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Kính gửi:  

- Các Sở, Ngành: Thông tin và Truyền thông,  

  Y tế, Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 
                                          
 

Thực hiện Công văn số 4403/CV-BCĐ ngày 30/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai lắp đặt hệ thống camera 

giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung (gửi kèm theo). Ngày 07/5/2021, UBND 

tỉnh đã có Văn bản số 1201/UBND-VX gửi các sở, ngành, địa phương về việc 

triển khai đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại các khu cách ly; thống nhất 

phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung. Để tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra lây nhiễm tại các cơ sở cách ly y tế tập 

trung và lây nhiễm ra cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, 

địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện tốt các nội 

dung chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia và tập trung một số nhiệm 

vụ sau: 

  1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên cơ sở 

khảo sát, đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện việc 

lắp đặt camera tại các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý và đảm 

bảo kết nối liên tục 24/7 để giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch covid-19 của người cách ly và những người phục vụ (lễ tân, phục vụ buồng 

phòng, nhân viên y tế...); lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tham 

mưu, báo cáo UBND tỉnh. Thực hiện quản lý và sử dụng hệ thống camera giám 

sát theo đúng Hướng dẫn camera của Ban Chỉ đạo quốc gia.  

 2. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở 

cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh thực hiện lắp đặt camera và hệ thống kết 

nối theo chỉ đạo, đảm bảo camera có khả năng kết nối với hệ thống kết nối tập 

trung các camera giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông làm đầu mối triển 

khai, vận hành.  

 3. Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện giám sát cách ly y tế liên tục bằng hệ thống camera giám sát tại 

các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 

4403/CV-BCĐ; đề xuất xử lý đối với những cơ sở cách ly y tế tập trung không 

thực hiện lắp đặt và giám sát phòng, chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống 

camera. 



 

 

 4. Sở Tài chính trên cơ sở dự toán của các đơn vị, tham mưu UBND tỉnh 

đảm bảo kinh phí lắp đặt camera kết nối theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia. 

 Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan triển khai thực hiện, hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera giám sát 

tại các cơ sở cách ly y tế tập trung và kết nối với hệ thống kết nối tập trung các 

camera giám sát theo thời hạn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên;  

- UBND tỉnh: U1, U2; (b/c) 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Vietell LC, VNPT LC; 

- VPUBND tỉnh: V1, V4; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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