
 

              

                         
                         

                          
                         

                          
                         

                       
                           

                           
                          
                           

                           
                         

                          
                          

                       

   
 

                  
                  

 
                         

 
    

                         
                      

                          
                           

       
 

                 
 

                         
                  
 

                          
                        
             

                        
         

                

 

                                                      

Hệ Thống Cảnh Báo Khủng Bố Quốc Gia 

Bản tin 
DHS.gov/advisories NGÀY CÔNG BỐ: 7 tháng Hai, 2022 | 2 giờ chiều Giờ Miền Đông 

Tóm lược về mối đe dọa khủng bố đối với đất nước Hoa Kỳ 
Hoa Kỳ vẫn ở trong một môi trường đe dọa gia tăng được tiếp nhiên liệu bởi một số yếu tố, bao gồm một môi 
trường trực tuyến chứa đầy những lời tường thuật giả tạo hay lừa dối và các lý thuyết âm mưu, và các loại thông tin 
giả tạo, lừa dối và độc hại (MDM) khác đã được đưa vào và/hay khuếch đại từ các tác nhân đe dọa trong và ngoài 
nước. Những tác nhân đe dọa này tìm cách làm trầm trọng thêm mâu thuẫn xã hội để gây bất hòa và làm suy yếu 
lòng tin của công chúng đối với các tổ chức chính phủ để khuyến khích tình trạng bất ổn, có thể gây ra các hành vi 
bạo lực. Các cuộc tấn công gây thương vong hàng loạt và các hành động bạo lực có chủ đích khác được thực hiện bởi 
những kẻ phạm tội đơn độc và các nhóm hoạt động nhỏ nhằm tăng cường niềm tin ý thức hệ và/hay những bất 
bình cá nhân gây ra mối đe dọa liên tục cho quốc gia. Trong khi các điều kiện cơ bản của bối cảnh gia tăng mối đe 
dọa không thay đổi đáng kể so với năm ngoái, sự hội tụ của các yếu tố sau đây đã làm tăng thêm tính bất ổn, không 
ước đoán được và sự phức tạp của môi trường đe dọa: (1) sự gia tăng của các lời tường thuật giả tạo hay lừa dối, 
gieo rắc bất hòa hoặc làm suy yếu lòng tin của công chúng đối với các tổ chức chính phủ Hoa Kỳ; (2) tiếp tục kêu 
gọi bạo lực nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ; các mục tiêu dễ dàng và tập họp đông đảo; các tổ chức 
dựa trên đức tin, chẳng hạn như nhà thờ, giáo đường Do Thái và nhà thờ Hồi giáo; các tổ chức giáo dục đại học; 
thiểu số chủng tộc và tôn giáo; các cơ sở và nhân viên chính phủ, bao gồm cơ quan thực thi pháp luật và quân đội; 
phương tiện truyền thông; và các đối thủ về ý thức hệ được nhận thức; và (3) lời kêu gọi của các tổ chức khủng bố 
nước ngoài về các cuộc tấn công vào Hoa Kỳ dựa trên các sự kiện gần đây. 

Thời hạn 

Công bố: 7 tháng Hai, 2022 vào lúc 2:00 giờ chiều Giờ Miền Đông 
Hết hạn: 7 tháng Sáu, 2022 vào lúc 2:00 giờ chiều Giờ Miền Đông 

*** Bản tin NTAS công bố ngày 10 tháng Mười Một, 2021 và hết hạn ngày 7 tháng Hai, 2022 theo đây bị hủy bỏ. 

Chi tiết bổ xung 

Mối đe dọa chính liên quan đến khủng bố đối với Hoa Kỳ tiếp tục xuất phát từ những kẻ phạm tội đơn độc hoặc 
những nhóm cá nhân nhỏ bị thúc đẩy bởi một loạt các bất bình trong và/hay ngoài nước thường được gieo trồng 
thông qua việc hấp thụ một số nội dung trực tuyến nào đó. Sự hội tụ của các ý thức hệ cực đoan bạo lực, những 
tường thuật giả tạo hay lừa dối, và các thuyết âm mưu đã và sẽ tiếp tục góp phần vào mối đe dọa bạo lực ngày càng 
cao ở Hoa Kỳ. 

Các yếu tố chính góp phần vào môi trường đe dọa gia tăng hiện nay bao gồm: 

(1) Sự phổ biến của những tường thuật giả tạo hay lừa dối, gây bất hòa hoặc làm suy yếu lòng tin của công 
chúng đối với các tổ chức chính phủ Hoa Kỳ: 

 Ví dụ như, có sự sinh sôi nẩy nở rộng rãi trên mạng về những tường thuật giả tạo hay lừa dối liên quan đến 
gian lận bầu cử phổ biến rộng rãi vô căn cứ và COVID-19. Sự bất bình liên quan đến những chủ đề này đã 
kích động kẻ cực đoan bạo lực tấn công trong năm 2021. 

 Các thế lực ngoại bang độc hại đã và đang tiếp tục khuếch đại những tường thuật giả tạo hay lừa dối này 
nhằm nỗ lực gây thiệt hại cho Hoa Kỳ. 
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(2) Các tiếp tục kêu gọi bạo lực nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ; các mục tiêu dễ dàng và tập 
họp đông đảo; các tổ chức dựa trên đức tin, chẳng hạn như nhà thờ, giáo đường Do Thái và nhà thờ Hồi 
giáo; các tổ chức giáo dục đại học; thiểu số chủng tộc và tôn giáo; các cơ sở và nhân viên chính phủ, bao 
gồm cơ quan thực thi pháp luật và quân đội; phương tiện truyền thông; và các đối thủ ý thức hệ được 
nhận thức: 

 Các tổ chức khủng bố nước ngoài và các tác nhân đe dọa trong nước tiếp tục khuếch đại các tường thuật giả 
tạo hay lừa dối đã có từ trước trên mạng để gây bất hòa và làm suy yếu lòng tin của công chúng đối với các 
tổ chức chính phủ. Một số tác nhân này làm như vậy để khuyến khích tình trạng bất ổn, có thể dẫn đến các 
hành vi bạo lực đối với các cơ sở chuyên môn, cá nhân, trường đại học và tổ chức được đề cập ở trên. 

 Các phần tử bạo động cực đoan được kích động từ một loạt các bất bình và ý thức hệ tiếp tục nhắm vào các 
địa điểm đông người theo truyền thống được xem là mục tiêu dễ dàng, chẳng hạn như các nơi đi vào công 
khai và cơ sở thương mại, nơi tụ tập công cộng, một số cơ sở chính phủ và nhà nước, và các nơi thờ phụng. 

 Cuộc tấn công gần đây nhằm vào một giáo đường Do Thái ở Colleyville, Texas làm nổi bật mối đe dọa bạo 
lực liên tục dựa trên động cơ chủng tộc hoặc tôn giáo, cũng như các mối đe dọa chống lại các tổ chức dựa 
trên đức tin. 

 Các mối đe dọa nhắm vào các Trường Đại học và Cao đẳng Da đen Lịch sử (HBCU) và các trường cao đẳng 
và đại học khác, các cơ sở của người Do Thái và nhà thờ gây lo ngại và có thể kích động những tác nhân đe 
dọa cực đoan huy động bạo lực. 

 Khi các hạn chế COVID-19 tiếp tục giảm trên toàn quốc, việc tăng cường tiếp cận các cơ sở thương mại và 
chính phủ cũng như số lượng các cuộc tập họp đông đảo ngày càng gia tăng có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn 
cho những cá nhân muốn thực hiện hành vi bạo động, thường là ít hoặc không có cảnh báo. Trong khi đó, 
các biện pháp giảm thiểu COVID-19 — đặc biệt là chủng ngừa COVID-19 và khẩu trang — đã được những kẻ 
bạo lực cực đoan trong nước sử dụng để biện minh cho bạo động kể từ năm 2020 và có thể tiếp tục kích 
động những kẻ cực đoan này nhắm vào các cơ sở chính phủ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục mà chúng liên 
kết với các biện pháp cần thiết này. 

 Những kẻ bạo lực cực đoan trong nước cũng xem các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của 
Hoa Kỳ như một phương tiện để gây ra hỗn loạn và thúc đẩy các mục tiêu ý thức hệ, và gần đây đã có tham 
vọng phá vỡ cơ sở hạ tầng quan trọng về điện lực và truyền thông của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc truyền bá 
những tường thuật giả tạo hay lừa dối về công nghệ di động 5G. 

 Một số phần tử bạo lực cực đoan trong nước tiếp tục ủng hộ bạo động để đáp lại những lời tường thuật giả 
tạo hay lừa dối về gian lận bầu cử vô căn cứ. Những tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới năm 2022 có 
thể tạo thêm cơ hội cho những kẻ cực đoan này và các cá nhân khác kêu gọi bạo động nhắm vào các thể chế 
dân chủ, các ứng cử viên chính trị, văn phòng đảng phái, các cuộc bầu cử và nhân viên phụ trách bầu cử. 

 Một số ít các tác nhân đe dọa đang cố gắng sử dụng việc di tản và tái định cư các công dân Afghanistan sau 
khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan năm ngoái như một phương tiện để làm trầm trọng thêm những 
bất bình lâu đời và biện minh cho các cuộc tấn công chống lại người nhập cư. 
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(3) Lời kêu gọi của các tổ chức khủng bố nước ngoài về các cuộc tấn công vào Hoa Kỳ dựa trên các sự kiện 
gần đây: 

 Các tổ chức khủng bố nước ngoài có thể sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện rõ ràng trên mạng để cố gắng kích 
động các cá nhân ở Hoa Kỳ tham gia vào hành vi bạo động. 

 Những người ủng hộ các tổ chức khủng bố nước ngoài đã khuyến khích các cuộc tấn công bắt chước theo 
sau cuộc tấn công ngày 15 tháng Một, 2022 vào một giáo đường Do Thái ở Colleyville, Texas. 

 Những kẻ khủng bố nước ngoài vẫn có ý định nhắm mục tiêu vào Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ, và có thể tìm 
cách lợi dụng môi trường an ninh đang phát triển ở nước ngoài để âm mưu tấn công. Nhà nước Hồi giáo 
Iraq và ash-Sham (ISIS) hoặc các cộng tác của nó có thể đưa ra lời kêu gọi công khai trả đũa do cuộc tấn 
công gần đây đã giết chết thủ lĩnh ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. 

Chúng ta phản ứng như thế nào 

 DHS và Văn Phòng Điều Tra Liên Bang (FBI) tiếp tục chia sẻ thông tin đối phó, kịp thời và thông tin tình báo 
khả thi với đối tượng rộng lớn nhất. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin và thông tin tình báo với các 
cộng sự viên của chúng tôi ở mọi cấp trong chính phủ và khu vực tư nhân. Chúng tôi tiến hành các cuộc báo 
cáo về mối đe dọa định kỳ với các cộng sự viên khu vực tư nhân và chính phủ, địa phương, bộ lạc, lãnh thổ 
và khuôn viên trường học, bao gồm cả thông báo cho các nỗ lực hoạch định an ninh. DHS vẫn cam kết làm 
việc với các cộng tác viên của chúng tôi để xác định và ngăn chặn tất cả các hình thức khủng bố và bạo lực 
có chủ đích, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật để giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta. 

 Văn phòng Phân tích và Tình báo của DHS đã thành lập một chi nhánh mới, phụ trách chống khủng bố trong 
nước để đưa ra thông tin tình báo kịp thời, đúng đắn cần thiết để chống lại các mối đe dọa liên quan. Bộ đã 
mở rộng việc đánh giá hoạt động trực tuyến của bộ như một phần trong nỗ lực nhằm đánh giá và ngăn chặn 
các hành vi bạo lực, đồng thời đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư, quyền công dân và tự do dân sự. 

 Trung tâm Chương trình Phòng ngừa và Cộng tác của DHS (CP3) cung cấp cho cộng đồng các nguồn lực và 
công cụ để giúp ngăn chặn các cá nhân cực đoan hóa bạo lực. Vào năm 2021, CP3 đã trao khoảng 20 triệu đô 
la tài trợ thông qua Chương trình Tài trợ Phòng chống Bạo lực và Khủng bố có Mục tiêu của nó. CP3 cũng 
hợp tác với các cộng đồng địa phương để nâng cao nhận thức về cách ngăn chặn bạo lực. 

 Năm 2021, DHS đã chỉ định chủ nghĩa bạo lực cực đoan trong nước là “Lãnh vực Ưu tiên Quốc gia” trong 
Chương trình Tài trợ An ninh Nội địa HSGP) của bộ, dẫn đến việc chi ra ít nhất 77 triệu đô la cho việc ngăn 
chặn, chuẩn bị, bảo vệ chống lại và ứng phó với các mối đe dọa liên quan. 

 Vào năm 2021, Chương trình Tài trợ An ninh Phi lợi nhuận của DHS (NSGP) đã cung cấp 180 triệu đô la tài 
trợ để hỗ trợ củng cố mục tiêu và các cải tiến an ninh thực thể khác cho các tổ chức phi lợi nhuận có nguy cơ 
cao bị tấn công khủng bố. 

 DHS đang làm việc với các cộng tác trong khu vực công và tư nhân, cũng như các cộng tác nước ngoài, để 
xác định và đánh giá MDM, bao gồm các tường thuật giả tạo hay lừa dối và các thuyết âm mưu lan truyền 
trên phương tiện truyền thông xã hội và các diễn đàn trực tuyến khác tán thành hay có thể gây nên bạo lực. 

 Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở Hạ tầng (CISA) của DHS làm việc với các cộng tác khu vực công và tư nhân -
bao gồm các chủ sở hữu và nhà điều hành cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ - nhằm giảm thiểu rủi ro đối 
với cơ sở hạ tầng thực thể và mạng của chúng ta và tăng khả năng phục hồi an ninh mạng trên toàn quốc. 
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Quý vị có thể đóng góp bằng cách nào 

Hãy Chuẩn bị và Luôn Theo Dõi Thông Tin 

 Hãy chuẩn bị cho các tình trạng khẩn cấp và luôn nhận thức được các trường hợp có thể khiến quý vị gặp 
rủi ro. Ghi nhận khu vực xung quanh của quý vị và nhân viên an ninh gần nhất. 

 Giữ bản thân an toàn khi trực tuyến và duy trì hiểu biết về kỹ thuật số và phương tiện truyền thông để 
nhận ra và xây dựng khả năng chống lại những tường thuật giả tạo hay lừa dối. 

 Xem xét các nguồn tham khảo của DHS để biết cách bảo vệ tốt hơn các cơ sở kinh doanh, nơi thờ phụng, và 
trường học, và bảo đảm an toàn cho các cuộc tụ họp công cộng. 

 Chuẩn bị cho các trường hợp nổ súng chủ động có thể xảy ra, cũng như nỗ lực ngăn chặn, bảo vệ chống lại, 
ứng phó và giảm thiểu việc sử dụng chất nổ. 

 Tìm hiểu thêm về các nguồn lực dựa vào cộng đồng để giúp ngăn chặn các cá nhân cực đoan hóa bạo lực 

Báo cáo các mối đe dọa tiềm ẩn 

 Lắng nghe chính quyền địa phương và các nhân viên an toàn công cộng. 
 Nếu quý vị nhìn thấy gì khả nghi, hãy lên tiếng® Báo cáo hoạt động đáng nghi ngờ và các mối đe dọa bạo 

lực, bao gồm cả các mối đe dọa trực tuyến, đến cơ quan thực thi pháp luật địa phương, Văn phòng FBI địa 
phương hay Trung tâm Hợp nhất địa phương của quý vị. Gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp. 

 Nếu quý vị biết ai đó đang chống chỏi với các vấn đề sức khỏe tâm thần, hay có thể là mối nguy hiểm cho 
chính họ hay người khác, tìm trợ giúp. 

Nếu Quý Vị Nhìn Thấy Gì Khả Nghi, Hãy Lên Tiếng® Báo cáo hành vi đáng nghi ngờ đến nhân viên công lực địa 
phương hay gọi 911. 

Hệ Thống Cảnh Báo Khủng Bố Quốc Gia cung cấp thông tin về các mối đe dọa và các vấn đề an ninh quốc gia. Nó 
được phân phối bởi Bộ An Ninh Nội Địa. Thêm thông tin trên trang nhà: DHS.gov/advisories. Để nhận cập nhật 
qua điện thoại: Twitter.com/dhsgov. 

Nếu Quý Vị Nhìn Thấy Gì Khả Nghi, Hãy Lên Tiếng TM được dùng với sự cho phép của Cơ Quan Giao Thông Vận Tải 
Đô Thị Nữu Ước. 
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