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

Kính gửi:
- Các phòng ban Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính
phủ về việc nâng cao năng lực, phòng chống phần mềm độc hại; Nhằm xây dựng
không gian mạng Việt Nam, an toàn, tin cậy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, Trung tâm Giám sát an toàn
không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin sẽ cùng doanh nghiệp trong và
ngoài nước (VNPT, Viettel, CMC, FPT, BKAV, Kaspersky….) triển khai “Chiến
dịch Giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc và Botnet năm 2020”.
Căn cứ công văn 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;
Căn cứ Công văn số 1346/STT&TT-CNTT ngày 30/9/2020 của Sở Thông tin
và Truyền thông về việc triển khai chiến dịch rà quét mã độc năm 2020. Nhằm
tăng cường hiệu quả của chiến dịch đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức và người
dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An 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 Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị:
1. Cập nhật thông tin về chiến dịch tại địa chỉ
https://khonggianmang.vn/chiendich2020
2. Thông báo Chiến dịch đến toàn bộ cơ quan, tổ chức, trong phạm vi quản lý,
hỗ trợ của mình. Tổ chức rà quét mã độc tất cả máy tính trong đơn vị. Các nhà
trường thông báo và khuyến khích các em học sinh có máy tính cá nhân, tham gia
chiến dịch này.
3. Đối với các phòng ban Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã được triển khai
hệ thống phòng chống mã độc tập trung BKAV Endpoint AI: Phần mềm tự động
quét mã độc vào thời gian 11 giờ 30 phút ngày 06/10/2020.
4. Đối với các đơn vị chưa được triển khai hệ thống BKAV Endpoint AI:
Người dùng truy cập vào địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendich2020 để sử
dụng các công cụ rà quét, diệt virus do Cục An toàn thông tin và các doanh nghiệp
cung cấp miễn phí.
5. Yêu cầu các đơn vị thống kê, báo cáo kết quả triển khai (số lượng máy tính
đã rà quét mã độc; đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch trong phạm vi đơn vị triển

khai) của đơn vị mình, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 21/10/2020 (yêu
cầu văn bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua phần mềm VNPT-iOffice).
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng ban Cơ
quan Sở, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực
hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở (để báo cáo);
- Văn phòng Sở (để theo dõi thực hiện);
- Lưu: VT, CNTT 2020.
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