GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tỉnh…………………………
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Huyện……………………
Ảnh 3 x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dành cho tu sĩ Phật giáo)

Họ và tên: ( ghi chữ in)………………...............................................…………………

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

Ngày, tháng, năm sinh: …………................. Nơi sinh: …..…………………………...
Nguyên quán: …………..................................................................................................
CMND số: ………………………… Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: …………...
Dân tộc: …………………… Quốc tịch: …………………… Tôn giáo: ……………...
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………….
Tự viện đăng ký tạm trú tu học: ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm xuất gia: ………………….. Nơi xuất gia: …………………………
…………………………………………………………………………………………..
Bổn sư: ……………………………… trụ trì (chùa): …………...................………….
…………………………………………………………………………………………..
Trình độ: - Văn hóa: …………….. - Phật học: ……………. - Ngoại ngữ: …………...
Thọ giới: …………………… năm ……………… Nơi thọ giới: ……………………...
…………………………………………………………………………………………...
Giới phẩm:……………………..…Giáo phẩm:………………………………………....
Sơn môn, tông phong, pháp phái: ……………………………………………………....
Chức vụ hiện nay trong đạo: …………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………..
* Quá trình tu học va hoạt động phật sự, hoạt động của bản thân:
Từ ngày, tháng, năm
Làm gì?
Ở đâu?
đến ngày, tháng, năm

Đã đi nước ngoài (tên nước, thời gian, làm gì): ………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Khen thưởng của Giáo hội và các tổ chức xã hội: ……………………………………...

QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Họ và tên cha: …………………………………………….. Sinh năm: ………………..
Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
Họ và tên mẹ: ………………………………………………Sinh năm: ………………..
Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...

Anh Chị em ruột:
Quan
hệ

Họ và tên

Sinh
năm

Nghề nghiệp

Nơi làm việc hoặc chỗ ở
hiện nay

Nguyện vọng: …………. . .……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Tôi xin cam kết những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai, tôi xin
chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.
XÁC NHẬN CỦA UBND hoặc
CÔNG AN PHƯỜNG/ XÃ

……………., ngày …... tháng …… năm…...
NGƯỜI KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)

