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TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ  Y TẾ

Số:          /SYT-NV
V/v cảnh báo nguy cơ mất an
toàn thông tin từ phần mềm

họp trực tuyến Zoom

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng  4  năm 2020

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Sở Y tế nhận được Văn bản số 599/STTTT-VTCNTT ngày 22/4/2020 của
Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ
phần mềm họp trực tuyến Zoom,

Hiện nay, nhu cầu sử dụng các phần mềm phục vụ cho việc hội họp từ xa
và học trực tuyến trên địa bàn tỉnh là cần thiết, nhất là trong thời gian thực hiện
các chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm để hội họp và học trực tuyến cần phải bảo
đảm an toàn, an ninh mạng, tránh lộ lọt thông tin của các đơn vị.

Nhằm cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến
Zoom, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trong tỉnh thực hiện theo hướng dẫn và cảnh
báo của Sở Thông tin và Truyền thông của Văn bản số 599/STTTT-VTCNTT
ngày 22/4/2020 và Cục An toàn thông tin tại Văn bản số 250/CATTT-VNCERT/
CC được gửi kèm theo Văn bản này. Sở Y tế khuyến cáo các cơ quan, đơn vị
không nên sử dụng phần mềm Zoom để tổ chức hội họp, trao đổi từ xa và học
trực tuyến trên địa bàn tỉnh; thay vào đó sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình
trực tuyến của ngành, sử dụng các phần mềm hội họp trực tuyến đã được Trung
tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông triển khai sử dụng các phần mềm hội
họp trực tuyến đảm bảo an toàn, an ninh mạng (Microsoft Team, Webex...).

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

Nơi nhận :
- Như trên;
- Giám đốc SYT (B/cáo);
- Các Phó Giám đốc SYT;
- Các phòng chức năng SYT;
- Lưu: VT, NV.

        KT.GIÁM ĐỐC
       PHÓ GIÁM ĐỐC

      Lương Văn Quang
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