
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 
 

Số: 6777     /UBND-VX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Phan Thiết, ngày  07     tháng 10 năm 2020 
V/v triển khai chiến dịch rà soát, 

bóc gỡ mã độc năm 2020. 

 

 

           Kính gửi:  

           - Các cơ quan, đơn vị thành phố; 

          - UBND các phường, xã.  

  

 Theo đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 807/STTTT-

TTCNTT&TT ngày 29/9/2020 về triển khai chiến dịch rà soát, bóc gỡ mã độc 

năm 2020;  

 Thực hiện chiến dịch rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020 

do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động. Đây là chiến dịch vì cộng đồng, 

hướng tới cá nhân, doanh nghiệp; cung cấp các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc 

gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng Việt 

Nam, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Nhằm tăng cường hiệu quả chiến dịch 

nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Thông báo việc triển khai chiến dịch nêu trên đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức của đơn vị biết. 

2. Thực hiện việc kiểm tra, rà quét, xử lý mã độc trên các máy tính, thiết 

bị của đơn vị mình bằng các phần mềm miễn phí được đăng tải trên địa chỉ: 

https://khonggianmang.vn/chiendich2020 (Chi tiết xem tại Phụ lục I). 

Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố (thông qua Phòng Văn 

hóa và Thông tin) trước ngày 12/10/2020 để báo cáo Sở Thông tin và Truyền 

thông theo quy định (Mẫu báo cáo kết quả xem tại Phụ lục II). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các 

phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở TTTT (b/c); 

- PCT. UBND TP – Nguyễn Nam Long; 

- Chánh Văn phòng; 

- Trang TTĐT thành phố; 
- Lưu: VT, QTM, VX (L) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Long 
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