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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Phú, ngày 09 tháng 10 năm 2020

V/v triển khai chiến dịch rà
quét mã độc năm 2020

Kính gửi: Các trường học trực thuộc
Căn cứ Công văn số 1311/UBND-TH ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân
huyện An Phú về việc triển khai chiến dịch rà quét mã độc năm 2020.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Phú yêu cầu các trường học trực
thuộc thực hiện một số nội dung như sau:
1. Cập nhật, tuyên truyền phổ biến thông tin về chiến dịch tại địa chỉ
https://khonggianmang.vn/chiendich2020;
2. Thông báo và yêu cầu tham gia chiến dịch đến toàn thể cán bộ, viên chức
thuộc phạm vi quản lý của mình;
3. Thực hiện đầy đủ 3 bước khi tham gia chiến dịch theo hướng dẫn (Phụ lục
01). Riêng đối với trường hợp máy tính đã sử dụng một trong những phần mềm
phòng chống mã độc có bản quyền (CMC, BKAV, Kaspersky,….) có thể bỏ qua
bước 2;
4. Thống kê, báo cáo theo mẫu (Phụ lục 02) kết quả triển khai trong phạm vi
quản lý của cơ quan gửi về Phòng GDĐT (ông Ngô Long Kiến) bằng văn bản ký số
được gửi qua mail hoặc trên phần mềm VPĐT-iOffice trước 15 giờ ngày
12/10/2020.
Yêu cầu các trường học tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ, CV Phòng GDĐT;
- Cổng TTĐT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, CNTT.
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PHỤ LỤC 01
Hướng dẫn tham gia chiến dịch giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc và botnet năm 2020

(Kèm theo Công văn số 154/PGDĐT-CNTT ngày 09/10/2020 của Phòng GDĐT)
1. Truy cập địa chỉ website: https://khonggianmang.vn/chiendich2020
2. Tìm hiểu nội dung chiến dịch qua website và liên kết “thông cáo báo chí”
sau đó click vào ô “THAM GIA NGAY”

3. Thực hiện bước 1, click vào ô “KIỂM TRA NGAY”

4. Thực hiện bước 2, tải xuống 01 phần mềm phòng chống mã độc (miễn phí)
để thực hiện rà quét máy tính, thiết bị của bạn:

5. Thực hiện bước 3, chia sẽ cho cho bạn bè, người thân cùng thực hiện vì một
không gian mạng Việt Nam an toàn, phát triển.

PHỤ LỤC 02 (báo cáo online)
Mẫu thống kê, báo cáo kết quả triển khai

(Kèm theo Công văn số 154/PGDĐT-CNTT ngày 09/10/2020 của Phòng GDĐT)
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Tổng số cán bộ, công chức,
viên chức thực hiện chiến
dịch
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