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QUY CHẾ 

Quản lý, sử dụng Hệ thống camera giám sát, hỗ trợ theo dõi 

an toàn đê điều, phòng chống thiên tai huyện Trực Ninh 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2021 của UBND huyện) 
 

Điều 1. Mục đích, phạm vi áp dụng 

1. Văn bản này quy định về việc quản lý và sử dụng Hệ thống camera 

giám sát, hỗ trợ công tác theo dõi an toàn đê điều, phòng chống thiên tai (sau 

đây gọi tắt là Hệ thống camera giám sát); ngoài ra còn hỗ trợ công tác đảm bảo 

an ninh trật tự và các nhiệm vụ khác trên địa bàn huyện. 

2. Đối tượng áp dụng của Quy chế này bao gồm tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến việc quản lý, sử dụng Hệ thống camera giám sát. 

Điều 2. Quy định chung 

1. Hệ thống camera giám sát được xác định là công trình phụ trợ phục vụ 

việc quản lý, bảo vệ đê điều; nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều. Vì vậy, các 

hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động của Hệ thống camera giám sát đều phải 

xử lý theo quy định của pháp luật về đê điều. 

2. Hệ thống camera giám sát gồm có trung tâm điều hành và các camera 

để giám sát, thu nhận và lưu trữ dữ liệu; là tài sản của UBND huyện Trực Ninh, 

giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt 

động chung của toàn bộ hệ thống camera , và vận hành các thiết bị tại trung tâm 

điều hành camera. 

Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp quản lý và sử dụng 

Hệ thống camera đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

3. Việc khai thác dữ liệu lưu trữ phải đúng mục đích và phải được sự cho 

phép của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Khoản 2 Điều này. 

4. Thường xuyên theo dõi hoạt động của thiết bị; trường hợp xảy ra sự 

cố, hư hỏng, Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp các cơ quan, đơn vị liên 

quan xử lý ngay sự cố kỹ thuật, không tiếp tục cho thiết bị hoạt động để hạn 

chế thấp nhất hư hỏng; báo cáo Chủ tịch UBND huyện đề xuất sửa chữa, thay 

thế kịp thời. 

5. Thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, đề xuất sửa chữa, thay thế 

những thiết bị hư hỏng, kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị đúng quy định; phân công cán 

bộ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản thiết bị theo yêu cầu của nhà sản 

xuất, kiểm tra các chức năng hoạt động của thiết bị đảm bảo sẵn sàng phục vụ 

công tác. 

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý 

hệ thống camera giám sát 
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1. Phòng Nông nghiệp và PTNT  

- Quản lý toàn bộ hệ thống camera: Gồm thiết bị đặt tại trụ sở Phòng 

Nông nghiệp và PTNT, hệ thống camera lắp đặt tại các vị trí trên tuyến đê (Có 

danh sách vị trí lắp đặt cụ thể kèm theo). 

- Tổ chức lưu trữ dữ liệu của hệ thống camera giám sát trên đầu ghi được 

trang bị. 

- Trích xuất dữ liệu đã được ghi lại trên hệ thống khi có yêu cầu của lãnh 

đạo UBND huyện. 

- Tổ chức sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật, bảo trì và bảo dưỡng các 

thiết bị của hệ thống. 

- Đảm bảo các điều kiện để hệ thống đầu ghi lưu trữ dữ liệu hoạt động 

ổn định. 

- Phân công cán bộ quản lý, theo dõi hoạt động của hệ thống. 

2. Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Công ty TNHH MTV 

KTCTTL Hải Hậu: 

- Giữ gìn, đảm bảo an toàn cho các camera và thiết bị liên quan lắp đặt tại 

khu vực quản lý của đơn vị mình (Có danh sách vị trí lắp đặt cụ thể kèm theo). 

- Khi phát hiện sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn, kịp thời áp dụng các 

biện pháp khắc phục, đồng thời báo cho Phòng Nông nghiệp và PTNT để kịp 

thời xử lý. 

- Đảm bảo nguồn điện, mạng internet (nếu có) để camera hoạt động ổn định. 

- Phân công cán bộ quản lý, theo dõi hoạt động của hệ thống lắp đặt tại 

khu vực đơn vị quản lý. 

3. Các tổ chức, cá nhân liên quan tại các vị trí lắp đặt camera (Có danh 

sách cụ thể kèm theo): 

- Giữ gìn, đảm bảo an toàn cho camera và thiết bị liên quan lắp đặt tại khu 

vực quản lý của mình; đảm bảo nguồn điện, mạng internet để camera hoạt động 

ổn định. 

- Khi phát hiện sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn, kịp thời áp dụng các biện 

pháp khắc phục đồng thời báo cho Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Cụm thủy 

nông quản lý khu vực hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý. 

- Đảm bảo nguồn điện, mạng internet để camera hoạt động ổn định. 

Điều 4. Sử dụng dữ liệu từ hệ thống camera giám sát 

- Các cơ quan, đơn vị: Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 

TKCN huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV KTCTTL 

Nam Ninh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Hải Hậu, Hạt quản lý đê Trực Ninh, 

Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

được sử dụng dữ liệu từ hệ thống camera giám sát để phục vụ cho nhiệm vụ của 
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đơn vị nhưng phải đúng mục đích; không chia sẻ dữ liệu cho các tổ chức, cá 

nhân khác khi chưa được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Các tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng dữ liệu từ hệ thống camera 

giám sát phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện. 

Điều 5. Các hành vi nghiêm cấm 

1. Phá hoại Hệ thống camera giám sát. 

2. Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp cho tổ 

chức, cá nhân không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quy chế này. 

3. Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera. 

4. Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu hóa tính năng 

kỹ thuật của hệ thống camera. 

5. Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống 

camera. 

6. Xóa, thay đổi, sao chép hoặc tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được 

lưu trữ trên hệ thống camera. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc chấp hành tại đơn vị 

theo quy định này. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các tổ chức và 

nhân dân có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ hệ thống camera giám sát theo quy định 

về quản lý, bảo vệ tài sản công và pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Phòng Nông nghiệp và 

PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, xử lý./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
    Lưu Văn Dương 
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