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Số:              /SYT-VP 

V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh 
hưởng cao, nghiêm trọng 
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  Kính gửi: Các cơ sở y tế trong tỉnh 

 
 

 

 Ngày 06/12/2022, Sở Y tế tiếp nhận Công văn số 976/CNTT-YTĐT của Cục 
Công nghệ thông tin – Bộ Y tế về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao, 

nghiêm trọng. Theo đó, Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế vừa cảnh báo nhiều lỗ 
hổng bảo mật có mức độ ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm 

Microsoft các tháng 8, 9, 10 và cảnh báo lỗ bảo bảo mật zero-day ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến Microsoft Exchange; lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng 

trong FortiOS và FortiProxy. 

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của ngành y tế. Sở Y tế 

đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Công 
văn số 976/CNTT-YTĐT của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ 

động liên hệ Sở Y tế (Văn phòng Sở) để phối hợp, giải quyết. 

Sở Y tế thông báo cho các đơn vị biết và tổ chức triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 976/CNTT-YTĐT của Cục Công nghệ thông tin – 
Bộ Y tế về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao, nghiêm trọng). 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 
- Các phòng thuộc SYT (t/h); 

- Lưu: VT, VP (V). 

KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

 

  Phạm Minh Hữu 
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