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V/v triển khai làm sạch mã độc trên 

không gian mạng năm 2022  

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, Thị trấn.   

 

Thực hiện Công văn số 1442/STT&TT ngày 07/9/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông Nghệ An về việc chiến khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không 

gian mạng năm 2022.  

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND các xã, thị trấn thực hiện một số 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Cập nhật thông tin chi tiết về chiến dịch và công cụ hỗ trợ xử lý mã độc 

tại địa chỉ: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022.Thực hiện phát 

động chiến dịch đến toàn bộ cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý, hỗ trợ của 

mình; truyền thông về nguy cơ khi sử dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền 

và khuyến nghị sử dụng công cụ hỗ trợ xử lý mã độc của Cục An toàn thông tin 

đến từng người dùng cá nhân trong tổ chức. Chủ động giám sát, kiểm tra 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 đã được Cục An toàn thông tin xác định theo phạm vi 

chiến dịch. Đề nghị các đơn vị thống kê, báo cáo kết quả triển khai trên địa 

bàn, phạm vi quản lý của mình về UBND huyện trước ngày 30/9/2022 (có mẫu 

báo cáo gửi kèm theo). 

2. Đối với các các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện đã được 

UBND huyện triển khai hệ thống phòng chống mã độc tập trung BKAV 

Endpoint AI: Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cài đặt phần mềm cho 

tất cả máy tính trong đơn vị. Đơn vị nào không thực hiện việc cài đặt, sử dụng 

phần mềm phòng chống mã độc tập trung, để xảy ra tình trạng lây nhiễm mã độc, 

gây mất an toàn thông tin thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước UBND huyện. Ngoài ra, để hỗ trợ các đơn vị triển khai đồng bộ việc rà quét 

tập trung, UBND huyện đã lên lịch quét tự động cho các máy tính đã cài phần 

mềm Bkav Endpoint AI (dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 29/9/2022). Đề nghị các 
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đơn vị thông báo đến người dùng không tắt máy tính trong thời gian quét virus để 

đảm bảo phần mềm hoạt động bình thường. 

3. Đối với các đơn vị chưa được triển khai hệ thống BKAV Endpoint 

AI: truy cập vào địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022 để sử 

dụng các công cụ rà quét, diệt virus do Cục An toàn thông tin và các doanh nghiệp 

cung cấp miễn phí. 

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Đăng tải toàn bộ nội dung công văn này lên Cổng thông tin điện tử huyện. 

- Cử cán bộ chuyên trách CNTT theo dõi, hướng dẫn các đơn vị triển khai 

khi có yêu cầu; tổng hợp kết quả triển khai và báo cáo cho UBND huyện, Sở 

Thông tin và Truyền thông Nghệ An trước ngày 01/10/2022. 

5. Giao UBND các xã, thị trấn: Phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện để biết và kịp thời có biện pháp khắc phục trong các doanh 

nghiệp. 

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng  

năm 2022 của đơn vị ... 

 

1. Thông tin chung 

- Tên đơn vị: ...........................................................................................  

- Đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch trong phạm vi triển khai: 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): .............................................................................  

2. Thông tin số liệu 

TT Nội dung Số lượng Ghi chú 

1 
Tổng số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

nhận được thông tin về chiến dịch 

  

2 
Tổng số cơ quan, tổ chức triển khai 

chiến dịch 
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