
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STTTT-CNTT Hà Tĩnh, ngày      tháng  11  năm 2021 

V/v đôn đốc triển khai tích hợp hệ thống 

Camera giám sát vào Hệ thống Giám sát, 

điều hành thông minh của tỉnh  

(IOC Hà Tĩnh) 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

 - Công an tỉnh; 

 - Cục Hải quan tỉnh;  

 - Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh;  

 - UBND các huyện, thành phố, thị xã;  

 - Viễn thông Hà Tĩnh.  

  

Thực hiện Công văn 7418/UBND-NC2 ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh 

về triển khai tích hợp hệ thống camera giám sát vào Hệ thống IOC của tỉnh, để 

hoàn thành việc kết nối vào Hệ thống Camera giám sát, điều hành thông minh 

của tỉnh theo Văn bản chỉ đạo, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với 

VNPT Hà Tĩnh và các đơn vị khảo sát, thực hiện kết nối, tuy nhiên, đến nay vẫn 

còn một số đơn vị chưa hoàn thành. Vì vậy Sở đề nghị:  

1. Đối với Hệ thống Camera giám sát các Trung tâm Hành chính công 

của UBND các huyện, thành phố, thị xã:   

Đề nghị UBND các huyện, thị xã chưa kết nối (gồm: huyện Kỳ Anh, Thị 

xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, Vũ Quang, Nghi Xuân, Lộc Hà, 

Thạch Hà) cử cán bộ chuyên trách CNTT làm đầu mối, phối hợp với cán bộ cán 

bộ của Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Hà Tĩnh triển khai kết nối Hệ 

thống Camera giám sát các Trung tâm Hành chính công huyện/thị xã vào IOC 

Hà Tĩnh, văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, trước ngày 19/11/2021.  

Đề nghị Viễn thông Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp, tổ chức kết nối. 

2.  Đối với Hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông:   

Đề nghị Công an tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 

số 7418/UBND-NC2, chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã cử cán bộ 

làm đầu mối phối hợp kết nối. Thông tin khảo sát (Biểu mẫu 02) và văn bản cử 

cán bộ đầu mối gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, trước ngày 20/11/2021.  

3. Đối với Hệ thống camera giám sát tại các khu, điểm du lịch:  

UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện khảo sát (Biểu mẫu 03) theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7418/UBND-NC2 gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông, trước ngày 20/11/2021.  
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4. Đối với Hệ thống camera giám sát tại cảng vụ, cửa khẩu:  

- Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thực hiện khảo sát (Biểu mẫu 04) theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7418/UBND-NC2, đồng thời cử cán bộ làm 

đầu mối phối hợp kết nối. Thông tin khảo sát và văn bản cử cán bộ đầu mối gửi 

về Sở Thông tin và Truyền thông, trước ngày 20/11/2021.  

- Cục Hải quan tỉnh khảo sát (Biểu mẫu 04) theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Văn bản số 7418/UBND-NC2, đồng thời cử cán bộ làm đầu mối phối hợp kết 

nối. Thông tin khảo sát và văn bản cử cán bộ đầu mối gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông, trước ngày 20/11/2021.  

5. Đối với Hệ thống camera giám sát tại các hồ, đập thủy lợi:  

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện khảo sát (Biểu 

mẫu 01) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7418/UBND-NC2, đồng 

thời cử cán bộ làm đầu mối phối hợp kết nối. Thông tin khảo sát và văn bản cử 

cán bộ đầu mối gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, trước ngày 20/11/2021.  

Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện đúng các nội dung và 

thời gian nêu trên./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c);  

- BGĐ Sở (b/c);  

- Lưu: VT, CNTT4. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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