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BÁO CÁO  

Kết quả triển khai chiến dịch làm sạch mã độc 

trên không gian mạng năm 2022 

Thực hiện văn bản số 2118/SNN-VP ngày 16/9/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lâm Đồng, về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên 

không gian mạng năm 2022, 

Chi cục Trồng trọt và BVTV báo cáo tình hình triển khai thực hiện tại đơn 

vị, như sau: 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức 

trong đơn vị văn bản số 930/STTTT-TTTHDLCĐS ngày 14/9/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng để nắm bắt tầm quan trọng của chiến 

dịch; đồng thời tổ chức tuyên truyền các văn bản: Nghị định 53/2022/NĐ-CP 

ngày 15/8/2022, Quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng; Quyết 

định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022, Quyết định phê duyệt chiến lược an toàn, 

an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian 

mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.  

2. Kết quả thực hiện chiến dịch 

- Đơn vị mời chuyên gia về công nghệ thông tin trực tiếp hỗ trợ kiểm tra, 

giám sát và xử lý mã độc trên toàn bộ máy tính cá nhân, máy tính cơ quan trang 

bị làm việc cho công chức, viên chức. 

Số lượng máy tính được kiểm tra, xử lý: 30 máy, trong đó: 21 máy tính 

bàn và 09 máy tính xách tay (laptop). Hiện tại các máy tính đều được cài đặt 

phần mềm diệt virus BKAV Pro và Kaspersky Anti Virus. 

- Quá trình kiểm tra không phát hiện mã độc, không phát hiện máy tính bị 

tấn công.  

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên 

không gian mạng năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và BVTV, kính gửi Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Lưu: VT, HCTH.  
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