
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STTTT-CNTT 

V/v triển khai chiến dịch rà quét xử lỹ mã 

độc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

năm 2020 

Điện Biên, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  

Thực hiện Văn bản số 826/CATTT-NCSC ngày 22/9/2020 của Cục An 

toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai chiến dịch rà 

quét xử lý mã độc năm 2020.  

Nhằm tăng cường hiệu quả của chiến dịch rà quét xử lý mã độc đồng thời 

giúp các cơ quan, tổ chức, 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. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn 

vị thực hiện ngay các công việc sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị cập nhật thông tin về chiến dịch tại địa chỉ 

https://khonggianmang.vn/chiendich2020; 

2. Thông báo chiến dịch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức trong phạm vị quản lý, hỗ trợ của mình. 

3. Thống kê, báo cáo kết quả trển khai trên địa bàn, phạm vi quản lý của 

đơn vị mình gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/10/2020. (Mẫu 

báo cáo kết quả phụ lục kèm theo). 

4. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động 

thực hiện. Trường hợp cần thiết liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ. 

Đầu mối liên hệ: Đ/c Mai Xuân Dũng, Trung tâm CNTT&TT - Sở Thông 

tin và Truyền thông; Điện thoại: 3826288. Di động 0914.599.177./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Giám đốc Sở (b/c); 
- Các phòng chuyên mônh;  
- Trung tâm CNTT&TT (t/h); 
- Lưu: VT, CNTT. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

Vũ Anh Dũng 
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