ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI
Số: 8364 /UBND-VX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tháp Mười, ngày 29 tháng 7 năm 2021

V/v triển khai lắp đặt camera tại các cơ
sở cách ly tập trung

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Phòng Y tế huyện;
- Trung tâm Y tế huyện.

Thực hiện Công văn số 374/UBND-THVX ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai lắp đặt camera tại các cơ sở cách ly tập
trung (kèm theo trên iDesk), Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:
1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung
trên địa bàn huyện. Tổ chức giám sát liên tục tại cơ sở cách ly thông qua hệ
thống camera, kịp thời phát hiện các hành vi gây nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Các camera giám sát phải được kết nối với hệ thống kết nối tập trung các
camera giám sát; lưu trữ dữ liệu, hình ảnh tối thiểu 30 ngày. Phối hợp với Phòng
Tài chính – Kế hoạch huyện bảo đảm kinh phí, nhân lực để lắp đặt và vận hành
hệ thống camera tại cơ sở cách ly tập trung trong trường hợp cần thiết, khẩn
cấp. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hệ
thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung; kết quả giám sát việc
thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 thông qua hệ thống kết
nối tập trung các camera theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự
huyện gửi thông tin cá nhân được giao quyền truy cập vào hệ thống camera
giám sát trên địa bàn quản lý về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh theo yêu cầu
của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn nêu trên.
3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự
huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch
COVID-19 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung thông qua hệ thống kết nối tập
trung các camera giám sát.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện
nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC(Thiên).
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