
 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 

V/v cảnh báo nguy cơ tấn công vào 

các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng 

Zerologon 

 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 
 

Sở Y tế nhận được Văn bản số 1365/STTTT-VTCNTT  ngày 17/9/2020 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo nguy cơ tấn công vào các cơ 

quan, tổ chức qua lỗ hổng Zerologon; 

Nhằm chủ động trong công tác phòng chống nguy cơ mất an toàn thông 

tin trong các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở 

Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các hướng dẫn 

trong Công văn số 797/CATTT-NCSC và các nhiệm vụ được nêu tại Công văn 

số 1321/STTTT-VTCNTT ngày 10/9/2020 về tăng cường bảo đảm an toàn các 

hệ thống thông tin trong Đại hội Đảng các cấp (kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, NV.  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lương Văn Quang 
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