
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

TỊNH LUẬT VIỆN CHÙA ĐẠI TỪ ÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA 

LỚP LUẬT TẠNG ONLINE 

                      Kính gửi: Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Đại Từ Ân 

Con, pháp danh (Ghi chữ IN HOA):……………………….................................... 

     Họ và tên (Ghi chữ IN HOA):………............…………………… Giới tính: Nam     ; Nữ 

Ngày sinh:……………… Nơi sinh (tỉnh, theo khai sinh):……..………………...………. 

Số CMND/CCCD:…………….. Ngày cấp:……….… Nơi cấp:………..…...….…… 

Giới phẩm:……………………………………………………………………...……... 

Thường trú (chùa/nhà, số, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP): ……………………..…….. 

     …………………………………………………………………………………….. 

Tạm trú (chùa, số, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP):……………………………..…….. 

     …………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại liên lạc:………………… Email:……………………….…………………. 

Trình độ thế học:          Trung học Phổ Thông          Cử nhân đại học                                               

Trình độ Phật học:        Trung cấp Phật học, khóa ……, tại trường …...…………...........… 

                                      Cao đẳng Phật học, khóa ……, tại trường ………….……….. 

                 Cử nhân Phật học, khóa ……, tại trường …………....………. 

Nguyện vọng đăng ký lớp học:       Lớp Luật Sa Di 

               Lớp Luật Tỷ Khiêu 

     Nay con xin đăng ký tham gia lớp Luật Tạng Online tại Tịnh Luật Viện chùa Đại Từ Ân. 

Con nguyện chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp đề ra trong thời gian học tập. 

 

Ý kiến của thầy Nghiệp sư 

…………………………................................. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………., ngày …… tháng …… năm 20……… 

Kính đơn 

(Ký, ghi pháp danh) 

  

       Hồ sơ online (đính kèm): 

1. Đơn đăng ký theo mẫu (có xác nhận của thầy` Nghiệp sư). 

2. Sơ yếu lý lịch Tăng Ni theo mẫu. 

3. Giấy chứng điệp thụ giới. 

4. Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc học viện Phật giáo (nếu có).\ 

5. Ảnh CCCD hoặc CMND (chụp ảnh 2 mặt). 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

TỊNH LUẬT VIỆN CHÙA ĐẠI TỪ ÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

DÀNH CHO TĂNG NI SINH 

 

 

I. PHẦN SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

Họ và tên: ……………………………………………….…...... Giới tính: Nam       Nữ      

Pháp danh: …....................................... Giáo phẩm: ………………………………..........… 

Ngày tháng năm sinh: ……….…………….……..… Nơi sinh: ……………....................... 

Số CMND/CCCD: ............................... Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……...........….. 

Nguyên quán: ………………...........….... Dân tộc: …………… Quốc tịch: ..…….……… 

Hộ khẩu thường trú (Ghi đầy đủ số nhà/chùa, tên đường, phường, quận, tỉnh/TP): ………….………. 

………………………………………….....………………..………........................... ......... 

Nơi ở hiện nay (Ghi đầy đủ số nhà/chùa, tên đường, phường, quận, tỉnh/TP): ……………………….. 

………………………………………….....………………...……….................................. 

     ĐT liên hệ: ………………….….. ĐT Zalo: ………………………...……………………. 

     Email: ……………………………..…..........…/……………...……….………….……..... 

 

II. QUÁ TRÌNH BẢN THÂN 

- Nghề nghiệp trước khi xuất gia: ……..…………………………………...…..……………. 

- Ngày, tháng, năm và nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ nơi xuất gia): ……....................................... 

     ……………………………………………………………………………………….. 

- Ngày, tháng, năm và nơi thụ giới (ghi giới phẩm hiện nay): ..……………….….…………… 

     …………………………………………………………………………….…………… 

- Chức vụ đã qua hoặc hiện nay trong GHPGVN: …….……………................................ 

- Các lớp Luật đã học (nếu có): ………………..…………..………….………………. 

Phật học: ………………………………………………………..………….…………. 

Xã hội: …………………………...…………………………………...….…………… 

Sinh hoạt xã hội: ……………...………………………………………….…..………. 

Khen thưởng (nếu có): …………………………………...…..…………….………...… 

Kỷ luật (nếu có): …………………………………………………….…….…………… 

 

III. QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

- Họ tên Cha: …………………………………….. Năm sinh: .…………..….……….. 

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………..……….…...…….. 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………..…………... 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 3 x 4 



 

 

- Họ tên Mẹ: ……………………………………..… Năm sinh: …..……………………. 

- Nghề nghiệp: ………………………………………………………..……………….. 

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………..………... 

 

IV. QUAN HỆ TRONG ĐẠO 

- Đạo hiệu Nghiệp sư: …………………………………………………..………………...… 

- Giáo phẩm: ……………………………….……. Điện thoại: ……….……………… 

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………...………... 

- Chức vụ đã qua hoặc hiện nay trong Giáo hội (nếu có): ..................................................... 

     …………………………................................................................................................. 

Con xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái con xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước Pháp luật. 

 

 …………., ngày …… tháng ….. năm 20……. 

(Người khai ký và ghi họ tên) 

 

 

Hồ sơ online (đính kèm): 

1. Đơn đăng ký theo mẫu (có xác nhận của thầy Nghiệp sư). 

2. Sơ yếu lý lịch Tăng Ni theo mẫu. 

3. Giấy chứng điệp thụ giới. 

4. Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc học viện Phật giáo (nếu có). 

5. Ảnh CCCD hoặc CMND (chụp ảnh 2 mặt). 

 

 


