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KInh giri: D/c Hiu truông các truing: Di hQc Y duçic, Di
hçc Su phm, Dai hçc Nong lam, Dai h9c K5
thi4t cong nghip, Dai h9c Kinh t & QTKD, Di
h9c Cong ngh 'VF&TT - Di h9c Thai Nguyen.

Khoãng 19h00, ngày 01/01/2018, Phông PA83 ph6i hcrp Cong an TPTN,
UBND phuin Hoàng Van Thu, TPTN tin hãnh kiêm tra tai trii sâ cong ty
TNFIH Cao Bäc Thai (uán Karaoke Lion Kin) dja chi: tol 13, phuing Hoàng
Vn Thi, TPTN. Qua kiem tra ti phông so 02, tang 2 phát hin có 45 ngix&i dang
tp trunk tuyén tmyn, sinh hoat theo to' chüc tr xlxng "Hi thánh cüa Dic Chcta
tthi". To Ong tác yêu cAu so nguäi trên chm dcrt mi hoat dng lien quan dn th
chüc t%r xung "Hi thánh cüa Dirc Chia tthi".
Qua khai thác, các dM tuclng khai nhn hoat dng nay do Pham VAn Nghia,
SN: 04/4/1988. Qué quán: Quãng Lc, Quang Xucrng, Thanh Hóa dung ra th churc,
vói muc dIch th chtrc lien hoan du nAm và sinh hoat "HOi thánh cüa Dtrc Chüa
tr&i". Trong so 45 dM tun trén Co 09 tru&ng hp là sinh viên các trung thuc
Dai hoc Thai Nguyen, ci,i the:
1. Pham Thj Hin, SN: 11/02/1996, HKTT: Phil Phuong, Ba Vi, Ha Ni.
Sinh vien lap K4713, truang Dai h9c Y duqc. Tai phim Ian 2 (Ngay 05/7/2017,
Pham Thj HiM cong vâi 08 sinh viên khác tham gia sinh hoat theo to' chüc t%r
xung "HOi thánh cUa Düc ChIia tthi" tai trumg Dai h9c khoa h9c; cong van thông
báo s6 3689/PA83, ngày 11/7/2017)
2. Trn Thi Mai, SN: 10/6/1996, HKTT: XA Dng Phüc, Yen Dung, BAc
Giang. Sinh viên lap HOa K49 truang Dai lice Six pham. Tái pham Ian 4 (Ngày
21/7/2017, Tr.n Thj Mai cüng vai 05 sinh viên khác tham gia sinh hoat theo to;'
ehirc tu xung "Hi thánh cüa Due Chüa tthi" tai nhà ông Nguyn KhAc Hung, khu
tp th nhà may nhit din Cao Ngn, t 09, phuing Quan TriM, TPTN; cong van
thông báo so 3971/PA83, ngày 24/7/2017; Ngày 21/7/2017,Trán Thj Mai cüng
vai 02 sinh vién khác tham gia tuyên truyM, sinh hoat theo tO chirc tir xung "Hi
thánh cüa Dtrc Chüa tthi" tai khu vrc H diM hOa Xuang Rong 2, thuc to 28,
phuing Phan Dinh Phüng, TPTN; cong van thông báo so 6355/PA83, ngày
15/11/2017; Ngày 07/12/2017, Trn l'hj Mai cüng vôi 06 sinh viên khac tham gia
sinh hoat theo to' chüc ti xung "Hi thánh cüa Due Chüa tr&i" tai nhà riéng Trân
Khánh Ducmg, ngO 08, to' ii, phurng Tning Vuang, TPTN; cong van thông báo
so 6934/PA83, ngày 07/12/2017).
3. Vii Thanh Thanh, SN 22/02/1998. HKTT: To 35 K4139 Ha Phong, Ha
Long, Quãng Ninh. Sinh viên lap Toán K5 1 C tru.mg Dai h9c Six pham. Tái pham

In 2 (Ngày 21/7/2017, Vu Thanh Thanh cing vi 02 sinh viên khác tham giasinh
hoat theo th chüc tir xung "Hi thánh cüa DIM Chüa tr?ii" ti so nhà 9C, to 065
phu&ng Quang Trung, TPTN; cong vAn thông báo s6 44531PA83, ngày
22/8/2017).
4. Lê Vit Hung, SN: 24/8/1994. HKTT Thirông Thang, Hip Hôa, BAc
Giang. Sinh viên lap K48KTDO1 trumg Di hQc KY thut cong nghip.
5. Dào Anh Tun, SN 08/12/1997. HKTT: Hóa Trung, Dng HS', Thai
Nguyen. Sinh vien lap K51CDTO1 trurng Dai hc K5 thut cong nghip. Tái
phm In 3 (Ngày 05/7/2017, Dào Anh Tu.n cung vài 08 sinh viên khác tham gia
sinh hot theo t6 chüc tr xung "Hi thánh cüa Düc Chüa tthi" tai tm?ing Di hoc
khoa hQc; cong vn thông báo s6 3689/PA83, ngày 11/7/2017; Ngày 07/12/2017,
Dào Anh Tu.n càng vôi 06 sinh viên khác tham gia sinh hoat theo to chüc tir xung
"Hi thánh cüa Düc Chiia tthi" tai nhà riéng Trân Khánh Ducing, ngO 08, to 11,
phithng Tri.mg Vuang, TPTN; cOng van thông báo sO 69341PA83, ngày
07/12/2017).
6. Nguyn Khánh Hôa, SN: 25/12/1996. HKTT BOng Xuân, Soc San, Ha
NOi. Sinh vien Rip K50TDHO1 trurng Di hQc K5 thut cOng nghip. Tái pham
lax 2 (Ngày 14/7/20 17, Nguyk Khánh Hôa ding vói 03 nguri khác sinh hoat theo
theo tO^ chrc tit xung "HOi thanh cüa Dic ChUa tr?ii" tai so nhà 89, dung Cách
mpg thang Tam, to^ 31, phumg Cam Giá, TP Thai Nguyen; cong van thông báo
so 38611PA83, ngày 18/7/2017).
7. Thão Thi Công, SN: 19/01/1996. HK1T: La Pan Tan, Mu Cang Chãi,
YênBái. Sinh viên lap K1l-Kinh t nông nghip truYng Dti h9c Kinh têvà quãn
tri kinh doanh. Tai pham lan 3 (Ngay 05/7/20 17, Thao Tht Cong cung vcn 08 sinh
viên khác tham gia sinh hoat theo tob chüc tr xung "Hi thánh cüa Dire Chüa tthi"
tai tru&ng Di hoc khoa hoc; cong On thông báo s6' 36891PA83, ngày 11/7/2017;
Ngay 21/7/2017, Tháo Thj Cong ding vii 05 sinh viên khác tham gia sinh hot
theo tO chirc tir xung "Hi thánh cüa Dirc Chüa tthi" tai nhà Ong Nguyn Khc
Hung, khu t 4 the nhà may nhit din Cao Ngn, t6 09, phu&ng Quan Triu,
TPTN; cong vAn thông báo so 3971/PA83, ngày 24/7/2017).
8. SAn Moe Anh, SN: 14/3/1997. HKTT: Di Drc, Tiên Yen, Quang Ninh.
Sixth vien lip K12-K6 toán tong hcip Ainring Di hQc Kinh t và quãn frj kinh doanh.
TM phm In 2 (Ngày 07/12/2017, SAn Móc Anh cüng vii 06 sinh viên khác tham
gia sinh hoat theo to chirc tir xung "HOi thánh cüa Birc Chuia trai" ti nhà riêng
Trân Khánh Di.rang, ng(3 08, t6 11, phtr?mg Trung Vuang, TPTN; cOng vAn thông
báo so 69341PA83, ngày 07/12/2017).
9. H VAn Dinh, SN: 16/3/1996. HKTT: Cao Minh, Trang Dinh, Lang San.
Sinh viên lip K14A H thong thông tin kinh t trtr?Yng Dai h9c Cong ngh thông tin và
truyên thong. Tái phm In2 (Ngày 21/7/20179 H6 VAn Dinh cüng vii 05 sinh
vien khac tham gia sinh hoat theo t6 chirc t%r xung "Hi thánh cüa DIM Chia träi"
tai nhà ông Nguyen KhAc Hung, khu tp th6 nhà may nhit din Cao Ngn, t6 09,
phiring Quan Triêu, TPTN; cong vAn thông báo so^ 3971/PA83, ngày 24/7/2017).
To cOngtác p bn ba sr vic, m gift m t s6 tài lieu lien quan, ding
thii yeu câu nhftng ngithi tham gia xu&t trInh giy th tüy than, CMTND. Cong an
phthng Hoang VAn Thi tiên hành 1p biên ban, ra quyt ctjnh xir pht vi phm

to

hành chInh dM vâi 12 trithng hp (trong do' có 02 trung hop là sinh viên, gm:
Nguyen Khánh HOa; Thào Thj Công) vài hành vi không xut trInh duqc giy
chüng minh than dn khi có yêu cu kim tra theo quy djnh tai dim a khoãn 1
diêu 9 Nghj djIIh 167/2013/ND-CP, ngày 12/11/2013 cUa ChInh phü quy djnh xü
phat vi phm hành chInh trong lTnh vrc an ninh, trt tir, an toàn xA hi; phOng,
chong t nn xä hi; phOng cháy và chta chay; phông, chng bao lrc gia dinh vâi
müc pht 150.000d (mOt tram näm muii nghIn d6ng)/nguri.
De phOng ngra, phát hin, xir 1 so' HSSV tham gia sinh hoat theo t66 chCrc tr
xung "HOi thánh cüa Drc Chüa tthi" và các hi, nhóm trái pháp 1ut khac, PhOng
PA83 - Cong an tinh Thai Nguyen d nghj D6ng chi:
- Chi dao các phOng, khoa ch(ic näng tip tiic thng cu?ing cong tác giáo dc
chInh trj tir tithng cho HSSV. Phô biên, tuyên truyên sâu, rng nhng tài 1iu tuyen
truyên ye ban chat lira dão, me tin dl doan, phong sr ye "Sr that cüa cái gçi la' "HOi
thánh cüa Due Chüa tthi" do Cong an tinh Thai Nguyen xây drng dA phát trên DAM
truyên hInh Thai Nguyen tháng 11/2017 Phông PA83 dä chuyén den các trwông
de tir do nãng caothuc câth giác, ban lTnh chIth trj, phOng ngira và t6 giác cáe
hoat dng tuyên truyên, lôi kéo nguii tham gia t6 chüc tir xung "Hi thánh cüa Due
Chüa trM" và các t6 chrc bt hçp pháp khác cho HSSV.
- Can cu' Thông tu so 10/2016,TF-BGD DT ngày 05/4/2016 cüa B 9^ Giáo dic va
Dào tao ban bath Quy cht cong tác sinh viên d6i vii chucing trinh Dai hc h chinh
quy "sinh viên không chtcic td chzc, tham gia, truyên bá các hogt d(5ng me tin di
doan, các hoat d(3ng On giáo trong ca sà giáo dyc dai hoc vii các ha, nh vi vi phgm
dao d&c khác" (Diu 6); "Thy tInh chát, mz-c d, hu qua cza hành vi viphgm có the
du-çxc nhc nhdr, phê bInh hoc phái chju hInh thi-c /g' luIt n/nt: Khiên trách, cánh
cáo, dInh c/il hoc tp, bu3c thôi hoc" (Diu 9) và Quy chê Cong táe sinh viên Dai
hçc Thai Nguyen doi vài chuang trinh dào tao dai hçc he ehInh quy, ban hành kern
theo Quy& djnh s6 4492/QD-DHTN, ngày 15/11/2016 cüa Giám doe Dai hoc Thai
Nguyen d có hIth thiirc xr 1 d& vài 09 sinh viên nêu trên và CO bin pháp quãn l,
giáo diic, ngän chn tai phm.
- CO van bàn thông báo v gia dIth cüa 09 sinh vien tren biet de có bin pháp
phM hçip vâi thà truing giáo diic, quàn 1, phOng ngüa tái pham.
De^ nghj D6ng chi quan tam chi dao và thông báo bang On ban kt qua
th I cho Phông PA83 - Cong an tinh truôc ngày 30/01/2018 de" theo dOi và tp
hçip báo cáo theo quy djnh ./.UuW
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Noinh1n:
- Nhu kmnh güi (dê nghj).

- Giám döc DHTN (phi hcip).
- Die Khoa - Phé GD CA tinh (báo cáo).
- Cong an TPTN (trao dii).

- Luu PA83 (DOi 4).
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