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UBND TỈNH LONG AN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số: 1856/STTTT-CNTT 

V/v triển khai chiến dịch làm sạch mã độc 

trên không gian mạng năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long An, ngày 29 tháng 8 năm 2022       

Kính gửi:    

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành tỉnh; 

- Các ngành: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát tỉnh; 

Cục Hải quan; Cục Thống kê; Cục Thuế tỉnh; 

Ngân hàng nhà nước; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VNPT Long An; Viettel Long An. 

Căn cứ Công văn 1298/CATTT-NCSC ngày 23/8/2022 của Cục An toàn 

thông tin về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng 

năm 2022 (đính kèm). Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị chỉ đạo tập trung: Sử dụng công cụ rà soát mã độc rà soát và xử lý 

mã độc tất cả các máy tính trong cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại Phụ lục I 

đính kèm. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ 

đạo thực hiện, báo cáo kết quả triển khai về Sở Thông tin và Truyền thông 

trước ngày 30/9/2022 để thống kê, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (Mẫu 

báo cáo tại phụ lục II). 

Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ về đầu mối: 

Ông Lê Tấn Bình – Phó Trưởng phòng CNTT, ĐT: (0272) 3523888; 

0913.782.789; Email: tanbinh@longan.gov.vn. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo);   

- Giám đốc, PGĐ Sở TTTT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở TTTT; 

- Lưu: VT, CNTT. TB 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Nguyên Khởi 

mailto:stt@longan.gov.vn


Phụ lục I 

CÁC BƯỚC RÀ SOÁT XỬ LÝ MÃ ĐỘC  

(Kèm theo Công văn số 1856/STTTT –CNTTT ngày 29/8/2022 của Sở TTTT) 

 

Bước 1: Kiểm tra mã độc mức mạng 

Kiểm tra địa chỉ IP của máy/đơn vị có kết nối tới mạng máy tính ma hay 

không? 

Mở website “ https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022”  → “ Kiểm 

tra mã độc mức mạng” → “Kiểm tra ngay” 

 

 
 

Kết quả bước 1 cho biết địa chỉ IP của máy tính nếu kết nối trực tiếp 

internet hoặc IP của đơn vị nếu kết nối qua mạng LAN có kết nối với mạng máy 

tính ma hay không (Chỉ chính xác khi sử dụng IP tĩnh). 

 

 
 

 

 



Bước 2: Xử lý mã độc 

- Đối với các máy tính đã cài phần mềm diệt mã độc (BKAV, CMC, 

Kapersky…) thì thực hiện quét mã độc. Riêng các cơ quan nhà nước đã cài phần 

mềm CMC do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thì sử dụng phần mềm 

CMC quét toàn bộ máy tính. 

- Đối với các máy chưa cài phần mềm diệt mã độc thì tải một trong các 

các phần mềm theo hướng dẫn trên website “ 

https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022”  để cài đặt và quét mã độc. 

 

Lưu ý: 

Sau khi quét mã độc phải cập nhật lại hệ điều hành Windows bản cập nhật 

mới nhất để vá lỗ hổng. 



Phụ lục II 

MẪU THỐNG KÊ, BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

(Kèm theo Công văn số 1856/STTTT –CNTTT ngày 29/8/2022 của Sở TTTT) 

  

1. Thông tin chung 

- Tên đơn vị:……………………………………………………………… 

- Đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch trong phạm vi triển khai: 

…….………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………................

......... 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): .....…………….……………………………. 

………….……………………………………………………………………........ 

2. Thông tin số liệu 

TT Nội dung Số lượng Ghi chú 

1 
Tổng số máy tính đã được rà soát và 

xử lý mã độc 
  

2 
Tổng số cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ 

chức triển khai chiến dịch 
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