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Hội Truyền Giáo Tin Lành Mennonite tại Việt Nam bắt đầu hoạt động vào năm 1957 khi ông bà 
Giáo sĩ James và Arlene Stauffer đến Sài Gòn dưới sự bảo trợ của Hội Ðồng Mennonite tại 
Lancaster, Pennylvania, United States. Sau đó phát triển rộng khắp miền nam Việt Nam. 
 
Sau năm 1975, Hội thánh truyền giáo tin lành Mennonite Việt Nam gặp rất nhiều sự đàn áp từ 
phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không chấp 
nhận cho tôn giáo được hoạt động tự do tại Việt Nam, nên hội thánh tin lành Mennonite Việt 
Nam luôn bị kiểm soát tất cả mọi hoạt động. 
 
Năm 2005, Hội thánh truyền giáo tin lành Mennonite Việt Nam tách ra thành hai nhánh, một 
nhánh do mục sư Nguyễn Quang Trung làm quản nhiệm và một nhóm do mục sư Nguyễn Hồng 
Quang làm quản nhiệm.  
 
Ngày 5/2/2009. Nhóm do mục sư Nguyễn Quang Trung quản nhiệm đã được trưởng ban Ban 
Tôn giáo Chính phủ đã ký quyết định số 12/2009/QĐ-TGCP về việc công nhận tổ chức tôn giáo 
đối với Hội thánh Mennonite Việt Nam.  
 
Còn nhóm do mục sư Nguyễn Hồng Quang quản nhiệm lại không được Ban Tôn giáo Chính phủ 
cấp giấy phép hoạt động, và nhóm này chịu rất nhiều sự đàn áp từ phía nhà cầm quyền cộng sản 
Việt Nam. Và trường thần học Mennonite Mỹ Phước 1, Bến Cát, tỉnh Bình Dương chịu sự quản 
lý của mục sư Nguyễn Hồng Quang. 
 
Nhà cầm quyền Việt nam dùng rất nhiều hình thức tinh vi để ngăn chặn quyền tự do có Tôn giáo 
và thực hành tôn giáo đối với các tín đồ trong hội thánh truyền giáo tin lành Mennonite như việc, 
phá các cơ sở tôn giáo, giam giữ trái phép các tín đồ. Phía lãnh đạo tôn giáo đã nhiều lần đối 
thoại với chính quyền địa phương, nhưng vẫn không có kết quả. Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày 
vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với các học viên 
tham gia huấn luyện tại trường thần học Mennonite, Mỹ Phước 1, Bến Cát, tỉnh Bình Dương.  
 

(1) Thông Tin Tổng Quát 

- Xin cho biết là sự việc xảy ra cho một cá nhân hay một nhóm? 
Sự việc xảy ra với một nhóm người. 
 
- Nếu là một nhóm, xin ghi rõ số người bị ảnh hưởng và giáo phái của từng người? 



Vụ vi phạm này ảnh hưởng đến khoảng 100 sinh viên trường Thân Học Mennonite Bình 
Dương Việt Nam. 
 
- Nơi chốn xảy ra sự việc (làng, xã, quận, huyện, tỉnh, quốc gia)? 
Sự việc xảy ra tại Trường thân học Mennonite, Mỹ Phước 1, Bến Cát, tỉnh Bình Dương.  
 
- Quốc tịch, sắc tộc của nạn nhân? 
Các nạn nhân là những người dân tộc… sinh sống tại Việt Nam. 
 
- Chính sách quốc gia có bắt buộc đăng ký hoạt động tôn giáo không, và nếu có thì tình 
trạng của nhóm hiện nay ra sao? 
 
Trong điểm C, khoản 1 điều 16, chương III của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo số 
21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH có quy định tổ chức “có đăng ký 
hoạt động tôn giáo và hoạt động tông giáo ổn định” thì mới “được công nhận là tổ chức tôn 
giáo”. 

Mục sư quản nhiệm Nguyễn Hồng Quang đã nhiều lần nộp đơn đăng ký giấy phép hoạt 
động, nhưng đều bị từ chối không cấp phép. 

 (2) Thông Tin Về Các Cá Nhân 
 

 Xin cung cấp các thông tin dưới đây cho từng nạn nhân một.  
a. 
- Họ:  
- Tên: 
- Giáo phái:  
- Nơi cư trú hay nguyên quán: 
- Ngày tháng năm sinh:  
- Giới tính:  
- Uỷ quyền cho người thay mình lên tiếng, nếu có: 
(Xem thêm danh sách nạn nhân phụ lục ở mục I, Phần 1) 
  

(3)  Thông Tin Về Sự Vi Phạm 
 

 Sự kiện chính quyền huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam sách nhiễu trường 
thần học Mennonite khi trường mở lớp huấn luyện tôn giáo cho các vị mục sư. 
 
Ngày 09 – 12/06/2014; ngày 14 – 18/06/2014; ngày 10/10/2014; ngày 01 – 02/11/2014. 
 
- Nơi chốn xảy ra sự vi phạm: Trường thần học Mennonite, Mỹ Phước 1, Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương.  
 
 - Xin ghi xuống cụ thể và chi tiết sự việc và sự liên can của các giới chức chính quyền cấp 
địa phương, huyện, tỉnh, trung ương (nếu có thể, xin ghi rõ tên, chức vụ, cấp bậc…) 
 



Chúng tôi xin kể lại sự việc đã xãy ra tại trường thần học Mennonite, Mỹ Phước 1, Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương như sau: 
 
 Ngày 09 – 12/06/2014 

 
Trước ngày 09/06/2014, trường thần học Mennonite ở xã Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương có mời 50 vị mục sư tham dự khóa huấn luyện về tôn giáo tại trường từ ngày 10 
– 13/06/2014. Trước ngày mở khóa huấn luyện, nhà trường đã đăng ký tặm trú cho 50 học 
viên này tại công an ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và đã 
được trung tá công an đồng ý cho 50 học viên tạm trú tại trường trong thời gian ba ngày. 
Trong ngày ngày 09/06/2014, có khoảng 25 người mục sư đã tới trường thần học trước để 
học.  
 
Khoảng 23g ngày 09/06/2014, lực lượng công an, dân phòng đến trường thân học, họ gõ cửa 
rầm rầm để đòi kiểm tra giấy tờ tạm trú, tạm vắng. Mục sư quản nhiệm Nguyễn Hồng Quang 
đã phản đối hành động kiểm tra này, bởi trước đó Mục sư đã đi đăng ký tạm trú cho các học 
viên và đã được công an ấp Mỹ Thới đồng ý. Nhưng lực lượng lượng công an bất chấp 
những lời nói của mục sư quản nhiệm, họ đập cửa, phá khóa cổng trường để vào trường thân 
học. Có khoảng 500 công an mặc sắc phục, thường phục, quân đội và cả nhà báo. (Xem phụ 
lục ở mục III, Phần 1, video a) 
 
Sau khi phá khóa cổng vào bên trong trường thân học, lực lượng công an dùng tay và dùi cui 
đánh mục sư quản nhiệm Nguyễn Hồng Quang gãy hai chiếc răng. Tiếp đến lực lượng công 
an lên tầng hai, họ đánh thức những vị mục sư khác đang ngủ, họ không cho các vị mục sư 
mặc quần áo, họ còn sỉ nhục và dùng tay tát vào mặt các vị mục sư ở đây và ngang nhiên 
quay phim chụp hình các vị mục sư trong tình trạng không được mặc áo. (Xem phụ lục ở 
mục II, phần 1, hình a) 
 
Tại thời điểm đó, lực lượng công an chưa lên phòng sinh viên của chúng tôi, nên chúng tôi đã 
nhìn thấy họ đang sỉ nhục và đánh các vị mục sư trong tình trạng không được mặc áo.  
 
Tiếp đến, lực lượng công an lên trên phòng nữ sinh viên của chúng tôi, phòng chúng tôi có 5 
người nữ, chúng tôi lên tiếng phản đối hành động của lực lượng công an khi họ sỉ nhục và 
đánh các vị mục sư trong tình trạng không được mặc áo. Chúng tôi liền ca hát và cầu nguyện 
để ngợi khen Chúa. Ngay lập tức, chúng tôi bị lực lượng công an dùng tay tát mặt vào mặt và 
đánh vào người, và kéo chúng tôi xuống ở cùng với mấy ông mục sư ở tầng dưới. Mỗi người 
nữ sinh viên bị khoảng 20-25 viên công an mặc sắc phục và thường phục, họ lôi kéo chúng 
tôi về đồn công an ấp Mỹ Thới, có 55 người bị bắt trong đó 17 nữ sinh viên. 
 
Cũng trong lần bị đánh đó, ngoài Mục sư quản nhiệm Nguyễn Hồng Quang, còn có 3 ngượi 
bị đánh sưng tấy hết cả mặt, bao gồm: Mục sư…, nữ sinh viên… và… (Xem phụ lục ở mục 
II, phần 1 hình b, c, d) 
 
Khoảng 1h sáng ngày 10/06/2014, tại đồn công an ấp Mỹ Thới, công an nhốt 17 người nữ 
sinh viên chúng tôi vào một phòng kín, họ khóa cửa phòng và tắt điện, và cho 12 người lạ 



mặt bước vào phòng và tát mạnh rất mạnh vào mặt chúng tôi. Cả 17 người chúng tôi đều bị 
đánh rất đau. Chỉ vì chúng tôi đã ca hát và cầu nguyện để ca tụng Chúa. 
 
Các vị mục sư trong trường bị họ nhốt chung tại một phòng, và các nam sinh cũng bị nhốt 
chung một phòng, và không ai trong họ bị đánh khi ở trong đồn công an. 
 
Khoảng 2h30 sáng ngày 10/06/2014, công an lấy lời khai của chúng tôi, sau đó họ thả 17 nữ 
sinh viên chúng tôi ra khỏi đồn. Chúng tôi trở về trường và chỉ thấy mục sư quản nhiệm 
Nguyễn Hồng Quang, còn những người bị khác vẫn chưa được thả. 
 
Khoảng 3h20 sáng ngày 10/06/2014, sau khi lấy lời khai từ các vị mục sư, công an liền thả 
họ ra khỏi đồn. Đến 4h sáng cùng ngày, các nam sinh viên cũng được thả. 
 
Buổi chiều ngày 10/06/2014, lực lượng công an đã đuổi các vị mục sư ra khỏi trường học và 
bắt họ trở về địa phương. Công an lấy lý do là những vị mục sư này chưa đăng ký tạm trú, 
mặc dù trước đó Mục sư quản nhiệm Nguyễn Hồng Quang đã đăng ký tạm trú cho họ. 
 
Không dừng lại ở đó, đêm 12/06/2014, khoảng 50 người gồm công an mặc sắc phục và 
thường phục và côn đồ, họ đi xe máy đến trước trường thân học. Khi tới trước cổng trường, 
họ liền lấy gạch, đá ném vào trường, khiến kính ở cửa sổ và cửa nhà bị hư hại hoàn toàn. 
 
 Ngày 14 – 18/06/2014. 
 
Tiếp đến, vào ngày 14-18 tháng 06 năm 2014. Lực lượng công an mặc sắc phục, thường phục 
và côn đồ tiếp tục tấn công vào trường thân học. Lần này họ dùng trứng thối để ném vào 
trường học, khiến tất cả mọi người trong trường không thể thể học hành được bởi mùi hôi từ 
trứng thối rất khó chịu. Với mùi hôi thối đó, tất cả mục sư và sinh viên trong trường thần học 
đều bị ngưng các hoạt động. 
 
 Ngày Ngày 10/10/2014 
 
Ngày 10/10/2104, trường thần học chúng tôi tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên đã hoàn 
thành khóa huấn luyện tôn giáo. 
 
Khoảng 11h sáng ngày 10/10/2014, khi chúng tôi đang tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học 
viên. Ngay lập tức có hơn 30 người công an mặc sắc phục và thường phục cùng 17 tên côn 
đồ đã đến trường chúng tôi để sách nhiễu. Họ đòi vào trường để kiểm tra giấy tờ tùy thân, 
giấy tạm trú của các Mục sư cũng như học viên tại trường, họ yêu cầu chúng tôi phải mở cửa 
cho họ kiểm tra. Tuy nhiên, do chúng tôi đang dâng thánh lễ nên không mở cửa cho họ vào. 
(Xem phụ lục ở mục II, phần 2, hình a, hình e),  
 
Ngay lập tức, công an và côn đồ xông vào phá khóa, đập cửa, họ tranh cãi đủ điều với mục 
sư quản nhiệm Nguyễn Hồng Quang nhằm phá vỡ thánh lễ chúng tôi đang dâng lên Chúa, để 
cầu nguyện cho các học viên đã tốt nghiệp khóa huấn luyện về tôn giáo. (Xem phụ lục ở mục 
II, phần 2, hình b); (Xem phụ lục ở mục III, phần 2, Video a và b) 
 



Sau đó, lực lượng công an đã ép mục sư quản nhiệm Nguyễn Hồng Quang phải liệt kê danh 
sách các mục sư, học viên đang ở trong trường thân học. (Xem phụ lục ở mục II, phần 2, hình 
c) 
 
Trong lần này, lực lượng công an mặc sắc phục và thường phục an chỉ phá hoại đồ đạc trong 
trường thân học, chứ không đánh các mục sư và học viên trong trường. (Xem phụ lục ở mục 
II, phần 2, hình d, hình f) 
 
Lực lượng công an và côn đồ luôn lấy cớ là kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy tạm trú để sách 
nhiễu, hòng không cho các học viên được học các khóa huấn luyện tôn giáo tại trường thân 
học. Mặc dù chúng tôi đã đăng ký giấy tạm trú với họ và lúc thì họ chấp nhận cấp giấy tạm 
trú cho các học viên, lúc thì họ không cấp cho chúng tôi, thậm chí họ còn giữ luôn chứng 
minh thư nhân dân của chúng tôi khi Mục sư Nguyễn Hồng Quang xin tạm trú cho chúng tôi 
tại đồn công an. 
 
Bởi mục đích của công an là ngăn chặn quyền tự do có tôn giáo cũng như thực hành tôn giáo 
của các tín hữu thuộc hội thánh tin lành truyền giáo Mennonite tại Bình Dương. Nên liên tục 
họ đến sách nhiễu, quấy rối trường thân của chúng tôi, làm cho các anh em sinh viên trong 
trường rất là lo lắng, hoang mang, và sợ hãi vì lúc nào cũng đối diện với lực lượng công an, 
và côn đồ đến phá rối ở trường của chúng tôi. 
 
 Ngày 01 – 02/11/2014. 
 
Khoảng 18h ngày 01/11/2014, trường thần học Mennonite, Mỹ Phước 1, Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương chúng tôi tiếp tục bị hơn 150 công an mặc sắc phục, thường phục và côn đồ tấn công 
vào trường khi chúng tôi đang tổ chức lễ cầu nguyện với Chúa. 
 
Công an và côn đồ đã dùng gạch, đá để ném vào trường, họ chặn hết các lối ra vào trường, 
khóa cổng trường chúng tôi. Những người côn đồ rất hung hăng khi tấn công vào trường học 
của chúng tôi, và công an mặc sắc phục đã làm ngơ cho côn đồ tấn công vào trường chúng 
tôi. Chúng tôi nhận ra những tên là côn đồ là công an bởi họ người thường xuyên tấn công 
trường học của chúng tôi rất nhiều lần trước đây. 
 
Khoảng 14h ngày 2/11/2014, trường thần học Mennonite, Mỹ Phước 1, Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương lại bị công an mặc sắc phục, thường phục và côn đồ tấn công trường học. Lúc này 
bên trong trường thần học có 25 người đang đọc kinh cầu nguyện. Dưới sự chỉ huy của 1 
nhân viên công an mặc thường phục, bịt kín mặt, có hơn 100 công an và côn đồ đã dùng 
gạch, đá, súng cao su để bắn đạn đá (sỏi) vào trường học chúng tôi. Khiến cho kiếng ở cửa sổ 
và cửa chính bị vỡ, một số học viên của chúng tôi bị thương nhẹ từ vụ ném đá này. (Xem phụ 
lục ở mục II, phần 3, hình a và b); (Xem phụ lục ở mục III, phần 3, Video a và b) 
 
Sau khi ném gạch, đá vào trường học, hơn 100 công an mặc thường phục và côn đồ đã phá 
cổng xông vào nhà nguyện, họ dùng tay tát các vị mục sư và các học viên tại đây, khiến một 
3 người bị sưng tấy mặt và 1 người bị chảy máu mũi. Vì các nạn nhân không muốn công khai 
danh tính, nên chúng tôi không đưa tên, tuổi của 4 nạn nhân vào bản báo cáo. 
 



 Sau khi đánh xong, lực lượng công an và côn đồ lại tiếp tục rút lui ra ngoài để ném đá, gạch 
vào trường học. Trước sự sách nhiễu của lực lượng công an và côn đồ, có hơn 10 học viên đã 
bỏ trường chạy vào rừng cao su phía sau trường, vì sợ công an và côn đồ đánh.  
 
Riêng mục sư quản nhiệm Nguyễn Hồng Quang đã dùng loa phóng thanh để kêu gọi lực 
lượng công an và côn đồ ngừng ném gạch, đá vào trường học, nhưng họ đã bỏ qua lời nói của 
Mục sư quản nhiệm. Ngày sau đó, Mục sư… đã gọi điện thoại báo công an ấp Mỹ Thới – xã 
Bến Cát 1 để yêu cầu đến giải quyết, nhưng công an ở ấp Mỹ Thới đã cúp máy rất nhiều lần. 

 
Trên đây là tất cả những sự việc đã xảy ra trong thời gian vừa qua là sự thật, chúng tôi xin 
tường trình lại sự việc này, để báo cáo tới ông báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về 
quyền Tự do Tôn giáo.  

 
- Xin liệt kê và giải thích những chỉ dấu nào cho thấy là nạn nhân đã bị đặt trong tầm nhắm vì 
hoạt động tôn giáo hay vì tín ngưỡng:  
 
Vì chính quyền ở đây không muốn cho Hội thánh Mennonite xây trường mở lớp thần học ở, 
chính vì lý do đó chính quyền công an phường không ngưng nghỉ đàn áp, bắt bớ, sách nhiễu 
gây áp lực liên tục cho sinh viên của chúng tôi đang học tại trường này.  
 
Những kẻ vi phạm trong vụ việc xảy ra tại trường thần học Mennnite đều là người của ngành 
công an, bởi họ đã đến sách nhiều trường thần học rất nhiều lần. Những nhân viên công an 
mặc sắc phục thường giấu thẻ ngành của họ. Và những tên côn đồ đã nhiều lần đánh mục sư 
quản nhiệm Nguyễn Hồng Quang, các mục sư và các học viên trước sự làm ngơ của nhân 
viên công an.  
 
Nhân chứng của vi phạm này gồm có hơn 100 người, tuy nhiên trong bản báo cáo này, có 10 
nhân chứng và cũng là nạn nhân của vụ vi phạm này. 
 
Riêng vụ việc xảy ra ngày 2/11/2014 còn có thêm nhân chứng khác, người này đã chấp nhận 
làm nhân chứng cho vụ vi phạm: 
 
- Họ tên:  
- Tôn giáo:  
- Nơi cư trú:  
- Số điện thoại 
- Tuổi:  
- Giới tính:  
- Quốc tịch:  
- Uỷ quyền cho người thay mình lên tiếng, nếu có: 
   

 (4) Các Bước Đã Được Thực Hiện Bởi Nạn Nhân, Gia Đình Nạn Nhân Hay Ai Khác Cho 
Nạn Nhân 
  



- Xin cho biết là nạn nhân, thân nhân của nạn nhân hay ai khác có đã nộp bản báo cáo với các 
giới chức chính quyền hay cơ quan hữu trách (công an, ban tôn giáo, viện kiểm sát, uỷ ban 
nhân dân…) hay không? 
Có, mục sư quản nhiệm trường thần học của chúng tôi, rất nhiều lần làm đơn khiếu nại với 
cấp huyện, cấp tỉnh về vấn đề này, nhưng không có hiệu quả, vì họ không chịu giải quyết đơn 
khiếu nại của mục sư quản nhiệm của chúng tôi.  
 
- Ngoài ra, còn có hành động nào thêm? 
Nhóm chúng tôi đã liên lạc với Ts. Nguyễn Đình Thắng, để xin ông giúp đỡ chúng tôi hoàn 
thành bản báo cáo vi phạm này. 
 
- Các hành động hồi đáp của chính quyền, nếu có:  
Không có 
 
- Xin cho biết, theo sự hiểu biết của mình, giới chức thẩm quyền có thực hiện điều tra hay 
không; nếu có, thì điều tra như thế nào? Xin cho biết tiến triển và tình trạng của cuộc điều tra 
cũng như các biện pháp nào khác của chính quyền? 
Cho tới nay, không có sự điều tra nào của công an. Các thủ phạm vẫn không bị trừng trị, và 
mục sư quản nhiệm Nguyễn Hồng Quang vẫn thường xuyên bị công an sách nhiễu bằng cách 
gọi lên đồn công an để làm việc. 
 

 (5) Thông Tin Về Người Hay Tổ Chức Nộp Bản Báo Cáo Này 
  

- Họ: 
- Tên:  
- Thông tin liên lạc: 
 Địa chỉ: … 
 Số điện thoại:  
 Số fax: … 
 Email:  
 Skype:  
- Tên người hay tổ chức được uỷ quyền đại diện, nếu có:  
- Tư cách của thành phần làm báo cáo: cá nhân, nhóm, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn 
giáo… 
- Nếu không do nạn nhân trực tiếp báo cáo, xin cho biết là nạn nhân có biết hay cho phép quý 
vị thực hiện bản báo cáo này.  
- Xin cho biết là có cần bảo mật thông tin cá nhân của người làm bản báo cáo:  
  

Ngày nộp bản báo cáo:     Ký tên:  

Ngày 05 tháng 08 năm 2014.  

_____________________________ 

Phụ Lục 
  
I. Danh sách nạn nhân trong vụ vi phạm. 



1. Danh sách nạn nhân: 
a.  
- Họ:  
- Tên:  
- Giáo phái:  
- Nơi cư trú hay nguyên quán:  
- Ngày tháng năm sinh:  
- Giới tính: Nữ 
- Uỷ quyền cho người thay mình lên tiếng, nếu có: 
b.  
- Họ: 
- Tên: 
- Giáo phái:  
- Nơi cư trú hay nguyên quán:  
- Ngày tháng năm sinh:  
- Giới tính:  
- Uỷ quyền cho người thay mình lên tiếng, nếu có: 
c.  
- Họ: Y  
- Tên: Huy 
- Giáo phái:  
- Nơi cư trú hay nguyên quán:  
- Ngày tháng năm sinh:  
- Giới tính: nữ 
- Uỷ quyền cho người thay mình lên tiếng, nếu có: 
d. 
- Họ: 
- Tên:  
- Giáo phái:  
- Nơi cư trú hay nguyên quán:  
- Ngày tháng năm sinh:  
- Giới tính: nữ 
- Uỷ quyền cho người thay mình lên tiếng, nếu có: 
e.  
- Họ:  
- Tên:  
- Giáo phái: 
- Nơi cư trú hay nguyên quán:  
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới tính:  
- Uỷ quyền cho người thay mình lên tiếng, nếu có:  
f. 
- Họ:  
- Tên:  
- Giáo phái:  
- Nơi cư trú hay nguyên quán:  



- Ngày tháng năm sinh:  
- Giới tính: Nữ 
- Uỷ quyền cho người thay mình lên tiếng, nếu có: 
g. 
- Họ: Hơ Thị 
- Tên: Dợ 
- Giáo phái:  
- Nơi cư trú hay nguyên quán:  
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới tính: 
- Uỷ quyền cho người thay mình, nếu có: 
h. 
- Họ:  
- Tên:  
- Giáo phái:  
- Nơi cư trú hay nguyên quán:  
- Ngày tháng năm sinh:  
- Giới tính: Nam 
 - Uỷ quyến cho người thay mình, nếu có: 
i. 
- Họ:  
- Tên:  
- Giáo phái:  
- Nơi cư trú hay nguyên quán:  
- Ngày tháng năm sinh:  
- Giới tính:  
- Uỷ quyền cho người thay mình, nếu có: 
k. 
- Họ: Ypui 
- Tên: Ya 
- Giáo phái:  
- Nơi cư trú hay nguyên quán:  
- Ngày tháng năm sinh:  
- Giới tính:  
- Uỷ quyền cho người thay mình, nếu có: 

 
II. Hình ảnh: 

 
1. Ngày 09/06/2014 – 10/06/2014. 
a. Hình a: Các vị mục sư bị công an đánh vào lúc 23h ngày 09/06/2014. 
b. Hình b: Mục sư… bị chính quyền đánh vào đêm 09/06/2014. 
c. Hình c: Nữ sinh viên… bị đánh trong đêm 09/06/2014. 
d. Hình d: Nữ sinh viên người…cũng bị thương nặng, trong đêm 09/06/2014. 
 
2. Ngày 10/10/2014. 
a. Hình a: Sinh viên trong lễ tốt nghiệp ngày 10/10/2014. 



b. Hình b: Công an buộc mục sư quản nhiệm Nguyễn Hồng Quang phải lập danh sách kê 
khai tất cả những mục sư và học viên đang ở trong nhà trường trong ngày 10/10/2014. 
c. Hình c: Công an và côn đồ, vào phá cửa nhà trường vào ngày 10/10/2014. 
d. Hình d: Sau khi công an phá cửa trường thần học trong ngày 10/10/2014. 
e. Hình e: Các học viên trong lễ tốt nghiệp ngày 10/10/014. 
f. Hình f: Quang cảnh cổng trường học sau khi bị công an phá trong ngày 10/10/2014 
 
3. Ngày 02/11/2014. 
a. Hình a: Công an mặc thường phục và côn đồ ném đá trường thân học trong ngày 
02/11/2014. 
b. Hình b: Công an mặc thường phục và côn đồ ném đá trường thân học trong ngày 
02/11/2014. 
 

III. Video:  
 

1. Ngày 09/06/2014 – 10/06/2014. 
a. Video 1: Công an và côn đồ đến đập phá nhà cửa nhà trường trong đêm 09/06/2014. 
- Link video 
 
2. Ngày 10/10/2014 
a. Video 1: Công an và côn đồ sách nhiễu trong ngày 10/10/2014. 
- Link video  
b. Video 2: Công an và côn đồ sách nhiễu trong ngày 10/10/2014. 
- Link video  
 
3. Ngày 02/10/2014 
a. Video 1: Công an và côn đồ dùng gạch, đá ném vào trường học trong ngày 2/11/2014 
- Link video  
 
b. Video 2: Công an và côn đồ dùng gạch, đá ném vào trường học và phản ứng ôn hòa 
của các học viên trong ngày 2/11/2014 
- Link video  
 

IV. Chứng từ: Không có 
 


