
Phụ Lục C – Các Biện Pháp Phòng Ngừa 
 

Trưởng Phòng Bầu Cử (ROV) đã triển khai các biện pháp phòng ngừa sau để tránh 

quy trình bầu cử bị gián đoạn: 
 

Tiêu Chuẩn Biện Pháp An Ninh 

Hạn chế việc truy cập các tài liệu và trang thiết bị liên quan đến kỳ bầu cử và ngăn 

ngừa mọi gián đoạn tiềm ẩn: 

• Nhân viên phải đeo thẻ ID do quận hoặc sở cấp. 

• Khách thăm hoặc người không phải là nhân viên đi vào qua bàn lễ tân để vào 
các văn phòng của sở phải đi cùng người nhân viên mà khách muốn gặp. 

• Phòng chứa máy chủ của sở và phòng lá phiếu luôn được bảo vệ bởi quyền ra 
vào bằng thẻ giới hạn và camera giám sát. 

 

Máy Thiết Bị Chính và Mạng Lưới Dự Phòng 

Để ngăn ngừa luồng thông tin bị gián đoạn nếu máy chủ hoặc mạng lưới chính bị 

ngừng hoạt động: 

• Hệ thống bỏ phiếu của văn phòng, thiết kế và bố cục lá phiếu, và hoạt động Hệ 
Thống Quản Lý Bầu Cử (EMS) sẽ nằm ở trung tâm dữ liệu bảo mật của Quận. 

• Sao lưu dữ liệu này diễn ra tự động và sẵn sàng để sử dụng nếu máy chủ chính 
ngừng hoạt động.  

• Các thay đổi đối với dữ liệu cử tri, hệ thống bầu cử và EMS được sao lưu 
thường xuyên. 

 

Bộ Dự Phòng Thiết Bị Trung Tâm Bầu Cử 

Để ngăn ngừa quy trình bỏ phiếu bị gián đoạn nếu có bất kỳ trang thiết bị nào không sử 
dụng được: 

• Nếu Trung Tâm Bầu Cử gặp phải sự việc xảy ra khiến trang thiết bị hiện tại 
không thể sử dụng được, sở có sẵn thiết bị bổ sung để địa điểm bỏ phiếu có thể 
tiếp tục hoạt động cho cử tri.  

• Nếu không có thiết bị bổ sung, Trung Tâm Bầu Cử có khả năng hoạt động theo 
quy trình thủ công. 

 

Mất Trang Thiết Bị 
Để ngăn ngừa quy trình bỏ phiếu bị gián đoạn nếu có bất kỳ trang thiết bị nào bị mất: 

• Nếu một Trung Tâm Bầu Cử bị mất trang thiết bị, người phụ trách Trung Tâm 
Bầu Cử đó phải thông báo cho văn phòng ROV chính.  

• Nhân viên kho sẽ quản lý một xe tải tiếp liệu di động lưu trữ thiết bị bầu cử dự 
phòng. 

• Ít nhất hai nhân viên kho sẽ chuyển thiết bị và vật liệu từ xe tải tiếp liệu đến 
Trung Tâm Bầu Cử để bảo đảm sự an toàn của vật liệu và thiết bị ở Trung Tâm 
Bầu Cử.  

 

  



Vật Liệu Bầu Cử Dự Phòng 

Để ngăn ngừa quy trình bỏ phiếu bị gián đoạn nếu có bất kỳ vật liệu bầu cử nào không 
sử dụng được hoặc bị mất: 

• Một thùng chứa y hệt với mỗi thùng chứa được chuẩn bị cho nhân viên Trung Tâm 

Bầu Cử sẽ được duy trì. 

• Điều hợp viên của Trung Tâm Bầu Cử chịu trách nhiệm duy trì số vật liệu bầu cử 

dự phòng. 

• Trong trường hợp phải chuyển địa điểm và các nhân viên không thể tập hợp các 

vật liệu hiện tại của họ, số vật liệu dự phòng sẽ được giao đến địa điểm mới, khi 

có thể. 

 
Nhân Viên Trung Tâm Bầu Cử Vắng Mặt 
Để ngăn ngừa quy trình bỏ phiếu bị gián đoạn nếu Nhân Viên Trung Tâm Bầu Cử vắng 
mặt trong ca làm việc được phân công của họ: 

• Người phụ trách Trung Tâm Bầu Cử sẽ liên lạc với văn phòng ROV để tìm nhân 
viên thay thế cho Trung Tâm Bầu Cử. 

• Văn phòng ROV chính sẽ duy trì một danh sách nhân viên dự phòng đã qua đào 
tạo. 

 
Người hoặc Vật Đáng Nghi Ngờ 
Để ngăn ngừa quy trình bỏ phiếu bị gián đoạn nếu xuất hiện người hoặc vật đáng nghi 

ngờ: 

• Người phụ trách Trung Tâm Bầu Cử sẽ liên lạc với các cơ quan an ninh tùy theo 

tình huống. 

 
Triển Khai Hệ Thống Thủ Công 

Để ngăn ngừa quy trình bỏ phiếu bị gián đoạn nếu trang thiết bị bỏ phiếu điện tử không 

sử dụng được: 

• Tất cả các chức năng có thể được thực hiện qua quy trình thủ công. 

 


