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THÔNG BÁO 
Về việc cảnh báo học sinh, sinh viên về “Hội Thánh Đức Chúa Trời” 

 
 Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện việc một tổ chức tự xưng là 

“Hội Thánh Đức Chúa Trời” tuyên truyền, lôi kéo mọi người đặc biệt là học sinh, sinh 

viên tham gia “Hội”, 

Theo nguồn tin từ Công an Quận Cầu Giấy: 

 Đối tượng Hội Thánh Đức Chúa Trời nhắm đến: phần lớn là phụ nữ thuộc mọi 

lứa tuổi; những người cô đơn mất niềm tin vào cuộc sống; những người thất bại trong 

tình yêu, cuộc sống, sự nghiệp; những người sống khép kín; phụ nữ có chiều hướng trầm 

cảm hoặc bế tắc sau sinh; những người có cuộc sống nội tâm gia đình không hạnh phúc, 

học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng... 

Biểu hiện của những người theo Hội: thường xuyên nói về Chúa và sự cứu dỗi 

nhân loại của Hội nhằm thuyết phục mọi người ủng hộ và tham gia; luôn miệng lẩm bẩm 

kinh thánh, đờ đẫn như bị ma mị, không tin bố mẹ, không nghe lời khuyên giải của người 

thân, hàng tháng trích 10% thu nhập cá nhân của mình cho Hội hoạt động,..... 

Một số điểm nhóm liên quan “Hội Thánh Đức Chúa Trời” được phát hiện tại địa 

bàn quận Cầu Giấy: 

1. Lô TH 2 đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy; 

2. P104 B2 tổ 6 phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy; 

3. Số 18 ngõ 255/38 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy. 

Ban giám hiệu thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học 

sinh, sinh viên chủ động tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là người tự xưng là thành 

viên “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.  

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và ban cán sự các lớp quan tâm, theo dõi 

và nắm bắt tình hình để kịp thời can thiệp khi phát hiện học sinh, sinh viên có những biểu 

hiện lạ.  

Trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện những hiện tượng bất thường cần báo ngay về 

phòng Công tác Học sinh - sinh viên hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất. 

Ban giám hiệu yêu cầu cán bộ, giáo viên và các em học sinh, sinh viên trong 

trường nêu cao tinh thần cảnh giác và nghiêm túc thực hiện thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 
- Các lớp HSSV (để thực hiện); 
- Lưu VT. 
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