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THƯ GIỚI THIỆU  

ỨNG VIÊN DỰ THI TUYỂN SINH LỚP T6 (2023-2026) 

Chương trình Trung cấp Thần học dành cho các ứng viên thuộc Tỉnh/TP từ Bình Định đến Quảng Trị 

[Thư Giới thiệu của Quản nhiệm] 

 

I. PHẦN DÀNH CHO ỨNG VIÊN: 

Ứng viên điền đầy đủ các chi tiết trong phần này và gửi trực tiếp đến Quản nhiệm Chi hội mà mình 

đương là thuộc viên chính thức để Quản nhiệm giới thiệu cho ứng viên.  
 

Họ và Tên: ........................................................................................................... Năm sinh ......................  

Địa chỉ thường trú (theo CCCD/sổ Hộ khẩu): ...........................................................................................  

 ............................................................................................................. Thuộc Tỉnh/TP: ...........................  

Là thuộc viên chính thức của Chi hội:  ................................................ Thuộc Tỉnh/TP: ...........................  

Điện thoại của ứng viên: ....................................... Điện thoại của người thân: ..........................................  
 

II. PHẦN GIỚI THIỆU CỦA QUẢN NHIỆM: (đề nghị đánh giá và giới thiệu cách trung thực nhất) 

Thưa quý Quản nhiệm, 

Ứng viên có tên trên đây đang tiến hành làm thủ tục dự thi tuyển sinh Lớp T6 (chương trình Trung cấp 

Thần học). Ứng viên cần sự giới thiệu của quý Quản nhiệm về tư cách đạo đức, học lực, lẫn đời sống tâm 

linh của ứng viên. Xin quý Quản nhiệm vui lòng hoàn tất các phần giới thiệu sau đây, đồng thời “niêm kín” 

và gửi “Thư Giới Thiệu” này cách trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện trước ngày 30/04/2023 về cho Văn 

phòng Viện Thánh Kinh Thần Học (Địa chỉ gửi thư: Văn phòng Viện Thánh Kinh Thần Học - Tổ 15, 

KP.5, Đ. Bình Trưng, P. Bình Trưng Đông, Thủ Đức, Tp.HCM).  
 

1. Ứng viên này đã sinh hoạt tại Chi hội mà quý vị Quản nhiệm mấy năm? .................................... năm 

2. Mức độ quen biết của quý vị đối với ứng viên này: 

 Biết rất rõ.     Biết bình thường.    Biết đôi chút.    Không biết gì. 

 Mức độ quen biết khác [ghi rõ nếu có: ...................................................................................... ]     

3. Ứng viên này có từng giữ chức vụ gì trong Chi hội không? 

 Không có.    Có [ghi rõ chức vụ: ............................................................................................ ]   

Có hoàn thành tốt chức vụ đó không (nếu đã từng giữ chức vụ gì trong Chi hội)? 

   Có.    Không [ghi rõ lý do: ...................................................................................................... ]  

4. Ứng viên này có sốt sắng tham gia vào các công tác trong Chi hội không? 

 Rất sốt sắng.    Bình thường.    Không sốt sắng.    Không biết rõ. 

Những công tác mà ứng viên từng góp phần trong Chi hội: .................................................................  

 ............................................................................................................................................................. ] 

Ứng viên có tinh thần trách nhiệm trong các công tác được giao không? 

 Rất có tinh thần trách nhiệm.     Bình thường.    Không biết rõ. 

 Không có tinh thần trách nhiệm [Lý do: .................................................................................... ] 
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5. Ứng viên này có thường xuyên sinh hoạt với các ban ngành, học lớp Trường Chúa nhật hay các lớp 

học Kinh Thánh khác được tổ chức ở Chi hội hay không? 

 Thường xuyên.    Bình thường.    Không thường xuyên.    Không biết rõ. 

 Mức độ khác [ghi rõ: ..................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................ ] 

6. Ứng viên này có chuẩn mực trong vấn đề tình cảm không? 

 Rất chuẩn mực.    Bình thường.    Không biết rõ. 

 Không chuẩn mực [ghi rõ lý do: .................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................ ] 

7. Ứng viên này có chuẩn mực trong vấn đề tài chính không? 

 Rất chuẩn mực.    Bình thường.    Không biết rõ. 

 Không chuẩn mực [ghi rõ lý do: .................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................ ] 

8. Ứng viên này có chuẩn mực trong các mối quan hệ với người khác trong Chi hội lẫn ngoài xã hội 

không? 

 Rất chuẩn mực.    Bình thường.    Ít tiếp xúc với người khác.    Không biết rõ. 

 Không chuẩn mực [ghi rõ lý do: .................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................ ] 

9. Ứng viên này có từng bị kỷ luật gì ở Chi hội hay không? 

 Không có.    Có [ghi rõ lý do bị kỷ luật: ..................................................................................  

 ........................................................................................................................................................ ] 

10. Ứng viên này có quan điểm nào sai lệch với Kinh Thánh và lệch lạc trong Tín lý không? 

 Không có.    Có [ghi rõ quan điểm sai lệch của ứng viên nếu có: ..........................................  

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

 ........................................................................................................................................................ ] 

11. Tinh thần thuận phục của ứng viên này ra sao? 

 Rất tốt.    Bình thường.    Không biết rõ. 

 Không có tinh thần thuận phục [ghi rõ lý do: .............................................................................  

 ........................................................................................................................................................ ] 

12. Khả năng lãnh đạo của ứng viên này ra sao? 

 Rất tốt.    Bình thường.    Yếu kém.    Không biết rõ. 

13. Khả năng giao tiếp và truyền đạt của ứng viên này ra sao? 

 Rất tốt.    Bình thường.    Yếu kém.    Không biết rõ. 

14. Khả năng học tập và tiếp thu của ứng viên này ra sao? 

 Rất tốt.    Bình thường.    Yếu kém.    Không biết rõ. 

15. Ngoài ra, ứng viên còn có điều nào chưa tốt, cần khắc phục không? 

 Không có.    

 Có [ghi rõ chi tiết: .........................................................................................................................  

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................................... ] 

16. Nhìn chung về tư cách đạo đức của ứng viên? 

 Rất tốt.    Bình thường.    Cần khắc phục thêm.    Không biết rõ. 

17. Gia đình của ứng viên (Cha mẹ, anh chị em) có tin Chúa hết chưa? 

 Tin Chúa hết.     Chỉ có một số người tin Chúa.    Ứng viên chỉ tin Chúa một mình. 

 Mức độ sinh hoạt thường xuyên của họ với Chi hội ra sao? 

 Trung tín.    Bình thường.    Không thường xuyên. 

Xin quý vị cho biết thêm về gia đình của ứng viên? 

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

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

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

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

III. Ý KIẾN CỦA QUẢN NHIỆM: 

Quý Quản nhiệm có ý kiến gì về việc xét cho ứng viên này dự thi tuyển sinh Lớp T6 (2023-2026)? 

 Xin cứu xét cho ứng viên được dự thi. 

 Không cứu xét cho ứng viên được dự thi. 

 Tùy vào quyết định của Ban Điều Hành Viện Thánh Kinh Thần Học. 

[Lý do: ...................................................................................................................................  

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

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

 .............................................................................................................................................. ] 

 

 

 

............................................ , ngày………tháng………năm 2023 

                        Quản nhiệm Chi hội .......................................  

                                     Ký, đóng dấu và ghi rõ Họ Tên 

 

 

 

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


