
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-KGVX 

V/v hoạt động tấn công mạng  

khai thác lỗ hổng bảo mật  

của Microsoft Exchange 

Phú Yên, ngày       tháng 3 năm 2021 

  

        

        Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Tiếp nhận Thông báo số 08/TB-BCA-A05 ngày 12/3/2021 của Bộ Công an 

về việc hoạt động tấn công mạng khai thác lỗ hổng bảo mật của Microsoft 

Exchange; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Thị Nguyên Thảo có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

Giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ 

Thông báo nêu trên của Bộ Công an để triển khai các biện pháp theo khuyến cáo; 

gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an và UBND 

tỉnh theo quy định./. 

(Gửi kèm Thông báo số 08/TB-BCA-A05 ngày 12/3/2021 của Bộ Công an). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Công an (b/c); 

- PCT UBND tỉnh (đ/c Thảo); 

- PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu); 

- Lưu: VT, HCQT, TTTT, KGVX (Dg). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Châu 
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