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Kế Hoạch Hành Động và Bảo Đảm An Ninh cho Bầu Cử 
 
Kế hoạch này cung cấp hướng dẫn trong trường hợp khẩn cấp trong thời gian Đăng Ký 
Cử Tri và Bầu Cử. Kế hoạch có hai mục đích: 

• Bảo vệ tính mạng và tài sản 
• Duy trì cơ cấu tổ chức và đảm bảo dịch vụ thiết yếu được liên tục hoặc được 

khôi phục sớm. 
 

BẢO ĐẢM AN NINH CHO BẦU CỬ 
Kế hoạch ứng phó trường hợp khẩn cấp hiệu quả đòi hỏi khả năng tư duy đáng kể: việc 
nghiên cứu, thảo luận và lựa chọn khó cần được thực hiện ngay giờ. Ngoài việc tìm 
kiếm các giải pháp, việc chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp bao gồm xác định các thảm 
họa tiềm ẩn. Không khu vực nào tránh khỏi không có trường hợp khẩn cấp nên việc lập 
kế hoạch trước để tránh sự bối rối và mơ hồ trong tương lai cũng là cần thiết. 
 
Tài liệu này bắt đầu bằng tổng quan về khái niệm an ninh và lập kế hoạch cơ bản, và 
các khái niệm này liên quan như thế nào đến việc bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử. 
Theo đây là tài liệu chi tiết về yêu cầu an ninh ngày/đêm cho cuộc bầu cử. 
 
KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
An ninh cho một cuộc bầu cử là sự kết hợp giữa bảo quản và bảo vệ về nhân sự, tài 
sản vật chất và tài sản thông tin. 
 
An ninh cũng có thể được chia thành ba nguyên tắc cơ bản: 

• Quản lý ngăn ngừa 
• Phát hiện 
• Phục hồi 
 

QUẢN LÝ NGĂN NGỪA 
Quản lý ngăn ngừa về Nhân sự bao gồm đảm bảo nhận dạng mọi nhân sự được ủy 
quyền.  Ban Bầu cử và Đăng ký Cử tri (VRE) sẽ sử dụng thẻ tên có ảnh đối với các 
nhân viên biên chế. Nhân viên tạm thời sẽ có thẻ tên màu vàng tươi không có ảnh. 
Khách phải đăng ký khi vào cơ sở và phải đeo thẻ “khách” có đề ngày khi ở trong 
khuôn viên. Nhân viên đêm bầu cử sẽ được đeo vòng tay có màu mã hóa. 
 
Quản lý ngăn ngừa về Tài sản bao gồm đặt hàng rào và kiểm soát việc ra vào đối với 
các địa điểm nhạy cảm. VRE sẽ đặt hàng rào kiểm soát đám đông khi phù hợp. Điều 
này bao gồm việc thiết lập khu vực kiểm đếm phiếu bầu dành cho giới truyền thông và 
công chúng mà không gây cản trở đối với việc xử lý phiếu bầu trong đêm bầu cử. Khóa 
cửa C-Cure sẽ được đưa vào các phòng nhạy cảm nhất của VRE và việc ra vào sẽ 
được kiểm soát, theo dõi và ghi lại ở mọi giai đoạn bầu cử. Những nơi cần bảo đảm an 
ninh nhất, chẳng hạn như khu vực lưu trữ và kiểm đếm phiếu bầu, nhiều camera được 
lắp đặt để có thể theo dõi và ghi lại các hoạt động. 
Quản lý ngăn ngừa về Tài sản Thông tin liên quan đến việc thay đổi mật khẩu thường 
xuyên. Ban VRE tạo và quản lý báo cáo nhật ký người dùng đối với hệ thống máy tính 
của ban. Bảo vệ bằng tường lửa được cập nhật thường xuyên theo tiêu chuẩn quy định 
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của Quận. Quyền truy cập mạng chỉ giới hạn ở những nhân viên được ủy quyền. Toàn 
bộ các nhân viên được cấp quyền truy cập phải hoàn thành mẫu ủy quyền và mẫu thỏa 
thuận theo quy định của Quận. 
 
PHÁT HIỆN 
Phát hiện vi phạm về Nhân sự xảy ra khi, ví dụ, một người lạ không đăng ký khi được 
yêu cầu hoặc không đeo thẻ khách. Khách không có thẻ khách phù hợp sẽ được yêu 
cầu quay lại sảnh và hoàn tất quy trình đăng ký hoặc có thể bị yêu cầu rời khỏi cơ sở. 
Nhân viên biên chế và nhân viên tạm thời bị mất thẻ sẽ phải thanh toán một khoản phí 
để được nhận thẻ mới. 
 
Phát hiện vi phạm về Tài sản liên quan đến hàng rào bị hỏng, phương tiện vận chuyển 
lạ hoặc vào phòng bảo mật không có sự ủy quyền. 
 
Phát hiện vi phạm về Tài sản Thông tin có thể được xác định bằng việc sử dụng mật 
khẩu không có sự ủy quyền, vi phạm tường lửa, hoặc truy cập mạng không có sự ủy 
quyền. 
 
PHỤC HỒI 
Phục hồi là khả năng sửa sai vi phạm được phát hiện và hoàn trả môi trường theo quy 
định. 
 
Phục hồi về Nhân sự có thể chỉ đơn giản là việc giao thẻ cho một người không có thẻ 
mà sẽ có khả năng bị bắt giữ vì lý do xâm phạm trái phép của cá nhân không được ủy 
quyền. 
 
Phục hồi về Tài sản có thể liên quan đến việc lắp dựng lại hàng rào đã hỏng, chuyển 
hướng phương tiện vận chuyển không được ủy quyền, hoặc tiến hành tìm kiếm căn 
phòng nơi có sự truy cập mạng không được ủy quyền. 
 
Phục hồi về Tài sản Thông tin có thể trải qua từ việc xác định và ghi nhận các vi phạm 
bảo đảm an toàn đến việc điều tra đầy đủ về vi phạm tường lửa hoặc truy cập mạng 
không được ủy quyền. 
 
GIAO TIẾP GIỮA CÁC PHÒNG BAN 
Quan hệ đối tác là quan trọng để thành công. Tinh thần hợp tác đi một chặng đường 
dài để phá vỡ rào cản giao tiếp trong mọi tình huống khẩn cấp. VRE đã gặp: 

• Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) bao gồm Phòng Cảnh sát trưởng và nhân viên 
FBI, để tiếp cận kế hoạch bảo đảm an toàn của ban. 

• Cơ quan Dịch vụ Toàn Quận (CMO), chịu trách nhiệm lập tức thông báo cơ quan 
truyền thông về mọi vấn đề phát sinh trong quá trình bầu cử. 

• Bộ Công nghệ (DTECH) để hỗ trợ máy tính và viễn thông trong trường hợp có 
các loại lỗi hệ thống 
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BỘ TRƯỞNG ĐÃ DÀNH RIÊNG CÁC SỐ LIÊN LẠC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẢO 
ĐẢM AN TOÀN CHO NGÀY BẦU CỬ 
 
Trung Tâm Điều Hành An Ninh tại chỗ 24/7 (916) 657-2166 

 
Những số liên lạc này được dùng riêng vào mục đích duy nhất là báo cáo mọi vấn đề 
liên quan tới việc bảo vệ trong giai đoạn bỏ phiếu cần được lập tức đưa tới sự chú ý 
của các quan chức nhà nước (Văn phòng An ninh Nội địa, Văn Phòng Dịch Vụ dành 
cho Trường Hợp Khẩn Cấp, hoặc VRE). 

 
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
Các nhóm cần liên lạc trong trường hợp khẩn cấp và có khả năng ứng phó khi 
nhu cầu phát sinh 

 
LIÊN LẠC GIỮA CÁC TRUNG TÂM BỎ PHIẾU 
Nhân viên tổng đài Ban Tổ Chức Khu Vực sẽ có danh sách các địa điểm trung tâm bỏ 
phiếu, số điện thoại cố định (nếu có), và số điện thoại di động của mỗi trung tâm bỏ 
phiếu và của các điều phối viên. Thông tin này rất quan trọng đối với cơ quan hành 
pháp và người ứng phó trường hợp khẩn cấp. Hệ thống cung cấp thông tin qua tin 
nhắn tự động sẽ được sử dụng để đảm bảo toàn bộ các địa điểm bầu cử có được 
thông tin cần thiết để ứng phó trường hợp khẩn cấp hoặc vấn đề cụ thể. Điều này có 
thể là bất kỳ điều gì từ việc duy trì các địa điểm bầu cử mở cửa đến hơn 8 giờ tối vào 
Ngày Bầu cử để cung cấp thêm phiếu bầu cho một hoặc nhiều trung tâm bỏ phiếu. 
 
LIÊN LẠC VỚI CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG 
Trung tâm truyền thông sẽ được thiết lập ngay tại cơ sở trong giai đoạn bỏ phiếu với 
việc bố trí nhân viên do cán bộ truyền thông của VRE thự hiện. Điều này cho phép lập 
tức chia sẻ thông tin giữa các cơ quan truyền thông và văn phòng của chúng ta về mọi 
vấn đề hoặc trường hợp khẩn cấp có thể phát sinh trong cuộc bầu cử. 
 
LIÊN LẠC VỚI NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Nhân viên CNTT sẽ thiết lập tổng đài điện thoại trong thời gian bỏ phiếu để hỗ trợ các 
trung tâm bỏ phiếu về các vấn đề liên quan đến hệ thống bỏ phiếu. Tổng đài điện thoại 
luôn có sẵn tại mọi thời điểm trung tâm bỏ phiếu mở cửa và từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối 
vào Ngày bầu cử. Số liên hệ sẽ được cung cấp trong cuốn hướng dẫn đào tạo của 
Trung tâm Bỏ phiếu và cung cấp cho các nhân viên văn phòng. 
 
LIÊN LẠC VỚI CƠ QUAN AN NINH  
Nhân viên quản lý sẽ được cung cấp danh sách điện thoại liên hệ trong trường hợp 
khẩn cấp được sử dụng để liên lạc với nhân viên ứng phó trường hợp khẩn cấp, chẳng 
hạn như Cảnh sát trưởng, Phòng cứu hỏa, và An ninh Nội địa. Mọi liên hệ sẽ được báo 
cáo cho Quản Lý Điều Hành của Quận, Quản Trị Viên Cơ Quan CSA, và Ban Giám 
Sát. Ngoài ra, mọi trường hợp khẩn cấp liên quan đến việc bầu cử sẽ được báo cáo 
cho văn phòng của Bộ trưởng. 

 
LỆNH TUYÊN BỐ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
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TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP TẠI TRUNG TÂM BỎ PHIẾU 
Trong trường hợp xảy ra trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến hoạt động của các 
Trung tâm Bỏ phiếu hoặc địa điểm Hộp Bỏ Phiếu, tổng đài điện thoại hoạt động trong 
khu vực và tổng đài điện thoại CNTT sẽ được sử dụng để liên hệ với các nhân viên hỗ 
trợ kỹ thuật, Người Vận Chuyển Phiếu Bầu, và/hoặc Thanh Tra Trung Tâm Bỏ Phiếu và 
thông báo với họ về trường hợp khẩn cấp và hành động cần phải thực hiện. Cán Bộ 
Truyền Thông sẽ cùng Cán Bộ Đăng Kiểm chuẩn bị lời phát biểu cho cơ quan truyền 
thông cũng như thông báo thông tin được gửi đến Ban Giám Sát, Quản Lý Điều Hành 
Quận và Phó Giám Đốc Điều Hành Quận. 
 
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP LIÊN QUAN TỚI HÀNH PHÁP TẠI VĂN PHÒNG 
Trong trường hợp có tình huống cần ngay sự can thiệp của cơ quan ứng phó trường 
hợp khẩn cấp (cảnh sát trưởng, cứu hỏa, cứu thương, v.v.), hành động đầu tiên là gọi 
9-911 và báo cáo tình trạng khẩn cấp. Sau đó, tham khảo hướng dẫn quy trình xử lý 
trường hợp khẩn cấp để biết cách xử lý phù hợp đối với từng trường hợp khẩn cấp cụ 
thể.  
 
Thông báo bất kỳ nhân viên nào có mặt ở khu vực xảy ra trường hợp khẩn cấp, cũng 
như Điều Phối Viên Cơ Sở, Cán Bộ Đăng Kiểm và Cán Bộ Truyền Thông. Điều Phối 
Viên Cơ Sở sẽ thực hiện các bước cần thiết để xử lý trường hợp khẩn cấp bao gồm sơ 
tán khỏi cơ sở nếu cần thiết. Cán Bộ Truyền Thông sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan 
truyền thông về trường hợp khẩn cấp và việc ứng phó của Quận. Cán Bộ Đăng Kiểm 
và Cán Bộ Truyền Thông sẽ lập thông báo thông tin gửi đến Ban Giám Sát, Quản Lý 
Điều Hành của Quận, và Cơ Quan Dịch Vụ Hành Chính. 
 

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VÀO GIAI ĐOẠN BỎ 
PHIẾU/NGÀY BẦU CỬ 

 
HƯỚNG DẪN CHUNG 

• Sự an toàn và bảo vệ con người là ưu tiên hàng đầu 
• Bảo quản phiếu bầu, thiết bị và cơ sở là ưu tiên thứ hai 

 
AN NINH CHO VĂN PHÒNG 

• Các khu vực làm việc của văn phòng phải được khóa tại mọi thời điểm trừ giờ 
làm việc thông thường và tại mọi thời điểm do Cán Bộ Đăng Kiểm chỉ đạo 

• Vì kho sẽ được sử dụng để bảo vệ thiết bị, hồ sơ và phiếu bầu của cuộc bầu cử, 
nên khu vực kho sẽ bị khóa tại mọi thời điểm trừ khi nhân viên được ủy quyền có 
mặt tại khu vực. 

• Để báo cáo những sự đột nhập sau giờ làm việc, vui lòng liên hệ County 
Telecom theo số 5-6900, sau đó thông báo Cán Bộ Đăng Kiểm và Quản Lý Cơ 
Sở theo số (916) 281-1248 hoặc Phòng Cảnh Sát Trưởng 

 
AN NINH CHO PHIẾU BẦU 
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• Mọi phiếu bầu, bao gồm phiếu đã bầu, phiếu bị hư hỏng, và phiếu chưa sử dụng 
sẽ được bảo mật tại một trong những cơ sở lưu trữ phiếu bầu phù hợp. Mỗi cơ 
sở đều có chuông báo động xâm nhập trái phép và camera giám sát ghi hình 

• Không phiếu bầu nào được để lại khu vực không an toàn trừ khi có sự có mặt 
của hai nhân viên VRE trở lên 

• Nếu có trường hợp phiếu bầu bị thiếu hoặc không được kiểm đếm, Cán Bộ Đăng 
Kiểm phải được thông báo lập tức 

• Phiếu bầu được vận chuyển đến/từ các điểm Hộp Bỏ Phiếu theo quy định sẽ 
được bảo mật và vận chuyển theo Quy Định Truy Hồi Phiếu Bầu của Bộ Trưởng. 

• Số phiếu bầu sẽ được ghi bằng việc sử dụng các bản ghi như được nêu trong 
Quy định về In Phiếu Bầu của Bộ Trưởng và toàn bộ các phiếu bầu sẽ được 
kiểm đếm trong giai đoạn vận động bỏ phiếu.  

 
TRUNG TÂM BỎ PHIẾU 

• Trong trường hợp xảy ra trường hợp khẩn cấp tại một Trung Tâm Bỏ Phiếu mà 
trong đó tính mạng con người bị đe dọa, thì sự cố phải được lập tức báo cáo cho 
cấp có thẩm quyền phù hợp, thông qua trung tâm tổng đài 911 

• Tại thời điểm thích hợp, VRE phải được thông báo về tình huống khẩn cấp và 
các bước thực hiện để ứng phó trường hợp khẩn cấp.  

• Nếu cần, VRE sẽ thực hiện các bước cần thiết để mở khu vực bỏ phiếu thay thế 
cho Trung Tâm Bỏ Phiếu bị tác động để cho phép việc bỏ phiếu tiếp tục với sự 
gián đoạn tối thiểu có thể. Mọi hành động, đặc biệt là trong một cuộc bầu cử toàn 
tiểu bang hoặc một cuộc bầu cử liên quan đến văn phòng tiểu bang, phải được 
phối hợp qua Bộ Phận Bầu Cử của Bang, Quản Lý Điều Hành của Quận và/hoặc 
Ban Giám Sát và cấp có thẩm quyền phù hợp khác bao gồm Cán Bộ Truyền 
Thông của VRE. 

 
VĂN PHÒNG BẦU CỬ 

• Trong trường hợp xảy ra trường hợp khẩn cấp trong đó tính mạng con người bị 
đe dọa, thì sự cố phải được lập tức báo cáo cho cấp có thẩm quyền phù hợp, 
thông qua trung tâm tổng đài 911 và thông báo cho Cán Bộ Đăng Kiểm và Cán 
Bộ An Toàn của Bộ. 

• Các trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống khác phải được báo cáo cho Cán Bộ 
Đăng Kiểm, Cán Bộ An Toàn của Bộ và nhà quản lý phù hợp   

• Nếu lệnh sơ tán được đưa ra, ngay cả trong quá trình kiểm phiếu, mọi người 
phải lập tức sơ tán và báo cáo cho khu vực tập hợp theo quy định 

 
NHỮNG “ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU” VÀO NGÀY BẦU CỬ 

 
Lập kế hoạch có nghĩa là xác định những “điều gì sẽ xảy ra nếu”, và sau đó thực hiện 
các biện pháp để giảm những điều chưa biết về việc sẽ ứng phó như thế nào. Điều gì 
sẽ xảy ra nếu quý vị nhận được một cuộc gọi vào Ngày Bầu cử rằng có một quả bom ở 
một trong các Trung Tâm Bỏ Phiếu, quý vị sẽ làm gì? 
 
Điều gì xảy ra nếu quý vị phải di chuyển một trong những Trung Tâm Bỏ Phiếu vào 
hoặc trước giai đoạn bỏ phiếu/Ngày Bầu Cử, quý vị sẽ làm thế nào? 
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Quy trình ứng phó trường hợp khẩn cấp phải bao gồm: 

• Lập tức dừng toàn bộ việc bỏ phiếu 
• Sơ tán khỏi cơ sở càng nhanh càng tốt 
• Những người đang chờ bỏ phiếu sẽ không được cung cấp phiếu bầu 
• Các cử tri có phiếu bầu sẽ đưa phiếu bầu vào thùng phiếu 
• Phiếu bầu chưa được đánh dấu có thể sẽ được trả lại cho Cán Bộ Bầu Cử tại 

địa điểm Trung Tâm Bỏ Phiếu 
• Bất cứ ai ở trong phòng bỏ phiếu đều phải được khuyến khích hoàn thành càng 

nhanh càng tốt 
• Cán Bộ Bầu Cử sẽ niêm phong toàn bộ phiếu bầu đã được bỏ trước khi tuyên 

bố tình trạng khẩn cấp, theo cách thông thường theo sau việc đóng cửa nơi bầu 
cử. 

• Cán Bộ Bầu Cử phải giữ lại toàn bộ các phiếu bầu từ thùng phiếu, bao gồm 
phiếu bầu qua thư, phiếu bầu Tạm thời, máy tính xách tay đăng ký lấy chỗ, và 
phiếu bầu trống cùng máy in Phiếu Bầu theo Yêu Cầu, nếu có thể, khi sơ tán 

• Thành viên Ban Bầu Cử phải tuân theo hướng dẫn của Văn Phòng Bầu Cử, 
nhóm Hỗ Trợ Kỹ Thuật hoặc việc Thi Hành Pháp Luật 

• Những hướng dẫn này có thể bao gồm sơ tán hoàn toàn khỏi cơ sở và thiết lập 
Trung Tâm Bỏ Phiếu tạm thời ở địa điểm gần đó, với biển báo chỉ dẫn (nếu có) 
để cảnh báo cử tri về việc thay đổi địa điểm 

 
Nhớ là, sự an toàn của các nhân viên, Cán Bộ Bầu Cử và cử tri phải luôn là ưu 
tiên số một . Nhấn mạnh với nhân viên bầu cử của quý vị rằng sự an toàn của họ 
luôn là số một. 
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PHẢI LÀM GÌ NẾU AI ĐÓ MUỐN PHÁ HỎNG THIẾT BỊ BỎ PHIẾU 
Lập tức đưa người đó ra khỏi Trung Tâm Bỏ Phiếu và giam giữ họ nếu có thể. Cử một 
Cán Bộ Bầu Cử liên hệ với tổng đài điện thoại hoạt động trong khu vực và thông báo họ 
về tình huống này. Nhân viên VRE sẽ liên hệ với phòng cảnh sát trưởng và cử người 
giao thiết bị bỏ phiếu mới thay thế thiết bị đã bị phá hỏng. Yêu cầu toàn bộ cử tri chờ bỏ 
phiếu đưa phiếu bầu của họ vào thùng phụ cho đến khi thiết bị mới đến. 
 
NẾU TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP KHIẾN (CÁC) TRUNG TÂM BỎ PHIẾU KHÔNG 
THỂ LIÊN HỆ VĂN PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN BỎ PHIẾU 
Trong trường hợp không thể liên hệ với văn phòng VRE trong giai đoạn bỏ phiếu (mất 
dịch vụ điện thoại, sơ tán khẩn cấp, v.v.), cán bộ bầu cử phải sử dụng điện thoại di 
động dành cho nhân viên hoạt động trong khu vực. Cán Bộ Đăng Kiểm, Điều Phối Viên 
Cơ sở và Cán Bộ Truyền Thông sẽ được cảnh báo về trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng 
đến việc liên hệ văn phòng VRE và sẽ làm việc với các văn phòng của Quận và cơ 
quan truyền thông để thông báo công chúng biết về vấn đề này và nỗ lực hướng tới giải 
pháp ứng phó trường hợp khẩn cấp. 
 
BẢO ĐẢO AN TOÀN CHO ĐÊM BẦU CỬ 

• Cảnh sát trưởng sẽ được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ cho văn phòng 
VRE và nhân viên đêm bầu cử 

• Nơi đậu xe (parking) quanh chu vi của tòa nhà sẽ bị hạn chế 
• Toàn bộ nhân viên, nhân viên truyền thông và nhân viên đêm bầu cử phải đeo 

Thẻ nhận diện tại mọi thời điểm 
• Nhân viên chủ chốt của VRE sẽ có điện thoại di động bên mình vào đêm bầu cử 
• Cảnh Sát Trưởng hoặc cơ quan dịch vụ bảo vệ Chính sách Thành phố tại địa 

phương có thể có mặt tại các trung tâm tiếp nhận bên ngoài, nếu cần 
• Việc ra vào văn phòng VRE sẽ bị hạn chế trong quá trình hoạt động 
• VRE sẽ làm việc với DTECH để thực hiện rà soát mọi hoạt động không dây tại 

cơ sở và khu vực xung quanh. Việc rà soát có thể là hoạt động một lần duy nhất 
hoặc liên tục suốt đêm bầu cử 

• DTECH sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề hoặc trường hợp khẩn cấp liên quan 
đến máy tính hoặc điện thoại 

• Cơ quan truyền thông có thể được yêu cầu thông báo khi xuất hiện thiết bị 
không dây 
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BỎ PHIẾU QUA THƯ 
 

CÁC BIỆN PHÁP AN NINH ĐỂ BẢO TOÀN VIỆC BẦU CỬ 
 

Trong trường hợp xảy ra trường hợp khẩn cấp cần sơ tán khỏi tòa nhà, những quy 
trình này sẽ phải được tuân thủ: 
 
Người Quản Llý Bỏ Phiếu Qua Thư sẽ đảm bảo toàn bộ các Lá Phiếu Qua Thư sẽ 
được nhân viên kiểm đếm và toàn bộ khách hàng sẽ được sơ tán khỏi Tiền Sảnh. 

 
Nếu thời gian cho phép trong trường hợp hỏa hoạn/lũ lụt hoặc sau sự kiện: 

 
• Lấy tấm phủ trong kho để che phiếu bầu nếu cần. 
• Di dời các phiếu bầu tới địa điểm an toàn hoặc che bằng tấm phủ 
• Che phiếu bầu tấm phủ để tránh thiệt hại về lửa và nước nếu thời gian cho phép. 
• Che máy tính và máy móc hạng nặng nếu cần (dụng cụ mở phong bì, máy in, 

v.v.) 
 

Để đảm bảo cuộc bầu cử có thể được tiến hành do việc sơ tán khỏi tòa nhà hoặc do sự 
phá hủy đối với tòa nhà, danh sách nhà cung cấp sẽ được Người Quản Lý Bầu Cử Qua 
Thư giữ ngoài văn phòng để nhân đôi hoặc tái đặt hàng nguồn cung ứng cần thiết dành 
cho cuộc bầu cử.  

 
Thông tin nhà cung cấp - Tên và số điện thoại liên hệ cho: 

 
Burks Printing – VBM Envelopes (916) 344-0652 
 
Democracy Live – RAVBM System (Accessible & UOCAVA)  (425) 363-3033 
 
Dominion Voting Systems – Vote Center & Tabulation Equipment (720) 257-5209 x9240 
 
Merrill Printers – Voter Information Guides (714) 690-2294 
 
Runbeck Election Services – Ballots and Mailing Services (602) 230-0510 
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HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ BỎ PHIẾU 
 
Trong trường hợp xảy ra trường hợp khẩn cấp, những quy trình sau sẽ phải 
được tuân thủ: 

 
Quản Lý Hệ Thống và Công Nghệ Bỏ Phiếu sẽ đảm bảo những điều sau: 
 
Toàn bộ nhân viên công nghệ và hệ thống bỏ phiếu đã được điểm danh. 
 
Một nhân viên theo quy định từ trước sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn thùng chứa 
(container) dự phòng có số niêm phong. Container dự phòng có niêm phong sẽ được 
chuyển khỏi phòng máy chủ với dữ liệu bầu cử hiện tại và lập tức được đưa đến khu 
vực sơ tán của nhóm. Tài liệu bầu cử sẽ được lưu trữ và cập nhật thông qua quá trình 
bầu cử. Container dự phòng sẽ bao gồm những mục sau như được mô tả trong sách 
hướng dẫn về quy trình và chính sách hiện tại của chúng ta: 

 
• Ổ cứng USB di động có dữ liệu và các ứng dụng được tải như được liệt kê dưới 

đây: 
o Ứng Dụng Hệ Thống Bỏ Phiếu 
o Dữ Liệu Bầu Cử Mới Nhất (Cơ Sở Dữ Liệu Hệ Thống Bỏ Phiếu) 
o Phiếu bầu định dạng PDF 
o Ứng Dụng Hướng Dẫn Thông Tin dành cho Cử Tri 
o Hướng Dẫn Thông Tin dành cho Cử Tri Quận 
o Hướng Dẫn Thông Tin dành cho Cử Tri Quận định dạng PDF 

• Ổ cứng USB di động chứa định nghĩa về bầu cử để tải lên máy quét ImageCast 
Central 

• Một máy chủ 
• Trạm khách của Hệ Thống Quản Lý Bầu Cử (EMS) 
• Hai (2) máy tính xách tay đã cài ứng dụng hệ thống bỏ phiếu 
• Công tắc chuyển mạng 
• Khi trở lại cơ sở VRE, toàn bộ nhân viên VST sẽ tập trung tại khu vực lập 

phương VST để kiểm tra nhóm lần cuối về hệ thống bảo mật, phòng máy chủ, và 
phòng phân loại phiếu bầu 

• Hai nhân viên theo quy định sẽ hỗ trợ nhân viên phòng VRE về mọi vấn đề tiềm 
ẩn liên quan đến máy tính 

 
 

1. Trong trường hợp xảy ra mất điện, những quy trình sau sẽ phải được tuân 
thủ: 
 
Quản Lý Hệ Thống và Công Nghệ Bỏ Phiếu sẽ đảm bảo những điều sau: 
 
• Toàn bộ nhân viên hệ thống và công nghệ bỏ phiếu đã được điểm danh. 
• Một nhân viên theo quy định đã được giao nhiệm vụ vào phòng phân loại phiếu 

bầu theo chế độ ngoài-bầu cử, khi cuộc bầu cử đang tiến hành, hai người sẽ 
được giao nhiệm vụ vào phòng này 
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• Một nhân viên theo quy định đã được giao nhiệm vụ kiểm tra phòng máy chủ 
• Một nhân viên theo quy định đã được giao nhiệm vụ kiểm tra hệ thống bảo mật 
• Toàn bộ các nhân viên theo quy định sẽ phải thông báo Người Quản Lý VST về 

tình hình của mình khi kiểm tra lần đầu và mười lăm phút một lần sau đó bằng 
việc sử dụng điện thoại di động được cấp 

• Sau khi có điện trở lại, mỗi nhân viên theo quy định sẽ đảm bảo các khu vực 
thuộc trách nhiệm tương ứng của mình hoạt động tốt 

• Sau khi mỗi nhân viên đã thực hiện kiểm tra lần cuối về khu vực tương ứng của 
mình, họ sẽ báo cáo những phát hiện của mình cho Người Quản Lý của VST 

• Nếu tòa nhà được sơ tán - vui lòng tham khảo Mục # 1 
• Hai nhân viên theo quy định sẽ hỗ trợ nhân viên phòng VRE về mọi vấn đề tiềm 

ẩn liên quan đến máy tính 
 
 

2. Trong trường hợp xảy ra mất điện và khu vực VST có điện từ máy phát điện, 
những quy trình sau sẽ phải được tuân thủ: 

 
Quản Lý Hệ Thống và Công Nghệ Bỏ Phiếu sẽ đảm bảo những điều sau: 

 
• Toàn bộ nhân viên hệ thống và công nghệ bỏ phiếu đã được điểm danh. 
• Một nhân viên theo quy định đã được giao nhiệm vụ vào phòng phân loại phiếu 

bầu theo chế độ ngoài-bầu cử, khi cuộc bầu cử đang tiến hành, hai người sẽ 
được giao nhiệm vụ vào phòng này 

• Một nhân viên theo quy định đã được giao nhiệm vụ kiểm tra hệ thống bảo mật 
• Toàn bộ các nhân viên theo quy định phải liên lạc và xác nhận họ có điện ở các 

khu vực tương ứng của mình và các hoạt động của từng khu vực đang thực hiện 
phù hợp.  

• Toàn bộ các nhân viên theo quy định sẽ phải thông báo Người Quản Lý VST tình 
hình của mình khi kiểm tra lần đầu và mười lăm phút một lần sau đó bằng việc 
sử dụng điện thoại di động được cấp 

• Sau khi có điện trở lại, mỗi nhân viên theo quy định sẽ đảm bảo các khu vực 
thuộc trách nhiệm tương ứng của mình hoạt động tốt 

• Hai nhân viên được chỉ định sẽ hỗ trợ nhân viên phòng VRE về mọi vấn đề tiềm 
ẩn liên quan đến máy tính. 
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DỊCH VỤ DÀNH CHO CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG 
 
Vì trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa không lường được trước, có thể cần phải sơ 
tán văn phòng trong một khoảng thời gian, và không thể quay lại. Chúng ta phải được 
chuẩn bị để thực hiện các hoạt động bình thường của mình ở một địa điểm khác. Để 
đảm bảo “Cuộc Bầu Cử Phải Tiếp Tục”, chúng ta sẽ vạch ra những mục cần thực hiện 
bên ngoài văn phòng, và hoàn tất quy trình tiến cử. 

 
Khi có thông báo tòa nhà phải được sơ tán, các mục sau đây phải được thực hiện khi 
sơ tán, nếu thời gian và sự an toàn tính mạng cho phép: 

 
• Khay Đựng Tiền và Hóa Đơn  
• Bản sao CFMR001 (Danh Sách Ứng Viên Đủ Năng Lực) (trong tập tài liệu màu 

đỏ ở quầy lễ tân) 
• Các tập tin/tập tài liệu của Ứng viên (nằm trong giỏ đựng tập tin được đặt cạnh 

tủ của người giám sát trong quá trình lưu giữ tài liệu) 
• Tệp CD nằm trong Tập tài liệu về các trường hợp khẩn cấp (Emergency Binder) 

chứa Hướng Dẫn Dành Cho Ứng Viên, Mẫu Tiến Cử, Chỉ Số Cán Bộ Được Bầu, 
và Lịch Bầu Cử/Lịch Ngày Bầu Cử. (Nằm trong giỏ tập tin của thành phố) 

• Tập Tài Liệu Về Dự Luật (nằm trong văn phòng của Người Quản Lý) 
• Tập Tài Liệu Về Bầu Cử (nằm trong Giỏ tập tin của thành phố bên cạnh tủ của 

người giám sát) 
• Sổ Lưu Bằng Chứng gồm các mục VST đã nhận (nằm trong tủ hồ sơ 3 tầng phía 

sau tủ của người giám sát) 
• Đơn Kiến Nghị trong Nhật Ký Thay Thế (Lieu Log Book) (Nằm trên quầy gắn liền 

với tủ 129E) 
• Bảng Kẹp Đơn Kiến Nghị/Chữ Ký Tiến Cử, 2 ký hiệu giỏ dây thép chữ ký sẽ 

được xác minh/hoàn thành (nằm trên quầy Dịch vụ Dành Cho Chiến Dịch/Bỏ 
Phiếu Qua Thư (VBM)) 

• Con Dấu và đồng hồ (nằm ở quầy lễ tân)  
• Các con dấu của Quận và của Người Đăng Kiểm (nằm trong ngăn kéo phải trên 

cùng ở quầy) 
 

Các hồ sơ và tệp tin trên sẽ đảm bảo nhân viên có thể thực hiện quy trình đối với các 
ứng viên ở một địa điểm khác, với giả định rằng chúng ta có DFM cài sẵn trong máy 
tính PC. Chúng ta sẽ đưa các ứng viên vào danh sách một cách có điều kiện, tại thời 
điểm đưa họ vào danh sách, thông báo với họ rằng chúng ta sẽ gọi họ nếu họ không đủ 
năng lực tranh cử (sống ngoài khu vực, v.v.). Ngay khi kết nối trực tuyến trở lại (với 
DFM), có thể in tài liệu và nhập ứng viên vào hệ thống, chúng ta sẽ có thể khôi phục trở 
lại bình thường chỉ sau vài ngày. 

 
Bắt đầu từ nhân viên E-83 sẽ tạo ra một tập tài liệu về trường hợp khẩn cấp với các 
mục ở trên. Tập tài liệu này sẽ được đặt trong giỏ tập tin thành phố. 

  
Các mục khác cũng sẽ được thu thập tại thời điểm xảy ra sự cố nếu sự an toàn về tính 
mạng cho phép. 
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DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ & TIẾP NGOẠI 
 
Trong trường hợp xảy ra trường hợp khẩn cấp cần sơ tán khỏi tòa nhà, những quy 
trình này sẽ phải được tuân thủ: 

 
Người quản lý đăng ký và tiếp ngoại sẽ đảm bảo toàn bộ nhân viên đăng ký và tiếp 
ngoại được điểm danh đầy đủ và sơ tán khỏi tòa nhà. 

 
Nếu thời gian cho phép trong trường hợp hỏa hoạn/lũ lụt hoặc sau sự kiện: 

 
• Che máy tính bằng tấm phủ hoặc tấm nhựa dày 
• Che các bản khai đăng ký mới nhất chưa được quét và nhập vào Cơ Sở Dữ Liệu 

Quản Lý Bầu Cử 
• Che phủ mọi đơn kiến nghị chờ chứng nhận đang có trong nội bộ  
• Tập hợp toàn bộ các thiết bị video, iPad và túi cung ứng màu đen dành cho việc 

tiếp ngoại 
• Người Quản Lý và Giám Sát Tiếp Ngoại sẽ có một túi cung ứng màu đen dành 

cho việc tiếp ngoại tại nơi cư trú của họ trong trường hợp khẩn cấp 
• Các mục khác cũng sẽ được thu thập, che phủ, hoặc thực hiện tại thời điểm xảy 

ra sự cố nếu sự an toàn về tính mạng cho phép  
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HOẠT ĐỘNG TRONG KHU VỰC 
 
Trong trường hợp xảy ra trường hợp khẩn cấp cần sơ tán khỏi tòa nhà vào hoặc trước 
giai đoạn bỏ phiếu, do hỏa hoạn, đánh bom, lũ lụt, v.v., thì các quy trình này sẽ phải 
được tuân thủ: 

 
1. Toàn bộ nhân viên (biên chế và tạm thời) sẽ phải lập tức rời khỏi tòa nhà và báo 

cáo về điểm tập trung theo quy định (Burlington Building – North Sidewalk).  
 

2. Các mục sau sẽ phải thu được trước khi rời khỏi tòa nhà, theo thứ tự quan trọng, 
nếu thời gian và sự an toàn về tính mạng cho phép: 
• Ổ cứng USB di động* có dây buộc, nằm trong tủ gần nhất với bình cứu 

hỏa/máy fax, với các thông tin đã được lưu dưới đây: 
 Thông tin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ Thu Nhận/Lưu Trữ Tệp Tin Trực 

Tuyến & Chuyển Giao Thiết Bị 
 Danh Sách Kiểm Kê (Từ Kho, phiên bản mới nhất) 
 Danh Sách Lưu Hồ Sơ (Từ Kho, phiên bản mới nhất) 
 Danh sách đầy đủ các địa điểm Trung Tâm Bỏ Phiếu & Hòm Bỏ Phiếu, kèm 

thông tin liên hệ 
 Danh sách đầy đủ các Cán Bộ Bầu Cử Cập nhật vào ổ cứng USB di động tại 

E-15 và một lần nữa tại E-5 
• Máy tính bảng (hoặc máy tính xách tay) từ khu vực kho 
• Bộ phát wifi Verizon từ khu vực lưu trữ máy tính bảng, để truy cập 

internet/EIMS 
 

* Trách nhiệm của Người Giám Sát Bầu Cử là đảm bảo toàn bộ các báo cáo/thông tin 
trong ổ cứng USB di động là bản mới nhất và có liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới.   

 
3. Ngay khi đã an toàn tại khu vực tập trung, Người Quản Lý hoặc Giám Sát Hoạt 

động trong Khu Vực sẽ tải dữ liệu từ ổ cứng USB di động lên máy tính bảng hoặc 
máy tính xách tay. 

 
4. Sau đó, Người Quản Lý Hoạt Động trong Khu Vực sẽ chia danh sách Thanh Tra 

Trung Tâm Bỏ Phiếu để nhân viên liên hệ, kết hợp với VST, và nhóm hỗ trợ kỹ thuật 
của họ. Đảm bảo các Thanh tra được cung cấp những thông tin sau: 

o Số điện thoại di động của Người Quản Lý Hoạt Động trong Khu Vực: (916) 
704-5431 

• (Các) địa điểm khu vực Hòm Bỏ Phiếu thay thế để hoàn trả phiếu bầu và/hoặc 
thiết bị 

• (Các) số điện thoại liên hệ thay thế để có được sự hỗ trợ tại các Trung Tâm Bỏ 
Phiếu 

 
Cán Bộ Bầu Cử sẽ thực hiện theo các hướng dẫn trong Sách Hướng Dẫn Cán Bộ Bầu 
Cử trừ khi có hướng dẫn khác của nhóm hỗ trợ kỹ thuật hoặc nhân viên văn phòng.  
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Việc sơ tán cụ thể ngoài bầu cử sẽ cần thu được máy tính bảng và bộ phát wifi 
Verizon để truy cập internet và EIMS. Người Quản Lý Hoạt Động trong Khu Vực 
có quyền truy cập từ xa tới mạng cá nhân ảo (VPN). 
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KHU VỰC KHO 
 

Sơ tán tại Florin Station: Trong trường hợp xảy ra trường hợp khẩn cấp cần sơ tán 
khỏi tòa nhà, những quy trình sau sẽ phải được tuân thủ: 

 
1. Thông báo khu vực tập trung cho toàn bộ nhân viên (Burlington Building – North 

Sidewalk) 
 

2. Giám sát kho sẽ thu thập bảng đăng ký được sử dụng dành cho nhân viên tạm thời 
và hỗ trợ Quản Lý Hoạt Động trong Khu Vực điểm danh toàn bộ nhân viên trong tòa 
nhà ngày hôm đó. 

 
3. Nếu thời gian và sự an toàn cho phép, Giám Sát Kho sẽ giám sát những điều sau: 

 
• Di chuyển các Xe Nâng và Xe Nâng Tay khỏi tòa nhà đến địa điểm an toàn 
• Lên danh sách hồ sơ tài liệu bầu cử cần được di dời, theo thứ tự quan trọng: 

o Phiếu Bầu Chính Thức  
o Phiếu Đã Bầu 
o Sổ Phân Công 
o Các Tệp Tin có Định Dạng Nhị Nguyên Chuẩn (Blue Files) 
o Hồ Sơ Chi Tiết 
o Hồ Sơ Nhân Sự 
o Hồ Sơ Tài Chính 
o Giấy có hoa văn chìm (từ SOS, dành cho Mello Roos) 

 
Mất cơ sở tại Florin Station: Trong trường hợp xảy ra trường hợp khẩn cấp khi cơ sở 
Florin Station không thể sử dụng được, thì dưới đây là những cơ sở có thể phù hợp 
cho việc hoàn nguyên và xử lý quy trình bầu cử: 

• Bãi đậu xe Sears Parking Lot ở Florin Road và 65th Street 
• Bãi đậu xe DHHS Parking Lot tại 7001 East Parkway 
• North Corporation Yard tại 5026 Don Julio Blvd 
 

Bất cứ khi nào một địa điểm thay thế được thiết lập, thì khu vực đó sẽ tiếp nhận và bảo 
mật những tài liệu bầu cử sau đây: 

 
• Phiếu Bầu Chính Thức 

o Phiếu Đã Bầu sẽ được chuyển giao từ xe tải vận chuyển, bao gồm Phiếu Bầu 
Qua Thư và phiếu bầu Tạm thời 

o Phiếu bầu trống 
o Vật tư và thiết bị bổ sung cho cuộc bầu cử  

 
Khi đã an toàn tại địa điểm thay thế: 

• Phối hợp với Phòng Cảnh Sát Trưởng về vấn đề An Ninh 
• Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ chuyển giao thiết bị đối với việc vận chuyển, 

bao gồm nhu cầu thêm 2 xe kéo để xử lý việc hoàn trả thiết bị về Sân ga Florin. 
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• Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ chuyển giao để tái sắp xếp lịch thu nhận thiết 
bị bầu cử 

 
Trong trường hợp không có thiết bị lưu trữ (giá kê, hòm mây, giỏ, xe nâng tay, xe nâng, 
xe đẩy mua hàng, và lồng bưu chính) thì toàn bộ thiết bị và vật tư của cuộc bầu cử sẽ 
được chuyển bằng tay. 

 
Kho lưu trữ thiết bị hậu thuẫn: Sau khi hoàn thành kiểm tra Logic và Độ chính xác, 
VST sẽ chuyển giao trình lập bảng ImageCast Central, máy chủ, và trạm khách EMS 
được lưu trữ an toàn tại Phòng Dịch Vụ dành cho Trường Hợp Khẩn Cấp của Quận 
Sacramento. Thiết bị lưu kho sẽ được thu nhận sau khi hoàn thành giai đoạn vận động 
bỏ phiếu.  
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