ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÙNG KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1435 /UBND-VHTT

Trùng Khánh, ngày07 tháng 9 năm 2022

V/v triển khai Chiến dịch làm sạch mã
độc trên không gian mạng năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
(Gọi tắt là các đơn vị)
Thực hiện Công văn số 1067/STTTT-TTCNTT&TT ngày 30 tháng 8 năm
2022 về việc triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm
2022.
Đây là Chiến dịch vì cộng đồng, hướng tới cá nhân, doanh nghiệp; cung cấp
các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người
dùng trên không gian mạng Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng
không gian mạng Việt Nam, an toàn, tin cậy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
Chiến dịch được triển khai trên diện rộng, các phần mềm phòng chống mã
độc sẽ được cập nhật, cho phép sử dụng công cụ miễn phí trong thời gian triển
khai chiến dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên các máy tính. Ủy ban nhân dân huyện
đề nghị các đơn vị tham gia hưởng ứng Chiến dịch như sau:
1. Chỉ đạo triển khai sâu rộng Chiến dịch tại đơn vị và các cơ quan, đơn vị
trực thuộc, đảm bảo mọi máy tính tham gia rà quét, xử lý mã độc (hướng dẫn tại
Phụ lục I gửi kèm theo Công văn này).
2. Chủ động kiểm tra, giám sát và xử lý các máy tính, thiết bị phát sinh kết
nối đến các địa chỉ độc hại thông qua các địa chỉ IP, tên miền độc hại.
3. Tổng hợp số liệu báo cáo của các đơn vị trực thuộc (theo mẫu tại Phụ lục
II gửi kèm theo Công văn này) gửi về Ủy ban nhân dân huyện - qua Phòng Văn
hóa và Thông tin trước ngày 20/09/2022 để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền
thông theo thời gian quy định.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chu Thị Vinh

PHỤ LỤC I
Hướng dẫn tham gia chiến dịch làm sạch mã độc
trên không gian mạng năm 2022
(Kèm theo công văn số .../ UBND - VHTT ngày
tháng 9 năm 2022)
1. Truy cập website theo địa chỉ:
https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022
2. Sử dụng các công cụ được cung cấp
Bước 1. Kiểm tra máy tính có nằm trong cơ sở dữ liệu mạng máy tính ma
của NCSC hay không.

Nhấn vào nút Kiểm tra ngay để hệ thống tiến hành quét và kiểm tra máy
tính có nằm trong mạng máy tính ma hay không. Chờ đến khi có kết quả hiển thị
trên màn hình.
Nếu hệ thống cảnh báo máy tính có nằm trong mạng máy tính ma, chuyển
sang Bước 2. Ngược lại bạn có thể thoát hoặc cài các phần mềm phòng chống
mã độc được cung cấp miễn phí tại Bước 2.
Bước 2. Rà quét máy tính, thiết bị bằng lần lượt các phần mềm, công cụ
phòng chống mã độc được cung cấp miễn phí tại phần này.
Bước 3. Từng cá nhân tham gia chiến dịch sẽ góp phần giảm tỉ lệ lây
nhiễm mã độc, tạo một môt trường mạng xanh sạch, thúc đẩy chuyển đổi số
quốc gia. Hãy cùng lan tỏa, chia sẻ cho bạn bè, người thân cùng thực hiện vì một
không gian mạng Việt Nam an toàn, phát triển.

PHỤ LỤC II
Mẫu thống kê, báo cáo kết quả triển khai
(Kèm theo công văn số

/UBND - VHTT ngày …tháng 9 năm 2022)

<CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

<CƠ QUAN, ĐƠN VỊ>
Số: .................
V/v triển khai chiến dịch làm sạch
mã độc trên không gian mạng năm
2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………… ngày …tháng… năm 2022.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh
1. Thông tin chung:
- Tên đơn vị:
.....................................................................................................................
- Đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch trên địa bàn/phạm vi quản lý:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): .....…………….…………………………………..
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Thông tin số liệu:
STT

Nội dung

1

Tổng số cơ quan, đơn vị, nhận được
thông tin về chiến dịch

2

Tổng số cơ quan, tổ chức triển khai
chiến dịch

Nơi nhận:
- Như trên;

Số lượng

Ghi chú

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ
(Ký và đóng dấu)

