
 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc 

 

Số:           /SKHĐT-ĐKKD 

V/v thông báo tình trạng giả danh 

Phòng Đăng ký kinh doanh để 

thực hiện hoạt động lừa đảo 

       Sóc Trăng, ngày          tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban ngành; 

- Công an tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp; 

- Hội doanh nhân trẻ; 

- Báo Sóc Trăng; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Bưu điện tỉnh Sóc Trăng; 

- Chi nhánh Bưu chính Viettel Sóc Trăng, 

                                                  tỉnh Sóc Trăng. 

Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng có phát hiện trường hợp 

giả danh Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng để 

thực hiện hoạt động lừa đảo, cụ thể ký giả mạo Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp và giả danh Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo đăng ký tập huấn và 

đề nghị doanh nghiệp thanh toán phí tập huấn cho nhân viên chuyển phát. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng xác nhận đây là trường hợp giả 

danh và lừa đảo. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan, đơn vị lưu ý đề 

phòng, kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an tỉnh để xử lý. 

Đồng thời, đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thành và Truyền 

hình tỉnh thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để nhân dân, 

doanh nghiệp, nhà đầu tư được biết, cảnh giác. 

(Xin gửi kèm theo mẫu thông tin giả mạo Sở đã nhận được) 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông tin và rất mong nhận được phối hợp của 

quý cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VP.TU, VP. HĐND tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Văn Ngoảnh 
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