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CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1: Mô hình “Hệ thông Camera an ninh” được thành lập và đặt dưới 

sự quản lý của Trường Cao đẳng nghề An Giang, đồng thời chịu sự hướng dẫn 

nghiệp vụ chuyên môn của ngành Công an nhằm góp phần phòng ngừa đấu 

tranh, ngăn chặn các loai tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội trong Trường Cao 

đẳng nghề An Giang cũng như khu vực ngoài xã hội. 

 Điều 2: Mô hình “Hệ thống Camera an ninh” nhằm nắm bắt thông tin về 

tình hình tội phạm hoạt động trong công ty cũng như các đối tượng bên ngoài trà 

trộn vào thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao 

động, học sinh sinh viên (CB, GV, NV, HSSV) chấp hành tốt chủ trương chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mô hình này được xây dựng và hoạt 

động trong khuôn khổ pháp luật, được sự hướng dẫn chuyên môn của ngành 

Công an và những quy định của địa phương. 

CHƯƠNG II 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

 

 Điều 3: Tổ chức mô hình “Hệ thống Camera an ninh” 

 1. Mô hình “Hệ thống Camera an ninh” được thành lập tại Trường Cao 

đẳng nghề An Giang địa chỉ số 841, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình 

Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang với 07 thành viên. 

 2. Ban điều hành thực hiện mô hình “Hệ thống Camera an ninh” giám sát 

gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và 05 thành viên. 

Điều 4: Tổ theo dõi, giám sát hệ thống Camera an ninh gồm 01 Tổ 

trưởng, 01 Tổ phó và các thành viên. 

Điều 5: Hoạt động của mô hình 

1. Mô hình “Hệ thống Camera an ninh” hoạt động công khai, đúng quy 

định của pháp luật. 
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2. Định kỳ 06 tháng, 01 năm sơ, tổng kết. Khi có yêu cầu cần thiết thì Ban 

điều hành thực hiện triệu tập đột xuất để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt 

động của mô hình và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo. Thư ký tham 

mưu cho Trưởng ban chuẩn bị báo cáo tình hình hoạt động của mô hình. 

Điều 6: Nhiệm vụ của Ban điều hành 

1. Hàng tháng, quý, năm xây dựng kế hoạch hoạt động và báo cáo đúng 

quy định trình Ban điều hành phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, quản lý, điều hành duy trì sinh hoạt của 

Tổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

3. Tổ chức triển khai, tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra 

phương hướng hoạt động của Tổ trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn. 

Điều 7: Địa điểm triển khai và hội họp tại Hội trường Khu Hiệu bộ 

Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

Điều 8: Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ theo dõi, giám sát 

1. Tổ chức theo dõi, giám sát các hoạt động của hệ thống camera, thường 

xuyên giám sát nắm tình hình nếu phát hiện sự cố hay phát hiện tội phạm đang 

hoạt động trong khu vực cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thì báo cáo đến 

Ban giám đốc và lực lượng Công an xã đến để tiến hành truy bắt xử lý theo đúng 

quý định của pháp luật. Ngoài ra còn tuyên truyền vận động cán bộ công nhân 

viên và người lao đồng biết những thông tin phương thức, thủ đoạn hoạt động 

của tội phạm tội phạm, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

2. Phân công cán bộ trực giám sát hệ thống camera 24/24 để nắm bắt được 

tình hình của nhà trường hoạt động trong thời gian thực hiện mô hình và cho 

thời gian sau này. 

3. Tổ trưởng, Tổ phó luôn đôn đốc, điều hành mọi hoạt động của các 

thành viên trong tổ nhằm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Giám hiệu giao. 

4. Tất cả các thành viên trong Tổ phải tuyệt đối chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của pháp luật.  

 

CHƯƠNG III 

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 

Điều 9: Khen thưởng 

 Tập thể, cá nhân kể cả quần chúng nhân dân có thành tích trong việc xây 

dựng, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại nhà trường và có thành tích 

xuất sắc trong đấu tranh truy bắt tội phạm. Việc khen thưởng hàng năm thông 

qua tổng kết mô hình hoặc đề nghị Công an tỉnh và UBND tỉnh khen thưởng đột 

xuất cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong quá trình đấu tranh truy bắt tội phạm 

thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 
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 Điều 10: Kỷ luật 

 1. Tập thể, cá nhân nào vi phạm pháp luật thì tùy theo mức độ vi phạm xử 

lý đúng quy định. 

 2. Không tham gia họp Ban điều hành nhiều lần mà không có lý do chính 

đáng thì sẽ có hình thức xử lý phù hợp. 

CHƯƠNG IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

 Điều 11. Ban điều hành, Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên phải 

nghiêm chỉnh chấp hành quy chế hoạt động của Mô hình “Hệ thống Camera an 

ninh” 

 Điều 12. Ban điều hành tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện tốt chính 

sách có liên quan đến các thành viên, trích từ kinh phí của nhà trường hỗ trợ 

kinh phí cho hoạt động của mô hình “Hệ thống Camera an ninh” đạt hiệu quả. 

 Điều 13. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 Sau khi biểu quyết thống nhất, Ban điều hành, Tổ theo dõi, giám sát và 

các thành viên đều phải chấp hành nghiêm túc thực hiện quy chế. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có điều khoản nào chưa phù hợp 

Tổ trưởng giám sát có trách nhiệm báo cáo Ban điều hành để được điều chỉnh, 

bổ sung./. 
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