
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN TRỊ SỰ 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN 

“THIỆN HOA” - 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN THỌ GIỚI  ……………………………………….. 

 

Kính gửi:  

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; 

- Ban Tổ chức Đại Giới đàn “Thiện Hoa”. 

Thế danh (viết bằng chữ in hoa): ......……………………………………………....……. 

Pháp danh (viết bằng chữ in hoa): …………………………..………………………......... 

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………tại: ………………..………............... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………. 

ấp (khu phố)…………………………………….. xã (phường) …………………………. 

huyện (thị/thành/quận): ………………..………... tỉnh (thành) ...………………..……… 

Hiện đang tu học tại chùa: ……………………………………………………………… 

ấp (khu phố)…………………………… xã (phường) …………………………………… 

huyện (thị/thành/quận) : ………………..………... tỉnh (thành) ...……………………… 

Xuất gia ngày: …… tháng …… năm ……… tại chùa: …………………......................... 

xã (phường): …………………huyện (thị, thành): ……………..  tỉnh (thành) ..……….... 

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

Đã thọ giới: ……………….. tại Giới đàn do…………..………………………..…... tổ 

chức ngày……..  tháng…….  .năm……......  

Nay, con kính xin Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Ban Tổ chức Đại Giới đàn 

THIỆN HOA - 2022 chấp thuận cho con được đăng ký thọ giới: ..…………............. 

Điện thoại liên lạc: ………………………………….. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

...................., ngày ....... tháng ........năm 2022 

Kính đơn            



Ý KIẾN CỦA BỔN SƯ hoặc Y CHỈ SƯ: 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Ý KIẾN BAN TRỊ SỰ GHPGVN CẤP HUYỆN:  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 

Hồ sơ gồm có: 
*Thủ tục chung cho tất cả Giới tử: 

- 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu); 

- 03 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);                              

- 03 ảnh 3x4 (không chít khăn, mang kính); 

- Giấy Giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh (đối với Giới tử ngoài tỉnh). 

*Đối với Giới tử thọ giới Sadi/Sadi Ni: 

- 03 bản photo Giấy chứng nhận xuất gia do Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh cấp, Ban Tổ chức không tiếp 

nhận Đơn xin phát nguyện xuất gia (trong tỉnh). 

- 03 bản photo chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông cơ sở hoặc tương đương (chứng 

nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi. 

*Đối với Giới tử thọ giới Thức xoa: 

- 03 bản photo Chứng điệp thọ giới Sadi Ni (chứng nhận sao y bản chính); 

- 03 bản photo chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông cơ sở hoặc tương đương (chứng 

nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi. 

*Đối với Giới tử thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni:  

- 03 bản photo Chứng điệp thọ giới Sadi/Thức xoa (chứng nhận sao y bản chính); 

- 03 bản photo chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương (chứng 

nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi. 

*Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ: ngày 01/04/2022 (nhằm mùng 1/03/Nhâm Dần). 

*Lưu ý: Ban Tổ chức không thu bất kỳ lệ phí nào của Giới tử. 

 


