
                              TƯƠNG TRÌNH RIÊNG 

            Gửi Báo cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quố 

                về Quyền Tự Do Tôn Giáo hoặc Tín Ngưỡng 

Báo Cáo Viên Đặc Biệt về Quyền Tự Do Tôn Giáo hoặc Tín Ngưỡng  được Hội đồng Nhân 

quyền Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm bằng Quyết nghị số 6/37 “để tiếp tục cố gắng quan sát các 

sự kiện và những hành động của chính quyền  không phù hợp với các qui định của Tuyên 

ngôn Bài trừ Mọi Hình thức Bất dung và Kỳ thị vì Lý do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng xảy ra 

trên mọi khu vực của thế giới, và đưa ra các khuyến nghị về các biện pháp khắc phục thiệt 

hại thích hợp.”  

Do đó Báo Cáo Viên Đặc biệt xin mời gọi các tổ chức chính quyền và phi chính phủ, các cộng 

đồng tôn giáo hoặc tín ngưỡng cũng như các cá nhân gửi cho Báo cáo Viên bất cứ thông tin 

khả tín nào mà họ đang có liên quan đến những hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc 

tín ngưỡng đang xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra. 

Xin điền vào và gởi bản tương trình dưới đây: 

Special Rapporteur on freedom of religion or belief 

c/o Office of the High Commissioner for Human Rights 

United Nations at Geneva 

8-14 avenue de la Paix 

CH-1211 Geneva 10 

Switzerland 

Fax: (+41) 22 917 90 06 

E-mail: freedomofreligion@ohchr.org (email để dùng trong trường hợp không khẩn cấp) 

hoặc urgent-action@ohchr.org  (email để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Cần ghi rõ 

trong phần “chủ đề”: Special Rapporteur on freedom of religion or belief). 

      HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẤNG CHRIST KON TUM VIỆT NAM 

          LIỀN TIẾP  BỊ CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM ĐÀN ÁP. 

(1).Thông Tin Tổng Quát 

       -     Xin cho biết là sự việc xảy ra cho một cá nhân hay một nhóm 

              Sự việc xảy ra cho một nhóm. 



-  Nếu là một nhóm,xin ghi rõ số người bị ảnh hưởng và giáo phái của từng 

người 

Số người bị ảnh hưởng : 6 người.                                                                                                                          

Nơi chôn xảy ra sự việc (Làng,xã,quận,huyện,tỉnh,quốc gia) 

Làng Rắc,xã Gia-xia,huyện Sa-thầy,tỉnh kon tum.Quốc gia việt nam. 

Làng Teng,xã,huyện chư pah,tỉnh Gia-lai.Quốc gia việt nam. 

 

Quốc tịch,sắc tộc của nạn nhân 

Dân tộc Jơ-Rai,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 này ra sao? 

Trong điểm C,khoản 1 điều 16,chương III của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo 

số 21/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH có quy định tổ chức 

“có đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn giáo ổn định” thì mới “được 

công nhận là tổ chức tôn giáo”. 

 

Vào ngày 16 tháng 08 năm 2009,Hội thánh tin lành Đấng christ việt nam được 

thành lập,thuộc khư vục tây nguyên kon tum.từ ngày thành lập cho đến nay 

chính quyền xã và chính quyền huyện đã mời chúng tôi đến họp nhiều lần,để 

đăng ký giấy hoạt động tôn giáo.khi chúng tôi đăng ký và làm theo bản mẫu 

của ban tôn giáo chính phủ,thì chính quyền không chấp nhận yêu cầu đó và 

bắt chúng tôi phải đăng ký với bản mẫu mà họ đã soạn sẵn trước,nhưng 

chúng tôi đã không chấp nhận.vì thế,chính quyền tại khư vục tây nguyên đã 

đàn áp và sách nhiễu chúng tôi rất là nhiều lần. 

(2)  Thông tin Về các nạn nhân 

        Xin cung cấp các thông tin dưới đây cho từng nạn nhân một. 

                          1. 

                      -Họ:A 

                     -Tên:Hrủ 

                     -Gíao phái:Hội thánh tin lành Đấng christ việt nam 

                    -Nơi cư trú hay nguyên quán:Làng Rắc,xã Gia-xia,huyện Sa-thầy,tỉnh kon 

tum 

                    -Ngày tháng năm sinh:1987 

                   -Giới tính:nam 

                   (Còn 5 nạn nhân khác, xin xem thêm phụ lục ở mục: phần 1, Danh sách 

nạn nhân)    

(3) Thông tin Về vụ vi phạm 

    -  Ngày giờ (ước chừng nếu như không biết đích xác): 



 Từ ngày 11/09/2008/ 19/09/2008/ 19/09/2008/ 24/12/2012/02/08/2015/ 03/08/2015/ 

04/08/2015 .      

    - Nơi chốn xảy ra vụ vi phạm 

  Làng bi,xã la óp,huyện Ja-grai,tỉnh Gia-lai,Làng Rắc,xã Gia-xia,huyện Sa-thầy,kon 

tum. 

Xin mô tả chi tiết sự kiện vi phạm quyền tự do tôn giáo và sự liên can các giới chức     

Chính quyền. 

 Vào ngày 02/08/2015 

Chúng tôi gồm có 4 người từ kon tum đi thăm viếng,thông công học lời chúa 

với anh em tại Hội thánh làng bi,xã la op,huyện Jagrai,tỉnh Gia-lai,vì chúng tôi 

ở cùng trong một hệ phái,thuộc Hội thánh tin lành Đấng christ việt nam.  

Trên đoạn đường từ kon tum tới làng bi,xã la op,huyện Ja-Grai, tỉnh Gia Lai. 

Lúc khoảng chừng 16h00 chiều vào ngày 02/08/2015,anh em chúng tôi vừa 

bước chân tới làng bi,là anh em chúng tôi đã bị bộ đội biên phòng đồn 17 đến 

vào nhà bắt chúng tôi luôn ngay lúc đó. 

Tôi tên: A Hru, tôi xin mô tả chi tiết sự việc vi phạm của bộ đội biên phòng đồn 

17. Bắt đánh đập tôi và anh em tôi, vì lý do chúng tôi đi thăm viếng, thông công 

học  lời Chúa với anh em ở làng bi,xã la óp,huyện Ja-grai,tỉnh Gia-lai. 

Chúng Tôi đi vừa tới làng đó,liền bị bộ đội biên phòng đồn 17 ập vào nhà bắt 

tra hỏi và đưa chúng tôi vào trong đồn,bắt đầu họ lục soát trong người chúng 

tôi,trong đó họ tích thu lấy 6 cái điện thoại di động,và mười triệu đồng số tiền 

mà không  có biên bản nào hết,rồi xong đó bắt đầu họ trói tôi bằng dây và dí roi 

điện vào người  tôi,trong lúc làm việc đó  họ dẫn mỗi một người chúng tôi vào 

phòng riêng để điều tra, và bắt ép chúng tôi khai ra sự việc, nhưng anh em 

chúng tôi trả lời với họ rằng,chúng tôi đến đây là thăm viếng,thông công học lời 

chúa với anh em trong Hội thánh,vì chúng tôi ở cùng một hệ phái,ngoài đó 

chúng tôi không làm gì cả, nhưng họ không  tin lời khai của chúng tôi,họ buộc 

tội chúng tôi là muốn tuyên truyền chống phá nhà nước,và ghép tội chúng tôi 

muốn tổ chức anh em đi vượt biên trái phép,rồi bắt đầu họ  đe dọa đến tính 

mạng chúng tôi.  

Tôi A Hrủ họ lấy dây buộc vào cổ tôi, họ nói mày ngoan ngoãn khai ra, còn 

không tao sẽ thắt cổ mày,  không ai biết tao thắt cổ mày đâu, nhưng tôi trả lời, 

tôi đã khai ra sự thật rồi,các ông vẫn không tin chúng tôi thì chúng tôi không 

biết lấy gì để cho mấy ông tin. và họ nói chúng mày nói láo rồi họ  đánh đập 



chúng tôi luôn, họ đá vào bựng và đánh hai bên má tôi rất là đau đớn. Khi họ tra 

hỏi  tôi xong  và anh em tôi,rồi họ đưa chúng tôi ở chung một phòng. Lúc đó 

anh em chúng tôi kể, A Chăm cùng với vợ là Y Du, họ kể thế này, đang lúc họ 

tra hỏi , họ định đánh Y Du vào bựng nhưng A Chăm can và nói, đừng đánh vợ 

tôi vì vợ tôi đang mang bầu 2 tháng, họ nói với A Chăm vậy thì mày gắng đòn 

thay vợ mày đi, rồi họ đánh A Chăm đến nỗi bất tỉnh và vợ của A Chăm là Y 

Du cũng bị 2 cái tát.còn A mức  họ bắt cởi áo và đánh bằng roi điện gần 1 

tiếng.rồi ông mục sư: Siu Veo họ cũng bắt cởi áo và cho mấy cái chỏ vào đầu 

vào mắt. còn A Hên thì bị đá lăng qua lăng lại. Rồi họ nhốt chúng tôi lại ở đó 1 

đêm, không cho ăn uống gì hết, chúng tôi rất đói bụng và khát nước nữa. 

 Vào Ngày 03/08/2015 

Khoảng 8h00.sáng ngày 03 tháng 08 năm 2015.bộ đội biên phòng thuộc đồn 

17.chở 6 anh em chúng tôi về đồn công an huyện Ja-grai,tỉnh Gia-lai.khi chúng 

tôi vào đồn công an,bị chính quyền công an tại đây tiếp tục tra hỏi chúng tôi,và 

hỏi chúng tôi rất là nhiều điều,như đến đây làm gì,đến để gặp ai,có phải mấy 

ông muốn rủ rê anh em ở đây theo đạo tin lành của phuiRo phải không,hay là 

muốn tổ chức anh em ở đây đi vượt biên sang nước ngoài. 

Chúng tôi trả lời với chính quyền công an huyện Ja-grai,tỉnh Gia-lai rằng ,chúng 

tôi là người theo đạo tin lành thuận túy,mục đích của chúng tôi là thờ phượng 

chúa,đọc kinh thánh,rao giảng tin lành,thăm viếng anh em trong Hội thánh của 

chúa,ngoài đó chúng tôi chẳng biết gì hơn,còn mấy ông có tin hay không là tùy 

mấy ông,nhưng đó là lời sự thật của chúng tôi nói ra,vì chúng tôi là người theo 

đạo tin lành không có gì khác hơn ngoài đó. 

Khi chính quyền công an huyện Ja-grai nghe chúng tôi trả lời như vậy,họ càng 

lớn tiếng hơn nữa quát mắng chúng tôi,và nói ai bảo chúng mày đến đây làm 

những điều đó,chúng mày có quyền gi để nói về lời chúa ở đây,ai cho phép 

thậm chí nhà nước chúng tôi không công nhận hệ phái tin lành Đấng christ của 

chúng mày hoạt động rộng rải tại khư vục tây nguyên này,khi họ nói xong với 

anh em chúng tôi như vậy, Rồi họ đánh bằng tay và đá bằng chân vào người 

chúng tôi,rồi họ lấy roi điện dí chúng tôi và tiếp tục nhốt anh em chúng tôi một 

đêm tại cơ quan công an huyện Jagrai,tỉnh Gia-lai. 

 Vào Ngày 04/08/2015 

      Khoảng 9h30, Vào sáng 04/08/2015 rồi họ bảo với chúng tôi 4 người sẽ được 

cho về, và 2 người sẽ ở lại, trong số anh em ở lại là A mức và Siu Veo. Còn 4 



người thì họ cho về, nhưng tinh thần của 4 người chúng tôi ai nấy đều sợ hãi, 

hoang mang, đau đớn. Còn 2 anh em ở lại đến bây giờ vẫn chưa biết tin túc như 

thế nào, vì chính quyền không báo cho người thân trong gia đình biết. 

Hiện nay,hai người vẫn còn đang bị tạm dam tại cơ quan công an huyện Jagrai,gồm có tên: 

1.thầy truyền đạo A-Mức.làng Rắc,xã Gia-xia,huyện Sa-Thầy,tỉnh kon tum. 

2.mục sư: Siu Veo.làng bi,xã la óp,huyện Ja-grai,tỉnh Gia-lai. 

Thật sự chúng tôi không ngờ, đến lúc này họ vẫn đối sử với sắc tộc chúng tôi rất 

là tồi tệ,giống như một kẻ phạm tội,họ bắt  đưa vào đồn,tra hỏi,và đánh đập,tích 

thu điện thoại số tiền của chúng tôi,mà trong đó chúng tôi chẳng làm gì sai trái 

cả,ngoài đi thăm viếng anh em trong Hội thánh với nhau,để thông công,học hỏi 

lời chúa trong kinh thánh. 

-sự thật chúng tôi thấy chính quyền Việt Nam còn rất nhiều phân biệt,đối sử 

không công bằng,đối với sắc dân của chúng tôi có đạo tin lành tại khư vục tỉnh 

tây nguyên trung phận việt nam,họ vẫn cứ tiếp tục không ngưng nghỉ,ghép tội 

chúng tôi là theo đạo phulRo sống lưu vong bên nước ngoài để chống lại chính 

quyền cộng sản việt nam,dồn người thượng anh em chúng tôi theo đạo tin lành  

bước vào đường cùng,vì mục đích của họ là muốn cho sắc tộc tây nguyên chúng 

tôi phải tư bỏ về niềm tin tôn giáo riêng của mình. 

              * Vào ngày 24/12/2012 

Vào khoảng 9h sáng, 2 ông công an xã và công an huyện đến tại nhà thầy truyền 

đạo A mức,và họ nói với A mức là mấy ông muốn làm lễ tổ chức giáng sinh,thì 

phải báo với chính quyền trước,xem chính quyền địa phương có cho phép 

không thì mấy ông mới được tổ chức,rồi họ bảo nếu có tổ chức,thì chỉ được tổ 

chức trong nhà thôi,không được tổ chức bên ngoài sân. 

Rồi 2 ông công an này,còn cấm chúng tôi không được viết bằng tiếng mẹ đẻ ở 

trong nơi thờ phượng,bắt chúng tôi viết bằng tiếng phổ thông hết,và họ còn cấm 

và bắt chúng tôi gỡ cây thập tự giá ở ngoài sân nhà,trong lúc chúng tôi chuẩn bị 

tổ chúc làm lễ mừng chúa giáng sinh,họ nói nếu chúng tôi không nghe,không gỡ 

đi cây thập tự giá ngoài sân nhà,là họ sẽ không cho chúng tôi tổ chức kể cả tổ 

chức trong nhà cũng không cho luôn,chúng tôi sợ họ đến phá rối trong lúc 

chúng tôi tổ chúc,nên vậy chúng tôi đành phải làm theo và gỡ đi cây thập tự 

ngoài sân nhà. 

 Vào Ngày 11/09/2008 



Vào lúc 7h 00.ngày 11 tháng 09 năm 2008.tôi A mức công an huyện Sa-thầy 

mời lên trên cơ quan huyện làm việc.mục đích là phải ghi danh sách tín đồ,họ 

nói rằng không ghi danh sách họ sẽ xóa sổ ,Hội thánh này không được nhà nước 

chấp nhận. 

Họ nói với tôi mày phải gia nhập Hội thánh tin lành miền nam việt nam,tôi nói 

với họ là tôi có quyền lựa chọn một tôn giáo,một hệ phái đó là quyền của 

tôi,nhưng họ lớn tiếng với tôi,lập biên bản không cho tôi nhóm lại,tôi xin họ 

một biên bản họ đưa tay thẳng vào mặt tôi định đánh tôi,anh ấy là đội trưởng an 

ninh công an huyện Sa-thầy làm việc với tôi vào ngày 11 tháng 09 năm 2008. 

-Mục đích họ bảo tôi ghi danh sách tín đồ từng người một cung cấp cho họ,tại vi 

họ muốn biết để mà đến từng nhà hư dọa,và bắt em chúng tôi tư bỏ theo đạo tin 

lành,vì dân chúng tôi theo đạo ở đây đã có nhiều người tư bỏ đạo tin lành,cũng 

vì vẫn đề nghe theo công an bảo cung cấp cho họ danh sách,rồi sau đó không 

lâu nhiều anh em trong Hội thánh không còn ai đến nhóm lại nữa,chính vì lý do 

đó tôi không chịu cung cấp cho họ danh sách. 

-về việc thứ hai,công an bắt ép tôi gia nhập với Hội thánh tin lành miền nam 

việt nam,họ nói với tôi vì Hội thánh này đã có tư cách pháp nhân nên chúng tôi 

mới cho sinh hoạt,còn về Hội thánh tin lành Đấng christ này nhà nước chưa 

công nhận,nếu không làm theo sẽ bị bắt. 

 Vào Ngày 19/09/2008 

Vào lúc 7h30.ngày 19 tháng 09 năm 2008.có 2 cơ quan công an xã và công an 

huyện cùng một lúc mời tôi lên cơ quan,để tra hỏi về việc tôi sinh hoạt đạo tin 

lành,thuộc Hội thánh tin lành Đấng christ việt nam,nhưng cuối cùng thì họ bảo 

tôi lên công an huyện,rồi tôi phải lên tới cơ quan công an huyện Sa-thầy,tỉnh 

kon tum. 

Nội dung làm việc,không ngoài mục đích,bắt tôi phải cung cấp cho danh 

sách,và bắt tôi thay đổi hệ phái tin lành,họ nói với tôi là phải ghi danh sách tín 

đồ,cung cấp ngay cho chúng tôi,đồng thời chúng tôi đề nghị mày tư bỏ theo hệ 

phái tin lành  này,nếu không chúng tôi sẽ xóa sổ điểm nhóm ở đây,và bắt mày đi 

tù,rồi công an huyện còn cấm không cho tôi đến gặp mục sư AGa,hoặc lên nhà 

mục sư,họ nói tới mục sư A Ga.là một kẻ phản động muốn chống lại nhà 

nước,tổ chức lập hệ phái tin lành Đấng christ việt nam tại tây nguyên có sự cấu 

kết với bọn phulRo.sống lưu vong bên nước ngoài,chính vì lý do đó chúng tôi 

bảo mày nên tư bỏ sớm,công an làm việc với tôi lúc đó họ lại dùng những từ 



ngữ thiếu văn hóa như mày tao,tôi không hiểu họ đã học tâm gương đạo đức của 

Hồ Chí minh,nhưng không biết vì lý do gì mà họ lại dùng những từ ngữ đó đối 

với anh em sắc tộc chúng tôi là người có  đạo. 

-Xin liết kê và giải thích những chỉ dấu nào cho thấy nạn nhân bị hại vì lý do 

tôn giáo hoặc tín ngưỡng  của họ: 

Những dấu chỉ cho thấy nạn nhân bị hại vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng:chính 

quyền các cấp,không muốn đạo tin lành thuộc hệ phái Gíao hội  tin tin lành 

Đấng christ phát triển tại khư vục tây nguyên việt nam,nên vậy chúng tôi bị tiếp 

tục đàn áp,bắt bớ,đánh đập và sách nhiễu liên tục,không cho đăng ký hoạt động 

tôn giáo,bắt các tin đồ phải kê khai danh sách... vì chưa có tự do tôn giáo và 

chua được thực thi,bày tỏ niềm tin tôn giáo riêng của mình. 

-Lai lịch của (những) kẻ vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng,tên họ 

(nếu biết) và động cơ của họ: 

Những kẻ vi phạm là những người cản bộ 

Nạn nhân có biết (những) những kẻ vi phạm không?                                                                                 

 Có. 

Nhân viên nhà nước hoặc của các tổ chức không-thuộc-nhà-nước có phải chịu 

trách nhiệm về hành vi vi phạm này không? 

Có. 

-kẻ vi phạm có thể nào là nhân viên của cơ quan nhà nước không?xin cho biết 

rõ về họ (chúc vụ.cấp bậc,ngành công an,bộ đội,an ninh;đơn vị cấp địa 

phương,huyện,tỉnh,trung ương).Xin cho biết tại sao lại cho rằng  họ phải chịu 

trách nhiệm? Xin cho biết càng chi tiết càng tốt. 

  1.thượng tá Nguyễn Đinh sơn,phó công an huyện Sa-Thầy,tỉnh kon tum 

  2.Lê Ngọc linh,cản bộ công an huyện Sa-Thầy,tỉnh kon tum 

  3.Nguyễn Đức thanh,cản bộ công an huyện Sa-Thầy,tỉnh kon tum 

  4.ông A thương,trưởng công an xã Gia-xia,huyện Sa-Thầy,tỉnh kon tum 

  5.Lê thành hiệp,đội trưởng an ninh huyện Sa-Thầy,tỉnh kon tum 

  6.nguyễn thành tâm,An ninh huyện Sa-Thầy,tỉnh kon tum. 



  7.đồn 17.bộ đội biên phòng,xã la óp,huyện Jagrai,tỉnh Gia-lai,không biết tên. 

  8.công An huyện Jagrai,tỉnh Gia-lai,không biết tên. 

(4) các việc mà nạn nhân,gia đình nạn nhân hay người nào khác đã làm cho nạn  

nhân. 

-Xin cho biết đã có ai nộp đơn khiếu nại vào lúc nào cho các giới chức chính 

quyền hay cơ quan hữu trách ( công an, ban tôn giáo, viện kiểm sát, ủy ban nhân 

dân,tòa án nhân dân,...). 

Không có 

Ngoài ra,họ  còn có thêm hành động nào nữa? 

Không có 

Các hành động hồi đáp/ giải quyết của chính quyền, nếu 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 biên pháp nào khác của chính quyền. 

Thủ phạm không bị điều tra. Nạn nhân lại bị điều tra. Hiện nay công an huyện 

Jagrai đang bắt tạm dam 2 người,và đang điều tra vẫn chưa thấy họ thả về,2 

người đang bị tạm dam tại cơ quan công huyện Jagrai,gồm có tên như sau: 

1.A Mức.làng Rắc, xã Gia-xia, huyện Sa-thầy, tỉnh kon tum. 

2.A Veo.làng bi,xã la-óp,huyện Jagrai,tỉnh Gia-lai. 

- Nếu bản báo cáo do nạn nhân hay thân nhân của họ thực hiện,thì các giới chức 

thẩm quyền ứng sử với bản báo cáo và đối sử với nạn nhân ra sao? Có những 

kết qua nào. 

Không 

(5) thông tin về người hay tổ chức nộp bản báo cáo này 

  -Họ:A 

  -Tên:Ga 



  - thông tin liên lạc (địa chỉ,số điện thoại:0853947133(+66) số fax,email: 

aga.ductin@gmail.com skype:agaductin...). 

  -Tên người hay tổ chức được ủy 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 báo cáo 

không:có 

Ngày nộp bản báo cáo:                                                        Ký tên:A Ga 

Ngày 14 tháng 08 năm 2015. 

Phụ lục 

I. Danh sách nạn nhân: 

            2 

- Họ:A 

- Tên:Mức 

- Gíao phái:Hội thánh tin lành Đấng christ việt nam 

- Nơi cư trú hay nguyên quán:Làng Rắc,xã Gia-xia,huyện Sa-Thầy,Kon 

tum. 

- Ngày tháng năm sinh: 1982 

- Giới  tính:Nam 

- 3. 

- Họ:A 

- Tên:Chăm 

- Gíao phái:Hội thánh tin lành Đấng christ việt nam 

- Nơi cư trú hay nguyên quán:Làng Rắc,xã Gia-xia,huyện Sa-Thầy,Kon 

tum. 

- Ngày tháng năm sinh: 1994 

- Giới tính:Nam 

- 4. 

- Họ:Y 

- Tên:Du 
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- Gíao phái:Hội thánh tin lành Đấng christ việt nam 

- Nơi cư trú hay nguyên quán:Làng Rắc,xã Gia-xia,huyện Sa-Thầy,Kon 

tum. 

- Ngày tháng năm sinh: 1999 

- Giới tính:Nữ 

- 5. 

- Họ:Siu 

- Tên:Veo 

- Gíao phái:Hội thánh tin lành Đấng christ việt nam 

- Nơi cư trú hay nguyên quán:Làng bi,xã la nóp,huyện Jagrai,tỉnh Gia-lai 

- Ngày tháng năm sinh:năm 1988 

- Giới tính:nam 

- 6. 

- Họ:A 

- Tên:Hân 

- Gíao phái:Hội thánh tin lành Đấng christ việt nam 

- Nơi cư trú hay nguyên quán:Làng bi,xã la óp,huyện Jagrai,tỉnh Gia-lai 

- Ngày tháng năm sinh:1986 

- Giới tính:nam 

- Uỷ quyền cho người thay mình lên tiếng,nếu có: 

II.Hình ảnh: 

III.Video: 

IV.Chứng từ: 

 

Giấy mời ngày 11 tháng 9 năm 2008. 



 
Giấy mời ngày 19 tháng 9 năm 2008. 

 



 

Giấy mời cùng ngày 19 tháng 9 năm 2008. 

 



        

               



 

Hình 1.ảnh 3 người được công An huyện Jagrai,tỉnh Gia-lai được thả về làng. 



 

Hình 2.ảnh gia đình nạn nhân thầy truyền đạo A Mức  



 

Hình 3.ảnh Hội thánh tin lành Đấng christ việt nam,do thầy truyền đạo A Mức 

quản nhiệm tại làng Rắc,xã Gia-xia,huyện Sa-thầy,tỉnh kon tum. 

 


