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THÔNG BÁO
V/v Cảnh báo HSSV đối với hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”
Kính gửi: - BCH Đoàn trường;
- Các đồng chí Giáo viên chủ nhiệm;
- Các đội Sinh viên tình nguyện;
- ĐVTN và Sinh viên Nhà trường.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” có xu
hướng tiêu cực, ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện và sinh hoạt của HSSV. Theo
các cơ quan chức năng đây là tổ chức tôn giáo chưa được pháp luật cho phép hoạt
động. Những hoạt động phi pháp của Hội đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình
công tác, học tập, rèn luyện và sinh hoạt của cán bộ, giáo viên và HSSV; tác động xấu
đến an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục, trường học trong đó có Trường Trung cấp Y
tế Trung Ương.
Trường Trung cấp Y tế Trung Ương xin thông báo tới BCH Đoàn trường, các
đồng chí giáo viên chủ nhiệm, các đội sinh viên tình nguyện và HSSV Nhà trường về
những nội dung trên. Đồng thời đề nghị đoàn viên thanh niên, sinh viên Nhà trường,
các thầy cô giáo chủ nhiệm, các đồng chí phụ trách các đội sinh viên tình nguyện và
Ban cán sự các lớp tập trung thực hiện những nội dung sau:
1. Làm tốt công tác tuyên truyền tới HSSV nâng cao nhận thức cảnh giác trước
âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia Hội, Nhóm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
trái pháp luật.
2. Cảnh giác với những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi
của đấng linh thiêng, từ bỏ gia đình, công việc học tập…
3. Tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh trường học. Nếu phát hiện có hoạt
động của Hội này, sinh viên cần báo ngay cho lãnh đạo Nhà trường, BCH Đoàn
trường và phòng Công tác HSSV để kịp thời xử lý.
Nơi nhận:
- BGH;
- Các cơ sở;
- GVCN, Sinh viên (để T/H);
- Website trường;
- Lưu VT, ĐT.
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