
 UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:           /SYT-NV Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng  9   năm 2020 

Về việc tăng cường bảo đảm an 

toàn các hệ thống thông tin trong 

Đại hội Đảng các cấp 

 

 

 

 Kính gửi:  

- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 
 

 

Sở Y tế nhận được Văn bản số 1321/STTTT-VTCNTT ngày 10/09/2020 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường bảo đảm an toàn các hệ 

thống thông tin trong Đại hội Đảng các cấp. Ngày 01/9/2020, Sở Y tế  đã có Văn 

bản  số 2769/SYT-NV đảm an toàn thông tin dịp Lễ Quốc khánh 2/9; qua công 

tác điều phối, giám sát, đến nay không ghi nhận sự cố nào xảy ra trong dịp Lễ 

Quốc khánh 2/9. 

Nhằm tiếp tục bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin, phòng tránh lợi 

dụng điểm yếu an toàn thông tin để thực hiện những cuộc tấn công mạng nguy 

hiểm, nhất là trong dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 

VII sắp tới; Sở Y tế kính đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ cụ thể được nêu trong Công văn số 757/CATTT-ATHTTT ngày 

31/8/2020 của Cục An toàn thông tin và Công văn số 1273/STTTT-VTCNTT 

ngày 31/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông (kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị nghiệm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, NV.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Phạm Minh An 
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