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GIẢI PHÁP GIÁM SÁT GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG PHỐ 
 

 

DỰ ÁN: HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT AN NINH, GIAO THÔNG, 

TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ  

Giai đoạn 1: Khu vực quận ... 

A. THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN 

I. CĂN CỨ LẬP THIẾT KẾ 

Công văn số ... ngày ... của Chủ tịch UBND TP... V/v kinh phí trang thiết bị phục vụ đảm 

bảo an ninh, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông. 

Tờ trình số ... ngày ... của Công an thành phố ... V/v triển khai lắp đặt hệ thống camera 

giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên địa bàn thành phố .... 

Công văn số ... ngày ... của Văn phòng UBND thành phố ... V/v triển khai thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. 

Tờ trình số ... ngày ... của Công an thành phố .... V/v thí điểm triển khai lắp đặt hệ thống 

camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên địa bàn thành phố .... 

Công văn số ... ngày ... của Văn phòng UBND thành phố ... V/v triển khai thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số .... Đồng ý chủ trương giao cho Công an 

thành phố thực hiện thí điểm việc lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh, trật tự, giao thông 

trên địa bàn quận .... 

Công văn số ...VNPT ngày ... của Viễn thông ... V/v tham gia hỗ trợ và đóng góp phục vụ 

Đề án hệ thống camera giám sát AN, GT, TT. 

Công văn số ... ngày ... của Văn phòng UBND thành phố ... V/v triển khai hệ thống Camera 

giám sát an ninh, giao thông, trật tự. 

Công văn số .... ngày .... của Công ty TNHH MTV Điện lực ... V/v cấp điện cho hệ thống 

camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự. 

 

II. NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 

2.1 Tổng quát tình hình kinh tế, xã hội của Thành phố ... 

2.2 Cơ sở hạ tầng mạng camera 

2.3 Sự cần thiết phải đầu tư 

Hiện nay trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp về an ninh - chính trị và trật tự an toàn 

xã hội như bạo loạn, khủng bố đối với thành phố ... là địa bàn chiến lược về an ninh - quốc 

phòng, trọng điểm du lịch, tập trung đông đảo lượng khách trong và ngoài nước đến kinh doanh, 
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hội họp, tham quan và du lịch… Do vậy, hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao 

thông là rất cần thiết để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và truy bắt tội phạm, nhằm xây dựng 

thành phố ... thanh bình, thân thiện, đáng sống. 

Hệ thống camera giám sát sẽ giúp thành phố ... giảm được tỉ lệ tệ nạn xã hội, người dân có 

được cuộc sống an bình hơn. 

Ngoài ra, nhu cầu Công an sử dụng hình ảnh camera kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ 

là rất cần thiết trong công tác xử lý thông tin và xử lý tội phạm, đảm bảo tuyệt đối bí mật biện 

pháp nghiệp vụ. 

2.4 Mục tiêu của dự án 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật camera để giám sát an ninh, trật tự, giao thông phục vụ công 

tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp, điều tra và xử lý tội phạm một cách thiết thực, hiệu quả. 

Trang bị hệ thống phương tiện kỹ thuật góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao 

thông trên địa bàn thành phố được đảm bảo hơn.  

Tận dụng cơ sở hạ tầng mạng, điện có sẵn của nhà mạng viễn thông, điện lực để đẩy nhanh 

tiến độ lắp đặt trên toàn thành phố, đồng thời nhằm tiết kiệm chi phí ngân sách về đầu tư cơ sở 

hạ tầng cho thành phố.  

III. QUY MÔ ĐẦU TƯ 

3.1 Quy mô tổng thể lắp đặt thiết bị camera của dự án  

Hệ thống xây dựng dựa trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các lực lượng Công an thành 

phố để bố trí lắp đặt thiết bị sao cho phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả hình ảnh, tư liệu của 

hệ thống camera mang lại. 

Hệ thống xây dựng theo cấu hình mở, tích hợp phần mềm thông minh, phù hợp với nhiều 

chủng loại camera, ứng dụng nhiều tính năng phục vụ cho công tác giám sát an ninh, trật tự, giao 

thông. 

- Lắp đặt  server và phần mềm camera thông minh để lưu trữ thông tin và xử lý thông tin 

tập trung tại trung tâm chỉ huy thông tin của Công an thành phố đáp ứng yêu cầu lưu đồng thời 

tất cả các kênh (Phần mềm quản lý hệ thống camera thông minh phiên bản tiếng Việt). 

- Tại Công an quận, huyện lắp đặt các bộ máy tính để truy xuất thông tin từ hệ thống thông 

tin tập trung. 

- Lắp đặt các đầu ghi hình, tivi hiển thị trực tiếp có cấu hình mở tại Văn phòng làm việc 

Công an khu vực các phường, xã để giám sát trực tiếp, xử lý thông tin trực tiếp các camera trên 

địa bàn phường. 

- Lắp đặt tổng số... camera trên toàn thành phố. 
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3.2 Quy mô đầu tư khu vực quận ... 

3.2.1 Khối lượng vật tư, thiết bị chính  

Các server lưu trữ dữ liệu (1 server), kèm theo phần mềm camera thông minh để lưu trữ 

thông tin và xử lý thông tin tập trung tại trung tâm lưu trữ thông tin. Mỗi server đáp ứng yêu cầu 

lưu trữ đồng thời 500 camera. Hình ảnh lưu trữ các camera đáp ứng trong vòng từ 20 đến 30 

ngày. 

Lắp đặt 01 bộ máy tính tại Công an quận ... và 02 bộ máy tính tại Trung tâm Chỉ huy Công 

an thành phố. 

Lắp đặt đầu ghi hình, máy vi tính và ti vi hiển thị có cấu hình mở tại  phường, xã để giám 

sát trực tiếp, xử lý thông tin trực tiếp từ các camera trên địa bàn phường, xã. 

Lắp đặt 02 tivi hiển thị tại Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố. 

Lắp đặt các thiết bị vật tư đồng bộ hệ thống đi kèm.   

 

3.2.2 Sơ đồ kết nối các thiết bị - dự án camera giám sát đường phố. 
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 3.3. Các yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị đầu tư của dự án 

3.3.1 Yêu cầu kỹ thuật của các loại camera  

 

a) Tại các đầu kiệt, ngõ, hẻm có tầm quan sát vừa phải cần lắp các camera ngoài trời cố 

định và các camera phải đảm bảo các yêu cầu sau : 

 

 

 

DH-IPC-HFW4221D 

 

-   Camera IP 2MP Full HD WDR  
- 1/2.7” Progressive scan CMOS Sensor  
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- Tầm xa hồng ngoại nhìn ban đêm : 80m với công nghệ hồng ngoại thông minh 

- 2 Mega-Pixel Resolution up to 25/30fps@1080P(1920×1080) 

- Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on) 

- Chế độ ngày đêm(ICR), chống ngược sáng thực WDR 120dB, tự động cân bằng trắng 

(AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR) 

- Ống kính cố định 3.6mm, 6mm (tuỳ chọn) 

- Các tính năng thông minh : nhận dạng khuôn mặt, phát hiện xâm nhập, thay đổi hiện 

trường 

- Chuẩn tương thích ONVIF, PSIA, CGI, chuẩn ngâm nước IP67 

- Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af), công suất 3.7W，chất liệu vỏ kim loại， môi 

trường làm việc từ -30°C~+60°C，kích thước Φ90.4mm×241.8mm，trọng lượng 0.61KG 

 

- Sử dụng phần mềm Smart PSS (phần mềm truy cập quản trị giao diện tiếng việt) 

 

b) Tại các đầu kiệt, ngõ, hẻm và một số nơi đông người nhưng cần tầm quan sát xa và rộng 

hơn, các camera phải đảm bảo các yêu cầu: 

 

 

 

 

 

DH-IPC-HFW5220E-Z 

 

- Độ phân giải 2 Megapixel ,cảm biến CMOS  1/2.8”  

- 25/30fps@1080P((1920x1080) 

-  Độ nhạy sáng tối thiểu 0. 1Lux/F1.4 (Color) ;0Lux/F1.4(IR on), 

- Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống 

ngược sáng(BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng DWDR 

- Tầm xa hồng ngoại 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh 

- Ống kính di động điều chỉnh tiêu cự 2.7mm~12mm cho góc mở 99°~34° , tự động lấy nét 

- Các tính năng thông minh : nhận dạng khuôn mặt, phát hiện xâm nhập, thay đổi hiện 

trường 

 - Chuẩn tương thích Onvif 2.4, chuẩn chống bụi, nước IP67 
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- Điện áp sử dụng DC12V hoặc PoE (802.3af), công suất 11.5W 

- Chất liệu vỏ nhựa cao cấp, môi trường làm việc từ -30°C~+60°C 

- Kích thước 272.9 mm × 94.9mm× 94.9mm，trọng lượng 1.1 KG  

- Hỗ trợ  lưu trữ thẻ nhớ Micro SD , tối đa 128GB 

- Sử dụng phần mềm Smart PSS (phần mềm truy cập quản trị giao diện tiếng việt) 

 

c) Tại các khu vực như trường học, ngã tư, quảng trường lớn thì cần phải dùng các camera 

quay quét 360o độ:  

 

 

 

DH-SD6C220T-HN 

 

- Độ phân giải 2.0 MP Full HD 25/30fps (1920x1080), cảm biến 1/2.8” Exmor CMOS. 

- Độ nhạy sáng tối thiểu 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (IR on) 

- Hỗ trợ một video out qua BNC 

- Tầm xa hồng ngoại 100m. 

- Chế độ chống ngược sáng DWDR, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng 

(AWB). Tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC,HLC). Chống nhiễu (3D-DNR), tự 

động điều chỉnh ánh sáng (Auto iris) 

- Tự động lấy nét, ống kính zoom quang học 20X (4.7mm~94mm), zoom số 16x, quay quét 

ngang (PAN)  360° tốc độ 160° /s, quay dọc lên xuống 90° 120° /s, hỗ trợ lật hình 180°,  hỗ trợ 

cài đặt trước 80 điểm với giao thức (DH-SD) và 255 điểm với giao thức(Pelco-P/D), 5 khuôn 

mẫu (Pattern), 8 hành trình (Tour), 5 tự động quét và tự động quay(Auto Scan), (Auto Pan), hỗ 

trợ chạy lại các cài đặt trước khi có thao tác điều khiển (Idle Motion) 

-Tích hợp 1 dây cắm míc, báo động 2 kênh vào 1 kênh ra, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro 

SD 128Gb , chuẩn chống nước IP66 
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- Điện áp AC 24V/3A (±10%), công suất 10.5W, 26W (IR on, Heater on),  Môi trường làm 

việc từ -40ºC ~ 60ºC  

- Kích thước Φ204.7(mm) x 359.9(mm),  trọng lượng 5Kg, sản phẩm đã bao gồm nguồn và 

chân đế đi kèm 

- Các tính năng thông minh : nhận dạng khuôn mặt, phát hiện xâm nhập, thay đổi hiện 

trường 

- Sử dụng phần mềm Smart PSS (phần mềm truy cập quản trị giao diện tiếng việt)  

 

d)  Đầu ghi hình NVR 32 kênh chuyên dùng cho camera IP (Lắp đặt tại công an phường) 

 

 

 

 

NVR608-32-4KS2 

(Đầu ghi hình NVR 32 kênh , 8 ổ cứng) 

 

- Đầu ghi hình 32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k. 

- Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 với hai luồn dữ liệu với phân giải hỗ trợ 

lên đến 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1 

- Băng thông đầu vào max 384Mpbs, hỗ trợ lên đến camera 12MP 

- Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/1VGA với phân giải 3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 

1280×720, 1024×768 

- Chế độ chia hình 1/4/8/9/16/25/36 (hiển thị 1 màn hình),1/4/8/9/16 (hiển thị 2 màn hình) hỗ 

trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera 

- Hỗ trợ 16 cổng báo động đầu vào và 8 cổng báo động đầu ra. với các chế độ cảnh báo theo sự 

kiện (chuyển động. xâm nhập , mất kết nối) với các chức năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video 

Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với 

chuẩn tương thích Onvif 2.4 

- Hỗ trợ 8 ổ cứng 6TB SATA III,  hỗ trợ 4 cổng usb (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) ,2 cổng 

RJ45(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng RS485 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ 

trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua.  

- Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động. Hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối. 

- Điện áp AC100V ~ 240V ,   công suất không ổ cứng <20W 

- Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C 
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-Kích thước 2U, 440mm x 451.08mm x 94.85mm, trọng lượng không ổ cứng 9 KG, chất liệu 

kim loại. 

 

3.3.2 Yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị khác 

 

a) Tivi hiển thị hình ảnh camera : 

 

 

 

- Smart Tivi LED 49 inch 

- Loại TV Led 

- Kích cỡ màn hình 49 Inch hoặc lớn hơn 

- Độ phân giải (3840 x 2160) 

- Tần Số Quét (Chỉ số chuyển động rõ nét) 100Hz 

- Smart Tivi/Internet Tivi 

- Tivi kỹ thuật số  

 

b) Bàn điều khiển chuyên dụng cho camera speed dome : 

 

 

 

NKB1000 
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- Điều khiển được tất cả các dòng Dahua speed dome, DVR, NVR,HCVR. 

- Các chuẩn kết nối : RS485, RS422, USB, RS232 & Network 

- Các chế độ cài đặt : tự động quét, Auto Pan, Auto Tour & Hành trình 

- Chuẩn điều khiển : DVR Protocol: DH2 

- Dome Protocol:  DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1…… 

- Điện áp sử dụng DC12V , công suất 5W 

- Chất liệu vỏ nhựa cao cấp, môi trường làm việc từ -10°C~+ 55°C 

- Kích thước 330mm×160(140)mm×37.5(21)mm (W×D×H)，trọng lượng 2.5 KG  

 

 

c) Switch POE công nghiệp tại các điểm lắp đặt camera (Ngã 4): 

 

 

 

4-Port PoE Switch : PFS3005-4P-58 
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- 1 cổng Data in 

- 4 cổng Data+Power Out 

- Công suất 58W 

- Nguồn vào DC51V/1.25A 

- Tốc độ: 1*10/100 Base-T &  4*10/100 Base-T (PoE power supply) 

- Hỗ trợ chuẩn: IEEE802.3af, IEEE802.3at 

- Vỏ bằng sắt 
- Chịu được nhiệt độ (-10 đến +50 độ C) và độ ẩm khắc nghiệt đến 90%.  

- Kích thước  100mm×100mm×26mm，trọng lượng 295 gam 

- Xuất xứ: Dahua 

- Bảo hành: 24 tháng 

 

 

d) Switch gom 24 cổng : 

 

 

 

 

Switch gom 24 cổng : PFS4228-24T 
 

- 2 cổng quang  : 2*1000 Base-X(SFP)  

- 2 cổng Data  : 2*10/100/1000 Base-T  

- 24 cổng Data : 24*10/100 Base-T  

- Công suất 30W 

- Nguồn vào AC100 - 240V 

- Vỏ bằng sắt 
- Chịu được nhiệt độ (-10 đến +55 độ C) và độ ẩm khắc nghiệt đến 95%.  

- Kích thước  442mm×263mm×44.5mm，trọng lượng 3.05 Kg 

- Xuất xứ: Dahua 

- Bảo hành: 24 tháng 
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e) Thiết bị chuyển đổi quang điện 1 cổng, 1 cổng RJ45 : 

 

 

 
 

DH-OTE103 
 

- Thiết bị chuyển đổi quang điện 1 cổng, 1 cổng RJ45   

- Khoảng cách truyền tải : max 20 Km 

- Công suất 3.5W 

- Nguồn vào DC 12V - 1A 

- Vỏ bằng sắt , có tai bắt để lắp trong tủ rack 
- Chịu được nhiệt độ (-40 đến +75 độ C) và độ ẩm khắc nghiệt đến 90%.  

- Kích thước  104.6mm×96.2mm×29.5mm，trọng lượng 0.2 Kg 

- Xuất xứ: Dahua 

- Bảo hành: 12 tháng 

 

 

f) Hộp phối quang ODF gắn Rack 19" : 

 

 
ECS000195 

 
- Vỏ làm từ thép cán nguội, được sơn tĩnh điện chống ăn mòn, chống chịu lực 
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- Bên trong lắp khay hàn loại 12FO làm từ nhựa ABS,  

- Tương thích với nhiều loại đầu adapter khác nhau: FC, SC, LC, ST… 

- Dễ dàng tháo lắp và quản lý bên trong 

- Phù hợp với rack 19" trong tủ ODF tập trung 

- 4 Lỗ cáp đầu vào đặt ở 2 bên 

- Đáp ứng các loại 12,24,48,72,96.............. FO 

- Thiết bị đi kèm: Adapter, Dây nối quang (pigtails), Splitter, ống co nhiệt, phụ kiện bắt rack. 

- Nhiệt độ hoạt động : -5～+40℃ 

- Độ ẩm tương đối : ≤85%(+30℃) 

- Áp suất không khí :70～-106Kpa 

- Độ bền: >1000Lần 

- Bước sóng tiêu chuẩn hoạt động: 850nm, 1310nm, 1550nm 

 

 

3.3.3 Yêu cầu kỹ thuật máy tính để bàn 

 

 

 
 

 

 

a) Sử dụng truy xuất dữ liệu hệ thống camera tại Công an quận : 

- Máy tính để bàn: CPU Intel Core i7 / Intel core i7-6700 (3.40GHz up to 4GHz, 8MB)/ 

Ram 8GB DDR3 1600MHz (1x8GB)/ 1TB HDD/ DVDRW/ NVIDIA GeForce 705 2GB GDDR 

- Hệ điều hành có bản quyền. 

b) Sử dụng phục vụ công tác quản lý camera tại Công an phường 

- Intel Core i5 6400 (2.7 Ghz, 6MCache) / Ram 4GB DDR3 / HDD 500GB 7200rpm / Intel 

HD Graphics 530 / DVDRW / Key + mouse/Wifi + Bluetooth. Mornitor 21.5 inch   

- Hệ điều hành có bản quyền. 

 

3.3.4 Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống lưu trữ 

3.3.4.1 Cấu hình máy chủ (Server) tại trung tâm quản lý 
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DSS4004 
 
  

- CPU 4 nhân 64 bit, RAM 4GB, 2HDMI, 1VGA 

- Hỗ trợ 4 cổng SATA , HDD - SSD : 2.5" 

- Tích hợp sẵn 1 ổ cứng 1TB, 1 eSATA, 4 cổng LAN 100/1000Mbps 

- USB tích hợp trước 2 cổng 3.0 sau 2 cổng 2.0 

- Môi trường hoạt động từ 0℃~50℃ 

- Khoang chứa ổ cứng từ -20℃~70℃ 

- Điện áp 100V~240V; 47~63Hz 

- Công suất chưa bao gồm ổ cứng 35W~50W 

- Kích thước: 440x43.65x398.7mm 

- Trọng lượng: 4.5Kg 

- Xuất xứ: Dahua 

- Bảo hành: 24 tháng 

 

3.3.4.2  Thiết bị lưu trữ toàn bộ hệ thống camera tại trung tâm quản lý 
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EVS5048S-R 

 

 
 - Bộ xử trung tâm : Intel Processor - Ram 4GB 

- Băng thông đầu vào max 1024Mbps  

- Kết nối lưu trữ 48  ổ cứng HDD 6TB, SATA, Hot-Swap 

- Hỗ trợ  RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, Hotspare 

- Hỗ trợ chuẩn giao thức iSCSI Protocol Storage 

- Hỗ trợ 2 cổng USB 3.0, 1 cổng eSATA, 1 cổng RS232, 4 cổng RJ45 

- Chuẩn ONVIF 2.4 

- Nguồn AC 100V ~ 240V, 47 ~ 63 Hz 

- Công suất 175W (Không ổ cứng) ~ 950W (Có ổ cứng) 

- Môi trường làm việc 0°C ~ +40°C 

Kích thước 8U, 482.6mm x 558.5mm x 347.8mm ; 

- Trọng lượng không ổ cứng 50kg 

- Xuất xứ: Dahua 

- Bảo hành: 24 tháng 

 
 

3.3.4.3 Phần mềm quản lý Camera 

 

 

Sơ đồ kết nối mô tả của phần mềm. 
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Hệ thống camera được quản lý tập trung qua 2 bước. Quản lý tập trung tại các phường và 

Quản lý tập trung tại trung tâm chỉ huy công an thành phố. Cụ thể: 

 

Các chức năng chủ yếu hệ thống 

Camera 
Camera IP Dahua  

Camera IP chuẩn ONVIF 2.4 

Phân nhóm 

 

Hỗ trợ người dùng quản lý, cấu hình, cài đặt các thông số camera 

trên hệ thống thông qua các nhóm tùy theo các yêu cầu và mục 

đích sử dụng. 

Phân quyền 

quản lý sử dụng 

 

Hỗ trợ phân quyền theo 3 cấp:  

+ Quyền quản lý cao nhất “admin”: cài đặt, cấu hình, tùy chỉnh, 

thêm, bớt, phân quyền…). 

+ Quyền quản lý cấp 2: xem trực tiếp và xem lại dữ liệu đã được 

lưu trữ.... 

+ Quyền theo dõi: chỉ được trực tiếp camera trên màn hình. 

Tính bảo mật 

 

- Bảo mật bằng tài khoản, mật khẩu. 

  

Luồng hình ảnh JPEG/MJPEG/MPEG4/H264  

Âm thanh Hỗ trợ với camera chạy chuẩn H264  

 

Hiển thị thông 

minh 

 

Tùy chọn chỉ giải mã và hiển thị hình ảnh camera khi camera 

được chọn hiển thị trên màn hình để giảm tải CPU. Quá trình ghi 

hình vẫn diễn ra bình thường.  

Kết nối thông 

minh 

Tùy chọn chỉ kết  nối đến các đầu ghi khi camera từ đầu ghi được 

chọn hiển thị trên màn hình, hiển thị luồng video phụ khi hiển thị 

đồng thời nhiều camera để giảm băng thông mạng và giảm tải CPU.  

Tự động kết nối 

camera 

Tự động phát hiện mất tín hiệu kết nối đến camera và kết nối lại  

Hiển thị 

Giao diện 

chương trình 

Bình thường/đầy màn hình/hiển thị tại vị trí xác định trước/ẩn 

dưới khay hệ thống  

Hiển thị tự 

động 

Hiển thị lần lượt từng Camera, hiển thị lần lượt từng View  

Ghi hình 

Ổ đĩa 

Ghi hình lên ổ đĩa gắn trong máy tính hay gắn ngoài theo cổng 

SATA , USB , eSATA, SAS, các ổ đĩa mạng (network drive) 

hoặc các thiết bị lưu trữ mạng NAS.  
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Các chức năng chủ yếu hệ thống 

Ghi đè 
Tự động ghi đè dữ liệu cũ nhất khi tất cả các ổ cứng đầy (dung 

lượng tới hạn có thể đặt được)  

File ghi hình, 

chuẩn nén hình 

ảnh 

File ghi hình trên ổ cứng có định dạng DAV. Chuẩn nén hình 

ảnh của file video là chuẩn nén hình ảnh của camera (camera 

H264 thì file video sẽ có chuẩn nén hình ảnh H264).  

Chế độ nén bổ 

sung 

Nén các file video ghi hình thành các file các với định dạng 

H264 với độ phân giải và tốc độ khung nhỏ hơn để giảm dung 

lượng lưu trữ  

Tự động chụp 

ảnh 

Lựa chọn tự động chụp ảnh theo chu kỳ xác định trước, lưu vào ổ 

cứng máy tính hoặc tải lên FTP server  

Ghi cân bằng 

tải 

Ghi dữ liệu đều lên các ổ cứng để tránh quá tải băng thông đọc 

ghi của ổ cứng  

 

 

IV. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 

 

4.1 Giải pháp giám sát 

 

- Hệ thống lưu trữ tập trung đặt tại Công an thành phố : 

- Tại Công an phường: Lắp đặt 1 bộ máy tính và 1 đầu ghi hình sử dụng giám sát trực tiếp 

và xem lại hình ảnh từ các camera trong khu vực quản lý của phường. 

- Tại Công an quận : Lắp đặt 01 máy tính sử dụng để phân quyền truy cập đến các camera 

trong khu vực. 

- Tại Công an Thành phố: Lắp đặt 02 máy tính sử dụng để sử dụng giám sát trực tiếp  và 

phân quyền truy cập đến các camera trong khu vực. 

-  Camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự có cổng kết nối LAN (RJ45, sử dụng cáp 

CAT6 có chất lượng tốt). Tại các điểm lắp đặt các camera, lắp đặt 1 thiết bị mạng switch POE để 

phục vụ kết nối.  

- Switch gom và Switch POE sử dụng switch chuyên dụng (có thể làm việc trong điều kiện 

môi trường khắc nghiệt như: có nhiệt độ và độ ẩm cao, không có hệ thống làm mát… , lắp đặt tại 

hộp kỹ thuật điều khiển (tùy điều kiện thực tế bố trí) và sử dung nguồn điện do Điện lực cung 

cấp. 

 

4.2 Giải pháp hạ tầng kết nối mạng  

 

- Sử dụng đường truyền cáp quang của nhà mạng VNPT để phục vụ kết nối mạng. 

 

4.3 Giải pháp về nguồn điện 
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- Nguồn điện cung cấp nguồn cho các camera sẽ được Công ty Điện lực cung cấp.  

- Điện nguồn sẽ được Điện lực đưa đến các hộp kỹ thuật đặt tại các trụ đèn, trụ điện, trụ VNPT. 

V. THUYẾT MINH THI CÔNG 

 

5.1 Cơ sở tổ chức thi công 

- Để công trình được thi công đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, đồng bộ, đảm bảo kỹ 

thuật thông tin, kỹ thuật an toàn và hiệu quả cần chọn đơn vị xây lắp có kinh nghiệm để thực 

hiện thi công công trình; 

- Tuân thủ các quy trình kỹ thuật an toàn thông tin, an toàn lao động trong quá trình thi 

công cũng như công tác quản lý, vận hành và sửa chữa. 

 

5.2 Địa điểm vị trí lắp đặt thiết bị 
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Sơ đồ lắp đặt thiết bị camera trên cột (các vị trí có cáp tín hiệu/ cáp nguồn đi ngầm) 

Khoùa + ñai inox 
coá ñònh tuû vaøo coät 

Beå, hoá caùp ngaàm 

Maët ñaát 

caùp nguoàn cung caáp ñeán tuû kyõ thuaät 
(Điện lực thi coâng laép ñaët ) 

Khoùa + ñai inox 
coá ñònh oáng nhöïa vaøo coät 

OÁng nhöïa xoaén 
baûo veä 

Tuû kyõ thuaät 

Camera 
giaùm saùt 

Daây caùp ñieän vaø caùp internet 
(ñöôïc baûo veä trong oáng nhöïa xoaén) 

Coät ñieän/ coät VNPT 

Caùp quang ñeán tuû kyõ thuaät 
(VNPT thi coâng laép ñaët) 



20 

 

Sơ đồ lắp đặt thiết bị camera trên cột (các vị trí có cáp tín hiệu/ cáp nguồn đi treo) 

 

 

Sơ đồ vị trí lắp đặt thiết bị camera tại các vị trí ngã tư 

Maët ñaát 

Khoùa + ñai inox 
coá ñònh vaøo coät 

Boå sung oáng nhöïa xoaén 
ñeå luoàn caùp quang, caùp nguoàn ñi vaøo tuû 

Caùp quang, caùp nguoàn cung caáp ñeán tuû nguoàn 
(VNPT vaø điện lực thi coâng laép ñaët) 

Khoùa + ñai inox 
coá ñònh tuû vaøo coät 

Coät ñieän/ coät VNPT 

Tuû kyõ thuaät 

Camera 
giaùm saùt 

Coät ñieän löïc, 
coät VNPT coù saün CAMERA THAÂN KIM LOẠI 

 NGOAØI TRÔØI 
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- Địa điểm lắp đặt Camera IP: Tất cả các vị trí lắp đặt camera đều sử dụng các trụ điện, trụ 

đèn có sẵn và lắp đặt trên vách tường nhà.  

- Địa điểm lắp đặt đầu ghi, máy vi tính và màn hình giám sát: Đều lắp đặt ở phòng trực ban 

Công an các phường , các quận, phòng trực chỉ huy Công an thành phố 

- Địa điểm lắp đặt Hệ thống lưu trữ tập trung: Lắp đặt ở phòng thiết bị trung tâm chỉ huy 

thông tin Công an thành phố, đã trang bị đầy đủ tiện nghi đảm bảo hoạt động ổn định. 

5.3 Phương án lắp đặt camera, tủ kỹ thuật 

- Các camera sẽ được lắp trên các trụ đèn, trụ điện có sẵn và khoảng cách từ mặt đất đến 

mép dưới của camera là từ 3,2m đến 4,0m được cố định vào thân cột thông qua các chân đế.  

- Các tủ kỹ thuật được lắp đặt trên các trụ lắp camera và khoảng cách từ mặt đất đến mép 

dưới của tủ là từ 2,2m đến 2,5m được cố định vào thân cột bằng các bộ đai và khóa đai inox. 

 

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

10.1 Kết luận 

Căn cứ vào tình hình an ninh, trật tự, giao thông trên địa bàn thành phố và thực tế yêu cầu 

công tác kiểm tra giám sát ghi hình hoạt động của đối tượng là rất cần thiết cho công tác nghiệp 

vụ công an, công tác giao thông về trước mắt cũng như lâu dài. 

Giúp cho các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra  xử lý 

những hành vị vi phạm pháp luật. 

10.2 Kiến nghị 

Đây là dự án thí điểm chương trình xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự, giao 

thông trên toàn thành phố. Mục tiêu dự án là ứng dụng công nghệ camera IP kết hợp nhà nước và 

doanh nghiệp cùng tham gia, nhằm giảm thiểu tiết kiệm ngân sách cho nhà nước một cách thấp 

nhất, đồng thời triển khai phương án nhanh nhất, thuận lợi nhất. 

Kính mong Lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố và các đơn vị liên quan 

tham gia góp ý và thẩm định dự án nhanh chóng, kịp thời để tạo điều kiện cho Công an thành 

phố kịp thời triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra. 

 


