
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:      /UBND-TH 

V/v triển khai chiến dịch rà 

quét xử lý mã độc năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày      tháng 9 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện (03 hệ); 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                   

Thực hiện Công văn số 1790/STTTT-BCVTCNTT ngày 09/9/2022 của  

Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc 

năm 2022. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn triển khai phát động Chiến dịch và truyền thông về nguy cơ khi sử 

dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền, khuyến nghị sử dụng công cụ hỗ trợ 

xử lý mã độc của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông. Chỉ đạo 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tham gia và vận động 

người thân, bạn bè cùng tham gia Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian 

mạng năm 2022 theo địa chỉ: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022. 

2. 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 - Bộ Thông tin và Truyền thông xác định theo phạm vi của 

Chiến dịch. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện Chiến dịch và tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND)  

trước ngày 29/9/2022 (theo Phụ lục đính kèm)./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng VH&TT; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Tăng Thị Thắm 

 

https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022


Phụ lục 
Thống kê, báo cáo kết quả triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc 

 

1. Thông tin chung 

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

- Đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch:  ....................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

- 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 nhận được 

thông tin về Chiến dịch 
  

2 
Tổng số cơ quan tổ chức triển khai 

Chiến dịch 
  

3 
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia Chiến dịch 
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