
Bản tin PwC Tháng 8/2016

Ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn tổng quát và không nên sử dụng để đưa ra quyết định cụ thể.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Bà Vũ Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Truyền thông và Marketing, ĐT: +84 4 3946 2246, Máy lẻ: 4690, Email: vu.thi.thu.nguyet@vn.pwc.com 

Tiêu đề: Sau sự cố an ninh mạng hàng không: Đừng để ‘mất bò mới lo làm chuồng’
Tác giả: Mai An
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam đăng ngày 05/08/2016
Đường dẫn bài viết: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2016-08-05/sau-su-co-an-ninh-mang-
hang-khong-dung-de-mat-bo-moi-lo-lam-chuong-34291.aspx
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