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   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

            Đình Lập, ngày       tháng 6 năm 2022 
 

BÁO CÁO  

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an ninh, an toàn trong lắp 

đặt, quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại UBND huyện Đình Lập 

 

Kính gửi: Công an tỉnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1773/KH-CAT-PA03 ngày 20/5/2022 của Công an 

tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) và bảo 

đảm an ninh, an toàn trong lắp đặt, quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết 

quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ BMNN VÀ BẢO 

ĐẢM AN NINH, AN TOÀN TRONG LẮP ĐẶT, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ 

THỐNG CAMERA GIÁM SÁT 

1. Trụ sở UBND huyện Đình Lập được xây dựng, hoàn thiện và đưa vào 

sử dụng vào năm 2020. Trong đó, hạng mục camera giám sát được thi công 

hoàn thiện vào tháng 6 năm 2020. Hệ thống camera giám sát được kết nối thông 

qua các đường cáp mạng CAT6, có ống ghen bảo vệ cáp, cụ thể như sau: 

- Tổng số camera giám sát gồm: 25 chiếc trong đó có 04 camera quay 

quét (PAN/TILT/ZOM) và 21 camera hình cầu cố định. Các camera giám sát có 

nhãn hiệu VANTECH, xuất xứ tại Việt Nam; 

- Hệ thống camera được kết nối, vận hành thông qua 01 máy chủ, cấu 

hình đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý đồng thời toàn bộ các camera trong hệ 

thống; 

- Đơn vị thi công lắp đặt camera giám sát là Công ty TNHH MTV Tuấn 

Hậu ls; địa chỉ trụ sở tại số 19, ngõ 3, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng , tỉnh Lạng Sơn; 

- Về sơ đồ bố trí, lắp đặt: 

+ 04 camera quay quét (PAN/TILT/ZOM) được lắp đặt ở phía ngoài tại 

bốn góc tòa nhà UBND huyện. 

+ 21 camera hình bán cầu cố định được lắp đặt tại các tầng của tòa nhà: 

tầng 01 gồm 09 camera, lắp đặt ở sảnh tòa nhà 01 camera, hành lang 02 camera 

(mỗi đầu hành lang 01 camera), phòng chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 01camera, phòng Văn thư 01 camera, phòng in, photo 01camera, 

phòng tiếp khách 02 camera và phòng điều hành điện, nước 01 camera. Từ tầng 
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2 đến tầng 5 của tòa nhà, mỗi tầng được lắp đặt 03 camera: ở sảnh 01 camera và 

hành lang 02 camera (mỗi đầu hành lang 01 camera). 

+ Các camera được kết nối và truyền hình ảnh thu được về máy chủ thông 

qua các đường cáp mạng CAT6, máy chủ của hệ thống camera được đặt tại 

phòng phô tô nằm ở tầng 01 của tòa nhà. Hình ảnh thu được từ các camera được 

chia sẻ từ máy chủ của hệ thống đến một máy trạm quan sát đặt tại phòng bảo vệ 

nằm ở cổng phụ tòa nhà và 03 máy tính của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện 

để quan sát theo từng khu vực cụ thể. Việc chia sẻ hình ảnh từ máy chủ đến các 

máy trạm được tực hiện thông qua mạng LAN. 

+ Dữ liệu thu được từ các camera giám sát được lưu giữ tại máy chủ của 

hệ thống. Máy chủ được cài đặt phần mềm chuyên dụng để thiết lập, cài đặt, 

quản lý, xem hình ảnh trực tiếp, ghi lại hình ảnh lên ổ cứng và chia sẻ trong 

mạng LAN, ổ cứng đảm bảo lưu trữ tối thiểu trong thời gian 02 tuần. 

Ngoài ra, trong hệ thống camera giám sát còn có các thiết bị như công tắc 

mạng (03 cái), bộ mặt mạt hạng - ổ cắm nguồn (25 bộ) và các thiết bị cần thiết 

khác. 

- Kinh phí triển khai lắp đặt hệ thống camera: 113.340.000 đồng; 

- Mục đích lắp đặt, sử dụng: Đảm bảo an ninh, an toàn; quản lý cơ sở vật 

chất, con người và các hoạt động trong khu vực trụ sở UBND huyện; 

- Đánh giá hiệu quả: Việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống camera 

giám sát tại trụ sở UBND huyện đã phục vụ tốt theo mục đích đề ra. 

2. Việc theo dõi, vận hành sử dụng, quản lý hệ thống camera, hệ thống dữ 

liệu và các thiết bị liên quan được UBND huyện giao Văn phòng HĐND và 

UBND huyện thực hiện, trong đó trực tiếp thực hiện là cán bộ phụ trách công 

nghệ thông tin và máy trạm quan sát do bảo vệ của UBND huyện chịu trách 

nhiệm quản lý. 

3. Trong quá trình lắp đặt, quản lý, sử dụng, UBND huyện đã chủ động 

triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ BMNN đối với hệ 

thống camera giám sát; ban hành 02 văn bản triển khai thực hiện cụ thể: Quyết 

định số 124/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND huyện về thành lập Tổ 

công tác giám sát, kiểm tra việc thi công lắp đặt các thiết bị điện tử, viễn thông 

tại trụ sở UBND huyện; Công văn số 194/UBND-CAH ngày 26/12/2019 của 

UBND huyện về phối hợp kiểm tra lắp đặt các thiết bị thông tin, điện tử đảm 

bảo BMNN tại trụ sở UBND huyện Đình Lập. Trong tháng 01 và tháng 4 năm 

2021, UBND huyện đã đề xuất, phối hợp với công an tỉnh và phòng 10 - Cục kỹ 

thuật nghiệp vụ, Bộ Công an tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn đối với hệ thống 

camera giám sát. Qua kiểm tra không phát hiện mất an ninh, an toàn và lỗ hổng 

bảo mật. Từ khi được đưa vào vận hành, sử dụng đến nay chưa xảy ra mất an 

ninh, an toàn, lộ, mất BMNN qua hệ thống camera giám sát. 

Ngoài ra thông qua hệ thống camera giám sát, UBND huyện đã khai thác, 

trích xuất, cung cấp dữ liệu cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phục 
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vụ công tác điểu tra, làm rõ 01 vụ án, 02 đối tượng có hành vi gây rối trật tự 

công cộng xảy ra tại trụ sở UBND huyện vào tháng 6 năm 2021. 

4. Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống camera còn tồn tại hạn chế: Các 

camera chủ yếu được lặp đặt phía trong tòa nhà UBND huyện, còn tại các vị trí 

khu vực cổng hướng ra đường giao thông chưa có camera giám sát do đó có thể 

không thu được đầy đủ hình ảnh liên quan trong toàn bộ khu vực trụ sở UBND 

huyện; phần mềm ghi hình, vận hành của hệ thống camera giám sát do đơn vị thi 

công cài đặt có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn; tuy nhiên việc tự cài 

đặt hoặc tự kiểm tra nằm ngoài khả năng của UBND huyện. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

UBND huyện đã chủ động triển khai các biện phám bảo đảm an ninh, an 

toàn, bảo vệ BMNN cho hệ thống camera giám sát. Qua đó kịp thời kiểm soát 

các vấn đề phức tạp liên quan, không để xảy ra các trường hợp làm mất, lộ, lọt 

bí mật nhà nước, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 

khi có yêu cầu. 

2. Hạn chế 

 Việc vận hành, khai thác đối với các thiết bị kỹ thuật, công nghệ thông 

tin còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

- Công an tỉnh hướng dẫn cụ thể cho UBND huyện trong việc thiết lập hệ 

thống camera giám sát và việc lưu giữ, bảo quản, sử dụng, chia sẻ dữ liệu thu 

được; cài dặt, sử dụng các phần mềm, ứng dụng chống chiếm quyền kiểm soát, 

vận hành, đánh cắp dữ liệu …; 

- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng cho lãnh đạo, cán bộ 

trong cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí 

mật nhà nước, nhất là trên không gian mạng. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Công an tỉnh Lạng Sơn xem 

xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                                      
- Công an tỉnh (Phòng PA03);                                                                                                       

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- C, các PVP HĐND và UBND huyện;                                                                                         

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Văn Hà 
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