
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v triển khai chiến dịch rà quét  

xử lý mã độc năm 2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Bắc Kạn, ngày      tháng 10 năm 2020

 

 

 Ngày 28 tháng 9 năm 2020, UBND thành phố Bắc Kạn nhận được Công 

văn số 1308/STTTT-CNTT ngày 28/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bắc Kạn về việc triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020, theo đó, để 

tăng cường hiệu quả của chiến dịch đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức và người 

dân trên cả nước có thể sử dụng công cụ miễn phí trong thời gian triển khai chiến 

dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên các máy tính, thiết bị của mình, UBND thành 

phố Bắc Kạn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND xã, phường thực hiện một 

số nội dung sau: 

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

chỉ https://khonggianmang.vn/chiendich2020; 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND xã, phường thông báo 

Chiến dịch đến toàn thể bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị, trong phạm vi quản lý.  

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố, thông tin về 

chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử thành phố và 

hệ thống đài truyền thanh thành phố. 

4. UBND các xã, phường (Xuất Hóa, Nông Thượng, Dương Quang) thông tin về 

chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020, trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường.  

5. UBND xã, phường thông tin đến các doanh nghiệp đóng trên địa bàn về 

chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020. Thống kê, báo cáo kết quả triển khai tại 

đơn vị về UBND thành phố qua phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo 

Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/10/2020. (Mẫu báo cáo kết quả trong 

phụ lục gửi kèm theo). 

 

Kính gửi: 

 
- Các phòng, ban, ngành chuyên môn thành phố; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn thể thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

https://khonggianmang.vn/chiendich2020;


 

 

Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi, hỗ trợ; các đơn vị có thể liên hệ 

với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) - Cục An toàn 

thông tin, điện thoại 0243.2091616, thư điện tử: ais@mic.gov.vn. 

Với nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Như trên;         

- CT, PCT UBND TP (B. Huế); 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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Phụ lục 

Mẫu thống kê, báo cáo kết quả triển khai 

(Kèm theo Công văn số:      /UBND-VHTT ngày     /10/2020 của UBND thành 

phố Bắc Kạn) 

1. Thông tin chung 

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

- Đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch tại đơn vị, địa phương/phạm vi quản lý 

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

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

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

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

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

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

. Thông tin số liệu 

STT Nội dung Số lượng Ghi chú 

1 Tổng số doanh nghiệp nhận được thông tin về chiến dịch.   

2 Tổng số doanh nghiệp triển khai chiến dịch   
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