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V/v triển khai lắp đặt hệ thống 

camera giám sát tại các cơ sở  

cách ly tập trung 

 

 

                      Kính gửi:  

                   - Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế; 

                                       - UBND các huyện, thành phố; 

                                       - Các cơ sở cách ly tập trung. 

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; đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hoàn thành khảo sát và hướng dẫn các cơ sở cách ly y tế tập trung thuộc 

thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh lắp đặt camera và hệ thống kết nối.  

 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 hoàn thành trước 

ngày 20/6/2021. 

2. Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, nhắc nhở 

và 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 thuộc thẩm quyền quản lý của UBND 

tỉnh; 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. 

3. UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Hướng dẫn quản lý, sử 

dụng camera để giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống dịch 

COVID-19 cho các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý và các đơn 

vị liên quan trên địa bàn; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện và xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện theo các quy định. 

 4. Các cơ sở cách ly tập trung: lắp đặt camera và bảo đảm 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...); thực hiện quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát theo Hướng dẫn 

quản lý, sử dụng camera để giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng 

chống dịch COVID-19.   

(Công văn số 4403/CV-BCĐ và Hướng dẫn quản lý, sử dụng camera để 

giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19 gửi 

kèm theo trên VNPT-iOffice). 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, 

thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT).          

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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