
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền khuyến cáo về 

 hoạt động của tổ chức tự xưng  

là “Hội Thánh Đức Chúa Trời”  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 5 năm 2018 

 

 

  Kính gửi:  

          - Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; 

          - UBND các quận, huyện; 

          - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

          - Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. 
 

 

Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng một 

số nhóm người lén lút truyền bá trái pháp luật cái gọi là “Hội Thánh Đức Chúa 

Trời” có biểu hiện cực đoan, tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người dân, đặc biệt là 

học sinh, sinh viên tham gia, gây bất ổn an ninh, trật tự xã hội. Trước thực trạng 

trên, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đề nghị: 

1. Các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn thành phố 

 a) Chú trọng thông tin tuyên truyền người dân phổ biến Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng và tôn giáo. 

 b) Thường xuyên đăng tải, phát sóng tin, bài, phóng sự… có nội dung 

khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng nâng cao nhận thức và cảnh giác đối với các hoạt động dụ 

dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa mị về “ngày tận thế”, về 

sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ 

bỏ gia đình, công việc…  

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng, phát hiện và cảnh báo người dân 

về các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động bất hợp pháp trên địa bàn thành 

phố; khuyến khích người dân, học sinh, sinh viên trình báo với cơ quan chức 

năng, chính quyền khi phát hiện hoạt động của tổ chức tự xưng là “Hội Thánh 

Đức Chúa Trời” tại địa phương. 

2. UBND các quận, huyện 

a) Chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở thực hiện các chuyên mục phát 

thanh tuyên truyền, khuyến cáo người dân đại phương không tham gia các hoạt 

động của tổ chức tự xưng là “Hội Thánh Đức Chúa Trời”; kịp thời thông báo với 

cơ quan chức năng khi phát hiện sự tồn tại và hoạt động của Hội Thánh Đức 

Chúa Trời. 

b) Chỉ đạo Phòng văn hóa - Thông tin có hình thức tuyên truyền phù hợp 

với tình hình, đặc điểm của từng địa phương. 
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c) Chỉ đạo Ban Biên tập trang thông tin điện tử của quận, huyện đăng tải 

nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật tin ngưỡng và tôn giáo lên trang thông tin điện tử của quận, huyện để đông 

đảo cán bộ, người dân được biết và thực hiện. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn 

thành phố 

a) Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên; tổ chức các buổi nói 

chuyện, sinh hoạt tập thể nhằm nâng cao nhận thức và cảnh giác của học sinh, 

sinh viên đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên 

truyền lừa mị về “ngày tận thế”, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng, từ bỏ cuộc 

sống hiện thực, từ bỏ gia đình, việc học hành... 

b) Cảnh báo cho học sinh, sinh viên về tính chất phức tạp, cực đoan của tổ 

chức tự xưng là “Hội Thánh Đức Chúa Trời”; khuyến khích và động viên các 

em kịp thời cung cấp thông tin cho nhà trường, các cơ quan chức năng về sự tồn 

tại và hoạt động của tổ chức tự xưng là “Hội Thánh Đức Chúa Trời” (nếu có). 

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành 

phố, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để biết); 

- Sở Nội vụ (để biết); 

- Ban biên tập Trang TTĐT Sở (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB.Én 

                           
                                                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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