
 

 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 276 /CĐYT-CNTT         Bình Thuận, ngày 5 tháng 10 năm 2020 
    V/v triển khai chiến dịch rà soát,  

            bóc gỡ mã độc năm 2020.  

  Kính gửi: Các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm 

 

 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 về việc 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. 

 Thực hiện công văn số 807/STTT-TTCNTT&TT ngày 29 tháng 9 năm 

2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai chiến dịch rà soát, bóc 

gỡ mã độc năm 2020. 

 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận yêu cầu các phòng, ban, 

khoa, trung tâm, thực hiện tốt các việc sau: 

1. Lãnh đạo các phòng, ban, khoa, trung tâm tổ chức triển khai chiến dịch 

cho toàn thể cán bộ, viên chức các phòng, ban, khoa, trung tâm. Yêu cầu tất cả 

cán bộ, viên chức được giao quản lý máy tính, thiết bị thực hiện việc kiểm tra, rà 

quét, xử lý mã độc theo hướng dẫn được đăng tải trên địa chỉ:  

https://khonggianmang.vn/chiendich2020; sau đó thực hiện kiểm tra, rà quét 

bằng phần mềm BKAV Pro đã được cài đặt. Kết quả thực hiện của phòng, ban, 

khoa, trung tâm đề nghị báo cáo cho cán bộ quản trị mạng (Thầy Dinh) trước 

ngày 11/10/2020 để tổng hợp báo cáo theo quy định 

2. Giao Tổ CNTT và cán bộ quản trị mạng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 

các phòng, ban, khoa, trung tâm khẩn trương thực hiện kiểm tra, xử lý và bóc gỡ 

mã độc; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả, tham mưu báo cáo về Sở Thông tin 

và Truyền thông đúng thời hạn quy định.  

Đề nghị các lãnh đạo các phòng, ban, khoa, trung tâm phối hợp với cán bộ 

quản trị mạng nghiêm túc thực hiện nội dung công văn này./. 

 

Nơi nhận:                 KT.HIỆU TRƯỞNG 

- Như trên;                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: VT, TT.THNN (Chính). 

 

 

 

                       Đỗ Huy Sơn 

https://khonggianmang.vn/chiendich2020
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