
 

ĐƠN XIN 

V/V: ĐĂNG KÝ KHÓA TU MÙA HÈ TẠI CHÙA TỪ XUYÊN 
Từ ngày 17-07 đến 19-07-2015 

 

  
 

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính gửi: Ban tổ chức Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Từ Xuyên. 

1- Tôi tên là: .............................................................................................................................................  ........................................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay: ............................................................................................................................................................................................................................................................  

Điện thoại di động:  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

Kính xin BTC Khóa Tu Mùa Hè hoan hỷ cho phép con tôi 

2- Tên: ....................................................................................................................... Pháp danh: ........................................................................................ Nam/Nữ 

Sinh ngày ....................... tháng ........................ năm ........................... Giấy CMND số:…………………………………. 

Chỗ ở hiện nay: ............................................................................................................................................................................................................................................................ . 

Học sinh, sinh viên trường hoặc nơi làm việc:  .......................................................................................................................................................  

Điện thoại: ............................................................................…………………………… được tham dự Khóa Tu Mùa Hè.  

Tôi xin cam kết thực hiện các điều lệ mà BTC đã quy định và hứa sẽ khuyến khích con em 

chúng tôi tu học tốt trong thời gian tham dự khóa tu. Trong trường hợp cần thiết, ban tổ chức 

xin liên hệ số điện thoại như trên. 

Xin thành thật tri ân BTC, kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. 

 Mã Số Hồ Sơ Ngày……..tháng……..năm 2015 
  Người đăng ký 

  (Ký tên) 

 

 
 

    
Ghi chú: 

- Độ tuổi đăng ký từ 16 đến 27. 

- Nộp 02 ảnh thẻ 3x4cm kèm theo CMND, thẻ học sinh, sinh viên photo (bắt buộc). 

- Thiện sinh hoặc cha mẹ đến đăng ký. 

- Khi đến tham dự phải mang theo giấy báo xác nhận của BTC, giấy CMND nếu không sẽ không được 

tham dự khóa tu.  

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại văn phòng Chùa Từ Xuyên (từ ngày 22-06-2015 đến hết ngày 10-07-2015). 

- Danh sách chính thức được tham dự khóa tu BTC sẽ đăng trên website của chùa: 

www.chuatuxuyen.org.vn. 

- Mọi chi tiết xin liên hệ: 0987924560 hoặc 01696802326. 

 

Chùa Từ Xuyên, Phường Hoàng Diệu – TP.Thái Bình – Tỉnh. Thái Bình 

ĐT: 01696802326. Email: chuatuxuyen510@gmail.com - Website: www.chuatuxuyen.org.vn. 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

Chùa Từ Xuyên 
Phường Hoàng Diệu,Tp.Thái Bình 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

http://www.chuatu/

