
GIÁO PHẬN CẦN THƠ 

         LỚP DỰ TU 

  

THÔNG BÁO 

v/v thi tuyển vào Lớp Dự tu của Giáo phận, niên khóa mới 2021-2022 

  
 

Kính trình quý Cha, 

Được sự hướng dẫn và cho phép của Đức Cha Stêphanô, con xin thông báo đến quý 

Cha chương trình thi tuyển vào Lớp Dự Tu Giáo phận, niên khóa 2021 - 2022, như sau: 
 

I. GIỚI THIỆU – HỒ SƠ 

1. Giới thiệu: Chúng con xin quý Cha Sở chỉ giới thiệu lên Đức Cha và Ban Tuyển sinh 

những em có biểu hiện rõ về thiện chí đi tu, cùng hội đủ những điều kiện cơ bản sau: 
 

- Là nam thanh niên công giáo, đã được rửa tội và thêm sức 

- Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc trung học phổ thông  

- Tuổi từ 18 đến 25 

- Cư trú thường xuyên tại họ đạo gốc 

- Đời sống đạo đức cá nhân và nền tảng gia đình tốt đẹp 

- Sức khỏe tốt 
 

2. Hồ sơ gồm có: 
ơ 

- Đơn xin dự thi của ứng sinh (chính ứng sinh viết tay, theo mẫu) 

- Giấy giới thiệu của Cha Sở (Cha Sở điền trực tiếp những thông tin được đề nghị, 

theo mẫu) 

- Bản sao học bạ của 3 năm trung học (và kết quả học tập của cao đẳng-đại học, 

nếu có) 

- Giấy kết quả khám sức khỏe (đặc biệt về tim mạch, cột sống, các kết quả xét nghiệm 

Siêu vi B, tiểu đường, HIV) 
 

* Nếu họ đạo quý Cha có ứng sinh muốn dự thi, xin quý Cha giúp các em liên lạc với 

Cha Pl. Lê Hoàng Thanh (ĐT: 0986 685 201; Email: paulthanhle@yahoo.com) để : 

+ nhận các mẫu hồ sơ: đơn xin dự thi (của ứng sinh) và giấy giới thiệu (của Cha Sở)  

+ có thể nhận tài liệu ôn tập các môn Giáo lý, Thánh kinh, Việt văn 
 

3. Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót ngày 3.8.2021 
 

4.  Địa chỉ nộp hồ sơ: Lm. Pl. Lê Hoàng Thanh, Trung tâm Mục vụ - 480A Cách Mạng 

Tháng Tám – Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy - Cần Thơ.  
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II. CHƯƠNG TRÌNH THI TUYỂN 
 

1. Ngày thi: Thứ Ba (10.8.2021) và Thứ Tư (11.8.2021) 

- Sáng Thứ Ba, 10.8.2021: Ứng sinh tập trung  

- Chiều Thứ Ba, 10.8.2021: Thi tuyển 

- Sáng Thứ Tư, 11.8.2021: Thi tuyển 

- Chiều Thứ Tư, 11.8.2021: Thi tuyển (kết thúc lúc 15h00’) 

2. Môn thi: Bốn môn - Giáo lý, Thánh kinh, Việt văn, Anh văn 

a. Giáo lý: Quyển GIÁO LÝ NĂM THỨ TÁM và quyển GIÁO LÝ NĂM THỨ CHÍN 

của Giáo phận Cần Thơ.  

b. Thánh kinh: Kiến thức cơ bản về Thánh kinh 

c. Việt văn: 

      - Sử dụng các dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu hỏi…) 

      - Chính tả (viết đúng chính tả) 

      - Bài luận (phát biểu cảm nghĩ) 

d. Anh văn: Trình độ căn bản 

e. Ngoài ra, các ứng sinh phải thực hiện một cuộc vấn đáp về những điều cần thiết 
 

3. Địa điểm thi: Trung tâm Mục vụ - 480A Cách Mạng Tháng Tám - Bùi Hữu Nghĩa, 

Bình Thủy - Cần Thơ. 
 

III. VÀI LƯU Ý 
 

1. Các Ứng sinh tập trung vào sáng Thứ Ba ngày 10.8.2021 (trước 8h00’) tại Trung Tâm 

Mục Vụ. Kỳ thi sẽ kết thúc vào lúc 15h00’ Thứ Tư, ngày 11.8.2021. Xin các ứng sinh 

mang theo CMND (hay CCCD) và những đồ dùng cá nhân. Các ứng sinh có thân nhân đi 

cùng (có nhu cầu nghỉ đêm), xin báo trước để việc đón tiếp được chu đáo. 

2. Sau kỳ thi, Ban Tuyển sinh sẽ báo kết quả đến đến Cha Sở của các em và từng em trúng 

tuyển. Ban Tuyển sinh sẽ có những hướng dẫn tiếp theo để chuẩn bị gia nhập Lớp Dự tu 

niên khóa mới. 

3. Dự kiến ngày tập trung của các em trúng tuyển: chiều Thứ Tư, ngày 1.9.2021. 

 
 

Kính xin quý Cha khuyến khích và hướng dẫn các ơn gọi của họ đạo, để các em có 

sự chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới.  

Con chân thành cảm ơn quý Cha ! 
 

                      Cần Thơ, ngày 13 tháng 5 năm 2021.           

                Kính thư 

 
 

                                                             Lm. Pl. Lê Hoàng Thanh 

                                                             Đặc trách dự tu              


