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M.0 – 2020 

 

                                                 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ 

 

 

 
 

 

HỒ SƠ TUYỂN SINH  
CỬ NHÂN PHẬT HỌC 

 

 

 

  

 

 Họ và tên : ............................................................................................... 

 Pháp danh : ............................................................................................. 

 Pháp tự  : ................................................................................................. 

 Năm sinh : ..........................Nơi sinh : .................................................... 

 Địa chỉ thường trú : …………………………………………................ 

 

Hồ sơ tuyển sinh (M.1 – 2020) gồm có: 

 1. Một (01) Đơn xin dự thi (theo mẫu M.2 – 2020) 

 2. Một (01) Giấy xác nhận và giới thiệu của BTS Tỉnh/Thành hội (theo mẫu M.3 – 2020) 

 3. Một (01) Bản lý lịch Tăng/Ni thí sinh (theo mẫu M.4 – 2020) 

 4. Một (01) Bản sao Chứng điệp thọ giới (có công chứng) 

 5. Một (01) Bản sao văn bằng Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có công chứng) 

 6. Một (01) Bản sao văn bằng Tốt nghiệp TCPH hoặc tương đương (có công chứng) 

 7. Một (01) Bản sao khai sinh (có công chứng) 

 8. Một (01) Bản chứng nhận sức khỏe tốt 

 9. Bốn (04) Ảnh rời 3x4 (chụp thẳng mới nhất)  



 

 

M.1 – 2020 
 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

HỒ SƠ TĂNG NI THÍ SINH DỰ THI TUYỂN 

SINH CỬ NHÂN PHẬT HỌC 

KHÓA XI 

(2020 - 2024) 
 

 
 

Số: …………….. 

 

Họ & tên :  .................................................................................................................     

Pháp danh hoặc Pháp tự thường dùng :  ....................................................................  

Địa chỉ :  ....................................................................................................................  

Đơn vị :  .....................................................................................................................  

 

 

 

GỒM CÓ:  

 

1. Một đơn xin dự thi:………………………………………………………......... 

2. Một Giấy xác nhận và giới thiệu của BTS Tỉnh/Thành hội Phật giáo…...........  

3. Một bản khai lý lịch Tăng Ni thí sinh (có xác nhận của BTS Tỉnh/Thành hội 

Phật giáo) ........................................................................................................... 

4. Một bản sao Chứng điệp thọ giới (có công chứng)................................................... 

5. Một bản sao văn bằng Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có công chứng).. 

6. Một bản sao văn bằng Tốt nghiệp TCPH hoặc tương đương (có công chứng).... 

7. Bản sao khai sinh có công chứng …………………………….….………….... 

8. Một giấy chứng nhận sức khỏe tốt………..…………………………………... 

9. Bốn ảnh rời 3x4 (chụp thẳng mới nhất)…… …….………………………......   



 

 

M.2 – 2020 

 

 
    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    BTS Tỉnh/Thành :…………………...…     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XIN DỰ THI 
 

Kính gửi : Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế 

  

 Con tên là :  .............................................................................................................  

 Pháp danh (hoặc Pháp tự) thường dùng  ................................................................  

 Sinh ngày :  .............................................................................................................  

 Nơi sinh : ................................................................................................................  

 Thường trú tại chùa :  .............................................................................................  

 Địa chỉ :  ..................................................................................................................  

 Môn thi:  + Môn bắt buộc: - Phật học căn bản & Văn học Việt Nam 

+ Môn tự chọn: - Hán văn      - Anh văn        hoặc - Trung văn 

 Nay con đệ đơn này kính xin Hội đồng Điều hành Học viện chấp nhận cho con 

được tham dự kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI (2020  – 2024) Học 

Viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. 

                                                                                       Ngày .... tháng....năm 20… 

Kính đơn 

Ý kiến của Bổn sư/Y chỉ sư : 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.3 – 2020 

 
 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             BTS Tỉnh, Thành hội        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 .......................................................................        

 .......................................................................  

  : .......................................................  

 Số : .......................................................  

 

GIẤY XÁC NHẬN VÀ GIỚI THIỆU  

 

Ban Trị sự Tỉnh/Thành hội Phật giáo :  ..........................................................  

Giới thiệu Tăng (Ni) sinh  :  ............................................................................  

Thế danh :   ............................................................................................  

Sinh năm :  ......................................................................................................  

Là đệ tử của :  ..................................................................................................  

Hiện trú tại chùa :  ...........................................................................................  

Địa chỉ :  ..........................................................................................................  

- Tư cách đạo đức :  ......................................................................  

- Quá trình tu học và sinh hoạt :  ..................................................  

Đề nghị : ..........................................................................................................   

 .........................................................................................................................   

 

                                                                              Ngày ......tháng...... năm 20… 

                                                                                       TM. BAN TRỊ SỰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M.4 – 2020 

 

 
GIÁO HỘI  PHẬT GIÁO VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 BTS Tỉnh/Thành : ...............................   
 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH TĂNG NI SINH 

                                       (Thi tuyển vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế) 

 

 

 

 

I. PHẦN SƠ YẾU : 

- Họ và tên: …………………………………………………………................... 

- Pháp danh………………................ Pháp tự: …………..........................…....... 

- Ngày và nơi sinh: …………………………………………………………....... 

- CMND số: ....................... Cấp ngày: ................... tại: ....................................... 

- Quê quán:............................................................................................................ 

- Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ............................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... 

- Hiện trú: .............................................................................................................. 

- Phường/Xã: .................................... Quận/Huyện): …........................................ 

- Tỉnh/thành phố:................................................................................................... 

- Trình độ văn hóa: ............................................................................................... 

Ngoại ngữ: ............................................................................................... 

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

Chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ: ........................................................... 

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

- Ngày, tháng, năm và nơi xuất gia: ...................................................................... 

............................................................................................................................. 

- Ngày, tháng, năm và nơi thọ giới: ...................................................................... 

............................................................................................................................... 

- Bổn Sư: ............................................Chùa: ........................................................ 

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH : 

1. Họ và tên cha: ........................... tuổi : ...........................................................  

     Nghề nghiệp:  ........................................................................................  ......  

 Hiện trú: ........................................................................................................  

2. Họ và tên me: ........................... tuổi :  ..........................................................  

Nghề nghiệp: ................................................................................................  

Hiện trú : .......................................................................................................  

3. Anh chị em ruột của bản thân (tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ ) :  

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 

 

 

Ảnh 

3x4 

 

 

 

 

 



 

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 

III. TÓM TẮT TIỂU SỬ BẢN THÂN : (Từ 8 tuổi đến nay) 

Nêu rõ từng thời gian (năm) từ khi còn nhỏ đến nay làm gì ? Ở đâu ? (kể rõ 

từng giai đoạn hoạt động chủ yếu từ nhỏ đến nay) ................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ..............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................    

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

A. Xuất gia tu học : 

Tổ chức hệ phái gốc :  .......................  ...............................................................  

Chuyển hệ phái : ................................  ...............................................................  

Đã thọ giới vào năm : ................ Giới đàn : .......................................................  

 ...........................................................  ...............................................................  

B. Các lớp đã thọ huấn : 

Về Phật giáo : ....................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

Về xã hội : ..........................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

Các phong trào, đoàn thể : .................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 ................................................................  ...............................................................  

 

Con xin tự cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có 

gì sai trái, con xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

                                                                                

                                                                                           Ngày..... tháng......năm 20… 

                                                                                              (Người khai ký tên) 

       XÁC NHẬN: 

Của Ban Trị sự Tỉnh/Thành hội Phật giáo 
 

 

 
  

 

 

 

 


