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VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 
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Số:        /QĐ-DVVLKH Khánh Hòa, ngày       tháng 05  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống 

camera giám sát Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; 

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về 

Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2014 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm 

Khánh Hòa thành Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức 

bộ máy của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính. 

                                                   QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành, 

khai thác và sử dụng Hệ thống camera giám sát Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Khánh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính, Trưởng các Phòng 

chuyên môn và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, P.GTVL-TTTTLĐ,T.Vũ. 
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SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ  

Quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống camera giám sát 

 Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-DVVLKH, ngày     tháng 5 năm 2022  
 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ 

thống camera giám sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 

Điều 2. Mục đích, đối tượng áp dụng 

Hệ thống camera giám sát được trang bị, lắp đặt tại Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Khánh Hòa, gồm có đầu ghi camera, điểm đặt màn hình quan sát và các 

camera để giám sát, thu nhận và lưu trữ dữ liệu hình ảnh tại tất cả các khu vực 

đã được quy định tại Trung tâm, để phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn và 

phòng chống cháy nổ của cơ quan. 

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống camera 

giám sát Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Camera giám sát là các mắt điện tử, có thể soi, nhìn thấy hình ảnh tại 

nơi cần theo dõi, quan sát. 

2. Hệ thống camera giám sát là tập hợp các camera có chức năng giám sát 

và thiết bị điện tử được liên kết với nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ giám sát theo 

dõi, ghi lại mọi diễn biến tại khu vực mà người dùng cần quan sát. 

3. Quản trị phần mềm camera là nhiệm vụ của người được giao quản lý và 

sử dụng các chức năng quản trị, cấu hình và theo dõi hoạt động các phần mềm 

camera. 

4. Người sử dụng là tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý, vận 

hành, khai thác và sử dụng thiết bị, dữ liệu của Hệ thống camera giám sát Trung 

tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống 

camera giám sát 
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1. Tuân thủ các nguyên tắc, biện pháp bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin 

phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo Luật Công nghệ thông 

tin ngày 29 tháng 6 năm 2006. 

2. Việc chia sẻ, sử dụng dữ liệu Hệ thống camera giám sát phải đảm bảo 

tính kịp thời, chính xác, khách quan, minh bạch, đúng mục đích, đúng chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. Đồng thời phải đảm bảo các 

yếu tố bảo mật thông tin, dữ liệu. 

Điều 5. Những hành vi nghiêm cấm  

1. Tự ý can thiệp gây mất kết nối kênh truyền riêng của Hệ thống camera. 

2. Phá hoại, lấy cắp trang thiết bị, phụ kiện của Hệ thống camera tại các vị 

trí lắp đặt tại Trung tâm. 

3. Để lộ hoặc cung cấp cấu hình cài đặt, đường dẫn, tài khoản để truy cập 

Hệ thống camera giám sát trái phép. 

4. Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào Hệ thống camera khi 

chưa được Bộ phận vận hành cho phép. 

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

kỹ thuật của Hệ thống camera. 

6. Thay đổi, ngăn chặn trái phép việc truyền nhận, ghi hình ảnh của Hệ 

thống camera. 

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

lưu trữ trên Hệ thống camera. 

8. Lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao lấy cắp, sử dụng dữ liệu 

nhằm trục lợi, sách nhiễu, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân. 

9. Thay đổi hiện trạng các thành phần gồm cột, hệ thống điện, dây tín hiệu 

và các mắt camera được lắp đặt tại Trung tâm khi chưa được Bộ phận vận hành 

đồng ý.  

Điều 6. Xử lý vi phạm 

1. Dữ liệu hình ảnh do Hệ thống camera ghi lại là cơ sở để làm chứng cứ, 

truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc và cá nhân, đơn vị có liên 

quan. 

2. Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật. 

Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định hiện hành. 

Chương II 

 QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT 

 Điều 7. Về quản lý trang, thiết bị Hệ thống camera 
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Bộ phận vận hành có trách nhiệm trong việc quản lý, vận hành. Tham mưu đề 

xuất bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp, thay thế về phần mềm, đường truyền, các trang thiết 

bị của Hệ thống camera giám sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 

Điều 8. Về quản lý lưu trữ dữ liệu 

Bộ phận vận hành tổ chức lưu trữ dữ liệu thu thập từ các camera giám sát 

tại đầu ghi theo dung lượng của thiết bị được trang bị. 

Điều 9. Xử lý sự cố 

Khi phát hiện có sự cố, người có trách nhiệm quản lý, khai thác và sử dụng 

hệ thống thông báo kịp thời cho Bộ phận vận hành; Bộ phận vận hành tiếp nhận 

thông tin và xử lý theo quy trình xử lý sự cố. 

 Điều 10. Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống camera 

1. Bộ phận vận hành có trách nhiệm thực hiện kiểm tra Hệ thống camera 

định kỳ và đề xuất bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa, thay thế phần mềm 

và các trang, thiết bị của Hệ thống camera giám sát theo quy định. 

2. Thời gian, quy trình kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng thực hiện theo hướng 

dẫn của nhà cung cấp và yêu cầu thực tiễn. 

3. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng không được làm gián đoạn và ảnh hưởng 

đến tình hình hoạt động của Hệ thống camera. 

Chương III 

KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CAMERA 

 Điều 11. Sử dụng Hệ thống camera giám sát 

1. Hệ thống camera giám sát phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn và 

phòng chống cháy nổ của cơ quan. 

2. Phân quyền khai thác và sử dụng. 

Lãnh đạo Trung tâm và Bộ phận vận hành sử dụng hình ảnh, video từ Hệ 

thống carnera giám sát để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của 

đơn vị và đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ của cơ quan. 

3. Việc trích xuất video phải được sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm, Bộ 

phận vận hành thực hiện và bàn giao dữ liệu trích xuất kịp thời theo yêu cầu.  

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 12. Trách nhiệm của Bộ phận vận hành. 

 1. Chịu trách nhiệm vận hành Hệ thống camera hoạt động liên tục 24/24 

giờ các ngày trong tuần, đảm bảo ổn định, an toàn, kịp thời khắc phục sự cố đáp 

ứng yêu cầu sử dụng của cơ quan trong việc khai thác và sử dụng Hệ thống 

camera. 
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 2. Kiểm tra định kỳ kỹ thuật của Hệ thống camera, đề xuất kinh phí đảm 

bảo duy trì, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp trang thiết bị Hệ 

thống camera. 

 Điều 13. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng Hệ 

thống camera 

1. Thực hiện quản lý, sử dụng các trang thiết bị và phần mềm Hệ thống 

camera theo quy chế này. 

2. Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận vận hành trong việc quản lý, vận hành, 

khai thác và sử dụng để Hệ thống camera mang lại hiệu quả. 

3. Trường hợp phát sinh sự cố, phải thông báo ngay cho Bộ phận vận 

hành để kịp thời xử lý. 

4. Các tổ chức, các nhân khi khai thác dữ liệu, sử dụng Hệ thống camera 

trong thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm các quy định tại Quy chế này, 

tuyệt đối không vi phạm những hành vi nghiêm cấm. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa phân công phòng 

Giới thiệu việc làm - Thông tin thị trường lao động làm Bộ phận vận hành quản 

lý, vận hành, khai thác Hệ thống camera giám sát. 

2. Bộ phận vận hành chủ trì triển khai thực hiện Quy chế này và có 

trách nhiệm báo cáo Giám đốc Trung tâm về tình trạng hoạt động của Hệ 

thống camera giám sát. 

3. Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm phối hợp với Bộ phận vận 

hành khai thác, sử dụng Hệ thống camera giám sát khi có yêu cầu và được sự 

chấp thuận của Giám đốc./. 
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