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BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

_______________

Số:           /QĐ-BCĐQG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày       tháng        năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “Quy định quản lý, sử dụng hệ thống camera để giám sát tại 

các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19”

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 
dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời 
gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021 Kết luận của Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc 
gia về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 
phòng, chống dịch COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập 
trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, 
chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”;

Xét đề nghị của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý, sử dụng hệ 
thống camera để giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch 
COVID-19”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 

Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Thủ 



2

trưởng cơ quan được giao quản lý, sử dụng hệ thống camera để giám sát tại các cơ sở 
cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng BYT (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các VP, Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ;
- Sở Y tế, Sở TT&TT các tỉnh/TP;
- TTKSBT các tỉnh/TP;
- VNPT, Viettel;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, MT (BYT), VT (BTT&TT).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN 

[daky]

Trần Văn Thuấn
Thứ trưởng Bộ Y tế
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BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CAMERA ĐỂ GIÁM SÁT 
TẠI CÁC CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19
(Ban hành kèm theo Quyết định số        ngày     tháng   năm 2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19)

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Áp dụng cho việc quản lý, sử dụng hệ thống camera để giám sát việc tuân 
thủ các quy định phòng, chống COVID-19 của người được cách ly và người phục vụ 
tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội hoặc chính quyền quản lý.

2. Đối tượng áp dụng là các đơn vị, cá nhân thực hiện việc quản lý, sử dụng hệ 
thống camera để giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung.

II. Quy định chung

1. Các đơn vị, cá nhân được trao quyền quản lý, vận hành hệ thống camera để 
giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung có trách nhiệm:

a) Không được thay đổi, ngăn chặn trái phép hoặc không đúng thẩm quyền việc 
truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera giám sát hoặc làm vô hiệu hoá tính 
năng kỹ thuật của hệ thống camera. 

b) Không được kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 
giám sát nhằm thay đổi hoặc gây nhiễu loạn hình ảnh.

c) Không được xóa, thay đổi, sao chép các dữ liệu, hình ảnh được lưu trữ trên 
hệ thống camera.

2. Các đơn vị, cá nhân được trao quyền truy cập hệ thống camera để giám sát 
tại các cơ sở cách ly y tế tập trung có trách nhiệm:

a) Quản lý chặt chẽ tài khoản và mật khẩu truy cập hệ thống đã được cấp, không 
để lộ hoặc cung cấp tài khoản, mật khẩu truy cập cho cá nhân hoặc đơn vị khác.

b) Không được phép trích xuất dữ liệu, hình ảnh của hệ thống camera để giám 
sát cho mục đích khác ngoài mục đích kiểm tra, giám sát, điều tra, truy vết, xử lý vi 
phạm về cách ly y tế tập trung.
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c) Không được cung cấp các dữ liệu, hình ảnh của hệ thống camera để giám 
sát cho cá nhân hoặc đơn vị khác trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Hình ảnh, dữ liệu từ camera được sử dụng làm cơ sở giám sát việc thực hiện 
các quy định phòng, chống dịch; nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng, 
chống dịch COVID-19; điều tra, truy vết; thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các 
biện pháp khắc phục. 

III. Trách nhiệm thực hiện

1. Đơn vị quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung phải thường xuyên rà soát, đảm 
bảo các yêu cầu sau:

a) Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống COVID-19 
trong cơ sở cách ly y tế tập trung đối với người được cách ly và người phục vụ thông 
qua hệ thống camera.

b) Các camera để giám sát trong cơ sở cách ly y tế tập trung phải đảm bảo hoạt 
động thường xuyên, liên tục, thông suốt và được kết nối với hệ thống giám sát chung.

c) Có văn bản phân công người hoặc tổ thường trực chịu trách nhiệm theo dõi 
hệ thống camera liên tục 24h tất cả các ngày có người được cách ly y tế ở trong cơ sở 
cách ly y tế.

d) Khi phát hiện ra các hành vi vi phạm, người hoặc tổ thường trực theo dõi 
camera phải thông báo ngay cho người có trách nhiệm quản lý cơ sở cách ly y tế có 
biện pháp nhắc nhở hoặc xử lý.

đ) Phải có sổ theo dõi việc vận hành, giám sát camera và phải được bàn giao 
giữa các ca trực. 

e) Trường hợp phát sinh sự cố ảnh hưởng đến hoạt động của camera hoặc 
đường truyền thì phải tổ chức sửa chữa, khắc phục ngay và ghi chép vào sổ theo dõi 
vận hành. Người lắp đặt, sửa chữa phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 
chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
huyện

a) Tổ chức phân cấp, phân quyền về quản lý, sử dụng, giám sát và khai thác dữ 
liệu hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn quản 
lý.

b) Chỉ đạo các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh, thành phố phối 
hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát liên tục tại cơ sở cách ly y tế tập trung 
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thông qua hệ thống camera để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm các quy định 
phòng, chống dịch COVID-19 và có các biện pháp xử lý;

c) Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra việc giám sát 
bằng hệ thống camera của các cơ sở cách ly y tế tập trung. 

d) Chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại 
các cơ sở cách ly y tế tập trung thông qua hệ thống camera đột xuất hoặc theo yêu 
cầu của cấp trên. 

đ) Gửi thông tin yêu cầu khởi tạo và phân quyền các tài khoản truy cập hệ 
thống camera cho Bộ Thông tin và Truyền thông. 

e) Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại 
các cơ sở cách ly y tế tập trung thông qua hệ thống camera theo yêu cầu của các cơ 
quan có thẩm quyền.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo rà soát, tổ chức kết nối, quản lý, vận hành trung tâm giám sát, điều 
hành tập trung của toàn bộ hệ thống camera tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên 
toàn quốc.

b) Chỉ đạo việc khởi tạo và phân quyền các tài khoản truy cập hệ thống theo 
đề nghị của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp 
tỉnh.

c) Đảm bảo an toàn thông tin hệ thống đường truyền, dữ liệu camera.

đ) Báo cáo về việc quản lý, sử dụng hệ thống camera để giám sát các cơ sở 
cách ly y tế tập trung trên toàn quốc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

4. Bộ Quốc phòng

a) Tổ chức phân cấp, phân quyền về quản lý, sử dụng, giám sát và khai thác dữ 
liệu hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản 
lý.

b) Chỉ đạo các cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý thực hiện tổ 
chức giám sát liên tục tại cơ sở cách ly y tế tập trung thông qua hệ thống camera để 
kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 
và có các biện pháp xử lý.

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, 
chống dịch tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý thông qua hệ thống 
camera đột xuất hoặc theo yêu cầu của cấp trên. 
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d) Gửi thông tin yêu cầu khởi tạo và phân quyền các tài khoản truy cập hệ 
thống camera cho Bộ Thông tin và Truyền thông. 

đ) Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại 
các cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý thông qua hệ thống camera theo 
yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

5. Bộ Y tế

a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở cách 
ly y tế tập trung do chính quyền địa phương quản lý thông qua hệ thống camera đột 
xuất hoặc theo yêu cầu của cấp trên. 

b) Gửi thông tin yêu cầu khởi tạo và phân quyền các tài khoản truy cập hệ 
thống camera cho Bộ Thông tin và Truyền thông. 

c) Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại 
các cơ sở cách ly y tế tập trung do chính quyền địa phương quản lý thông qua hệ 
thống camera theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình quản lý và sử dụng hệ thống, nếu có vấn đề phát sinh mà chưa 
được quy định rõ trong Quy định này, Thủ trưởng các đơn vị đề xuất, phản ánh đến 
Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) để xem xét, điều chỉnh cho phù 
hợp./.


