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Số:        /CTHADS-VP 
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 

 

 

        Tuyên Quang, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

 

        Kính gửi: 

               - Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục; 

   - Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố. 
 

 Thực hiện Văn bản số 298/CATTT-NCSC ngày 23/08/2022 của Bộ 

Thông tin và Tuyền thông về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên 

không gian mạng năm 2022; Văn bản số 409/CNTT-HTKT&ATTT ngày 

30/8/2022 của Cục công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp; nhằm bảo đảm an toàn an 

ninh thông tin mạng và phòng tránh nguy cơ bị tấn công vào hệ thống mạng của 

đơn vị, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu các Trưởng phòng chuyên môn thuộc 

Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố:  

 1.  Chỉ đạo công chức cập nhật thông tin chi tiết tại máy tính của mình 

đang sử dụng kết nối mạng Internet về chiến dịch và công cụ hỗ trợ xử lý mã 

độc tại địa chỉ: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022 (truy nhập 

tại địa chỉ trên và làm theo hướng dẫn). Người đứng đầu đơn vị chủ động 

tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cá nhân việc thực hiện phát động chiến 

dịch đến toàn thể công chức trong cơ quan; chú trọng truyền thông về nguy cơ 

khi sử dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền và khuyến nghị sử dụng 

công cụ hỗ trợ xử lý mã độc của Cục An toàn thông tin đến từng người dùng 

máy tính có kết nối mạng. 

 2.  Mỗi cá nhân công chức chủ động giám sát, kiểm tra và xử lý máy 

tính, thiết bị phát sinh kết nối đến các địa chỉ độc hại thông qua các địa chỉ IP, 

tên miền độc hại (nếu có) đã được Cục An toàn thông tin xác định theo phạm 

vi chiến dịch; Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc trực tiếp trao 

đổi với đ/c Nguyễn Hoàng Minh – Văn phòng Cục THADS, SĐT 

0912.068.269 hoặc có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ: Phòng Hạ tầng kỹ thuật và an 

toàn thông tin - Cục Công nghệ thông tin, điện thoại: 024.62739717, Email: 

support@moj.gov.vn để được hướng dẫn.  

 Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo, báo 

cáo kết quả thực hiện theo mẫu gửi kèm, gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

trước ngày 20/9/2022./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Phó Cục trưởng; 

- Trang TTĐT Cục; 

- Lưu: VT, VP (Minh 16). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

Phan Thị Mai Thảo 

 

https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022
mailto:support@moj.gov.vn


Mẫu báo cáo  

(Kèm theo Công văn số         /CTHADS-VP ngày 31/8/2022  

của Cục Thi hành án  dân sự) 

 

 Đơn vị báo cáo……..                                   

 

 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

        ……………….., ngày …. tháng 9 năm 2022 

    v/v  Báo cáo kết quả triển khai  

làm sạch mã độc trên không gian mạng 

          năm 2022 

 

   Kính gửi :  

 

 

1. Thông tin chung  

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

…….……………………………………………………………………… 

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

- Số lượng công chức máy tính đã thực hiện… 

- Kết quả đã phát hiện mã độc:…..  

- Kết quả đã xử lý mã độc (nếu có)… 

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

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

 

Nơi nhận: 
- ….. 

- Lưu: VT. 

 

Thủ trưởng 

(Ký tên, đóng dấu)  
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