ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 622/UBND-VP

Yên Châu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

V/v đôn đốc cài phần mềm chống
mã độc

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn

Căn cứ Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về
việc nâng cao năng lực, phòng chống phần mềm độc hại;
Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 03/11/2020 của UBND
tỉnh Sơn La về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát
triển chính quyền số tỉnh Sơn La năm 2021.
Qua thống kê, hiện tại các phòng ban có rất ít máy tính cài phần mềm
chống mã độc (có danh sách kèm theo). Để đảm bảo 100% máy tính các cơ
quan chuyên môn cài đặt phần mềm chống mã độc theo chỉ tiêu đã giao, Chủ
tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chỉ đạo tất cả
cán bộ, công chức tại đơn vị cài đặt phần mềm chống mã độc tại địa chỉ
http://ams.sonla.gov.vn/.
Lưu ý: Đây là 1 tiêu chí chấm điểm ứng dụng công nghệ thông tin của
huyện, nếu đơn vị nào không đạt 100% máy tính cài phần mềm chống mã độc, làm
ảnh hưởng đến xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của huyện, chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBND huyện;
- Lưu: VT, VP, H 35 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vì Văn Ngọc

DANH SÁCH CÀI PHẦN MỀM CHỐNG MÃ ĐỘC
(Kèm theo Công văn số: 622/UBND-VP ngày 31 /3/2021 của UBND huyện)

Tên cơ quan

TT

Số
máy
tính
đã cài
2

1

Phòng Dân tộc

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo

38

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Phòng Nội vụ
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phòng Tài chính và Kế hoạch
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Phòng Tư pháp
Phòng Văn hoá và Thông tin
Văn phòng HĐND - UBND
Thanh tra

6
4
2
1
5
5
1
4
8
4

Ghi chú

Có một số máy các
trường học cài

