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Thông Lệ Tốt Nhất về Báo Cáo, Điều Tra và Xem 
Xét Hành Vi Sử Dụng Vũ Lực
Nguyên Tắc Cốt Lõi: Để chịu trách nhiệm trước công chúng và đánh giá các nhu cầu huấn luyện và phát 
triển chính sách của cơ quan, mọi hành vi sử dụng vũ lực và vũ lực có nguy cơ gây chết người, cũng như 
các trường hợp chĩa súng vào một người, phải được báo cáo nội bộ và được nhân viên chỉ huy xem xét 
một cách cẩn trọng.  

Các cơ quan cũng có nghĩa vụ báo cáo một số trường hợp sử dụng vũ lực cho chương trình dữ liệu sử 
dụng vũ lực trên toàn tiểu bang (xem Revised Code of Washington (RCW, Bộ Luật Washington Sửa Đổi) 
10.118.030 để biết các yêu cầu báo cáo).

Báo Cáo Hành Vi Sử Dụng Vũ Lực
(1)	 Sĩ quan cảnh sát phải thông báo cho người giám sát của họ ngay lập tức sau khi sử dụng vũ lực hoặc 

vũ lực có nguy cơ gây chết người. Nghĩa vụ này áp dụng cho sĩ quan cảnh sát đã sử dụng vũ lực. 
Những sĩ quan cảnh sát chứng kiến việc sử dụng vũ lực cũng phải đảm bảo hành vi sử dụng vũ lực đó 
được báo cáo cho người giám sát. Nghĩa vụ thông báo cho người giám sát sau hành vi sử dụng vũ lực 
cũng bao gồm bất kỳ khiếu nại hoặc cáo buộc nào về hành vi sử dụng vũ lực quá mức hoặc vô lý của 
người bị sử dụng vũ lực hoặc những người khác.

(2)	 Ngoại trừ trường hợp sử dụng vũ lực có nguy cơ gây chết người, trong đó các cơ quan có thể có quy 
trình viết báo cáo cụ thể đối với các sự việc sử dụng vũ lực có nguy cơ gây chết người, các sĩ quan cảnh 
sát sử dụng vũ lực hoặc có mặt tại hiện trường sử dụng vũ lực phải nộp báo cáo sử dụng vũ lực trước 
khi kết thúc ca làm việc trừ khi có các tình tiết dẫn đến không thể thực hiện việc này, chẳng hạn như sĩ 
quan cảnh sát bị thương. Các tình tiết dẫn đến chậm nộp báo cáo sử dụng vũ lực phải được lập thành 
văn bản.
(a)	 Chĩa súng vào một người là hành vi sử dụng vũ lực phải được báo cáo.
(b)	 Không cần báo cáo hành vi còng tay để phục tùng mệnh lệnh, tuy nhiên, sĩ quan cảnh sát phải 

ghi lại nếu việc sử dụng còng tay gây ra đau đớn, cũng như trầy xước, vết rách, vết bầm tím 
hoặc các thương tích khác gây ra bởi còng tay hoặc việc còng tay.

(3)	 Nội Dung Báo Cáo
Sĩ quan cảnh sát phải cung cấp các dữ kiện cụ thể để giải thích cho quyết định của họ về việc sử dụng 
vũ lực hoặc vũ lực có nguy cơ gây chết người và về việc sử dụng công cụ hoặc chiến thuật vũ lực cụ 
thể. Các báo cáo phải mang tính mô tả, giải thích các chi tiết sự cố và tránh sử dụng các cụm từ chung 
chung hoặc mơ hồ cho hành vi được quan sát, chẳng hạn như “đã thực hiện hành động lén lút” hoặc 
“ở tư thế chiến đấu.”

Báo cáo sử dụng vũ lực phải bao gồm các thông tin sau đây:
(a)	 Tóm tắt sự việc giải thích lý do tiếp xúc ban đầu giữa sĩ quan cảnh sát và người bị sử dụng 

vũ lực, hành động của người đó và sĩ quan cảnh sát dẫn đến hành vi sử dụng vũ lực và hành 
động trong khi sử dụng vũ lực, cũng như loại và mức độ vũ lực cụ thể được sử dụng;

(b)	 Các nỗ lực giảm leo thang đã được sử dụng hoặc cố gắng thực hiện, hoặc lý do không sử dụng 
hoặc cố gắng thực hiện các nỗ lực đó;

(c)	 Lý do cho mỗi lần sử dụng và loại vũ lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở mối đe dọa đối với 
sĩ quan cảnh sát hoặc người khác hoặc cơ sở để tin rằng người bị sử dụng vũ lực có vũ khí;

(d)	 Có các lựa chọn chiến thuật sử dụng vũ lực hoặc phi vũ lực khác hay không;
(e)	 Cách sĩ quan cảnh sát xưng danh;
(f)	 Cảnh báo được đưa ra và khoảng thời gian để tuân thủ trước khi sử dụng vũ lực hoặc lý do 

không đưa ra cảnh báo;
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(g)	 Tên và cơ quan của những sĩ quan cảnh sát liên quan và chứng kiến;
(h)	 Tên và thông tin liên lạc của nhân chứng là người dân;
(i)	 Tình trạng của sĩ quan cảnh sát tại thời điểm xảy ra sự việc (ví dụ: mặc đồng phục hay thường 

phục, phương tiện có logo hay không có logo, đi một mình hay đi cùng với các sĩ quan cảnh 
sát khác);

(j)	 Thông tin về người bị sử dụng vũ lực, bao gồm tên, tuổi, giới tính, chủng tộc và dân 
tộc, nếu biết;

(k)	 Kích thước và dáng người của người bị sử dụng vũ lực liên quan đến sĩ quan cảnh sát;
(l)	 Bất kỳ bằng chứng nào cho thấy người bị sử dụng vũ lực đang gặp khủng hoảng về sức khỏe 

hành vi;
(m)	 Thông tin khác về đặc điểm và tình trạng của người bị sử dụng vũ lực, bao gồm cả việc 

liệu họ có vẻ đang mang thai, trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương; có dấu 
hiệu suy yếu hoặc khuyết tật; có trình độ tiếng Anh hạn chế; hoặc có mặt trẻ em hay 
không; 

(n)	 Các dữ kiện hỗ trợ cho hành động giam giữ, bắt giữ hoặc thực thi, nếu có;
(o)	 Có yêu cầu lực lượng dự phòng hoặc nguồn lực khác không và nếu có thì họ đến khi nào;
(p)	 Mô tả bất kỳ thương tích hoặc khiếu nại nào về thương tích đối với sĩ quan cảnh sát, người 

bị sử dụng vũ lực hoặc nhân chứng;
(q)	 Sơ cứu và hỗ trợ y tế được cung cấp tại hiện trường, nếu sĩ quan cảnh sát đó biết; và
(r)	 Thông báo cho người giám sát và liệu người giám sát có mặt tại hiện trường hay không 

hoặc có được hỏi ý kiến trước hoặc trong khi xảy ra sự việc hay không.
(4)	 Các sĩ quan cảnh sát sử dụng Electronic Control Weapon (ECW, vũ khí điều khiển bằng điện) cũng phải 

ghi lại:
(a)	 Nhà sản xuất, kiểu máy, số sê-ri của ECW;
(b)	 Số lần kích hoạt ECW và tổng thời gian phóng điện;
(c)	 Loại chế độ được sử dụng (chế độ thăm dò hoặc gây choáng trong các trường hợp đặc biệt);
(d)	 Vị trí đầu dò/ECW tiếp xúc với cơ thể người và loại trang phục mà đầu dò gặp phải, nếu có, và;
(e)	 Thông tin liên quan để đánh giá hiệu quả của vũ khí (nghĩa là liệu đầu dò có tiếp xúc với 

cơ thể người hay không, nếu không thì tại sao không - ví dụ: quần áo vướng víu, khoảng 
cách quá xa, v.v.).

(5)	 Các sĩ quan cảnh sát chứng kiến sẽ cung cấp bản tường trình ghi lại những quan sát và hành động của họ. 
(6)	 Cơ quan thực thi pháp luật phải cung cấp dữ liệu về các sự việc sử dụng vũ lực và vũ lực có nguy cơ 

gây chết người theo yêu cầu của chương trình thu thập dữ liệu sử dụng vũ lực trên toàn tiểu bang.  
(RCW 10.118.030). 

Điều Tra và Xem Xét Hành Vi Sử Dụng Vũ Lực

(1)	 Đối với các sự việc dẫn đến tử vong, tổn hại cơ thể nghiêm trọng hoặc tổn hại cơ thể đáng kể, các cơ 
quan thực thi pháp luật phải liên hệ ngay với Office of Independent Investigations (Văn Phòng Điều 
Tra Độc Lập) theo các quy trình do giám đốc thiết lập (RCW 43.102.120).

(2)	 Đối với các sự việc dẫn đến thương tích hoặc khiếu nại thương tích (không phải cảm giác khó chịu 
tạm thời), nhập viện hoặc tử vong của một người do hành vi sử dụng vũ lực của sĩ quan cảnh sát, 
người giám sát phải thông báo ngay cho nhân viên chỉ huy thích hợp.

(3)	 Người giám sát đã sử dụng vũ lực hoặc chứng kiến, chỉ đạo hoặc ra lệnh sử dụng vũ lực sẽ không 
được thực hiện các chức năng và trách nhiệm điều tra hoặc đánh giá của người giám sát đối với sự 
việc. Khi tình huống này xảy ra, cần chỉ định người giám sát không liên quan để thực hiện các chức 
năng và trách nhiệm của người giám sát điều tra hoặc đánh giá.
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(4)	 Trách Nhiệm Của Người Giám Sát: Điều Tra

Khi được thông báo về hành vi sử dụng vũ lực, người giám sát phải ngay lập tức có mặt tại hiện 
trường, nếu có điều kiện hợp lý, và tiến hành điều tra thích hợp, trừ khi người giám sát được thông 
báo về hành vi sử dụng vũ lực ở mức độ thấp.  Mặc dù vũ lực ở mức độ thấp sẽ được ghi lại và đánh 
giá, người giám sát không cần phải có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra khi hành vi sử dụng 
vũ lực ở mức độ thấp là hành vi vũ lực duy nhất được sử dụng trong sự việc.  

Đối với hành vi sử dụng vũ lực lớn hơn vũ lực ở mức độ thấp, người giám sát phải ghi lại lý do nếu họ 
không có mặt ngay lập tức tại hiện trường. 

Đối với các sự việc không liên quan đến vũ lực có nguy cơ gây chết người, người giám sát có trách 
nhiệm đảm bảo hoàn thành các bước sau:
(a)	 Bảo mật và quản lý hiện trường.
(b)	 Đảm bảo tất cả các bên bị thương được hỗ trợ y tế kịp thời.
(c)	 Xác định tất cả các sĩ quan cảnh sát liên quan đến sự việc, chứng kiến sự việc hoặc có mặt tại 

hiện trường khi sự việc xảy ra. Thảo luận về các tình huống chung của sự việc với các sĩ quan 
cảnh sát liên quan và nhân chứng, nếu được phép, và đảm bảo hoàn thành báo cáo vào cuối 
ca làm việc của họ trừ khi có tình huống dẫn đến không thể thực hiện việc này, chẳng hạn 
như sĩ quan cảnh sát bị thương.

(d)	 Cố gắng phỏng vấn đối tượng bị sử dụng vũ lực liên quan đến hành vi sử dụng vũ lực và ghi 
lại nội dung phỏng vấn nếu có thể đồng thời đảm bảo tôn trọng các quyền Miranda của họ.

(e)	 Xác định nhân chứng dân sự. Người giám sát không được tạm giữ hoặc cản trở nhân chứng từ 
chối ở lại hiện trường; tuy nhiên, cần ghi lại mô tả ngoại hình, thông tin liên lạc, các thông tin 
nhận dạng khác của nhân chứng (ví dụ: bằng lái xe), nếu biết, và mọi lời khai của nhân chứng.

(f)	 Ghi lại các trường hợp thương tích và sơ cứu được cung cấp hoặc bị từ chối.
(g)	 Chụp ảnh tất cả các thương tích hoặc tuyên bố thương tích, bao gồm đối tượng bị sử dụng vũ 

lực và các sĩ quan cảnh sát bị thương.
(h)	 Chụp ảnh hiện trường nếu có thể để mô tả ánh sáng, thời tiết, vị trí phương tiện, vị trí ẩn nấp 

hoặc các thông tin liên quan khác.
(i)	 Nếu sĩ quan cảnh sát được trang bị máy quay đeo trên người, hãy thu thập và xem xét các 

đoạn phim có liên quan về sự việc sử dụng vũ lực.
(j)	 Đảm bảo rằng tất cả các bằng chứng liên quan đến việc sử dụng vũ lực đều được nghiên cứu, 

thu thập và ghi lại. 
i.	 Xác định liệu có video của bên thứ ba có thể đã ghi lại vụ việc, bao gồm cả camera giám 

sát và camera gia đình thuộc sở hữu tư nhân trong khu vực, ghi lại vị trí và cố gắng truy 
xuất đoạn phim. Nếu không thể xem hoặc truy xuất, hãy ghi lại lý do tại sao. Nếu không 
tìm thấy gì, ghi rõ là không tìm thấy gì. 

ii.	 Đối với hành vi sử dụng ECW, hãy thu thập hộp chứa, đầu dò, dây dẫn và bản sao tải 
xuống dữ liệu ECW.

(k)	 Xác định nhân viên y tế đã đánh giá hoặc cung cấp hỗ trợ y tế cho đối tượng hoặc sĩ quan 
cảnh sát.

(l)	 Bất kỳ hành vi sai trái hoặc hành vi phạm tội tiềm ẩn nào phải được báo cáo ngay lập 
tức cho nhân viên chỉ huy thích hợp.

(5)	 Trách Nhiệm Của Người Giám Sát: Xem Xét

(a)	 Người giám sát có trách nhiệm xem xét kịp thời tất cả các tài liệu, bằng chứng về sự việc để 
đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời. Người giám sát phải ghi lại những hành động họ đã 
thực hiện trong quá trình xem xét (ví dụ: xem xét tất cả các báo cáo có sẵn, video do cơ quan 
ghi lại, video của bên thứ ba, lời khai nhân chứng, ảnh, thông tin hoặc quan sát điều tra khác).



Thông Lệ Tốt Nhất về Báo Cáo, Điều Tra và Đánh Giá Hành Vi Sử Dụng Vũ Lực 5

(b)	 Người giám sát phải gửi lại các báo cáo sử dụng vũ lực chưa đầy đủ hoặc chưa thỏa đáng để 
yêu cầu thêm thông tin chi tiết hoặc làm rõ.

(c)	 Người giám sát sẽ đưa ra khuyến nghị ban đầu bằng văn bản về việc liệu hành vi sử dụng vũ 
lực có tuân thủ chính sách của cơ quan hay không. Người giám sát cũng sẽ xác định các chính 
sách, chương trình huấn luyện, chiến thuật, giám sát, lập kế hoạch và phối hợp, lựa chọn vũ 
lực, thiết bị, và các vấn đề về hành vi và hoạt động sau khi xảy ra sự việc và ghi lại những mối 
lo ngại và khuyến nghị này.

(d)	 Người giám sát phải nhanh chóng hoàn thành xem xét hành vi sử dụng vũ lực và cung cấp các 
báo cáo và điều tra về việc sử dụng vũ lực và đánh giá của họ cho các cấp bậc chỉ huy để tiếp tục 
xem xét. 

(6)	 Đánh Giá Của Chỉ Huy
(a)	 Mỗi người xem xét trong chuỗi cấp bậc chỉ huy đều chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, 

đầy đủ và kịp thời của các báo cáo và điều tra về hành vi sử dụng vũ lực. Mỗi người xem xét sẽ 
ghi lại ý kiến của họ về việc liệu hành vi sử dụng vũ lực có tuân thủ chính sách của cơ quan hay 
không và xác định mọi chính sách, chương trình huấn luyện, chiến thuật, thiết bị hoặc các vấn 
đề phát sinh sau sự việc và ghi lại các mối lo ngại và khuyến nghị của họ.

(b)	 Cuối cùng, người đứng đầu cơ quan hoặc người được chỉ định sẽ quyết định liệu hành vi 
sử dụng vũ lực có tuân thủ chính sách của cơ quan hay không và đảm bảo các chính sách, 
chương trình huấn luyện, chiến thuật, giám sát, lập kế hoạch và phối hợp, lựa chọn vũ lực, 
thiết bị, và các vấn đề về hành vi và hoạt động sau khi xảy ra sự việc được giải quyết.

(c)	 Đảm bảo rằng bất kỳ khiếu nại nào về hành vi sai trái của người bị sử dụng vũ lực hoặc các cá 
nhân khác đều được ghi lại và điều tra theo thủ tục giải quyết khiếu nại của cơ quan.

(d)	 Nhân viên chỉ huy sẽ đưa ra các thông báo và giới thiệu phù hợp nếu việc sử dụng vũ lực cho 
thấy có cáo buộc về hành vi phạm tội hoặc vi phạm chính sách, bao gồm cả việc báo cáo cho 
Criminal Justice Training Commission (Ủy Ban Huấn Luyện Tư Pháp Hình Sự) theo yêu cầu của 
RCW 43.101.135.

(7)	 Đánh Giá Huấn Luyện

Người hướng dẫn huấn luyện của cơ quan sẽ xem xét tất cả các báo cáo sử dụng vũ lực để xác định xu 
hướng và hướng dẫn xây dựng các chương trình huấn luyện tại chỗ.

(8)	 Điều Tra Hành Chính về Vũ Lực Có Nguy Cơ Gây Chết Người 

Tách biệt và khác với điều tra hình sự đối với sĩ quan cảnh sát liên quan đến hành vi sử dụng vũ lực có 
nguy cơ gây chết người do Office of Independent Investigations (Văn Phòng Điều Tra Độc Lập) thành 
lập theo Chương 43.102 RCW hoặc Independent Investigative Team (Nhóm Điều Tra Độc Lập) thành 
lập theo Washington Administrative Code (WAC, Bộ Luật Hành Chính Washington) 139-12, sau khi 
điều tra hình sự, cơ quan liên quan sẽ tiến hành điều tra hành chính kịp thời và xem xét các sự việc sử 
dụng vũ lực có nguy cơ gây chết người để xác định việc tuân thủ chính sách và quy trình của cơ quan 
và xác định nhu cầu huấn luyện.  Sau khi hoàn thành điều tra hành chính, cơ quan liên quan cần triệu 
tập Serious Incident Review Board (Hội Đồng Đánh Giá Sự Việc Nghiêm Trọng).

Serious Incident Review Board 
Mỗi cơ quan thực thi pháp luật nên duy trì Serious Incident Review Board (Hội Đồng Đánh Giá Sự Việc Nghiêm 
Trọng) để xem xét các sự việc nghiêm trọng, bao gồm từng trường hợp sử dụng vũ lực có nguy cơ gây chết người 
và bất kỳ sự việc nào mà một người chết trong khi bị giam giữ. Mục đích của việc đánh giá là đánh giá sự việc 
một cách khách quan để (1) đảm bảo rằng các sĩ quan cảnh sát đã sử dụng quyền hạn của họ một cách hợp pháp 
và theo cách phù hợp với kỳ vọng, chương trình huấn luyện và chính sách của cơ quan và (2) xác định các thay 
đổi cần thiết về chính sách hoặc chương trình huấn luyện. 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.101.135
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Quy trình xem xét nội bộ này phải bổ sung cho bất kỳ cuộc điều tra nào khác do Office of Independent Investi-
gations, Independent Investigative Team hoặc tổ chức bên ngoài khác có thẩm quyền điều tra hoặc đánh giá sự 
việc tiến hành.  

Serious Incident Review Board có thể được triệu tập để xem xét các tình huống xung quanh bất kỳ hành vi sử 
dụng vũ lực nào, theo quyết định của lãnh đạo cơ quan.  

(1)	 Thành Phần 
Nếu khả thi, Hội Đồng cần bao gồm tối thiểu:  
(a)	Người đứng đầu cơ quan hoặc (những) người cấp cao được người đó chỉ định;
(b)	Một nhân viên chỉ huy hoặc người được chỉ định khác không liên quan đến sự việc;
(c)	Nhân sự huấn luyện; và
(d)	Một thành viên cộng đồng từ khu vực tài phán địa phương mà không phải là sĩ quan cảnh sát.

(2)	 Phạm Vi và Trách Nhiệm
Xem xét tất cả các tuyên bố, phỏng vấn, báo cáo và bằng chứng từ sự việc, Serious Incident Review 
Board có nhiệm vụ đánh giá tất cả các khía cạnh của sự việc và đưa ra các khuyến nghị từ các khía cạnh 
chiến thuật, huấn luyện, chính sách và thiết bị. 
Các lĩnh vực mà Hội Đồng nên xem xét bao gồm nhưng không giới hạn ở:  
(a)	Ra quyết định chiến thuật, bao gồm thông tin liên lạc và lập kế hoạch trước khi sử dụng vũ lực;
(b)	Mức độ sử dụng các chiến thuật giảm leo thang của các sĩ quan cảnh sát;
(c)	Hiệu quả của các hoạt động giám sát tại hiện trường hoặc từ xa;
(d)	Hiệu quả thông tin liên lạc vô tuyến (bao gồm cả công cụ điều phối);
(e)	Hiệu quả và mức độ khả dụng của thiết bị phù hợp;
(f)	 Chính sách hiện tại có cung cấp đầy đủ hướng dẫn cho các sĩ quan cảnh sát liên quan hay không;
(g)	Tính đầy đủ của các chương trình huấn luyện hiện tại để chuẩn bị cho các sĩ quan cảnh sát trong 

các tình huống hiện hữu; 
(h)	Ra quyết định sau sự việc, bao gồm mức độ hiệu quả khi các sĩ quan cảnh sát tại hiện trường 

chuyển sang chế độ cứu hộ và cung cấp hoặc hỗ trợ sơ cứu;
(i)	 Giao tiếp liên lạc với các nhân viên chăm sóc sức khỏe (ví dụ: Emergency Medical Technicians 

(EMT, Kỹ Thuật Viên Cấp Cứu), nhân viên y tế); 
(j)	 Hiệu quả giao tiếp liên lạc với gia đình của những người bị thương để thông báo cho họ về sự 

việc;
(k)	Hoạt động giám sát sau khi sử dụng vũ lực, bao gồm bảo quản bằng chứng và xác định nhân 

chứng; và
(l)	 Chất lượng của các báo cáo sự việc.

(3)	 Hạng Mục Hành Động
(a)	Review Board phải có quy trình chính thức để ghi lại, thực hiện và giám sát tất cả các khuyến nghị 

và hạng mục hành động phát sinh từ các nội dung thảo luận của Hội Đồng, đảm bảo tính minh 
bạch trước công chúng, khi khả thi.  

(b)	Khi kết thúc mỗi cuộc họp của Review Board, Hội Đồng nên chỉ định một thành viên để trao 
đổi với các sĩ quan cảnh sát có liên quan, sĩ quan cảnh sát chứng kiến và người giám sát tại hiện 
trường về tất cả các vấn đề được Review Board xác định. 

(c)	 Review Board nên truyền đạt các bài học kinh nghiệm cho tất cả nhân viên của cơ quan.  
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Kiểm Toán Độc Lập Sự Việc Sử Dụng Vũ Lực 
và Quy Trình Xem Xét Sử Dụng Vũ Lực

Các cơ quan nên cân nhắc thuê một kiểm soát viên độc lập để xem xét các sự việc vũ lực nghiêm trọng và vũ 
lực có nguy cơ gây chết người gây lo ngại trong nội bộ hoặc bên ngoài.  Các cơ quan cũng nên cân nhắc định 
kỳ thuê một kiểm soát viên độc lập để kiểm tra mức độ mà các chính sách sử dụng vũ lực của cơ quan và các 
kỳ vọng liên quan đến hành vi sử dụng vũ lực của các sĩ quan cảnh sát của họ đang được thực hiện thông qua 
chương trình huấn luyện và quy trình xem xét sử dụng vũ lực của cơ quan. Các phát hiện và khuyến nghị của 
kiểm soát viên độc lập phải được ghi lại trong một báo cáo công khai.  

Các cơ quan nên cung cấp quyền truy cập không hạn chế vào tất cả các tài liệu liên quan cho các kiểm soát 
viên độc lập để tiến hành các cuộc đánh giá hoặc kiểm tra này.  


