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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Văn bản số 1550/STTTT-BCVTCNTT ngày 07/9/2022; số 1594/ 

STTTT-BCVTCNTT ngày 13/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành 

huyện; UBND các xã, thị trấn quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của cơ quan, đơn vị đang được trang bị máy vi tính sử dụng 

chuyên môn, nghiệp vụ có kết nối với hệ thống internet tiến hành truy cập địa 

chỉ: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022 để cập nhật thông tin chi 

tiết về chiến dịch và sử dụng các công cụ hỗ trợ xử lý mã độc  của Cục An toàn 

thông tin cung cấp tại địa chỉ trên nhằm mục đích: 

- 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. 

- Từng bước chấm dứt sử dụng các phần mềm bẻ khóa, không bản quyền 

trong hoạt động của cơ quan, đơn vị để hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin 

mà các phần mềm này mang lại (vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguy cơ nhiễm 

mã độc, thiếu các chức năng quan trọng, bị mã hóa, mất và lộ lọt dữ liệu quan 

trọng của cá nhân và cơ quan,…). 

Báo cáo kết quả triển khai (theo mẫu tại phụ lục gửi kèm) của cơ quan, đơn 
vị về UBND huyện (qua Văn phòng) trước ngày 26/9/2022 để tổng hợp, báo cáo 
tỉnh theo quy định. 

Căn cứ Văn bản này, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- VP: V; 

- Lưu: VT, CV1; 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Thanh 

 

https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022


 

PHỤ LỤC 

MẪU THỐNG KÊ, BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

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 đơn vị thuộc/trực thuộc nhận được thông 

tin về chiến dịch 

  

 

2 
Tổng số cá nhân của cơ quan, đơn vị nhận 

được thông tin về chiến dịch 

  

3 Tổng số đơn vị triển khai chiến dịch   

 

4 
Tổng số cá nhân của cơ quan, đơn vị đã triển 

khai thực hiện các nội dung của chiến dịch 

  

Ghi chú: UBND cấp xã thống kê số liệu của tất cả các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. 
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