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THÔNG BÁO 
V/v cảnh báo fanpage giả mạo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 

 

Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Bộ môn 

 

Trong thời điểm Nhà trường đã và đang triển khai công tác tuyển sinh năm 2022, 

ngày 15/5/2022, xuất hiện đối tượng xấu lợi dụng fanpage trên mạng xã hội Meta 

(Facebook) có tên “Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa” (Nhà trường KHÔNG quản 

lý, KHÔNG sử dụng fanpage này từ ngày 03/11/2020 đến nay), nhằm mục đích tống 

tiền Nhà trường, mượn danh nghĩa nhà trường thu lợi bất chính đối với những thí sinh 

có nguyện vọng vào trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu, uy tín của 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. 

Ngay khi phát hiện trang fanpage “Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa” mượn 

danh và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhà trường đã báo cáo trực tiếp Sở 

Thông tin Truyền thông tỉnh Khánh Hòa và Phòng PA03, Công an Tỉnh Khánh Hòa. 

Hiện tại, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa chỉ sử dụng một fanpage duy nhất 

trên mạng xã hội Meta (Facebook) có tên là “Tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế 

Khánh Hòa”. Vì vậy, Nhà trường đề nghị toàn bộ viên chức, học sinh, sinh viên của 

Nhà trường không chia sẻ các thông tin từ fanpage đã bị đối tượng xấu chiếm đoạt, 

lợi dụng, cũng như những nguồn tin không chính thống, không đại diện cho Nhà 

trường từ các nguồn khác. 

Để cập nhật thông tin chính thống của Nhà trường, mọi người nên truy cập vào 

các website, fanpage chính thống của trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tại các địa 

chỉ sau: 

1. Trang website chính thức của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa: 

https://cyk.edu.vn/ 

 2. Trang website tuyển sinh chính thức của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa: 

https://tuyensinh.cyk.edu.vn/ 

3. Trang fanpage chính thức và hiện nay đang là duy nhất của Trường Cao đẳng 

Y tế Khánh Hòa có tên Tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa: 

https://www.facebook.com/tuyensinhcdytkh/ 

https://cyk.edu.vn/
https://tuyensinh.cyk.edu.vn/
https://www.facebook.com/tuyensinhcdytkh/


4. Các fanpage, group khác không có sự quản lý và không mang tính đại diện cho 

Nhà trường. 

 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Phòng, Khoa, Bộ môn khẩn trương triển khai thông báo nội dung văn bản này 

đến tất cả các viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý để nắm bắt được thông 

tin nhanh nhất, sớm nhất, từ đó tư vấn cho các thí sinh, người nhà thí sinh thông tin 

chính xác.  

2. Phòng Công tác Học sinh sinh viên phối hợp với các cố vấn học tập, Đoàn 

Thanh niên của Nhà trường khẩn trương triển khai thông báo chia sẻ nội dung văn 

bản này đến tất cả học sinh, sinh viên toàn trường. 

Nhận được thông báo này đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, P.CNTT 
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Nguyễn Việt Anh 
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