ứng
hiệu quả hơn, Cục cam kết tuyển thêm nhân sự
Hồ Sơ và đánh giá hiệu quả của các thủ tục.

RegJIN
RegJIN thay thế hệ thống dữ liệu cũ kỹ (PPDS)
của Cục vào năm 2015 và tập hợp các cơ
quan thực thi pháp luật khu vực metro vào
một hệ thống. Hệ thống này không hiệu quả
cũng không hoạt động với nền tảng công nghệ
hiện tại của nhiều cơ quan và họ đã chọn bỏ
RegJIN. Vì các cơ quan đó rút lui, nên Cục gặp
khó khăn với việc nhận báo cáo cảnh sát và dữ
liệu kịp thời từ các cơ quan đối tác. Điều này
làm cho mô hình hoạt động cảnh sát dựa trên
bằng chứng, dựa trên dữ liệu trở nên khó khăn
hơn bên ngoài khu vực Portland và làm tăng
chi phí duy trì hệ thống của Cục.
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