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OLYMPIA — Hôm nay, Chủ Tịch Ủy Ban An Toàn Công Cộng của Hạ Viện là ông 

Roger Goodman (D-Kirkland) và Nghị sĩ bảo trợ cho đạo luật là Jesse Johnson (D-

Federal Way) đã công bố tuyên ngôn sau đây về việc thực hiện đạo luật HB 1310. 

“Phản ứng trước làn sóng của công chúng phản đối những hành vi sai trái của lực 

lượng cảnh sát và yêu cầu nâng cao trách nhiệm, Cơ Quan Lập Pháp đã thông qua 

một gói các đạo luật trong năm nay để nâng cao hoạt động giữ gìn trật tự tại tiểu bang 

Washington. Mục đích của những đạo luật này là cùng nhau đưa ra những yêu cầu rõ 

ràng đối với hành vi của sĩ quan; đặt ra ranh giới đối với việc sử dụng vũ lực được chấp 

nhận, các chiến lược, và thiết bị; và áp dụng các hệ thống trách nhiệm và minh bạch để 

tạo ra sự thay đổi của cả hệ thống. Mục tiêu của đạo luật HB 1310 là giảm việc lạm 

dụng vũ lực của cảnh sát bằng cách tạo ra một trách nhiệm cẩn trọng hợp lý và ưu tiên 

các biện pháp thay thế tiết giảm và ít gây chết người hơn. Thay đổi này là câu trả lời 

trực tiếp cho những người, như John T. Williams hoặc Manuel Ellis, đã bị mất mạng 

trong tay cảnh sát mặc dù không phạm tội. Pháp luật đã pháp điển hóa những chiến 

lược tiết giảm mà cảnh sát hiện đang bắt buộc được huấn luyện theo I-940 mà các cử 

tri đã phê chuẩn. 

“Trước HB 1310, các sĩ quan được phép sử dụng bất kỳ vũ lực nào cần thiết để tiến 

hành bắt giữ và có những tiêu chuẩn sử dụng vũ lực khác nhau trên toàn tiểu bang.  Để 

thành lập một tiêu chuẩn thống nhất, trên toàn tiểu bang, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ 

với các thành viên cộng đồng và các đối tác trong lực lượng hành pháp để pháp điển 

hóa thành pháp luật đưa việc duy trì và bảo vệ tính mạng con người trở thành ưu tiên 

cao nhất. Chúng tôi đặc biệt cám ơn Nghiệp Đoàn Cảnh Sát Washington Fraternal 

Order of Police đã hợp tác chặt chẽ về lĩnh vực pháp luật quan trọng này. HB 1310 tạo 

ra một tiêu chuẩn về cẩn trọng hợp lý khi xác định liệu có áp dụng vũ lực hay không. 

Tiêu chuẩn này yêu cầu các sĩ quan vận dụng mọi chiến lược tiết giảm có sẵn, để cân 

nhắc về tính cách và tình trạng của người mà họ sẽ sử dụng vũ lực, và sử dụng vũ lực 

tối thiểu cần thiết để bắt giữ người đó. Qua việc tiết giảm, cảnh sát có thể phổ biến 

những tình huống có khả năng thay đổi và tìm những giải pháp hòa bình, nhất là đối với 

những người đang bị khủng hoảng sức khỏe tâm thần hoặc hành vi. 
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“Chúng tôi biết cần có thời gian để lực lượng hành pháp điều chỉnh, nhưng những thay 

đổi này là có lý do. Mức độ lạm dụng vũ lực của một số cảnh sát, nhất là trong các cộng 

đồng Da Đen và Da Vàng, là không thể chấp nhận. Người dân Washington đã lên tiếng 

yêu cầu hành động, và HB 1310 có mục đích làm thay đổi sự hiện diện của cảnh sát 

trong các cộng đồng của chúng ta. Phần lớn các sĩ quan đang tuân thủ các tiêu chuẩn 

được pháp điển hóa trong luật mới này. HB 1310 yêu cầu mọi sĩ quan phải tuân thủ tiêu 

chuẩn cao về ứng xử như nhau. 

“Chúng ta biết gần đây có những băn khoăn và lo lắng nổi lên về những giới hạn mới đối 

với khả năng của các sĩ quan cảnh sát, theo Luật Điều Trị Không Tự Nguyện, giam giữ 

một người đang bị khủng hoảng sức khỏe hành vi là phạm tội. HB 1310 không sửa đổi 

Luật Điều Trị Không Tự Nguyện này, và chắc chắn chúng tôi không có ý định làm suy 

yếu năng lực của lực lượng hành pháp phản ứng với những cuộc gọi liên quan đến sức 

khỏe hành vi. Trái lại, ý định của HB 1310 và các quy định pháp luật khác được thông 

qua lần này là mang đến cho cảnh sát các công cụ, huấn luyện, và ủng hộ để can thiệp 

bằng những cách tiết giảm vũ lực và ưu tiên điều trị bất kỳ khi nào có thể. Luật mới 

không có quy định nào cản trở các sĩ quan phản ứng với những cuộc gọi đến lực lượng 

cảnh sát và chúng tôi tin rằng lực lượng hành pháp này có nghĩa vụ phải phản ứng. 

“Chúng tôi tin rằng những viên chức tận tụy đang làm việc trong lĩnh vực hành pháp sẽ 

đề cao sự ưu tiên tiết giảm và hạn chế sử dụng vũ lực trong khi đảm bảo an toàn công 

cộng cho cộng đồng điều mà họ xứng đáng và mong chờ được hưởng. Chúng tôi hiện 

đang hợp tác chặt chẽ với các cảnh sát trưởng và Tổng Chưởng Lý để đảm bảo lực 

lượng hành pháp được hướng dẫn rõ ràng về việc triển khai luật này. Chúng tôi sẽ tiếp 

tục thu thập ý kiến của tất cả các bên liên quan về những vấn đề quan trọng này trước 

đợt ban hành pháp luật năm 2022 sắp tới và, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ ban hành các 

quy định pháp luật để loại bỏ bất kỳ sự mơ hồ nào”. 

Nghị sĩ Goodman sẵn sàng cho những buổi phỏng vấn trực tiếp, qua video, và điện thoại. 

Xin vui lòng liên lạc Peter Kitchen tại peter.kitchen@leg.wa.gov để sắp xếp phỏng vấn. 
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