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THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG HỘI THÁNH 
Về việc: TỔNG HỘI – HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC) QUYẾT ĐỊNH 
PHÂN CÔNG TRƯỞNG NHIỆM ĐIỂM NHÓM (HỘI THÁNH) TIN LÀNH MÙA GẶT 

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022 

Văn phòng Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt (HTTLMG) xin gửi tới Quý Tín Hữu của Hội Thánh lời chào trân 
trọng trong tình yêu thương của Chúa Giê-xu. 

Trong thời gian vừa qua, HTTLMG đã đón nhận quyết định tấn phong Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Hồng 
Trân, cũng như đã chuyển địa điểm nhóm lại ngày Chúa Nhật tới Nhà số 6, ngách 364/15 phố Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.  

Văn phòng cũng đã gửi thông báo đăng ký sinh hoạt điểm nhóm tại địa điểm nói trên tới Tổng Hội – Hội 
Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) và đã nhận được Quyết định Phân công Trưởng nhiệm Điểm Nhóm 
Tin Lành Mùa Gặt của Tổng Hội. 

Văn phòng xin được gửi tới Quý Tín Hữu của Hội Thánh: Quyết định V/v. Phân công Trưởng nhiệm Điểm 
Nhóm Tin Lành Mùa Gặt (số: 105/QĐ-BTSTH) ngày 14 tháng 06 năm 2022 của Tổng Hội để Quý Tín Hữu 
nắm được thông tin và tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho Hội Thánh.  

(Quyết định đính kèm ở trang 2 của Thông báo này). 

Văn phòng Hội Thánh xin trân trọng thông báo! 

 

 

Thư Ký Hội Thánh: Lê Hoài Nam 
VĂN PHÒNG - HỘI THÁNH TIN LÀNH MÙA GẶT 
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