
Bảo đảm dịch vụ cảnh sát thỏa mãn 
những nhu cầu của Luân Đôn 

Ban Thẩm Quyền Cảnh Sát Đô Thành là gì? 

Sự hiện hữu của Ban Thẩm Quyền Đô Thành (The Metropolitan Police Authority, viết 

tắt MPA) là để chắc chắn lực lượng cảnh sát Luân Đôn chịu trách nhiệm về các dịch 

vụ do họ cung cấp cho những người tại thủ đô. 

Công việc của Ban Thẩm Quyền này là để: 

 củng cố sự cải thiện liên tục về cách thức công việc cảnh sát được cung 

cấp tại Luân Đôn 

 gia tăng lòng tin tưởng và tín nhiệm của cộng đồng đối với cảnh sát 

Luân Đôn 

 thăm hỏi ý kiến của các cộng đồng Luân Đôn để tìm hiểu họ trông đợi 

những gì đối với cảnh sát 

 giám sát việc quản lý về ngân sách cảnh sát 

 đưa ra một bản kế hoạch cảnh sát thường niên, trong đó ấn định các 

mục tìêu cho cảnh sát 

Ban Thẩm Quyền này mang lại những lợi ích thật sự cho người Luân Đôn. Sự hậu 

thuẫn của Ban Thẩm Quyền có tính cách cốt yếu để đặt ra 630 toán Phường An Toàn 

Hơn ở khắp thủ đô. Mỗi một toán gồm các nhân viên cảnh sát và Nhân Viên Hậu 

Thuẫn Cộng Đồng Cảnh Sát (Police Community Support Officers), chuyên làm việc 

hợp tác với cộng đồng để ngăn ngừa và giảm bớt hành vi chống xã hội, sự phạm tội 

và sơ hãi về tội ác. 

Việc đặt kế hoạch và quản lý về ngân sách cảnh sát thưởng niên gồm 3 nghìn tỷ 

bảng Anh là một trong các trách nhiệm chính của ban Thẩm Quyền này. Khoảng 

78% ngân sách đến từ chính phủ trung ương, còn lại là thuế hội đồng trưng thâu tại 

Luân Đôn bởi Thị Trưởng. 

Ban Thẩm Quyền đẩy mạnh bình đẳng và tính đa dạng nội trong dịch vụ cảnh sát và 

làm việc dưới sự hợp tác nhằm bảo đảm tất cả những người sinh sống và làm việc tại 

thủ đô đều được đối xử một cách cung kính. 

 

MPA làm việc như thế nào 



MPA có 23 thành viên – 12 Thành Viên Hội Đồng Luân Đôn, 4 quan tòa và 7 thành 

viên độc lập, tất cả được ủy nhiệm trong 4 năm. 

Mỗi một thành viên liên hệ mật thiết với một quận của Luân Đôn và có trách nhiệm 

giữ liên lạc với cảnh sát địa phương và những người khác làm việc để giảm bớt tội ác 

tại địa phương. Ban Thẩm Quyền này tin rằng làm việc dưới hình thức hợp tác là 

cách thức hữu hiệu nhất để đạt đến mục đích của chúng tôi là tạo cho Luân Đôn trở 

thành một thành phố an toàn nhất. 

Các thành viên họp định kỳ theo ủy ban để thảo luận về chính sách cảnh sát và theo 

dõi sự thực hiện. Họ đề nghị những thay đổi để mang đến sự cải thiện và thỏa mãn 

cho những nhu cầu của các cộng đồng Luân Đôn. 

 

Lắng nghe ý kiến người Luân Đôn 

Một phần chính của vai trò MPA là dọ hỏi ý kiến của người Luân Đôn về cảnh sát, khả 

năng thực hiện của họ và cách thức cải thiện mặt này. 

Việc thăm dò ý kiến giúp cho MPA học hỏi nên đặt những gì là công việc ưu tiên của 

cảnh sát trong một năm tới. 

Các cách thức thăm dò ý kiến bao gồm: 

 Đặc Ban Luân Đôn An Toàn Hơn 

Nhóm công dân với hơn 3 nghìn người thuộc Ban Thẩm Quyền này được 

lựa chọn để phản ảnh ý kiến của dân chúng Luân Đôn. Họ được yêu cầu 

đưa ra ý kiến về các vấn đề đặc biệt liên quan đến cách thức giữ tật tự 

an ninh tại Luân Đôn. 

 Nói chuyện với cộng đồng tại mỗi một quận 

MPA cam kết bảo đảm mỗi quận tại Luân Đôn đều có phương tiện cho 

dân chúng nói chuyện với cảnh sát địa phương của họ.  

Điều này thuờng được thực hiện dưới hình thức Nhóm Tư Vấn Cộng Đồng Cảnh Sát 

(Community Police Consultative Group), nhưng tại một số khu vực sẽ đặt ra các 

phương pháp khác nhau. 

MPA tham gia trong nhiều sinh hoạt khác nhau và tổ chức các chương trình nói 

chuyện với cộng đồng ở khắp thủ đô. Chi tiết của các sinh hoạt này được công bố 

trên website của chúng tôi. 

 



Các buổi họp công cộng MPA 

Các buổi hộp của ủy ban có tính cách công khai mà mọi người đều được tham gia. 

Trên website của MPA có công bố ngày giờ và bản tường trình cho các buổi họp này, 

ngoài ra các thư viện công cộng cũng có những chi tiết này. 

Phòng họp cho công chúng tham gia thuận tiện cho người dùng ghế đẩy và có đặt 

vòng cảm ứng cho người dùng ống nghe. Các phương tiện đặc biệt, kể cả thông dịch 

dấu tay và người đánh máy chữ lời nói. có thể được sắp xếp trước. 

Ban Thẩm Quyền Cảnh Sát Đô Thành : 

 mang lại lợi ích thật sự cho Luân Đôn  

 khiến cảnh sát chịu trách nhiệm đối với người Luân Đôn  

 làm việc hợp tác để tạo cho Luân Đôn trở thành một thành phố chính an 

toàn nhất trên thế giới 

 

Để liên lạc với MPA (hỏi tin tổng quát) 

Điện thoại: 020 7202 0202 

Minicom: 020 7202 0173 

Fax: 020 7202 0246 

Điện thư: enquiries@mpa.gov.uk 

Hoặc viết thư gửi đến địa chỉ: 

Enquiries 

Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

London SW1H 0NY 

Phiên dịch tin tức của MPA 
Chúng tôi không đương nhiên cung cấp phiên dịch về những tin tức trên website 

chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phiên dịch các văn kiện theo yêu cầu. Chúng 

tôi sẽ cung cấp bản phiên dịch trong thời gian nhanh chóng nhất có thể thực hiện 

được. 

Nếu yêu cầu phiên dịch, hãy liên lạc với: 

Online Communications 

The Metropolitan Police Authority 



10 Dean Farrar Street 

London 

SW1H  0NY 

Điện thư: webenquiries@mpa.gov.uk 

Điện thoại: 020 7202 0219 (hãy đặt yêu cầu bằng tiếng Anh) 

Minicom: 020 7202 0173 

Fax: 020 7202 0241 

 

 


