CONGHÒAxu101CHÜNGHÏAVIÜNAM
DOClip - Tv do - H?llh phüc

BOGIAOTHÔNGVANTÀI
TRUNGTÂMCÔNG

538 /TTCNTT-AT

thdng 10 nàm 2020

Hà Nêi, ngày 01

V/v trién khai chién dich "Rà soât và béc gò
A
c nàm 2020".
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Nhàm xây dyng không gian mang ViêtNam an toàn, tin cây, thûc dây phât
kinh tê - xà Mi, gép phàn bào dàm qu6c phòng, an ninh cùa dât ntr6c, BO
Thông tin và Truyên thông cùng
câc doanh nghiêp trong và ngoài mr6c triên
khai chiên dich "Rà soit và béc gò mâ d0c trên toàn quôc nàm 2020" v6i mvc tiêu
IVgiàm ty l? lây nhiëm md dêc cho Viêt Nam.
Dây là chién dich vì cong dông, htréng t6i câ nhân, doanh nghiêp; cung câp
c 'c công CIIkiêm tra, xù Ij và béc gò mâ dêc nhàm dàm bào an toàn cho nguòi
dùng trên không gian mong Viêt Nam, thûc dây chuyên dôi sô quôc gia. Chiên
dich durqctriên khai trên phom vi cà nur6c,câc phân mêm phòng chông mâ dêc së

durqc cap

nhât,

cho

phép Sü dung miên

Phi

qua

website:

https://khonggianmang.vn.

Dê tàng ctròng công tic bào dàm an toàn, an minh mang cüa câc cc quan,
don vi, doanh nghiêp thuOcBO, Trung tâm Công nghê thông tin dê nghi câc don
vi thlrc hiên câc n0i dung sau:

l. Tuyên truyên Chiên dich dên toàn bê công chüc, viên chtc, ngtrèi lao
dong trong cc quan, don vi cùa mình.
2. cap nhât thông tin và Sü dung câc công durqc cung câp tai website:
https://khonggianmang.vn/chiendich2020.
Trong quâ trình triên khai thvc hiên, nêu c6 vur&ngmic liên h?
Trung

tâm Công nghê thông tin theo sô diên thoai 0243.39413827và thu diên tù
dunglt@mt.gov.vn dê durqc huréng dan, 116trq./.
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