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THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng các kênh trực tuyến chính thống của đơn vị 

 

Để tránh trƣờng hợp mạo danh, giả mạo thông tin của các phần tử xấu trên 

không gian mạng cũng nhƣ tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị 

cần liên hệ, hỗ trợ trực tuyến. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang thông báo về 

các kênh trực tuyến chính thống của đơn vị đang sử dụng nhƣ sau: 

1. Website:  - http://thitruonglaodonghaugiang.net 

  - http://vieclamhaugiang.vn 

2. Trang Fanpage: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang (Facebook  

quản lý “Hậu Giang Quản trị”). 

3. Zalo: 0869559531 với tên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang. 

Các trang Website, Fanpage facebook, Zalo khác sử dụng thông tin và hình 

ảnh của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang đều là giả mạo. Chúng tôi sẽ 

không chịu trách nhiệm về thông tin đăng trên các trang này.  

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang khuyến cáo các cá nhân, tổ chức, 

đơn vị không truy cập và tƣơng tác với các trang Website, Fanpage, Zalo giả mạo 

để tránh nguy cơ tiếp cận thông tin không chính xác, bị đánh cắp thông tin và dữ 

liệu cá nhân (thậm chí bị lừa đảo). 

Những cá nhân, tổ chức, đơn vị có hành vi mạo danh, đƣa thông tin sai lệch 

về Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật. 

Trong trƣờng hợp phát hiện ra các kênh thông tin giả mạo, mạo danh Trung 

tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang để lừa đảo, trục lợi đề nghị phán ánh về số điện 

thoại: 0293.3870.119 - email: cungcauhaugiang@gmail.com để cùng phối hợp 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Các kênh trực tuyến TT (để đăng TB); 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng ban TT; 

- Văn phòng trực thuộc; 

- Lƣu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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