
           UBND TỈNH NGHỆ AN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:  378/ĐHKTNA                                Nghệ An, ngày 19 tháng 4  năm 2019 

  V/v cảnh báo hiện tượng 

   mê tín dị đoan                                  

       

Kính gửi:    - Các phòng, khoa, trung tâm 

                    - Đoàn thanh niên Trường, Hội sinh viên Trường 

                    - Cố vấn học tập, phụ trách các lớp 

                    - Sinh viên trong toàn Trường. 

Trong thời gian gần đây, hiện tượng “Búp bê Kuma Thong” xuất hiện ở một 

số tỉnh, thành phố gây hoang mang dư luận xã hội, diễn biến ngày càng phúc tạp, 

theo chiều hướng tiêu cực, ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của nhân dân, kèm 

theo việc lợi dụng để trục lợi phi pháp. Hiện tượng thờ cúng “Búp bê Kuma 

Thong” xuất hiện ở một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Hòa Bình, Nghệ An, Ninh Thuận… 

 Tại Nghệ An hiện nay chưa thống kê cụ thể số người thờ cúng, mua bán loại 

búp bê này. Để xác minh chinh xác số lượng người tham gia hiện tượng này rất khó 

khăn vì việc thờ cúng diễn ra tại gia đình, vật thờ cúng lại là búp bê, các hoạt động 

phạp vi liên quan đến “Búp bê Kuma Thong” chưa diễn ra công khai, chủ yếu 

thông qua các hội, nhóm hoạt động trên internet, chưa gây mất an ninh trật tự. 

 Để chủ động đấu tranh, ngăn chặn sự phát triển của hiện tượng này, Nhà 

trường yêu cầu: 

1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên cần thống nhất nhận 

thức trên cơ sở nhận diện, xác định rõ đây là loại hình mê tín dị đoan, không phù 

hợp với truyền thống văn hóa và pháp luật Việt Nam. 

2. Giao các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, 

Tổ quản lý Ký túc xá có các hình thức phù hợp tuyên truyền, giáo dục để sinh viên, 

đoàn viên thấy rõ bản chất mê tín, vi phạm pháp luật của hiện tượng này, không 

tham gia sản xuất, mua bán, sử dụng “Búp bê Kuma Thong”. 

3. Nếu phát hiện sinh viên của Trường có các hành vi liên quan đến “Búp bê 

Kuma Thong” thì Nhà trường sẽ phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn 

để xử lý./.   



Yêu cầu các đơn vị nói trên và sinh viên trong toàn Trường nghiêm túc triển 

khai, thực hiện.      

Nơi nhận:                          KT. HIỆU TRƯỞNG 

- BGH (Để chỉ đạo);           PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Các phòng, khoa, Trung tâm; 

- Đoàn TN Trường;                                                                                  (đã ký)    

- Hội sinh viên Trường; 

- Tổ Quản lý KTX; 

- Các lớp sinh viên;    

- CVHT, GVCN các lớp;                       Nguyễn Thị Mai Anh 

- Webside của Trường; 

- Lưu CTSV.                         

 

 

 


