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BÁO CÁO 

Kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an ninh,  

an toàn trong lắp đặt, sử dụng hệ thống camera giám sát 

 tại UBND thành phố Lạng Sơn  
 

Thực hiện Kế hoạch số 1773/KH-CAT-PA03 ngày 20/5/2022 về việc 

kiểm tra 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 các cơ quan, đơn vị. UBND 

thành phố Lạng Sơn báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Nhằm quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước và bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin nói chung. UBND 

thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt thực hiện 

nghiêm túc Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ BMNN; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; Kế hoạch số 56/KH-

UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thi hành 

Luật bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Luật An ninh mạng; Kế hoạch 

số 38/KH-TBATANMN ngày 25/02/2022 của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng 

tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Chương trình hoạt động của Tiểu ban An toàn, 

An ninh mạng tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo UBND các phường, 

xã, các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo 

vệ bí mật nhà nước đến quần chúng nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt tập 

trung tại khối, phường, hệ thống loa phát thanh, báo đài với hình thức, nội dung 

tuyên truyền gần gũi, hiệu quả. 

 Thời gian qua, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo điều hành công tác bảo vệ BMNN, công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

như: Nội quy Bảo vệ BMNN trên địa bàn thành phố Lạng Sơn kèm theo Quyết 

định số 1684/QĐ-UBND ngày 25/6/2021; Kế hoạch số 85/KH-BCĐ ngày 

03/3/2022 về việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ BMNN năm 2022; Kế 

hoạch số 24/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND thành phố về triển khai 

thực hiện Nghị quyết số số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

 II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

 1. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố ngày càng quan tâm thực hiện 

tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ bí mật nội bộ. Về hệ thống trang bị 

cơ sở vật chất, các biểu mẫu, mẫu dấu, tủ khóa, phòng làm việc riêng của bộ 
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phận văn thư,… được trang bị đầy đủ. Đặc biệt, trong năm 2022 đã bổ sung máy 

tính chuyên dụng soạn thảo văn bản mật đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu 

trữ, soạn thảo văn bản mật tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, mỗi đơn vị đã bố 

trí 01 cán bộ kiêm nhiệm công tác bảo vệ BMNN đáp ứng yêu cầu về phẩm chất 

và chuyên môn trực tiếp tham mưu, hướng dẫn tại đơn vị. Qua đánh giá, hệ 

thống cơ sở vật chất và nhân lực tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 

về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay. 

Về ý thức chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ BMNN, 

cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị đã được quán triệt và thực 

hiện nghiêm túc các quy trình về soạn thảo, giao, nhận, sao, chụp, bảo quản tài 

liệu BMNN và tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ BMNN trong cung cấp 

thông tin cho báo chí, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Không sử dụng 

thiết bị kết nối mạng để soạn thảo, lưu trữ, gửi tài liệu có chứa BMNN và bí mật 

nội bộ, đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện 

tử công vụ trong công tác.  

Tài liệu BMNN được cán bộ phụ trách lưu trữ tại hồ sơ theo chuyên đề, 

lĩnh vực hoặc lưu trữ tại bộ phận Văn thư - Văn phòng HĐND-UBND thành 

phố, được quản lý chặt chẽ, có tủ khóa để bảo quản. Tài liệu được lưu đầy đủ, 

trong tình trạng tốt, không phát hiện lộ, mất tài liệu BMNN trên địa bàn. 

 2. Công tác lắp đặt, quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát và dữ 

liệu thu được từ các hệ thống camera giám sát. 

 Tính đến tháng 6 năm 2022, tại trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn có tổng 

16 camera giám sát đa dạng về mẫu mã, chủ yếu là camera 360 độ. Các camera 

được lắp đặt theo các gói cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND thành phố, kinh phí 

trích từ ngân sách nhà nước. Mục đích lắp đặt nhằm đảm bảo an ninh, an toàn 

trụ sở UBND thành phố, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành của lãnh đạo 

UBND thành phố trong mọi tình huống. 

 Các camera được bố trí tại cổng, hành lang và khu vực tiếp dân, kết nối qua 

mạng LAN, không tích hợp giao tiếp mạng wifi. Dữ liệu thu được được lưu trữ trên 

đầu ghi, phân quyền truy cập tại 03 máy (TV Sony 16 inch và 32 inch) đặt tại phòng 

làm việc của Chủ tịch UBND thành phố, phòng làm việc của Chánh Văn phòng 

HĐND-UBND, phòng bảo vệ. Hệ thống dữ liệu tự động lưu trữ trong thời gian 7 

ngày, tích hợp một số chức năng cơ bản như xem lại, tua, trích xuất dữ liệu, phóng 

to hình,… Các công nghệ hiện đại như lưu trữ đám mây, báo đột nhập, báo cháy, 

phân tích dữ liệu,… chưa được tích hợp trên hệ thống. 

 Về công tác quản lý, sử dụng hệ thống camera, Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố được phân công trực tiếp quản lý, giao 01 chuyên viên tại Văn phòng 

kiêm nhiệm công tác theo dõi, vận hành, sử dụng, quản lý hệ thống. Quá trình 

quản lý, sử dụng đã tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, thường xuyên kiểm 

tra, bảo trì hệ thống. 03 máy dùng xem dữ liệu đều được cấp tài khoản truy cập 

có mật khẩu được thay đổi thường xuyên, phòng đặt camera có khóa, chỉ khi có 

nhiệm vụ mới được tiếp cận phòng đặt dữ liệu nhằm phục vụ công tác bảo mật.    

  Hệ thống camera giám sát đã phục vụ tốt công tác kiểm soát người ra, vào 

tại trụ sở UBND thành phố, kịp thời phát hiện đối tượng lạ tiếp cận trụ sở để có 
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biện pháp ngăn chặn kịp thời, chủ động phòng ngừa tội phạm chiếm đoạt tài liệu 

bí mật nhà nước, bí mật nội bộ. UBND thành phố cũng thông qua hệ thống 

camera tăng cường công tác quản lý tại các bộ phận tiếp dân nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. 

 III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Công tác bảo vệ BMNN, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống camera đã 

đạt nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn 

bản về công tác bảo vệ BMNN và quan tâm trang bị cơ sở vật chất đảm bảo đạt 

yêu cầu. Hệ thống camera về cơ bản đã phủ sóng bao quát khu vực cổng, hành 

lang, khu vực tiếp dân với nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đã phục vụ 

đắc lực cho công tác phòng chống tội phạm, tăng cường quản lý nhà nước. Từ 

thời điểm lắp đặt đến nay chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng về an toàn, an ninh 

đối với hệ thống camera tại trụ sở UBND thành phố. 

2. Cùng với kết quả đã đạt được, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong 

lắp đặt, quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại UBND thành phố còn tồn 

tại một số hạn chế như: Các camera được trang bị chỉ đáp ứng yêu cầu sử dụng 

cơ bản, chưa tích hợp nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại trong phân tích, xử lý 

dữ liệu; Thời lượng lưu trữ ngắn gây khó khăn trong công tác trích xuất video 

phục vụ công tác an ninh. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI  
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật bảo vệ bí mật nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an 

toàn trong lắp đặt, quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại trụ sở UBND 

thành phố. Thường xuyên tổ chức quán triệt, nâng cao ý thức bảo vệ bí mật nhà 

nước, bí mật nội bộ, bảo đảm an toàn, an ninh mạng tới toàn thể cán bộ, đảng 

viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. 

2. Nâng cao hiệu quả công tác rà soát, phát hiện lỗ hổng bảo mật trong 

quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại trụ sở để đề chủ động ra phương 

án phòng ngừa, khắc phục sự cố. Định kỳ thực hiện bảo trì nhằm phòng tránh 

lỗi, hỏng các camera, cơ sở dữ liệu. 

3. Nghiên cứu đầu tư nâng cấp hệ thống camera giám sát tại trụ sở bảo 

đảm yêu cầu hiện đại hóa, hiệu quả, phù hợp thực tiễn đơn vị. Tăng cường nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ công tác bảo đảm 

an toàn, an ninh mạng./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng PA03 - CAT; 

- TT Thành ủy; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Công an TP; 

- CPVP, CVTH-NC,QTM; 

- Lưu: VP.  

CHỦ TỊCH  

 

 

   

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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