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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 
CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2021                                                      

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH 

 I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:  

Vào những tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục làm ảnh hưởng 

đến nhiều hoạt động trong các lĩnh vực, xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học và tôn giáo, 

v.v… trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, trong đó có hoạt động Phật sự 

của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bằng trí tuệ tập thể, 

tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của quý Tôn đức lãnh đạo; mặc dù vẫn thực hiện 

nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo 

Thành phố đã nêu cao vai trò lãnh đạo, tăng cường chỉ đạo công tác Phật sự đối với 

quý Ban Chuyên ngành trực thuộc và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 24 

quận/huyện cần mạnh dạn vận dụng khoa học công nghệ trong mọi hoạt động Phật sự, 

như: Giao dịch online, trao đổi trực tuyến, định hướng điều chỉnh kế hoạch hoạt động 

Phật sự của từng Ban nhằm đơn giản hóa quy trình, rút ngắn lộ trình hoạt động, đẩy 

nhanh tiến độ diễn tiến, đạt được những hiệu năng tối ưu trong mọi lĩnh vực công tác, 

đáp ứng đúng trọng tâm các mục tiêu, khắc phục mọi tồn đọng, tháo gỡ các vướng 

mắc, v.v…góp phần ổn định và phát triển nhanh mọi hoạt động Phật sự nhằm hướng 

đến mục đích xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố là một tổ 

chức thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết dân tộc, xứng đáng là một Giáo hội 

mang tên Bác luôn năng động, sáng tạo đi đầu cùng Giáo hội, vì Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam.  

Đồng hành cùng dân tộc hướng đến kỷ niệm và chào mừng các lễ trọng của 

quốc gia trong năm như: Đón mừng Xuân Tân Sửu - Tết cổ truyền của Dân tộc - 2021, 

kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 

75  năm thành lập ngành An ninh Nhân dân, 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ và kỷ 

niệm các ngày lễ lớn khác như: 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), giỗ 

Quốc tổ Hùng Vương (10/3/ÂL), kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), 81 năm ngày Khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940 - 

23/11/2021), kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ (23/11/1946 - 
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23/11/2021), kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - nhiệm kỳ 2021-2026, Lễ hội toàn dân tham gia cuộc 

bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026, Đại lễ Phật đản và khóa An cư Kiết hạ truyền thống PL.2565, lễ Tưởng niệm lần 

thứ 58 ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành 

lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981-07/11/2021), Đại lễ Tưởng niệm lần thứ 

713 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.  

Trên cơ sở đó, công tác Phật sự của GHPGVN Thành phố được thực hiện qua 

sự hoạt động tích cực của các Ban chuyên ngành như: Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, 

Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, Kinh tế Tài chánh, Từ thiện Xã 

hội, Phật giáo quốc tế, Thông tin - Truyền thông, Pháp chế, Kiểm soát, Phân ban Ni 

giới, báo Giác Ngộ, cùng với sự hoạt động của 24 Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện 

và các cơ sở Tự viện, từ thiện… trong toàn Thành phố, với sự quan tâm hỗ trợ nhiệt 

tình của lãnh đạo Thành phố - quận/huyện - phường/xã, sự đồng tình ủng hộ của Tăng 

Ni, Phật tử, tín đồ, doanh nhân, doanh nghiệp, những người yêu mến đạo Phật Thành 

phố, v.v… Tất cả đã góp phần cho sự thành tựu về công tác Phật sự năm 2021 của 

GHPGVN TP. HCM, được tổng kết như sau: 

 II/ CÁC PHẬT SỰ ĐẠT ĐƯỢC:  

 A. CÔNG TÁC TỔ CHỨC: 

 1. Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020: 

Theo truyền thống hàng năm, đồng thời cũng theo sự  thống nhất chung của 

Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN Thành phố (BTS GHPGVN TP) đã tiến 

hành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2020 vào ngày 26/01/2021. Hội 

nghị được diễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng, tràn đầy niềm hoan hỷ 

của toàn thể đại chúng, dưới sự chứng minh của quý Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng 

Chứng minh (HĐCM), Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong 

dịp này, Trung ương Giáo hội, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đã 

trao tặng bằng Tuyên dương Công đức và bằng Công đức các cho tập thể (đơn vị, cơ 

sở) và cá nhân (Tăng Ni, Phật tử) đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Phật 

sự năm 2020 do Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đề ra.  

 2. Thăm và chúc Tết cổ truyền năm Tân Sửu - 2021: 

Nhằm giữ vững nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc, phát huy tinh thần đoàn 

kết, gắn bó tương kính trong tổ chức Giáo hội và thắt chặt mối quan hệ với các ngành, 

các cấp của lãnh đạo Thành phố; nhân dịp Xuân Tân Sửu - Tết cổ truyền của Dân tộc, 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố cũng như các Ban Trị sự Phật giáo Q/H đã tổ 

chức thăm và chúc Tết quý Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Trung ương hiện 
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đang trú xứ trên địa bàn TP.HCM và các cơ quan lãnh đạo Thành phố, cùng địa 

phương liên hệ. Cũng trong thời điểm này, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố đã tiếp đón 

đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ban Dân vận, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo, Công an TP.HCM và các hội đoàn 

như: Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, v.v… đến thăm và 

chúc Tết BTS GHPGVN Thành phố. 

 3. Đại lễ Phật đản PL.2565: 

Tiếp nối các sự kiện nêu trên, thực hiện Thông bạch số 069/TB-HĐTS, ngày 

01/4/2021, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng 

dẫn các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh/thành trong cả nước tiến hành tổ chức “Đại 

lễ Phật đản PL.2565” từ mùng 08 - 15/4/Tân Sửu (19 - 26/5/2021) tại các địa phương 

theo truyền thống Phật giáo Việt Nam. Được sự chấp thuận và hỗ trợ nhiệt tình của 

lãnh đạo cũng như các Sở, Ban/Ngành Thành phố, Ban Trị sự GHPGVN Thành phố 

đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2565 trong điều kiện tiếp tục tăng cường 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào sáng ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu 

(26/5/2021) tại Chánh điện Việt Nam Quốc Tự với sự tham dự của đại diện Ban 

Thường trực HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố. Trước đó, vào lúc 06 

giờ 00 - mùng 08/4/Tân Sửu (19/5/2021), Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đã tổ chức 

lễ Tắm Phật truyền thống tại Chánh điện Việt Nam Quốc Tự với sự tham dự của đại 

diện lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố trong khuôn khổ 

không quá 30 thành viên đã được kiểm tra y tế trước đó.  

 4. Suy cử, suy tôn: 

 Sáng ngày 01/12/2021, tại chùa Vĩnh Nghiêm - quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, nhân 

lễ Tưởng niệm tuần thứ 6 Đức Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Đại lão 

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ), Ban Thường trực HĐCM GHPGVN đã có phiên họp đặc 

biệt về việc thống nhất suy cử ngôi vị Quyền Pháp chủ GHPGVN. 

Tại đây, Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng - Phó Pháp chủ kiêm 

Thư ký Ban Thường trực HĐCM đã đọc tờ trình về việc suy cử Đức Trưởng lão Hòa 

thượng Thích Trí Quảng - Đệ nhứt Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật 

Ban Thường trực HĐCM GHPGVN lên ngôi vị Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Quý Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng tham dự phiên họp đều thống nhất 

đồng thuận việc suy cử Hòa thượng Thích Trí Quảng đảm nhiệm Quyền Pháp chủ 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Tại Hội nghị kỳ 6 khóa VIII TW.GH, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã 

trọng thể thực hiện nghi thức suy tôn ngôi vị Quyền Pháp chủ GHPGVN nhiệm kỳ 

2017-2022 đối với Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng như Giáo luật quy 
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định. Tất cả đại biểu tham dự tại các điểm cầu trực tuyến của Hội nghị đều khởi thân 

trang nghiêm nhứt tâm niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư 03 lần để tác pháp Yết ma 

thành tựu, thông qua. 

 5. Tổ chức, tham dự, hội thảo và học tập:  

- Tổ chức thành công “Pháp hội Dược sư” tại các cơ sở Tự viện (Việt Nam 

Quốc Tự, Chùa Phổ Quang, Chùa Thanh Tâm, Chùa Huê Nghiêm, Chùa Ấn Quang) là 

cơ quan hành chánh của Giáo hội Thành phố nhằm hướng đến “Kỳ quốc thới dân an, 

nguyện phong điều vũ thuận” trong tháng Giêng, Xuân Tân Sửu - 2021. 

- Tiếp các phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính quyền, Sở, Ban/Ngành 

Thành phố/quận/huyện, các Tôn giáo bạn đến thăm, chúc mừng Tết Nguyên Đán - Xuân 

Tân Sửu 2021. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp quận/huyện 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị Phật giáo trực thuộc, như: Tp. Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, 

Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ… đạt được tỷ lệ 100%. 

- Tham dự Lễ tưởng niệm lần thứ VII ngày viên tịch cố Đại lão HT. Thích Trí 

Tịnh - Đệ nhứt Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN. 

- Tổ chức thành công Lễ tưởng niệm lần thứ VIII ngày viên tịch cố Đại lão        

HT. Thích Từ Nhơn - Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN. 

- Tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội do Trung ương Giáo hội tổ chức ngày 

27/4/2021 tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội. 

- Kết hợp với Trung ương Giáo hội tổ chức thành công lễ tang Hòa thượng 

Thích Nhựt Ấn - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, 

Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân. 

- Viếng tang: Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Phó Pháp chủ 

HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Từ Hương - Thành viên HĐCM, Chứng minh 

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường - 

Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cần Thơ; Hòa thượng 

Thích Huệ Xướng - Nguyên Chánh Đại diện Ban Đại diện Phật giáo quận Tân Bình. 

- Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2565 tại TP.HCM trong khuôn khổ 

tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tiếp các phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính quyền, Sở, Ban/Ngành Thành 

phố/quận/huyện, các Tôn giáo bạn đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2565. 

- Tham gia đoàn UBMTTQVN Thành phố dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ 
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Chí Minh tại Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh và tượng đài Bác nhân kỷ niệm 131 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021).  

- Tổ chức thành công lễ Tưởng niệm lần thứ 24 ngày viên tịch Trưởng lão Hòa 

thượng Thích Thiện Hào (Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, nguyên Trưởng 

ban Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM), lễ Tưởng niệm lần thứ 49 ngày viên tịch Trưởng 

lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích Thiện Hòa và chư Tôn đức tiền 

bối hữu công với Đạo pháp và dân tộc trong các thời kỳ.  

- Tham dự giao lưu tại trụ sở UBMTTQVN Thành phố với chủ đề “Học tập và 

làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 131 

ngày sinh của Bác. 

- Tham dự lễ Truy niệm Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đệ Tam 

Pháp chủ GHPGVN viên tịch được Trung ương Giáo hội tổ chức trang nghiêm trọng 

thể với phương thức trực tuyến tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, ngày 

23/10/2021. 

- Kết hợp với Trung ương Giáo hội và UBMTTQVN Thành phố tổ chức trực 

tuyến thành công Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 - 

07/11/2021) tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.  

- Tổ chức thành công, trong điều kiện giãn cách xã hội, Đại lễ Tưởng niệm – Kỳ 

siêu cán bộ, chiến sĩ hy sinh, đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19, ngày 

18/11/2021 tại Việt Nam Quốc Tự. 

- Tham dự lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu cán bộ, chiến sĩ hy sinh, đồng bào tử vong 

trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành 

ủy tổ chức ngày 19/11/2021 tại Hội trường Thống nhất. 

- Tham dự Hội nghị trực tuyến “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc”, do UBMTTQVN TP tổ chức ngày 23/12/2021. 

- Tham dự Hội nghị kỳ 6 khóa VIII của Trung ương Giáo hội được tổ chức ngày 

31/12/2021 tại văn phòng Thường trực HĐTS GHPGVN. 

 B. VỀ MẶT THỰC HIỆN: 

 1. Công tác Văn phòng: 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành 

phố, năm 2021, lãnh đạo cùng nhân viên Văn phòng Ban Trị sự đã thực hiện tốt các 

mặt công tác Phật sự như sau: 

Tiếp nhận tất cả công văn từ TWGH, các cơ quan Nhà nước, các Ban/Ngành 
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trực thuộc, các Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện, các cơ sở Tự viện và Tăng Ni; xem 

xét lưu trữ, phổ biến, chuyển đến các cơ quan liên hệ, các Ban/Ngành trực thuộc kiến 

nghị giải quyết, trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố xem xét 

quyết định; soạn thảo các báo cáo, các công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ban 

Thường trực Ban Trị sự đến các ngành, các cấp; chuẩn bị tốt các cuộc họp của Ban 

Thường trực Ban Trị sự (trên 30 cuộc họp định kỳ và bất thường) của GHPGVN 

Thành phố, các Lễ hội do Ban Thường trực BTS GHPGVN Thành phố trực tiếp tổ 

chức … Hiện tại, tổng số thành viên toàn Ban Trị sự GHPGVN Thành phố là 92 - 6 = 

86 vị (07 vị Hòa thượng Chứng minh; 79 thành viên), Hòa thượng Thích Minh Cảnh - 

Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, viên tịch năm 2018; 

Thượng tọa Thích Thiện Minh - Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, viên tịch 

năm 2018; Ni trưởng Thích nữ Như Châu - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng 

ban Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo Thành phố, viên tịch năm 

2019; Hòa thượng Thích Viên Giác - Ủy viên Ban Thường trực HĐCM, Chứng minh 

Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, viên tịch năm 2019, Hòa thượng Thích Giác Hà - 

Thành viên HĐCM GHPGVN và Hòa thượng Thích Nhựt Ấn - Ủy viên HĐTS, Phó 

Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đồng viên tịch năm 2021. 

- Hướng dẫn giúp đỡ các Ban/Ngành, cơ sở Tự viện và Tăng Ni có nhu cầu Phật 

sự, thực hiện đúng thủ tục hành chánh, chủ trương của Giáo hội và Pháp luật hiện hành. 

- Kết hợp Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố thực hiện công tác bổ nhiệm trụ trì 

các cơ sở Tự viện còn khuyết vị, xét duyệt các cơ sở Tự viện đăng ký gia nhập 

GHPGVN, thành lập cơ sở tôn giáo trực thuộc theo đúng trình tự thủ tục hành chánh 

quy định và có quyết định công nhận. 

- Xác nhận, giới thiệu, chứng thực tính pháp lý các thủ tục hành chánh liên quan 

đến Giáo hội của các Ban chuyên ngành trực thuộc GHPGVN Thành phố, quý Ban Trị sự 

PG quận/huyện, các cơ sở tự viện và Tăng Ni tại địa phương khi có nhu cầu. 

 2. Công tác điều hành: 

Phân công các vị Chánh/Phó Thư ký, Chánh/Phó Văn phòng trực nhật, giải 

quyết Phật sự tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố và trụ sở Việt 

Nam Quốc Tự, phân nhiệm và cung thỉnh quý Tôn đức Giáo phẩm trong Ban Thường 

trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố tham dự các lễ hội, các buổi họp do các cơ quan 

Nhà nước, các Hội đoàn, các Tôn giáo bạn, các Ban Trị sự Phật giáo tỉnh/thành, quý 

Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện, v.v… Mời dự họp, lễ hội của các Ban chuyên ngành 

trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện và các cơ sở tự viện, như: Phật đản, tổng 

kết công tác Phật sự, bổ nhiệm trụ trì, hội trại, khai hạ, viếng tang, tưởng niệm, v.v… 

Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tạo nên mối quan hệ tốt đẹp trong giao 
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lưu, hợp tác của Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh với các Cơ quan, Hội đoàn, thể 

hiện trách nhiệm và quan tâm của cấp lãnh đạo Phật giáo Thành phố đối với các đơn 

vị, ban, ngành, cơ sở Tự viện trực thuộc. 

3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19: 

- Phát hành kịp thời các văn bản kêu gọi đồng bào phật tử ủng hộ và tham gia tốt 

các quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu cá nhân 

Tăng Ni, Phật tử và tập thể Tự viện trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các quy 

định về phòng, chống dịch như: Chủ động không mở cửa đón tiếp người dân, khách 

thập phương, cộng đồng vào tham gia sinh hoạt các khóa lễ tâm linh, dâng hương, cầu 

nguyện, tham quan, lễ viếng; dừng tất cả mọi sinh hoạt tôn giáo có yếu tố tập trung 

đông người… nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch. 

- Tổ chức nhiều cuộc vận động, tuyên truyền Tăng Ni, Phật tử, đồng bào có đạo, 

những người yêu mến đạo Phật… cố gắng khắc phục khó khăn, tích cực tham gia, 

đóng góp quỹ vắc xin phòng Covid-19, từ thiện, an sinh xã hội, quyên tặng vật tư y tế, 

phương tiện hỗ trợ các bệnh viện tuyến đầu và kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tình nguyện 

tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch, giúp giảm tải áp lực cho y bác sĩ trong công 

tác điều trị bệnh nhân Covid-19. 

- Tập thể Ban Trị sự Phật giáo, Tăng Ni và Phật tử Thành phố là minh chứng 

Phật giáo là tôn giáo với tinh thần nhập thế, luôn đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh 

thần đoàn kết cùng dân tộc trong những lúc khó khăn; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam nói riêng, Tăng Ni, Phật tử Thành phố nói chung sẽ tiếp tục đóng góp, tham 

gia công tác thiện nguyện, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 cùng Thành phố, luôn thực hiện nghiêm các Chỉ thị, chủ 

trương, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Thành phố trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Suốt thời gian qua, hầu hết Tự viện, Tăng Ni và Phật tử Thành phố luôn nghiêm 

túc tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch do Nhà nước, Thành phố Hồ 

Chí Minh quy định; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ 

người nghèo, người gặp khó khăn do dịch bệnh, tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch 

bằng tài vật, nhân lực và tinh thần. 

- Tập thể Ban Trị sự, Tự viện, cơ sở tôn giáo trực thuộc, các điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung đều tạm dừng hoạt động trực tiếp và chuyển sang hoạt động trên các nền tảng 

số, do đó Ban Trị sự vẫn quản lý, kịp thời có những hướng dẫn trong hoạt động Phật sự 

của GHPGVN Thành phố phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. 
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- Được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố dã 

dành khoảng không gian tĩnh lặng với công suất 300 giường tại bệnh viện Dã chiến số 

10 (P. An Khánh, Tp. Thủ Đức) giúp Ban Trị sự Phật giáo Thành phố có nơi thu dung 

điều trị Tăng Ni, Phật tử công quả, lực lượng tuyến đầu không mai bị F0.  Ban Thư ký 

Ban Trị sự Phật giáo Thành phố đã tích cực kết nối Ban Giám đốc bệnh viện điều phối 

trên 300 trường hợp Tăng Ni, Phật tử công quả F0…tại các tự viện trên địa bàn Thành 

phố được điều trị tại bệnh viện, những ca trở nặng được chuyển đến bệnh viện Vinmec 

để điều trị. 

- Kết hợp Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo hội, Ban Tôn giáo Thành 

phố tổ chức thăm, tặng quà đến Ban Giám đốc, đội ngũ y tế, tình nguyện viên tại các 

bệnh viện điều trị bệnh Covid-19, như: Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Dã chiến số 02, 

03, 10, 12, 13 và một số cơ sở Từ thiện của Phật giáo trên địa bàn Thành phố như: 

Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Giác Ngộ, Chùa Nam Thiên Nhứt Trụ, hội Từ thiện Tường 

Nguyên, v.v… 

- Cùng lãnh đạo Thành phố (Ban Dân vận Thành ủy, Ban Thường trực 

UBMTTQVN) và các tôn giáo bạn tổ chức lễ ra quân tình nguyện viên tôn giáo (Tăng, 

Ni, Thầy tu, Nữ tu, Phật tử, tín đồ…) tham gia lực lượng tuyến đầu tại các bệnh viện 

điều trị bệnh Covid-19 trên địa bàn, tri ân và đón các tình nguyện viên (tôn giáo) trở 

về khi hoàn thành tâm nguyện; tất cả đều thể hiện đạo tình giữa tôn giáo và dân tộc 

trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 nhằm hướng đến sự yên bình của người 

dân tại Thành phố và các tỉnh, thành trong cả nước. 

- Ban Từ thiện - Xã hội, tập thể Tự viện, cá nhân Tăng Ni, Phật tử GHPGVN 

Thành phố đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, quyên tặng vật tư y tế, thiện 

nguyện… với tổng trị giá trên 855 tỷ đồng; trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam Thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính quyền, các cơ quan địa 

phương, nhân dân trong công tác phòng, chống dịch nhằm giúp Thành phố luôn ổn 

định và phát triển trong xu thế phát triển quốc gia và quốc tế.  

- Vận động chư Tăng Ni, đồng bào Phật tử, những người yêu mến đạo Phật đóng 

góp quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 1 tỷ 650 triệu đồng.  

- Nhiều Tự viện đã tổ chức nấu và cung cấp trên 50.000 suất cơm mỗi ngày cho 

các bệnh viện Dã chiếu thu dung và điều trị chuyên sâu bệnh nhân nhiễm Covid-19, các 

khu cách ly, phong tỏa, các khu nhà trọ của người dân và công nhân có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn Thành phố. 
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- Vận động trên 600 tình nguyện viên trong tâm thế sẵn sàng ra quân lên đường 

nhận nhiệm vụ trong điều kiện tiêm đủ 2 mũi vaccine theo thời gian quy định của 

ngành y tế, đã có nhiều đợt xuất quân tình nguyện viên Phật giáo với tổng số trên 

250/600 vị đã phục vụ tại các bệnh viện: Dã chiến thu dung số 10, 12, bệnh viện 

Trưng Vương, bệnh viện Nhân dân Gia định, bệnh viện phục hồi chuyên sâu điều trị 

bệnh Covid-19 (bệnh viện Ung bướu 2), v.v… 

- Kịp thời hướng dẫn các cơ sở Tự viện và đồng bào Phật tử áp dụng cách thức 

sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh tại Thành phố, góp phần 

chung tay hành động trong công tác phòng, chống với dịch bệnh Covid-19. 

- Tiếp tục kêu gọi Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo sẵn sàng ủng hộ các chương 

trình an sinh xã hội, hỗ trợ các cá nhân, tập thể có hoàn cảnh khó khăn hậu Covid; 

hưởng ứng, tình  nguyện tham gia phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại 

các bệnh viện trên địa bàn thành phố khi cần thiết, v.v… 

 C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH:  

 1. Ban Tăng sự:  

Thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, năm 2021, 

Ban Tăng sự đã có những hoạt động cụ thể như sau: 

- Lãnh đạo và nhân viên của Ban thường xuyên làm việc vào các ngày hành 

chánh nhằm kịp thời giải quyết các Phật sự có liên quan, vì đây là Ban có nhiều Phật 

sự quan trọng hàng đầu trong hệ thống tổ chức Giáo hội. 

- Kết hợp Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ Phật giáo 

Thành phố thành lập Ban Giảng huấn nhân khóa ACKH PL.2565 của GHPGVN 

Thành phố.   

- Kết hợp Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố tổ chức thành công khóa An cư Kiết 

hạ tập trung PL.2565 tại Chùa Huê Nghiêm - Tp. Thủ Đức cho chư Tăng trẻ có nhu 

cầu tham học nghi lễ Thiền môn. 

- Đã xác nhận 57 + 74 = 131 đơn xin Phát nguyện Xuất gia.  

- Tiếp nhận, duyệt chuyển 102 + 330 = 432 hồ sơ xin cấp Chứng nhận Tăng Ni. 

- Xác nhận, kính chuyển Trung ương Giáo hội đề xuất cấp Phó bản cho 10 

trường hợp.  

- Hợp thức hóa, bổ nhiệm Trụ trì/Ban Quản trị/Ban Hộ tự cho 23 cơ sở Tự viện: 

Chùa Linh Sơn (Q.1); Chùa Pháp Hoa (Q.3); Chùa Trúc Lâm, Chùa Thiền Đức, Chùa 
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Nam Phổ Đà (Q.6); Chùa Quang Minh (Q.7); Chùa Pháp Minh, Chùa Vạn Hải, Chùa 

Giác Ngạn (Q.8); Chùa Long Hoa, Ban Trụ trì chùa Bửu Đà (Q.10); Chùa Linh Quang, 

Chùa Hòa Hưng (Q. BTh); Chùa Thiên An (Q.PN); Ban Quản trị Chùa Hưng Phước 

(Q.GV); Chùa Huyền Trang, Chùa Phước Quang (Q.TB); Chùa Đại Bi (Q.TP); Chùa 

Pháp Bảo, Chùa Nguyên Phước, Tịnh thất Pháp Nhẫn, Chùa Quảng Liên (TP.TĐ). 

 - Xin trùng tu, xây dựng mới 03 cơ sở: Chùa Phước Thành (Q.1), Chùa Giác 

Ngạn (Q.8), Chùa Vĩnh Long (Q.10). 

 - Đăng ký cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất Tôn giáo 05 cơ sở: Niệm Phật 

đường Vạn Hải (Q.6); Chùa Thiên Hoa (Q.7); Chùa Như Lai, Chùa Trúc Lâm (Q.GV); 

Chùa Linh Sơn (H.BC). 

-  Có 16 Tăng Ni (06 Tăng, 10 Ni) xin nhập hộ khẩu vào các Tự viện trong TP. 

- Số lượng Tăng Ni xin chuyển sinh hoạt Phật sự đến các địa phương khác là 27 vị 

(10 Tăng, 17 Ni); tất cả được chuyển và đề nghị TWGH xem xét, giúp đỡ. 

- Đề xuất tấn phong Giáo phẩm tại hội nghị kỳ 6 khóa VIII với kết quả như sau: 

 Hòa thượng: 14 vị 

 Thượng tọa: 50 vị 

 Ni trưởng: 32 vị 

 Ni sư: 56 vị 

- Tổ chức An cư của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: 

Năm nay, do tình hình diễn biến của dịch Covid-19, BCĐ ACKH GHPGVN TP. 

HCM chỉ đạo tất cả thành viên của Ban Trị sự, Thường trực quý Ban chuyên ngành trực 

thuộc GHPGVN TP.HCM và Ban Trị sự GHPGVN 24 Q/H vẫn giữ vững truyền thống 

tâm niệm An cư, chư Tăng trẻ (khoảng 20 vị) An cư tập trung tại Chùa Huê Nghiêm - 

Thành phố Thủ Đức.  

-  Tổ chức ACKH tập trung tại các quận/huyện: 

   Thực hiện kế hoạch tổ chức ACKH do Ban Trị sự GHPGVN Thành phố ban 

hành, Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện đã đăng ký và xin phép tổ chức Trường hạ tập 

trung tại địa phương, mỗi quận/huyện cơ bản ít nhất có 02 Trường hạ tập trung cho Tăng 

Ni (riêng biệt). Năm nay, có 13/24 quận/huyện đăng ký tổ chức 24 Trường hạ tập trung 

với tổng số hành giả là 2.037 Tăng Ni, các trường hợp nhứt Tăng nhứt tự hay nhứt Ni 

nhứt tự, được phép đăng ký tâm niệm An cư tại Trường hạ tập trung của địa phương. 

 Tất cả các Trường hạ tập trung đều thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức 
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như: Thành lập Ban Tổ chức; thỉnh cử Ban Chức sự, Ban Giảng huấn, thời khóa biểu 

tu học, phân công trực nhật, tổ chức thực tập thuyết giảng, viết báo tường ….  

-  Tổ chức ACKH tại chỗ của các Tự viện: 

 Các Tự viện có số lượng Tăng Ni cư trú đông, được phép tổ chức ACKH 

tại chỗ, nhưng phải tham gia sinh hoạt với các Trường hạ tập trung tại địa phương. 

Năm nay có 16/24 Q/H đăng ký tổ chức 74 điểm An cư tại chỗ với tổng số hành giả là 

2.362 Tăng Ni. 

 

-  Tổ chức ACKH của các Hệ phái: 

 Hệ phái Phật giáo Nam tông: Theo truyền thống Phật giáo Nam tông, các 

Tự viện thuộc Phật giáo Nam tông đều ACKH tại chỗ và thời gian được bắt đầu từ ngày 

16/6 ÂL. Qua đó, Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN Thành phố ủy nhiệm cho chư Tôn đức 

Giáo phẩm Phật giáo Nam tông trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo Thành phố có kế hoạch 

tổ chức sinh hoạt ACKH cho chư Tăng Nam tông phù hợp với Chánh pháp, Giới luật, 

Giáo luật và pháp luật hiện hành. 

 Hệ phái Khất sĩ: Hệ phái Khất sĩ có thời gian ACKH như Phật giáo Bắc 

tông. Qua đó, hệ phái Khất sĩ đã đăng ký tổ chức ACKH tập trung tại 03 địa điểm: TX. 

Ngọc Phương (Q.GV) có 79 hành giả Ni, TX. Ngọc Phú (Q.TB) có 21 hành giả Ni, 

TX. Ngọc Điểm có 60 hành giả Ni. Cả 03 Trường hạ đều thực hiện nghiêm túc các 

quy định của Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN Thành phố. Ngoài ra, còn một số cơ sở 

trực thuộc hệ phái cũng tổ chức ACKH tại chỗ, như: Tịnh xá Trung Tâm (Q.BTh) có 

18 hành giả Tăng, Tịnh xá Trung Tâm (Q.6) có 30 hành giả Tăng, Tịnh xá Lộc Uyển 

(Q.6) có 18 hành giả Tăng, Tịnh xá Ngọc Lâm (Q.6) có 08 hành giả Ni, Tịnh xá Ngọc 

Chung (Q.6) có 04 hành giả Ni, Tịnh xá Ngọc Quang (Q.8) có 05 hành giả Ni. 

- Tổ chức tác pháp An cư của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: 

Năm nay, BCĐ ACKH GHPGVN TP. HCM tổ chức lễ Tác pháp An cư chung 

cho tất cả Thành viên của Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành trực thuộc GHPGVN 

TP.HCM và Ban Trị sự GHPGVN 24 Q/H (Trưởng, các Phó ban và Thư ký) vào lúc    

09 giờ 00, ngày 14/4/Tân Sửu (thứ Ba - 25/5/2021) tại Trung tâm Hành chánh - Văn 

hóa GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự) và lễ Tác pháp Tự tứ (dự kiến) vào ngày 

14/7/Tân Sửu (thứ Bảy - 21/8/2021). Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của 

dịch Covid-19, nên mỗi nửa tháng không Bố tát định kỳ và lễ Tự Tứ mãn hạ.  

Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM cũng tác pháp An cư, 

nhưng cũng không Tự tứ, Bố tát, sinh hoạt cho các thành viên tại trụ sở Phân ban Ni 

giới Phật Giáo Thành Phố như hàng năm do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.  
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Do dịch Covid-19 bùng phát nhanh và mạnh trong thời điểm mùa An cư năm 

nay, nên Ban Chỉ đạo An cư Phật giáo Thành phố không tổ chức đoàn Ban Thường 

trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố đến thăm và cúng dường các Trường hạ tập trung 

tại Thành phố như những năm trước mà tập trung phối hợp thực hiện công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn. Tuy nhiên, một số Tự viện trong hệ thống tổ chức Giáo hội, 

cá nhân chư Tôn đức Tăng Ni là thành viên Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, các Ban 

Chuyên ngành trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện vận dụng những cơ duyên 

phù hợp tùy tâm cúng dường các Trường hạ nhằm hỗ trợ đời sống tu học các hành giả 

trong quá trình thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội, góp phần thực hiện 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 Công tác đề xuất cấp Chứng điệp, xác nhận sổ và cấp giấy Chứng nhận An cư: 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Tăng Ni trên bước đường tu học và hành 

đạo, Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố đã cấp 515 Chứng điệp An cư Kiết hạ của 

Trung ương Giáo hội đối với các hành giả An cư tập trung nhưng chưa có Chứng điệp 

hoặc Chứng điệp đã hết hạn, xác nhận 4.298 sổ An cư đối với các hành giả đã có 

Chứng điệp An cư.      

 Tóm lại: Thực hiện tinh thần Kế hoạch tổ chức ACKH của GHPGVN 

Thành phố, Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố đã hướng dẫn quý Ban Trị sự Phật 

giáo quận/huyện và các cơ sở tự viện thực hiện đúng tinh thần Thông bạch tổ chức 

ACKH PL.2565 của Trung ương Giáo hội. Được sự hỗ trợ của quý cấp Chính 

quyền, Ban, Ngành, Đoàn thể như: UBMTTQVN, Ban Tôn giáo,  Phòng Nội vụ, 

Công an cấp Thành phố và địa phương nên mọi sinh hoạt ACKH của Tăng Ni ở 

các quận/huyện được ổn định và thành công tốt đẹp. Tổng cộng: 24 điểm An cư 

tập trung cấp Q/H; 74 điểm An cư tại chỗ tại các Tự viện. Với số lượng hành giả 

An cư toàn Thành phố là 4.399 Tăng Ni. 

 2. Ban Giáo dục Phật giáo:  

Thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Giáo 

dục Phật giáo TP đã trực tiếp quản lý và điều hành ngành Giáo dục Phật giáo trong 

toàn Thành phố qua hệ thống tổ chức các Trường, Lớp Phật học trên địa bàn Thành 

phố. Riêng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM trực tiếp do Ban Giáo dục Tăng 

Ni TW.GH quản lý và điều hành. 

Năm 2021, Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố có những hoạt động cụ thể như sau: 

2.1/ Các Phật sự đã thực hiện: 

- Tham dự buổi họp mặt đầu năm Xuân Tân Sửu - 2021 do Ban Giám hiệu 

trường Trung cấp Phật học TP. HCM tổ chức. Đóng góp ý kiến và sách tấn Ban Giám 
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thị, Ban Giảng huấn trong công tác tổ chức, giáo dục và đào tạo. 

- Phân công, phân nhiệm các thành viên trong Ban trực văn phòng hàng ngày để 

kịp thời xử lý các công tác Phật sự chuyên môn của Ban. 

- Tham dự các hoạt động định kỳ, thường niên do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM 

tổ chức, như: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 (14/12/Canh Tý), Pháp hội 

Dược Sư (06/01/Tân Sửu), lễ Mộc Dục (08/4/Tân Sửu), Đại lễ Phật đản (15/4/Tân Sửu), 

các lễ Truy niệm quý Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội viên tịch, Tưởng 

niệm chư Tôn Thiền đức tiền bối hữu công với Đạo pháp và dân tộc các thời kỳ.  

- Kết hợp Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ thành lập Ban Giảng 

huấn khóa ACKH PL.2565 của GHPGVN Thành phố.   

- Trực tiếp quản lý và điều hành Trường TCPH Thành phố, lớp Cao đẳng Phật 

học, 08 lớp Sơ cấp Phật học tại các đơn vị Phật giáo quận/huyện như: 3, 8, 9, Thủ 

Đức, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp và Củ Chi. 

- Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Giáo dục đã chỉ đạo 

Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học, Ban Chủ nhiệm các lớp Sơ cấp Phật học 

trên địa bàn Thành phố tạm ngưng công tác giảng dạy trực tiếp tại trường cho đến khi 

có thông báo mới của các cơ quan Nhà nước và Giáo hội có thẩm quyền.  

- Vận động các thành viên trong Ban tích cực tham gia, hỗ trợ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; đặc biệt là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong thời điểm 

giãn cách xã hội và giai đoạn bình thường mới. 

- Suốt thời gian Tăng Ni sinh tạm ngưng đến trường do giãn cách xã hội, Ban 

Giáo dục khuyến nghị Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm các trường lớp thường xuyên 

có những thông báo, văn bản sách tấn đến Tăng Ni sinh hãy nỗ lực tinh tấn, chuyên 

cần nghe giảng, xem sách, đọc kinh để tự trao dồi kiến thức và nâng cao phẩm hạnh tự 

thân, đồng thời cũng tổ chức giảng dạy online để Tăng Ni sinh các lớp không bị gián 

đoạn chương trường học do các trường lớp đã lên kế hoạch đào tạo. 

- Tổ chức thăm, vấn an Ban Giám hiệu trường Trung cấp, Ban Chủ nhiệm các 

lớp sơ cấp theo định kỳ hàng quý nhằm lắng nghe báo cáo về các hoạt động giáo dục 

trong từng giai đoạn khác nhau, để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp và tháo gỡ những 

tồn đọng trong cơ chế hoạt động. Đồng thời cũng thăm hỏi, sách tấn tinh thần tu học 

đến Tăng Ni sinh các lớp theo định kỳ hàng năm. 

- Xem xét, chấp thuận và có tờ trình chuyển tiếp Ban Thường trực Ban Trị sự 

GHPGVN Thành phố đối với hồ sơ xin chiêu sinh lớp Sơ cấp Phật học quận 8 khóa 

XIII (2021-2023) và khóa XIV (2021-2023) của lớp Sơ cấp Phật học quận 3. 

- Mỗi cuối tháng, Ban Giáo dục Phật giáo họp một lần kiểm điểm hoạt động nội 
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bộ, lên kế hoạch triển khai thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên (Ban Giáo dục Phật giáo 

Trung ương và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố).  

2.2/ Hoạt động của các trường, lớp Phật học:  

- Mỗi đầu tuần, Ban Giám hiệu trường họp giao ban để phân công thành viên 

Ban Giám hiệu đi kiểm tra đôn đốc công tác và điều hành giảng dạy. 

 - Mỗi cuối tuần, Ban Giám hiệu trường họp xem xét kết quả giảng dạy, đánh giá 

các mặt ưu khuyết, sinh hoạt tu học của Tăng Ni sinh, báo cáo Ban Giáo dục Phật giáo 

liễu tri và định hướng chỉ đạo. Ban Giáo dục luôn phối hợp với các ban ngành trực 

thuộc GHPGVN Thành phố như Tăng sự, Văn hóa, Hoằng pháp, Ban Trị sự Phật giáo 

quận/huyện để kiểm tra theo dõi tình hình học tập và sinh hoạt của Tăng Ni sinh, liên 

hệ với các cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ cho Tăng Ni ổn định việc cư trú tu học. 

 - Hiện tại, trường Trung cấp có 03 khóa: 

 Cao đẳng khóa VIII: Tăng sinh (116 vị), Ni sinh (80 vị). 

 Trung cấp khóa XII: Tăng sinh (201 vị), Ni sinh (189 vị). 

 Trung cấp khóa XIII: Tăng sinh (142 vị), Ni sinh (90 vị). 

- Ngày 04/01/2021, trường tổ chức thi tốt nghiệp Trung cấp khóa XI, kết quả có 

341 Tăng Ni sinh (Tăng: 168, Ni: 173) đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường.  

- Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp và nguy hiểm, trường không tổ 

chức lễ tốt nghiệp cho Cao đẳng khóa VII và Trung cấp khóa XI cũng như lễ khai giảng 

cho khóa mới. Ngày 08/3/2021, trường đã cấp văn bằng tốt nghiệp cho Cao đẳng khóa 

VII, Trung cấp khóa XI và nhập học Cao đẳng khóa VIII, Trung cấp khóa XIII. 

- Ngày 12/3/2021, Ban Giám hiệu đã tiếp phái đoàn đại diện Ban Tôn giáo 

chính phủ đến thăm và triển khai công tác giảng dạy môn Pháp luật và Lịch sử Việt 

Nam trong các cơ sở đào tạo Tôn giáo. 

- Đã cấp 104 Chứng chỉ Sơ cấp Phật học cho các lớp đã hoàn tất chương trình: 

 16 Chứng chỉ lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh (16/01/2021). 

 24 Chứng chỉ lớp Sơ cấp Phật học quận 8 (08/3/2021). 

 44 Chứng chỉ lớp Sơ cấp Phật học quận 3 (12/4/2021). 

 20 Chứng chỉ cho lớp Sơ cấp Phật học Q. Thủ Đức (03/5/2021). 

 - Hiện tại, trường đang tạm ngưng giảng dạy từ 17/5 - 15/8/2021 để thực hiện 

nghiêm công tác phòng chống dịch, đồng thời để Tăng Ni sinh trở về trú xứ tác pháp 

An cư theo truyền thống tu học thường niên.  
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- Theo dự kiến ban đầu, từ ngày 23/8 - 06/9/2021, trường sẽ tổ chức ôn thi và thi 

cho Tăng Ni sinh các khóa. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến 

phức tạp, Ban Giám hiệu đã thông báo tạm ngưng các hoạt động giảng dạy trực tiếp từ 

ngày 18/5/2021 (07/4/Tân Sửu) chuyển sang phương thức giảng dạy trực tuyến theo 

thời khóa biểu như sau:  

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

07:00 - 08:00 
Luật Tỳ kheo 

Giới bổn 

Anh văn 

Phật học 

Hán văn Chuyên đề 

Phật học 

Anh văn 

Phật học 

Thiền lâm 

Bảo huấn 

 

- Vì an ninh trật tự, lãnh đạo Văn phòng trường thường xuyên nhắc nhở Tăng Ni 

sinh cảnh giác với việc thư nặc danh, băng đĩa ngoài luồng và luôn chấp hành nghiêm 

chỉnh luật giao thông khi tham gia giao thông, tuyệt đối không được cư trú tại nhà thế 

tục để đi học. Văn phòng phối hợp chặt chẽ với Chính quyền quận 9 và phường sở tại 

trong công tác quản lý Tăng Ni sinh trong khu vực. 

- Các lớp Sơ cấp Phật học tại các quận/huyện: Ban Giáo dục PG Thành phố đã 

điều chỉnh thời gian học tập của các lớp quận/huyện sao cho tiến độ tốt nghiệp của các 

lớp này được phù hợp với thời điểm chiêu sinh của trường Trung cấp Phật học. 

* Những khó khăn và thuận lợi: 

- Hiện có một đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy các môn học 

chuyên sâu, đảm bảo kiến thức Phật học cho Tăng Ni sinh theo học đến các cấp trên. 

- Thành viên Ban Giáo dục, Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm luôn nêu cao tinh 

thần trách nhiệm trong công tác điều hành. 

-  Với số lượng 66 học viên/phòng học đã cải thiện được chất lượng học tập của 

Tăng Ni sinh, thuận duyên trong công tác giảng dạy và quản lý của trường.  

- Do chưa có ký túc xá cho Tăng, Ni sinh đăng ký nội trú nên việc quản lý 

Tăng, Ni sinh chưa được chặt chẽ; Tăng, Ni sinh các lớp SCPH còn quá trẻ nên đạo 

phong, đạo hạnh còn kém, BGH nhà trường luôn nhắc nhở Tăng, Ni sinh về phương 

diện này. Bên cạnh đó do nhu cầu tham học tại các trường, lớp thế học nhiều quá, nên 

đã ảnh hưởng đến thời khóa sinh hoạt tại trú xứ và chất lượng học tập của Tăng, Ni 

sinh tại bổn trường. 

2.3/ Định hướng công tác Phật sự 06 tháng đầu năm 2022: 

- Duy trì công tác trực nhật văn phòng của Ban tại Việt Nam Quốc Tự. 

- Tích cực theo dõi công tác giáo dục và đào tạo của các trường, lớp Phật học, 

để tham mưu cho Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM định hướng công tác  
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Giáo dục Phật giáo TP ngày một nâng cao chất lượng hơn. 

- Tích cực tham gia các công tác Phật sự do Ban Thường trực BTS GHPGVN 

TP.HCM chỉ đạo.  

- Đối với trường Trung cấp: Phương thức dạy học sẽ được điều chỉnh sao cho 

thích ứng với tình hình diễn tiến dịch Covid-19 nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm 

bảo công tác giảng dạy của trường và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

 3. Ban Hướng dẫn Phật tử:  

Thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, năm 

2021, Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo Thành phố vẫn duy trì việc phân nhiệm các 

thành viên trong Ban trực văn phòng hàng ngày để kịp thời xử lý các công tác Phật sự 

chuyên môn của Ban. 

3.1/ Các Phật sự đã thực hiện: 

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban 

Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố, Ban đã triển khai 

công tác cấp giấy Chứng nhận Phật tử cho Phật tử tại các Tự viện trên địa bàn Thành 

phố, tuy nhiên do ảnh hưởng đại dịch nên chưa thực hiện được. 

Căn cứ kế hoạch số 170/KH-BTS của Ban Trị sự GHPGVN Thành phố về việc 

tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2565 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến 

phức tạp, Ban đã tích cực hưởng ứng các Phật sự thiết thực như sau:  

- Vận động các Tự viện, đạo tràng, lớp giáo lý, các tổ chức Gia đình Phật tử 

cùng treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo, thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, v.v...tổ chức Đại lễ 

Phật đản nội bộ, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế, 

Chủ trương của Chính quyền địa phương trong việc thực hiện giãn cách xã hội, tăng 

cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; không tổ chức các sự kiện nhằm tập 

trung đông người để bảo vệ sức khỏe cho từng cá nhân, làm lợi lạc cộng đồng. Tham 

dự các phiên họp định kỳ của Ban Thường trực Ban Trị sự, tổ chức hơn 10 phiên họp 

quý và các phiên họp đột xuất chuyên ngành để giải quyết các Phật sự cấp thiết. 

- Tích cực vận động, tuyên truyền hướng dẫn các đạo tràng, cụm, nhóm Phật tử 

tu học online. Đây là mô hình mới trong thời đại công nghệ 4.0 được đại đa số tán 

thành hưởng ứng. 

3.2/ Thống kê các đạo tràng:  

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố, số lượng đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, 

giảng đường, trại hè, khóa tu dành cho Thanh thiếu niên Phật tử tham dự ngày càng 

nhiều. Nhìn chung sinh hoạt tu học của Phật tử trong năm qua phát triển tốt, với hơn 
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300 mô hình đạo tràng, gồm: 55 lớp Giáo lý Phật tử, 212 đạo tràng tu học, 12 Câu lạc 

bộ thanh thiếu niên Phật tử...có gần 59.000 Phật tử tham dự thường xuyên. Tuy nhiên, 

từ đầu năm 2021 đến nay do ảnh hưởng dịch bệnh, các Tự viện phải thực hiện nghiêm 

việc cách ly xã hội nên tình hình sinh hoạt của các đạo tràng có phần rời rạc.  

3.3/ Công tác từ thiện: 

- Cùng chia sẻ với đồng bào nghèo trong bối cảnh đại dịch, Ban Hướng dẫn Phật 

tử GHPGVN Thành phố phối hợp Chùa Thiên Tôn, Chùa Hưng Phước, Chùa Pháp 

Tạng, Chùa Nhật Tâm, v.v... tổ chức tặng quà Tết cổ truyền năm Tân Sửu cho đồng 

bào nghèo, tặng học bổng cho các em mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh Covid-19. 

- Nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 tại Ấn Độ cũng như công tác phòng, 

chống dịch tại Việt Nam; Ban đã đồng hành cùng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo 

Thành phố đóng góp tịnh tài viện trợ Ấn Độ, hỗ trợ các phương tiện y tế tại Việt Nam, 

như: Máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, hộp cơm tình thương đến 

với từng hoàn cảnh, mảnh đời trong thời điểm cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh 

và các chương trình từ thiện khác, với tổng số hiện kim hơn 02 tỷ đồng. 

- Đặc biệt, từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021, Ban Hướng dẫn Phật tử đã vận 

động trao tặng hơn 100 tấn gạo, hàng ngàn phần quà, hàng chục tấn rau củ quả...cho 

bà con khó khăn tại các quận/huyện nội thành và các tỉnh miền Tây...Tổng số tiền đã 

thực hiện là hơn 8 tỷ đồng. 

Như vậy tổng số tiền từ thiện Ban HDPT PGTP đã thực hiện trong năm 2021 là 

10 tỷ đồng.  

3.4/ Định hướng chương trình Phật sự năm 2022: 

- Tổ chức thực hiện các Phật sự chuyên môn thích ứng với tình hình diễn biến 

dịch Covid-19.  

- Thực hiện công tác cấp giấy Chứng nhận Phật tử trên địa bàn Thành phố. 

- Xây dựng kế hoạch thăm và sách tấn tinh thần tu học, hộ trì Chánh pháp đối 

mọi tầng lớp Phật tử tại các đạo tràng. 

- Tiếp tục xem xét và ban hành quyết định thành lập các gia đình Phật tử đã 

hoàn tất thủ tục. 

 - Vận động thành lập thêm các lớp giáo lý, các đạo tràng tu học tại các tự viện 

trong Thành phố Hồ Chí Minh, mở thí điểm một số lớp giáo lý cho thanh thiếu nhi 

Phật tử. 

 - Tiếp tục vận động các tự viện thành lập câu lạc bộ TTN Phật tử đồng thời 
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khuyến khích bổ sung các khóa lễ tâm linh vào mỗi Chủ Nhật hàng tuần dành cho 

thanh thiếu nhi Phật tử; tiếp tục hướng dẫn, điều hành các bậc học Trì, Định, Lực; tổ 

chức xét xếp cấp Tập, Tín cho các Huynh trưởng GĐPT TP.HCM đủ điều kiện. 

 - Tích cực tham gia, hưởng ứng các Phật sự của Giáo hội Trung ương và Thành phố. 

 - Năng động sáng tạo xây dựng các mô hình sinh hoạt Phật tử tích cực trong 

thời hiện đại. 

 - Luôn làm tốt nhiệm vụ tham mưu Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP 

trong lĩnh vực chuyên môn. 

 - Tiếp tục khuyến khích, hướng dẫn các Phật tử tích cực hưởng ứng việc tổ chức 

lễ Hằng thuận tại các tự viện; khuyến khích các Phật tử, tín đồ bài trừ mê tín dị đoan, 

không sử dụng vàng mã. 

 - Vận động đồng bào Dân tộc phát tâm quy y Tam bảo, tham gia vào các đạo 

tràng sinh hoạt tại các Tự viện.   

 - Tổ chức hiệp kỵ: Chư hương linh cố vấn, Ban Bảo trợ, Huynh trưởng và Đoàn 

sinh GĐPT quá vãng. 

 - Duy trì việc tổ chức ngày Hạnh, ngày Hiếu truyền thống và Tết Trung thu. 

- Tổ chức phát quà cho đồng bào nghèo nhân dịp Tết cổ truyền năm Nhâm Dần. 

- Tiếp tục duy trì, phát huy có hiệu quả các hình thức tu học hiện hữu. 

- Tiếp tục động viên Phật tử toàn Thành phố thực nghiêm “khuyến cáo 5k” 

trong bối cảnh xã hội sống chung với dịch Covid-19. 

- Tùy hình hình dịch Covid-19 và chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự 

GHPGVN Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ và đề án nhân sự dự kiến 

cho nhiệm kỳ mới. 

 4. Ban Hoằng pháp:  

Ban Hoằng pháp GHPGVN Thành phố là một bộ phận hoạt động chuyên ngành 

trực thuộc Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, nhằm mục đích truyền 

bá Chánh pháp, làm lợi lạc chúng hữu tình, đồng thời hướng dẫn Tăng, Ni Phật tử phát 

huy tinh thần nhập thế của đạo Phật, góp phần xây dựng và phát triển nếp sống đạo 

đức, mang lại hạnh phúc an vui cho mọi người.  

Năm 2021, Ban Hoằng pháp trực tiếp quản lý và điều hành ngành Hoằng Pháp 

toàn Thành phố và có những hoạt động cụ thể như sau: 

4.1/ Các Phật sự đã thực hiện: 

- Phân công, phân nhiệm các thành viên trong Ban trực văn phòng hàng ngày để 
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kịp thời xử lý các công tác Phật sự chuyên môn của Ban. 

- Do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên sau Tết năm Tân Sửu, khóa tu “Một ngày 

an lạc” tại Việt Nam Quốc Tự và các đạo tràng sinh hoạt Phật pháp đều tạm ngưng để 

thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính phủ; tuy nhiên, Ban đã kết hợp 

với Ban Thông tin - Truyền thông tổ chức thuyết pháp trực tuyến trên kênh Giác Ngộ 

tivi nhằm giữ vững tín tâm của người Phật tử trước sự diễn biến phức tạp của đại dịch, 

tất cả có 56 thời thuyết giảng. 

- Tuần lễ Phật đản PL.2565 năm nay cũng là trong thời điểm giãn cách xã hội, 

Ban đã thỉnh quý Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo và cử chư Tôn đức trong Ban thuyết 

giảng online nhằm triển khai công hạnh Từ bi - Trí tuệ của Đức Phật, Thông điệp Phật 

đản của Đức Pháp chủ Giáo hội, Ý nghĩa Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch, và hướng 

đến kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 

07/11/2021), tất cả có 11 thời thuyết giảng được chuyển tải trên các kênh Phật sự 

online và Giác Ngộ online.   

- Đồng hành với Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố thực hiện 

các chương trình từ thiện với tổng số hiện kim là 40 triệu đồng, trong đó: 

 Quỹ mua vaccine: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). 

 Giúp Ấn Độ thoát qua đại dịch: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). 

- Kết hợp Ban Giáo dục, Ban Tăng sự, Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố thành 

lập Ban Giảng huấn khóa ACKH PL.2565 của GHPGVN Thành phố.  

- Trong 06 tháng cuối năm 2021, tuy tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt trên 

địa bàn Thành phố nhưng số ca F0 vẫn còn phức tạp, đặc biệt là biến chủng mới 

Omicron đã xuất hiện một số quốc gia và lãnh thổ trên toàn cầu; do vậy, Ban Hoằng 

pháp đã mạnh dạnh vận dụng phương tiện công nghệ số vào các chương trình hoạt 

động Phật sự của Ban, như: 

 Thuyết giảng Phật pháp lúc 19 giờ 00, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. 

 Khóa tu một ngày an lạc định kỳ hàng tháng. 

 06 lớp Phật học căn bản dành cho Phật tử hàng tuần.  

4.2/ Nhận xét và đánh giá: 

- Ưu điểm: Thực hiện tốt các công tác Phật sự do Ban Thường trực Ban Trị sự 

GHPGVN TPHCM giao phó và chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 của Ban 

Hoằng pháp Phật giáo Thành phố. 

- Khuyết điểm: Các Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM chưa thể hiện 

hết tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia các Phật sự chuyên môn của Ban. 
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4.3/ Định hướng kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2022: 

- Thăm và khánh tuế chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị 

sự GHPGVN TP.HCM nhân dịp Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần - 2022. 

- Duy trì và tăng cường hiệu quả công tác thuyết giảng Phật pháp vào các ngày 

thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần tại hơn 40 giảng đường trung tâm, khoảng 89 đạo tràng 

Bát Quan trai và hơn 30 lớp Giáo lý căn bản cho Phật tử trên trên hệ sinh thái Internet. 

- Phát thưởng, khích lệ tinh thần học tập, tu học Phật pháp con em các Phật tử đã 

có nhiều thành tích trong việc tham gia sinh hoạt Phật pháp tại đạo tràng Pháp Hoa, 

khóa tu “Một ngày an lạc” tại Việt Nam Quốc Tự và các đạo tràng khác của Ban 

Hoằng pháp.  

- Tổ chức thăm, hỗ trợ, sách tấn tinh thần tu học của Phật tử tại các đạo tràng 

trên địa bàn Thành phố. 

- Tổ chức mừng thọ các Phật tử có tuổi đời trên 60 đã tích cực tham gia khóa tu 

“Một ngày an lạc” tại Việt Nam Quốc Tự. 

- Tổ chức đào tạo “Hoằng pháp viên” và “Hội thi Giáo lý Phật tử” năm 2022, dự 

kiến tháng 10, 11 âm lịch năm Nhâm Dần - 2022. 

- Tổ chức mừng thọ Phật tử (từ 60 tuổi trở lên) đã có nhiều thành tích trong khóa 

tu “Ngày An Lạc” tại Việt Nam Quốc Tự. 

- Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2017-2022) của Ban Hoằng pháp 

GHPGVN TP.HCM. 

 5. Ban Nghi lễ:  

Năm 2021, Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố đã có những hoạt động cụ thể như sau: 

- Phân công, phân nhiệm các thành viên trong Ban trực văn phòng hàng ngày để 

kịp thời xử lý các công tác Phật sự chuyên môn của Ban. 

- Phân công thành viên của Ban phụ trách việc thực hiện nghi lễ theo mỗi miền, 

mỗi Tông phái, bên cạnh đó cũng định hướng thống nhất phát huy bản sắc nghi lễ Phật 

giáo đa dạng theo từng sắc thái riêng của mỗi Hệ phái. 

- Tổ chức thành công Pháp hội Dược sư “Kỳ quốc thới dân an, nguyện phong 

điều vũ thuận” tại:  Chùa Huê Nghiêm (Q.2), Việt Nam Quốc Tự, TĐ.Ấn Quang (Q.10), 

Chùa Phổ Quang (Q.TB), Chùa Thanh Tâm (H.BC) nhân dịp Xuân Tân Sửu - 2021. 

- Phối hợp Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2565 của GHPGVN Thành phố thực 

hiện công tác Nghi lễ cho chương trình Đại lễ, như: Lễ Mộc dục, cung rước chư Tôn 

đức Giáo phẩm quang lâm lễ đường và nghi thức cúng dường Phật đản tại Chánh điện 
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Việt Nam Quốc Tự do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đã giao phó. 

- Kết hợp Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố tổ chức thành công khóa An cư 

Kiết hạ tập trung PL.2565 cho chư Tăng trẻ có nhu cầu tham học nghi lễ Thiền môn.  

- Tiếp tục ấn tống kinh Nhật tụng thuần túy Việt hóa các bài kinh tụng hàng ngày 

đến các tự viện trong toàn Thành phố. 

- Giảng dạy về nghi lễ cho các Trường hạ và Tự viện có nhu cầu, v.v… 

- Duy trì các lớp gia giáo đào tạo kiến thức cơ bản về nghi lễ. 

- Kết hợp Ban Nghi lễ Trung ương và các Ban chuyên ngành Phật giáo Thành 

phố thực hiện thành công lễ Húy kỵ lần thứ V cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - 

Đệ nhứt Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; lễ Húy nhựt lần thứ VI cố Trưởng 

lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn - Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực 

HĐTS GHPGVN; lễ Tưởng niệm ngày viên tịch chư Thiền Tôn đức tiền bối hữu công 

đối với Đạo pháp - Dân tộc qua các thời kỳ, v.v… 

- Tham dự lễ Truy niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN được tổ chức trực 

tuyến tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội. 

- Chủ trì phần nghi lễ của Đại lễ Tưởng niệm - kỳ siêu “Đồng bào tử vong và 

Cán bộ, Chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19” do GHPGVN TP tổ chức ngày 

14/10/Tân Sửu và Đại lễ Tưởng niệm lần thứ 713 ngày Đức Vua - Phật  hoàng Trần 

Nhân Tông nhập Niết bàn, ngày mùng 01/11/Tân Sửu, tại Việt Nam Quốc Tự. 

 6. Ban Văn hóa:  

Thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN-TP.HCM, năm 

2021, Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố đã thực hiện những công tác cụ thể như sau:  

- Phân công, phân nhiệm các thành viên trong Ban trực văn phòng hàng ngày để 

kịp thời xử lý các công tác Phật sự chuyên môn của Ban. 

6.1/ Công tác quản lý: 

Ban Văn hóa GHPGVN Thành phố trực tiếp có trách nhiệm hoặc trực tiếp quản 

lý điều hành một số điểm Văn hóa Phật giáo như sau: 

- Phối hợp với Ban Thường trực BTS GHPGVN Thành phố có trách nhiệm với 

Tòa soạn báo Giác Ngộ. 

- Kết hợp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP và Ban Quản trị chùa Phổ 

Quang (Q.TB) chịu trách nhiệm quản lý Phòng trưng bày những Di sản Lịch sử -Văn 

hóa tại nhà Truyền thống - Văn hóa Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh. 

- Đồng hành cùng Ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN Thành phố chịu trách 
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nhiệm in ấn, phát hành Kinh sách trực thuộc GHPGVN Thành phố. 

- Quản lý hoạt động của đoàn văn nghệ Hoa Sen, đoàn văn nghệ GĐPT, câu lạc 

bộ Văn hóa - Văn nghệ Phật giáo Thành phố. 

- Trách nhiệm giám sát các phòng Phát hành Kinh sách tại các Tự viện toàn 

Thành phố (có hơn 30 phòng Phát hành). 

- Phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Q/H giám sát các thắng cảnh di 

tích lịch sử Phật giáo tại các Tự viện và các nơi công cộng Thành phố. 

6.2/ Các hoạt động văn hóa: 

- Tiếp tục kết tập, sưu tầm tư liệu, pháp khí, hình ảnh, di sản Lịch sử - Văn hóa 

Phật giáo v.v… để trưng bày tại phòng trưng bày nhà Truyền thống văn hóa Phật giáo 

Tp. Hồ Chí Minh (Chùa Phổ Quang - Q.Tân Bình). 

- Hoạt động của các đoàn văn nghệ GĐPT, câu lạc bộ Văn hóa - Văn nghệ Phật 

giáo Thành phố đang từng bước phát triển có hiệu quả, được nhiều giới Văn Nghệ sĩ 

tham gia, hỗ trợ. Do đó, đã phục vụ tốt trong các dịp lễ hội Phật giáo và được đông 

đảo Tăng Ni, Phật tử Thành phố tham gia, hưởng ứng. 

- Công tác giám sát các phòng Phát hành Kinh sách - Pháp khí, các thắng cảnh 

di tích lịch sử Phật giáo tại các Tự viện và công cộng còn yếu kém do chưa được các 

nơi cộng tác và chưa thấu rõ vai trò trách nhiệm của Ban Văn hóa PGTP. 

- Tổng kết công tác Phật sự năm 2020: Ngày 31/12/2020, tại Tu viện Khánh 

An, Q.12, Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 

Phật sự năm 2020 nhằm đúc kết, nhận định, đánh giá ưu - khuyết điểm các công các 

Phật sự của Ban trong năm qua, nhất là sự đóng góp những Phật sự, thiện sự quan 

trọng vào sự phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của Phật giáo thành phố nói 

riêng và Phật giáo trong cả nước nói chung. Chính các hoạt động này đã lan tỏa thông 

điệp “Từ bi - Trí tuệ” của đạo vào đời qua hình thức các lễ hội, sự kiện triển lãm, văn 

nghệ, ẩm thực, bảo vệ môi trường và từ thiện xã hội. Để khích lệ tinh thần và tán 

dương công đức, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP đã tặng nhiều bằng Tuyên 

dương và Công đức cho các tập thể và cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong 

công tác Phật sự chuyên ngành. Cũng trong dịp này, Ban đã tổ chức lễ cầu siêu chư 

Hương linh của những chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh, tử vong trong mùa bão lũ lịch sử 

năm 2020. 

- Thăm và chúc tết quý Tôn đức lãnh đạo Giáo hội: Thể hiện tinh thần “Tôn 

sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn”, nhân dịp mừng Xuân Tân Sửu - Tết cổ truyền 

của dân tộc, Thường trực Ban Văn hóa GHPGVN Thành phố đã đến thăm, vấn an, 

khánh tuế Đức Đại lão HT. Thích Trí Quảng - Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM 

GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp 
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- Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện 

Tâm, đồng Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN. Trong dịp này, Thường trực Ban Văn hóa 

đã đảnh lễ đón nhận những lời sách tấn cao quý của quý Tôn đức lãnh đạo cấp cao 

Giáo hội để thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho các công tác Văn hóa Phật giáo 

trong thời gian tới. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban đồng hành cùng đoàn lãnh đạo Giáo hội 

Phật giáo TP đi thăm quý Tôn đức Trưởng lão lãnh đạo Giáo hội Trung ương; cũng 

như viếng tang, dự lễ tưởng niệm quý Tôn đức hữu công với Đạo pháp và Dân tộc qua 

các thời kỳ. 

- Lễ hội văn hóa phố Ông đồ với chủ đề “Xuân bình an”: Hướng đến mừng 

xuân Tân Sửu đậm nét văn hóa dân tộc, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM đã tái hiện 

hình ảnh “Phố ông đồ” với chủ đề “Xuân bình an”, mang đến không gian du xuân ấn 

tượng, đặc sắc cho chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử gần xa. Hình thức tặng chữ bằng 

thư pháp Việt của các ông đồ xưa - cũng là cách để giữ gìn nét văn hóa truyền thống 

dân tộc. Lễ hội được khai mạc ngày 07/02/2021 (26/12/Canh Tý) và kết thúc vào ngày 

26/2/2021 (15/01/Tân Sửu), tại trung tâm Văn hóa - Hành chánh Phật giáo TP. HCM 

(Việt Nam Quốc Tự). 

- Dự lễ khai đàn Dược Sư đầu năm của Giáo hội Phật giáo TP: Mùng 

06/01/Tân Sửu, Thường trực Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố dự lễ khai đàn Dược 

sư “Cầu quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” do Ban Thường trực Ban Trị 

sự GHPGVN Thành phố tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự nhân dịp Xuân Tân Sửu.  

- Họp mặt đầu năm: Các thành viên trong Ban đều thống nhất duy trì truyền 

thống họp mặt chúc Tết đầu năm mới Âm lịch, triển khai các chương trình Phật sự 

trọng tâm trong năm, đặc biệt là sự kiện văn hóa hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 

năm thành lập GHPGVN trong năm 2021. 

- Cầu siêu các nạn nhân Việt Nam tử vong do Covid-19 tại châu Âu và Hoa 

Kỳ: Ngày 05/3/2021, tại Tu viện Khánh An - Q.12; Thường trực Ban Văn hóa Phật 

giáo thành phố và Thường trực BTS GHPGVN Q.12, Tăng thân Tu viện Khánh An 

trang nghiêm tác pháp kỳ siêu chư hương linh nạn nhân Việt Nam đã tử vong tại Đông 

Âu và Hoa Kỳ do nhiễm Covid-19.  

- Pháp hội Hoa đăng cầu nguyện Ấn Độ và các quốc gia trên thế giới sớm 

vượt qua đại dịch Covid-19: Với tinh thần “Từ bi-Trí tuệ” của đạo Phật, tối ngày 

15/5/2021, Ban Văn hóa Phật giáo thành phố, BTS GHPGVN Q.12, chư Tăng và Phật 

tử Tu viện Khánh An trọng thể tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện Ấn Độ và các quốc 

gia trong khu vực sớm thoát qua đại dịch Covid-19; nhân dịp này chư Tăng, Phật tử 

của 03 đơn vị nêu trên đã phát tâm ủng hộ 1,2 tỷ đồng để chung tay cùng Giáo hội 

Phật giáo Thành phố mua máy trợ thở và các trang thiết bị y tế hỗ trợ cho Ấn Độ. 

- Triển lãm văn hóa chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN: Thừa 
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ủy nhiệm Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP, Ban Văn hóa Phật giáo TP kết hợp 

cùng các Ban Chuyên ngành trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP, Ban Trị sự 

Phật giáo 24 quận huyện tổ chức triển lãm các tranh, ảnh hoạt động Phật sự của Giáo 

hội Phật giáo TP và 24 quận/huyện từ năm 1982 đến nay nhằm hướng đến kỷ niệm Đại 

lễ Phật đản PL.2565 và sự kiện trọng đại 40 năm ngày thành lập GHPGVN (07/11/1981 

- 07/11/2021). Cuộc triển lãm được diễn ra từ ngày 19/5/2021 (08/4/Tân Sửu) - ngày 

31/5/2021 (20/4/Tân Sửu) tại VNQT, đã thu hút nhiều sự quan tâm và đánh giá cao của 

quý Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo TP. 

- Hội thi Vu lan với chủ đề “Tình người trong đại dịch”: Hội thi được tổ 

chức với phương thức online nhằm lan tỏa những việc làm tích cực giữa con người và 

con người trong cơn đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Thành phố, về lòng 

hiếu đạo và tinh thần “tri ân - báo ân” của dân tộc Việt Nam. Tại hội thi, Ban Tổ chức 

đã tiếp nhận hơn 240 bài dự thi thuộc 4 thể loại: Văn chương, thơ ca, sáng tác ca khúc 

và video clip. Qua đó, đã có hơn 220 tác phẩm đủ điều kiện dự thi; được xếp hạng ở 

vòng chung kết là 06 tác phẩm. 

- Thắp nến cầu siêu chư hương linh quá vãng vì dịch Covid-19: Khóa lễ đã 

thể hiện tính nhân văn, lan tỏa Thông điệp “Từ bi - Trí tuệ” của đạo Phật  nhằm góp 

phần cầu nguyện cho người quá vãng sớm được siêu thoát, dịch bệnh chóng qua, xã 

hội được bình an lợi lạc. 

- Hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19: Từng thành viên trong Ban 

đã tích cực hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong các khu cách ly về lương thực, 

thực phẩm, nhu yếu phẩm; bên cạnh đó, cũng hỗ trợ các dụng cụ y tế…nhằm chia sẻ 

với cơ sở y tế và lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, Sư 

cô TN. Nhuận Bình (Phó Thư ký BVH) đã tích cực tham gia tình nguyện viên suốt hơn 

3,5 tháng nhằm hỗ trợ đội ngũ y tế tại bệnh viện thu dung điều trị bệnh Covid-19 số 

12; bên cạnh đó, Sư cô cũng hỗ trợ nhiều dụng cụ y tế thông dụng, thuốc, bình oxy 

giúp nhiều bệnh nhân F0 thoát qua cửa tử trong cơn đại dịch. 

- Công tác từ thiện xã hội: Năm 2021, Ban Văn hóa Phật giáo TP và Tu viện 

Khánh An Q.12 đạt được 9.658.000.000 đồng. (Chín tỷ sáu trăm năm mươi tám triệu 

đồng) thực hiện các chương trình thiện nguyện như sau:  

 Xây dựng mới 20 căn nhà tình thương cho các hộ dân có hoàn cảnh khó 

khăn tại 2 tỉnh: Quảng Ngãi (12 căn) và Quảng Nam (8 căn). Tổng kinh phí: 

1,2 tỷ đồng. 

 Tặng 300 phần quà (400.000đ/phần) cho đồng bào nghèo tại quận 12. Tổng 

kinh phí: 120 triệu đồng. 
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 Đóng góp 1,2 tỷ đồng cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP hỗ trợ các 

phương tiện y tế giúp Ấn Độ sớm thoát qua đại dịch Covid-19. 

 Đóng góp 300 triệu đồng cùng GH.TW, 200 triệu đồng cùng GH.TP, 50 

triệu đồng cùng GH tỉnh Thanh Hóa góp quỹ mua vaccine giúp người có 

hoàn cảnh khó khăn trong nước được tiêm vaccine.   

 Gửi tặng 20 tấn gạo, 2.000 thùng mì cho bà con trong các khu cách ly tỉnh 

Gia Lai với kinh phí: 446 triệu đồng. 

 Góp phần cùng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa 50 triệu đồng giúp đỡ bà 

con khó khăn trong đại dịch. 

 Gửi tặng 5 tấn gạo, 500 thùng mì và 30 triệu đồng tiền mặt đến 

UBMTTQVN huyện Củ Chi, trị giá 142 triệu đồng. 

 Cùng với công ty Đại Phú gửi tặng 80 triệu đồng đến bà con tại miền Tây. 

 Đồng hành cùng Ban Trị sự PGTP 500 triệu đồng xây dựng quỹ giúp đỡ trẻ 

em mồ côi vì đại dịch Covid-19. 

 - Các hoạt động khác:  

* Ra mắt tác phẩm “Nếu biết ngày mai rời quán trọ” của SC. TN. Nhuận 

Bình: Ngày 17/01/2020, tác phẩm thứ VI do SC. TN. Nhuận Bình - Phó Thư ký Ban 

Văn hoá GHPGVN TP.HCM viết có tựa đề “Nếu biết ngày mai rời quán trọ” được 

NXB Văn hóa Văn nghệ TP. HCM và SaigonBooks ấn hành, được ra mắt tại sân khấu 

chính - đường Nguyễn Văn Bình, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM; chư Tôn đức Ban Văn 

hoá Phật giáo TP đã đến tham dự, chúc mừng. Đây là tác phẩm thứ 6 sau các tác 

phẩm: Giữa đôi dòng, Mở lối yêu thương, Gieo mầm hạnh phúc, Bước qua thăng 

trầm, Vẳng tiếng hồng chung đã xuất bản trước đó và nhận được sự đón nhận nhiệt 

tình của quý độc giả gần xa. 

* Viếng tang chư Tôn đức và thân hữu viên tịch: 

  Hòa thượng Thích Nhật Ấn - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự 

Phật giáo thành phố, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân, 

Viện chủ Tổ đình Long Thạnh (Q. Bình Tân) tân viên tịch. 

 Cố Ni trưởng TN. Như Ý (Bổn sư của Ni sư TN. Quảng Nhật - Ủy viên 

Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM). 

 Thân mẫu của Ni sư TN. Thuần Chơn - Ủy viên Thường trực Ban Văn 

hóa Phật giáo TP.HCM. 
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 Đức Đệ Tam Pháp chủ GHPGVN. 

       6.3/ Định hướng chương trình Phật sự năm 2022: 

- Bàn giao 20 căn nhà tình thương tại tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam đã thực 

hiện năm 2021.  

- Tổ chức lễ hội “Xuân Đoàn Viên” 2022. 

- Thực hiện các chuyến từ thiện, giúp đỡ bà con tại các tỉnh vùng sâu vùng xa 

nhân dịp cuối năm. 

- Tiếp tục hoàn thiện video clip “Bộ quy tắc ứng xử khi đến chùa”. 

- Tổ chức các sự kiện Phật giáo chào mừng Đại lễ Phật đản và các ngày lễ lớn 

thích ứng với diễn biến của dịch Covid-19.  

- Tổ chức các sự kiện: Văn nghệ, triển lãm, hội chợ…chào mừng Đại hội, Đại 

biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

 7. Kinh tế Tài chánh: (Có báo cáo riêng) 

 8. Ban Từ thiện xã hội:  

 Thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, năm 2021, 

Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Thành phố đã có những hoạt động cụ thể như sau: 

- Phân công, phân nhiệm các thành viên trong Ban trực văn phòng hàng ngày để 

kịp thời xử lý các công tác Phật sự chuyên môn của Ban. 

8.1/ Công tác quản lý và điều hành: 

Hiện nay, Ban Từ thiện xã hội có trách nhiệm giám sát điều hành các cơ sở 

TTXH Phật giáo Thành phố gồm có: 

- 01 Hệ thống Tuệ Tĩnh đường (TX. Trung Tâm - Q. Bình Thạnh). 

- 01 Phòng Chẩn trị Đông y (TĐ. Vạn Thọ - quận 1) 

- 01 Phòng thuốc nam (Hưng Gia Tự - Q. Bình Thạnh). 

- Tổ đình Hội Sơn và Ni viện Phước Long (Q.9): khám bệnh và phát thuốc 

miễn phí hàng tháng. 

- 05 Trường nuôi dạy trẻ mồ côi & khuyết tật tại các cơ sở: Chùa Diệu Giác 

(Q.2), tịnh xá Linh Quang (Q.4), Chùa Long Hoa (Q.7), Chùa Kỳ Quang II (Q.Gò 

Vấp), Pháp Võ Cổ Tự (H.Nhà Bè). Tổng cộng có khoảng 1.000 em. 

- 05 cơ sở nuôi người già neo đơn tại: Chùa Pháp Quang, Chùa Lâm Quang và 

Chùa Quan Âm (Q.8), Chùa Diệu Pháp (Q. Bình Thạnh), Chùa Quang Thọ (H. Hóc 

Môn). Tổng cộng khoảng 1.000 cụ. 
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- 13 cơ sở lớp học tình thương tại các quận: 1, 3, 7, 8, 9, Gò Vấp, Bình Thạnh, 

Thủ Đức và H.Bình Chánh. Tổng cộng có khoảng 1.200 em theo học. 

- 04 cơ sở tư vấn người nhiễm/ảnh hưởng HIV/AIDS tại: Chùa Diệu Giác 

(Q.2), Chùa Linh Sơn và Chùa Hòa Hưng (Q. Bình Thạnh), Chùa Kỳ Quang II (Q. Gò 

Vấp) và Chùa Quang Thọ (H. Hóc Môn). 

Đã giới thiệu nhiều đoàn từ thiện thuộc 24 đơn vị Phật giáo quận/huyện và Tự 

viện đi ủy lạo TTXH tại các tỉnh, thành miền Bắc, Trung và miền Tây Nam bộ. 

8.2/ Hoạt động từ thiện xã hội: 

Trên tinh thần đoàn kết - hòa hợp, thắt chặt tình thâm trong quan hệ ngoại giao 

giữa các Ban/Ngành, Đoàn thể, Cơ quan Chính quyền Nhà nước, nhân dịp Tết Nguyên 

Đán - Xuân Tân Sửu - 2021, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo Thành phố đã phát quà 

từ thiện cho các hộ dân nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn tại quận 10, 

quận Tân Bình, huyện Bình Chánh và những nơi khác trên đại bàn Thành phố với tổng 

trị giá trên 5 tỷ đồng. 

Sau Tết Nguyên Đán - Xuân Tân Sửu, nạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại 

nhiều quốc gia, lãnh thổ trên thế giới, Việt Nam và Tp. Hồ Chí Minh; Ban Từ thiện xã 

hội cũng như cả hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Thành phố luôn đồng hành cùng 

Trung ương Giáo hội, kề vai sát cánh với lãnh đạo, chung sức chung lòng với nhân 

dân Thành phố không chỉ trong công tác phòng, chống dịch bệnh mà còn chia sẻ gánh 

nặng về sự sa sút kinh tế và nhiều lĩnh vực khác trong toàn xã hội... bằng các việc làm 

thiết thực, như:  

- Bữa cơm yêu thương;  

- Siêu thị 0 đồng;  

- ATM gạo miễn phí;  

- Trang thiết bị y tế cho các bác sĩ tuyến đầu;  

- Tặng máy thở, hỗ trợ quỹ vaccine Covid; 

- Ủng hộ tịnh tài và các trang thiết bị y tế cho Tăng thân và nhân dân Lào, 

Cambodia, Ấn Độ; 

- Tặng thực phẩm đến các cá nhân và gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh;  

- Tặng khẩu trang y tế; 

- Xây cầu, xây nhà tình thương…; 

- Tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, tặng máy tính, điện thoại cho học 

sinh khó khăn học online; 
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-  Nấu cơm cho các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị 

covid-19, các cơ sở điều hành phòng, chống dịch…; 

- Hạt gạo tình thương mùa covid -19; 

- Trợ cấp người già, neo đơn, người mù hàng tháng; 

- Tặng nhu yếu phẩm cho người dân các khu cách ly, nhà trọ,…trong đợt giãn cách; 

- Tặng thực phẩm hỗ trợ các Y, Bác sỹ tuyến đầu và bệnh nhân đang điều trị 

Covid (nước tăng lực, sữa, trái cây, bánh,….); 

- Tặng áo quan, ma chay, túi đựng tử thi…; 

- Tặng xe cứu thương cho các bệnh viện điều trị bệnh Covid; 

- Tặng oxy bình, mask và van thở oxy…; 

- Tặng máy trợ thở, máy tạo oxy, thuốc điều trị F0; 

- Tặng quần áo ngủ cho bệnh nhân điều trị Covid; 

- Tặng các thiết bị y tế khác: Khẩu trang N95, đồ bảo hộ, găng tay…; 

- Tổng đài Bác sỹ của F0 tại nhà; 

- Nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi; 

- Phóng sanh, cúng dường Tam bảo, tạc tượng, đúc chuông, xây chùa,… 

 Đồng thời vẫn duy trì các chương trình thường niên, như: Mổ mắt mang lại ánh 

sáng cho người nghèo, xây cầu, xây nhà tình thương, hỗ trợ ma chay, thăm khám tầm 

soát bệnh, chăm sóc người già, neo đơn, trẻ mồ côi, v.v…với tổng số kinh phí đã thực 

hiện cho các chương trình nêu trên là: 354.697.491.500 đồng (ba trăm năm mươi bốn 

tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm chín mươi mốt nghìn, năm trăm đồng). 

Bên cạnh đó, Ban Từ thiện luôn tích cực tham gia, đồng hành cùng Ban Thường 

trực Ban Trị sự trong các chương trình Phật sự chung của Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam Thành phố, nhất là chương trình từ thiện tại 03 cơ sở Tự viện (Việt Nam Quốc 

Tự, Chùa Phổ Quang, Chùa Thanh Tâm) trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo Thành phố 

quản lý điều hành, chương trình An cư tập trung tại Chùa Phổ Quang (Q.TB), Chùa 

Thanh Tâm (H.BC), Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP cơ sở II (H.BC). 

Thống kê chi tiết về mọi hoạt động của các thành viên Ban TTXH: 

STT Phương danh Công tác thực hiện Tổng kinh phí 

01 

TT. Thích Thanh Phong 

(Trưởng ban Từ thiện Xã hội) 

 

Công tác từ thiện, siêu thị 0 đồng, trang 

thiết bị y tế, quỹ vaccine Covid, máy 

thở, ủng hộ chư Tăng và đồng bào Lào, 

55.000.000.000 đ 
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Cambodia, India vượt qua Covid-19. 

02 TT. Thích Huệ Công Công tác Từ thiện xã hội. 82.000.000.000 đ 

03 TT. Thích Duy Trấn 
Công tác từ thiện, ma chay, khám bệnh, 

học bổng, xây nhà tình thương, xây cầu 
2.740.000.000 đ 

04 
ĐĐ. Thích Minh Phú (Hội 

Từ thiện Tường Nguyên-Q.4) 

Tặng quà, xây nhà, xây cầu, mổ mắt, 

quỹ vaccine Covid, cơm yêu thương, áo 

quan, bảo trợ người nghèo, tặng xe cứu 

thương, v.v… 

162.515.200.000 đ 

05 
ĐĐ. Thích Thiện Hành 

(Chùa Giác Phước) 
Công tác Từ thiện xã hội. 627.000.000 đ 

06 
ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa 

(CLB Hạnh Nguyện) 

Công tác Từ thiện xã hội, làm đường, 

nhà tình thương, phòng chống dịch 

Covid 19. 
1.139.400.000 đ 

07 
NT. TN. Từ Nhẫn          

(Chùa Phước Viên-Q.BTh) 
Công tác Từ thiện xã hội. 3.600.000.000 đ 

08 
NT. TN. Như Thuận     

(Chùa Sùng Đức-TP.TĐ)  
Công tác từ thiện, bảo trợ trẻ em 2.500.000.000 đ 

09 
NT. TN. Như Thảo        

(Chùa Pháp Võ-H.NB) 
Công tác từ thiện, nuôi trẻ mồ côi 2.865.000.000 đ 

10 
NS. TN. Như Trí           

(Chùa Diệu Giác, TP. TĐ) 
Công tác từ thiện, nuôi trẻ mồ côi (100) 6.430.800.000 đ 

11 
NS. TN. Nhật Thành     

(Chùa Vĩnh Xương) 
Công tác từ thiện, cơm yêu thương 5.500.000.000 đ 

12 
NS. TN. Như Diệu        

(Chùa Từ Hạnh) 

Công tác từ thiện, cơm yêu thương, hỗ trợ 

164 người già neo đơn, và các trẻ em mồ 

côi 
450.000.000 đ 

13 
NS. TN. Huệ Tuyến      

(Chùa Lâm Quang) 

Tặng quà cho các hộ nghèo, nhà tình 

thương, chăm sóc 149 người già neo 

đơn, quỹ vaccine… 
4.750.000.000 đ 

14 
NS. TN. Huệ Đức          

(Quan Âm Tu viện-Q.PN) 
Công tác từ thiện, cơm yêu thương, hỗ trợ 

các trẻ em mồ côi 14.709.391.500 đ 

15 Chùa Bảo Quang Công tác từ thiện xã hội. 420.700.000 đ 

16 
PT. Pháp Đức                  

(Hội Pháp Hoa Ấn Quang) 
Công tác từ thiện xã hội. 9.450.000.000 đ 

TỔNG CỘNG:  354.697.491.500 đồng  

(Ba trăm năm mươi bốn tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm chín mươi 

mốt nghìn, năm trăm đồng) 
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Như vậy, năm 2021, Ban TTXH Phật giáo Thành phố đã thực hiện công tác từ 

thiện với tổng số hiện kim là: 354.697.491.500 đồng (ba trăm năm mươi bốn tỷ, sáu 

trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm chín mươi mốt nghìn, năm trăm đồng). 

- Các Ban chuyên ngành GHPGVN Thành phố: 481.626.706.126 đồng 

 BTS PGTP :  7.900.000.000đ 

 Ban HDPT :   10.000.000.000đ.000.000đ 

 Ban Hoằng pháp :       40.000.000đ 

 Ban Văn hóa :  9.658.000.000đ    

 Ban TTXH : 354.697.491.500đ 

 Báo Giác Ngộ :   42.321.400.000đ 

 Phân ban Ni giới :   57.009.814.626đ 36.245.000.000đ    

-  Giáo hội Phật giáo Việt Nam 24 Q/H:  567.182.131.500 đồng  

    Chi tiết như sau: 

 Quận 1 : 6.410.000.000 đồng 

 Quận 2 : 22.225.710.500 đồng 

 Quận 3 :  48.616.338.000 đồng  

 Quận 4 : 55.615.000.000 đồng 

 Quận 5 : 9.579.050.000 đồng  

 Quận 6 : 16.696.096.000 đồng  

 Quận 7 : 11.229.570.000 đồng 

 Quận 8 : 32.700.000.000 đồng  

 Quận 9 : 12.971.000.000 đồng 

 Quận 10 : 45.000.000.000 đồng  

 Quận 11 : 16.054.064.000 đồng  

 Quận 12 : 22.876.850.000 đồng  

 Q.Bình Thạnh : 18.544.600.000 đồng  

 Q.Gò Vấp :  17.948.150.000 đồng 

 Q.Phú Nhuận  : 44.825.091.000 đồng  
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 Q.Thủ Đức : 27.820.500.000 đồng  

 Q.Tân Bình : 11.000.000.000 đồng  

 Q.Tân Phú : 10.870.163.000 đồng  

 Q.Bình Tân : 29.580.090.000 đồng  

 H.Bình Chánh : 37.516.000.000 đồng 

 H.Hóc Môn : 22.624.170.000 đồng  

 H.Nhà Bè : 12.380.000.000 đồng  

 H.Củ Chi : 32.369.689.000 đồng  

 H.Cần Giờ :  1.730.000.000 đồng 

 Kết quả hoạt động từ thiện xã hội của GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh trong năm 

2021 đã đạt được: 1.048.808.837.626 đồng (Một nghìn không trăm bốn mươi tám tỷ, 

tám trăm lẻ tám triệu, tám trăm ba mươi bảy nghìn, sáu trăm hai mươi sáu đồng).  

 9. Ban Phật giáo quốc tế: 

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và Ban Thường trực Ban 

Trị sự GHPGVN Thành phố về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19; Ban Phật giáo quốc tế tạm ngưng các hoạt động Phật sự đối ngoại 

trong thời gian cách ly. Tuy nhiên, năm 2021, trước và sau thời gian cách ly, Ban đã 

hoạt động một số công tác trọng tâm như sau:   

9.1/ Phật sự trong nước: 

- Ngày 07/1/2021: HT. Thích Thiện Tâm (Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng 

BTS kiêm Trưởng Ban PGQT TP.HCM) họp kỷ niệm 42 năm ngày chiến thắng       

Pôn-Pốt tại TP.HCM; tiếp nhận Huân chương sao vàng - hiện vật của chuyên gia Việt 

Nam giúp Campuchia giai đoạn 79 - 89 tại Hà Nội. 

- Ngày 26/1/2021: HT. Thích Thiện Tâm (Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng 

BTS kiêm Trưởng Ban PGQT TP.HCM) và ĐĐ. Thích Giác Thọ (Phó Thư ký kiêm 

Chánh Văn phòng Ban PGQT TP.HCM) tham dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày độc lập Ấn 

Độ do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức tại TP.HCM. 

- Ngày 22/3/2021: HT. Thích Thiện Tâm (Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng 

BTS kiêm Trưởng Ban PGQT TP.HCM) tham dự ngày Hindu thế giới tại Hà Nội. 

- Ngày 26/3/2021: HT. Thích Thiện Tâm (Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng 

BTS kiêm Trưởng Ban PGQT TP.HCM) tham dự các tọa đàm khoa học quốc tế, như:  

“Quan hệ Việt Nam - Thái Lan góp phần xây dựng ASEAN thành cộng đồng”, “Nâng 
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cao quyền lực của phụ nữ đô thị trong kỷ nguyên số” tại TP.HCM. 

- Ngày 27/3/2021: HT. Thích Thiện Tâm (Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng 

BTS kiêm Trưởng Ban PGQT TP.HCM) tham dự lễ ra mắt Trung tâm UNESCO 

nghiên cứu bảo tồn văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam tại TP. HCM. 

- Ngày 23/4/2021: HT. Thích Thiện Tâm (Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng 

BTS kiêm Trưởng Ban PGQT TP.HCM) tham dự họp liên hiệp hữu nghị Trung ương 

tại Hà Nội. 

- Ngày 29/4/2021: HT. Thích Thiện Tâm (Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng 

BTS kiêm Trưởng Ban PGQT TP.HCM) tham dự báo cáo thời sự quý 2/2021 tại Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị do ông Phan Anh Sơn trình bày tại TP.HCM. 

- Ngày 23/10/2021: Tham dự lễ truy niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích 

Phổ Tuệ - Đệ Tam Pháp chủ GHPGVN được tổ chức tại VP2 TW.GH; đảnh lễ Di ảnh  

Đức Đệ Tam Pháp chủ được tôn trí tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự. 

- Ngày 07/11/2021: Tham dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN 

(07/11/1981 - 07/11/2021) thông qua điểm cầu trực tuyến tại VP2 TW.GH. 

- Ngày 18-19/11/2021: Dự lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ, 

chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 được Phật giáo TP tổ chức tại VNQT, 

UBTWTQVN kết hợp với Thành ủy tổ chức tại Hội trường Thống Nhất. 

- Ngày 26/11/2021: HT. Thích Thiện Tâm (Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng 

BTS kiêm Trưởng Ban PGQT TP.HCM) tham dự Đại hội giữa Việt Nam và 

Campuchia qua hình thức họp trực tuyến. 

9.2/ Định hướng chương trình Phật sự năm 2022: 

- Phân công, phân nhiệm chư Tôn đức trực Ban trực văn phòng tại trụ sở Việt 

Nam Quốc Tự. 

- Tích cực tham gia các công tác Phật sự do Ban Thường trực Ban Trị sự Phật 

giáo Thành phố chỉ đạo. 

- Tích cực hỗ trợ và tham mưu tốt công tác đối ngoại quốc dân cho lãnh đạo 

Phật giáo Thành phố.  

- Đồng hành cùng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Hồ Chí Minh hoàn 

thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm cuối nhiệm kỳ, lập thành tích hướng đến chào 

mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

 10. Ban Thông tin-Truyền thông: 

Ngay sau Tết Nguyên đán Xuân Tân Sửu - 2021, Ban Thông tin - Truyền thông 
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Phật giáo Phật giáo Thành phố (Ban TT-TT PG TP) đã nghiêm túc thực hiện các quy 

định của Ban Chỉ đạo quốc gia, Trung ương Giáo hội, Chính quyền TP, Ban Thường 

trực Ban Trị sự Phật giáo TP về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 nên các Phật sự của Ban trong năm 2021 có phần hạn chế, chỉ thu hẹp trong 

phạm vi cho phép với một số hoạt động cụ thể như sau:  

10.1/ Truyền thông về Tuần lễ Phật đản PL.2565 và kỷ niệm 40 năm thành 

lập GHPGVN:  

- Chương trình “Vạn lá cờ Phật giáo”:  

 Nhằm động viên Phật tử, tín đồ khởi tâm niệm hoan hỷ treo cờ Phật giáo tại tư 

gia để thể hiện tấm lòng thành kính hướng về Tuần lễ Phật đản hàng năm cũng như kỷ 

niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 - 2021) là sự kiện trọng đại của Giáo hội, tạo  

ý thức cho người Phật tử hiểu về cờ Phật giáo (Đạo Kỳ), hiểu về sự hình thành, ổn 

định và phát triển Giáo hội; BTT-TT cùng báo Giác Ngộ phát động, vận động may 

10.000 Đạo kỳ (90x60) để tặng, phát miễn phí đến Phật tử, thiện hữu tri thức, tín đồ 

đồng bào các giới ở các địa phương; đồng thời cũng soạn thảo và in ấn hơn 10.000 tờ 

rơi (leaflet) 4 màu, thuyết minh về ý nghĩa và hướng dẫn việc treo, gìn giữ và tôn trọng 

Đạo kỳ đã được Hiến chương GHPGVN công nhận.  

Ban Tổ chức đã trao trực tiếp 10.000 lá cờ Phật giáo đến Phật tử tại gần 40 điểm 

trên địa bàn TP.HCM như: Tòa soạn Báo Giác Ngộ (Q.3), Văn phòng Ban Thông tin- 

Truyền thông (Việt Nam Quốc Tự), Chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức), Tổ đình Ấn Quang, 

Tổ đình Từ Nghiêm (Q.10), Chùa Vạn Liên (Q.8), Chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp), 

Chùa Báo Ân (Q.Tân Bình), Chùa Hải Đức (H.Củ Chi), Tu viện Huệ Quang (Q.Tân 

Phú) …Ngoài ra, Ban tổ chức còn gửi đến một số tỉnh thành như: Quảng Ngãi, Hải 

Phòng, Đắk Nông, Thái Nguyên, Bình Thuận v.v... 

Tổng kinh phí thực hiện: Trên 200 triệu đồng, do các thành viên trong ban đóng 

góp và vận động. 

- Thực hiện chương trình thuyết giảng online Tuần lễ Phật đản PL.2565: 

 Nhằm thực hiện mục tiêu kép trong công tác truyền thông Tuần lễ Phật đản 

PL.2565 trước bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban đã kếp hợp 

Ban Hoằng pháp và Báo Giác Ngộ tổ chức chương trình thuyết giảng online mỗi ngày, 

từ ngày 19 - 26 /5/2021 (từ ngày mùng 8 - 15/4/Tân Sửu), vào các khung giờ 8 giờ 30 

phút mỗi sáng và 14 giờ 30 phút buổi chiều. 

 Theo đó, các buổi thuyết giác sẽ trực tuyến trên các nền tảng số như Giác Ngộ 

Online (giacngo.vn), Giác Ngộ TV (YouTube), Fb/Báo Giác Ngộ, cũng như trang 

nhà pgtphcm.vn của Ban Trị sự, Hoằng pháp Tp. Hồ Chí Minh của Ban Hoằng 
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pháp. Chư tôn đức giảng sư thuyết giảng trực tuyến từ Việt Nam Quốc Tự gồm: 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đề tài: Đức Phật - Bậc thầy của nhân thiên; 

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, đề tài: Đức Phật và Kinh Chuyển Pháp Luân; Hòa 

thượng Thích Giác Toàn, đề tài: Tuyên ngôn của Đức Phật vào đời; Hòa thượng Thích 

Nhật Hỷ, đề tài: Ý nghĩa Phật đản; Hòa thượng Thích Viên Giác, đề tài: Ý nghĩa biểu 

tượng Đản sinh; Thượng tọa Thích Thiện Quý, đề tài: Học theo công hạnh của Đức 

Phật; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, đề tài: Hướng về Phật đản; Thượng tọa Thích 

Nhật Từ, đề tài: Đóng góp của Đức Phật cho nhân loại; Thượng tọa Thích Trí Chơn, 

đề tài: Tuệ giác Đức Thế tôn; Thượng tọa Thích Phước Tiến, đề tài: Người đi tìm con 

đường bất tử; Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh, đề tài: Phật đản - Niềm vui lan tỏa. 

- Truyền hình trực tiếp Đại lễ Phật đản PL.2565 tại Việt Nam Quốc Tự 

 Ngày 26/5/2021 (15/4/Tân Sửu), Ban đã kết hợp báo Giác Ngộ trực tiếp Đại lễ 

Phật đản PL.2565 chính thức của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN 

TP.HCM tổ chức trên các nền tảng số của Giác Ngộ Online (giacngo.vn), Giác Ngộ 

TV (YouTube), Fb/Báo Giác Ngộ, trang nhà pgtphcm.vn. 

 Theo đó, Ban đã cung cấp thông tin, hình ảnh Tuần lễ Phật đản PL.2565 đến các 

cơ quan báo chí trên trang nhà pgtphcm.vn  

- Công chiếu video clip Phật giáo Việt Nam 

 Hướng đến chào mừng Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 

- 07/11/2021), Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM tổ chức thực hiện 

MV “Phật Giáo Việt Nam”, với sự góp mặt của hơn 50 nghệ sĩ. MV này được thực 

hiện nhằm kết nối cảm xúc, lan tỏa thông điệp “Từ bi-Trí tuệ” của Phật giáo tạo niềm 

hân hoan của người con Phật trong ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam. Trước khi 

công chiếu, lãnh đạo Ban đã có buổi gặp mặt và giao lưu với các nghệ sĩ, ekip thực 

hiện nhằm đảm bảo nội dung, chất lượng thực hiện. Tại buổi giao lưu, các ca sĩ đã trực 

tiếp hòa giọng bản đạo ca thiêng liêng của “Phật giáo Việt Nam” cũng như đã có 

những chia sẻ riêng về cảm xúc khi tham gia thực hiện MV này. 

 MV “Phật giáo Việt Nam” có thời lượng 4 phút 26 giây được chính thức công 

chiếu trên trang thông tin điện tử GHPGVN TP.HCM, kênh Giác Ngộ TV và các nền 

tảng số khác vào lúc 20:00 giờ cùng ngày, kết quả gần 20 ngàn lượt xem và truy cập.  

10.2/ Truyền hình trực tiếp Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong vì dịch Covid-19. 

 Vào lúc 8:00 giờ - ngày 18/11/2021, Ban đã kết hợp báo Giác Ngộ thực hiện 

truyền hình trực tiếp Đại lễ kỳ siêu nạn nhân tử vong trong đại dịch Covid-19 do 

GHTW và Phật giáo TP đồng kết hợp tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự. Với thời lượng  

1 giờ 54 phút và truyền hình trực tuyến trên nền tảng zoom, qua cổng thông tin điện tử 
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PGTP (pgtphcm.vn), Giác Ngộ online (giacngo.vn), Giác Ngộ TV, YouTube, Fanpage 

Báo Giác Ngộ. 

10.3/ Thông tin & báo cáo thông tin: 

Ban TT-TT luôn theo dõi và báo cáo thường xuyên với Ban Thường trực Ban 

Trị sự GHPGVN TP.HCM các tin tức liên quan đến tình hình diễn biến dịch Covid-19, 

cũng như những nhận định, phản hồi của dư luận xã hội đối với các vấn đề liên quan 

đến Phật giáo, Giáo hội. 

Ngoài ra, Ban thường xuyên kết nối với các cơ quan báo chí trong công tác cung 

cấp các thông tin liên quan đến các hoạt động Phật sự trên địa bàn TP, đặc biệt là công 

tác tuyên truyền hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử, tín đồ phòng, chống dịch Covid-19. 

 Trước và sau mỗi sự kiện diễn ra, Ban TT-TT luôn kết nối với các cơ quan 

truyền thông để theo dõi, thống kê chặt chẽ các tin tức liên quan, sau đó cập nhật và 

báo cáo trực tiếp đến Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. 

10.4/ Định hướng hoạt động năm 2022:  

 

- Tổ chức khóa tập huấn về thông tin, báo chí nhằm trang bị kiến thức và trau 

dồi kỹ năng chuyên môn đến chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo Tp.Thủ Đức và 21 

quận/huyện. 

- Tổ chức tọa đàm về hội nhập và phát triển truyền thông kỹ thuật số của 

Phật giáo TP.HCM:  

Ban sẽ kết hợp báo Giác Ngộ thông báo tọa đàm, viết bài xung quanh các nội 

dung: 1/ Chủ trương Giáo hội về truyền thông Phật giáo. 2/ Xu hướng hội nhập truyền 

thông kỹ thuật số của Phật giáo TP.HCM hiện nay. 3/ Định hướng phát triển và xây 

dựng mô hình truyền thông kỹ thuật số Phật giáo. 4/ Tăng Ni, Phật tử trẻ đối với lĩnh 

vực truyền thông Phật giáo & công nghệ kỹ thuật số.  
 

- Ký kết đề án xây dựng phát triển phần mềm Phật giáo và các lĩnh vực liên 

quan đến đào tạo, tư vấn, nghiên cứu khoa học công nghệ: Ban sẽ kết hợp Trung 

tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ (thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Tp. Hồ 

Chí Minh) xây dựng đề án xây dựng phát triển phần mềm Phật giáo và các lĩnh vực 

liên quan đến đào tạo, tư vấn, nghiên cứu khoa học công nghệ. Dự kiến sẽ có buổi trao 

đổi ký kết giữa hai đơn vị, tặng phần mềm giảng dạy trực tuyến và quản lý thư viện 

điện tử Phật giáo có nhu cầu. 

10.3/ Kiến nghị: 

 Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nguy hiểm, kiến nghị Ban 

Thường trực Phật giáo TP tiếp tục theo dõi, thông báo và chỉ đạo đến quý Ban Trị sự 
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Phật giáo quận/huyện, ban ngành trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của Nhà 

nước và Giáo hội trong công tác phòng chống, dịch Covid-19.  

 Theo đó, quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện cùng kết hợp chặt chẽ liên ngành 

với các ban chuyên ngành trực thuộc để thông tin cụ thể, kịp thời tình hình phòng 

chóng dịch bệnh ở các Tự viện tại địa phương. Tránh việc đưa thông tin sai lệch làm 

ảnh hưởng đến tâm lý Tăng Ni, Phật tử, tín đồ. 

 11. Ban Pháp chế: 

Thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, năm 

2021, Ban Pháp chế đã có những hoạt động như sau:  

- Chùa Thanh Tuyền, quận 4: Xin lại lối đi (đường hẻm) bên hông Chùa có sự 

tranh chấp với hộ dân liền kề, hồ sơ được gởi đến Tòa án Nhân dân TP để khởi kiện. 

BPC đang tổng hợp thông tin để phúc đáp Tòa án theo quy định. 

- Chùa Giác Đạo, quận 6: Do mâu thuẫn cá nhân, Phật tử của Chùa đã có 

nhiều văn bản yêu cầu bãi nhiệm trụ trì chùa Giác Đạo. BPC đã ghi nhận ý kiến của 

Phật tử, hòa giải, góp ý xây dựng cá nhân Đại đức trụ trì. 

- Tịnh xá Ngọc Quy, quận 7: Bà Phạm Thúy Kiều có văn bản đề nghị Giáo hội 

xác nhận bất động sản của TX. Ngọc Quy (Q.7) không phải là Giáo sản. BPC đã có 

văn bản phúc đáp đến bà theo quy định của Giáo luật, pháp luật hiện hành. Ngày 

03/11/2021, Ban PC-PGTP có nhận được văn bản của Tu sĩ Thích Giác Hiếu (Nguyễn 

Thanh Xuân) có “Thỉnh nguyện thư” được trở về Tịnh xá Ngọc Quy hành đạo và làm 

trụ trì cơ sở. 

- Chùa Phước Thạnh, Tp. Thủ Đức: Tranh chấp về quyền sở hữu giữa       

HT. Thích Đạt Niệm và Ban Trị sự GHPGVN quận 9, hồ sơ đã gởi đến Ban Pháp chế 

TW.GH. Ngày 04/2/2021, BPC PGTP đã có tờ trình số 050/TTr-BPC gởi VP II 

TW.GH v/v chùa Phước Thạnh được thành lập từ năm 1900, là một ngôi chùa làng, 

không thuộc môn phong của HT. Thích Đạt Niệm và thuộc về môn phong TĐ. Phước 

Tường (HT. Thích Bửu Ngọc). 

- Chùa Giác Vương, quận 12: Từ năm 2014, ĐĐ. Thích Huệ Quang có lập hồ sơ 

xin bổ nhiệm trụ trì Chùa Giác Vương (Q.12), nhưng chưa thành tựu do môn phong chưa 

đồng thuận (Ch. Giác Vương - Q.12 có liên quan đến môn phong Ch. Thới Hòa, Q. GV).  

- Chùa Bửu Lâm, quận 12: Tháng 5/2021, BPC nhận được đơn thưa của bà 

Nguyễn Thụy Lợi về tư cách trụ trì chùa Bửu Lâm (Q.12), BPC đã có văn bản giao 

Thường trực BTS PG quận 12 giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo bằng văn bản về 

BPC PGTP. 

- Quan Âm Ni Tự, huyện Nhà Bè: Ngày 18/03/2021, BPC nhận được đơn thưa 
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của các hộ dân xung quanh Quan Âm Ni Tự - H.NB v/v bà Dương Thị Tuyết          

(TN. Nguyên Chánh) có dấu hiệu sang nhượng bất động sản Quan Âm Ni Tự. Từ năm 

2014, bà Dương Thị Tuyết (TN. Nguyên Chánh) không còn tư cách trụ trì Quan Âm Ni 

Tự theo quy định Giáo luật, Ban Trị sự GHPGVN địa phương hiện đang có trách 

nhiệm quản lý cơ sở này. 

- Chùa Giác Thọ, quận Bình Thạnh: Đang xảy ra tranh chấp bất động sản liên 

quan đến giáo sản, BPC đã có văn bản đề nghị PG Q.Bình Thạnh xác minh vụ việc, 

báo cáo bằng văn bản về Thường trực BPC PGTP. 

- Chùa Pháp Hòa, huyện Củ Chi: Tòa án Dân sự Thành phố có văn bản số 

1726/TAPT-TDS đề nghị cử đại diện tham gia tố tụng liên quan đến chùa Pháp Hòa -

H.CC, BPC đã có văn bản số 102/BTS-BPC đề nghị Thường trực BTS H.CC cử người 

tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

- Chùa Huỳnh Kim, quận Gò Vấp: Ngày 20/01/2021, BPC nhận được đơn của 

bà Hồ Thị Thúy v/v tranh chấp bất động sản chùa Huỳnh Kim - Q.GV, BPC đã chuyển 

đơn về Ban Trị sự PGQ.GV giải quyết theo thẩm quyền. Hiện tại, BPC PGTP chưa tổ 

chức phiên họp để tiếp nhận thông tin từ BTS PG Q.GV, Thượng tọa trụ trì chùa 

Huỳnh Kim và đương đơn … do yếu tố dịch bệnh. 

- Chùa Giác Ngạn, huyện Hóc Môn: Ngày 14/4/2021, BPC nhận được đơn 

của ông Nguyễn Văn Hợi và bà Huỳnh Kim Phụng cư ngụ tại H.HM v/v khiếu nại 

quyền sử dụng 250m2 đất liên quan đến thửa đất số 90,91 (tờ bản đồ số 13) trùng với 

kê khai sử dụng đất của Chùa Giác Ngạn. BPC đã có văn bản số 01/BPC-VP đề nghị 

Thường trực BTS H.HM xác minh, cung cấp các thông tin có liên quan.   

- Chùa Huê Lâm, quận 11: Ngày 04/11/2021, BPC PGTP nhận đơn kiến nghị 

chỉnh đốn, thay đổi Trụ trì, Ban Chức sự điều hành Tổ đình Huê Lâm - số 680 Hồng 

Bàng, P.2, Q.11. Ngày 08/11/2021, BPC có công văn số 08/BPC-VP gửi Phân ban Ni 

giới TP và Thường trực BTS PG quận 11 đề nghị tổ chức phiên họp để làm rõ vụ việc 

và báo cáo bằng văn bản cho Thường trực BPC PGTP. 

- Chùa Viên Dung, Tp. Thủ Đức: Vẫn còn vướng mắc việc tranh chấp dân sự 

về 01 phần bất động sản trực thuộc quyền quản lý, sử dụng của bổn tự. 

 12. Ban Kiểm soát: 

Ban Kiểm soát Phật giáo Thành phố luôn chấp hành theo sự phân công của Ban 

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố để hoàn thành quyền hạn và nhiệm vụ 

của mình qua các công tác cụ thể như: Giám sát, phản biện việc chấp hành Giáo luật 

của các tập thể và cá nhân thuộc GHPGVN Thành phố, theo dõi các kỳ họp của Ban 

Thường trực cũng như sự sinh hoạt của các Ban chuyên ngành trực thuộc GHPGVN 
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Thành phố.  

Đóng góp ý kiến trực tiếp cho Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành 

phố trong việc bảo vệ và chấp hành Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương 

GHPGVN, bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Tăng Ni, Phật tử thành viên của 

Giáo hội.  

Thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, năm 

2021, Ban Kiểm soát đã có những hoạt động như sau: 

 

12.1/ Tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2020: 

Như thông lệ hàng năm, Ban Kiểm soát Phật giáo Thành phố đã tổ chức Hội 

nghị tổng kết Phật sự năm 2020 nhằm nhận xét, đánh giá các mặt ưu - khuyết điểm 

trong năm qua; dự thảo kế hoạt hoạt động Phật sự năm 2021. Để tán dương, khích lệ 

tinh thần phụng sự của Ban, Ban Thường trực BTS Phật giáo Thành phố đã công bố 

quyết định và trao bằng Tuyên dương công đức cho tập thể Ban Kiểm soát GHPGVN 

Thành phố và các thành viên đã có nhiều đóng góp Phật sự trong năm 2020. 

12.2/ Tổ chức thực hiện, tham gia, tham dự các Phật sự của Ban Thường trực: 

- Thường trực Ban kiểm soát Thành phố đã phân công cho các thành viên trực 

tại văn phòng Ban kiểm soát để giải quyết kịp thời các Phật sự có liên quan. 

- Lãnh đạo Ban tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Thường trực BTS, Đại 

hội Phật giáo quận/huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại 21 đơn vị Phật giáo quận/huyện, lễ 

Bố tát định kỳ của Giáo hội Phật giáo TP, lễ tưởng niệm chư Tôn đức tiền bối hữu 

công của Giáo hội, viếng tang quý Tôn đức Giáo phẩm viên tịch, tham gia Ban Chỉ 

đạo Đại hội Phật giáo quận/huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản, 

Ban Chỉ đạo ACKH PL.2565 thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Với vai trò Phó 

ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát, Hòa thượng Thích Thiện Đức đã phát 

biểu đóng góp nhiều ý kiến tích cực tham mưu việc thực hiện chương trình hoạt động 

Phật sự năm 2021 và các Phật sự quan trọng liên quan đến ngành Kiểm soát, nhất là 

công tác xây dựng đề án nhân sự Tân Ban Trị sự Phật giáo Tp. Thủ Đức và 

quận/huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của Trung ương Giáo hội. Từ đó, đã 

góp phần thành tựu một số Phật sự chung của Phật giáo Thành phố trong năm 2021, 

như: tổ chức Đại hội Phật giáo cấp quận/huyện, công tác phòng chống dịch Covid-19, 

giữ vững sự ổn định sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Thành phố, tổ chức Đại 

lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2565, v.v… góp phần ổn định và phát triển bền vững 

ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố. 

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 theo 
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các Chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế, chủ trương của lãnh đạo Thành phố, Thông tư của 

Trung ương Giáo hội; Ban đã tích cực đóng góp ý kiến về việc giám sát thực hiện các 

quy định giản cách xã hội tại các Tự viện và lễ hội Phật giáo, chuẩn bị đầy đủ các 

trang thiết bị y tế. Từ đó hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh, giảm thiểu 

đến mức thấp nhất về sự ảnh hưởng mọi hoạt động Phật sự tại các Tự viện trên địa bàn 

Thành phố, góp phần thành tựu chung một số Phật sự trọng tâm của Phật giáo Thành 

phố năm 2021. 

- Tham dự đầy đủ các khóa lễ của Đại lễ Phật đản PL.2565 và các phiên họp 

định kỳ tại Việt Nam Quốc Tự. 

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo 

Thành phố trong công tác quản lý nhân sự và cơ sở vật chất tại chùa Phổ Quang (TB) 

hướng đến công tác tái trùng tu các hạng mục trọng tâm tại bổn tự.  

- Tham dự các phiên họp và góp ý giải quyết các đơn khiếu nại, khiếu kiện của 

Tăng Ni, Phật tử tại địa phương, góp phần bảo vệ việc chấp hành nghiêm minh Giáo 

luật, Pháp luật nhằm bảo vệ quyền và nghĩa vụ chính đáng của Tăng Ni, Phật tử góp 

phần ổn định tình hình sinh hoạt Phật giáo tại Tp. Hồ Chí Minh. 

12.3/ Họp Ban Kiểm soát Thành phố: 

- Thường xuyên tổ chức họp Thường trực trên nền tảng trực tuyến để kịp thời 

trao đổi, chia sẻ các thông tin có liên quan đến Tăng Ni, Giáo hội…; nhất là tập trung tư 

duy triển khai thực hiện các công tác chuyên ngành nhằm góp phần thành tựu Phật sự 

nổi bật của Ban cũng như của Phật giáo Thành phố trong năm qua, bên cạnh đó cũng 

định hướng nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động Phật sự năm 2022. 

12.4/ Thành lập Ban Kiểm soát cấp quận/huyện nhiệm kỳ 2021-2026: 

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập - phát triển của Giáo hội và đất 

nước, nhất là góp phần hoàn thiện các chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát cấp 

Thành phố và cơ sở, Ban Kiểm soát Thành phố đã triển khai đến Trưởng ban Kiểm 

soát các quận/huyện, thành lập Ban Kiểm soát GHPGVN cấp quận/huyện theo quy 

định của Nội quy Ban Kiểm soát Trung ương, Quy chế hoạt động của Ban Trị sự 

GHPGVN các quận/huyện.  

Thành viên của Ban luôn là những vị có đầy đủ uy tín, đạo đức, kinh nghiệm, 

năng lực và nhiệt huyết để có thể vừa hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được phân công, góp phần trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố 

trong lòng dân tộc; vừa nâng cao ý thức tập thể và thể hiện tinh thần dân chủ, tính 

trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của Giáo hội.  

Được như vậy, Ban Kiểm soát quận huyện và Thành phố thật sự góp phần công 
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đức cùng các Ban, Ngành của GHPGVN Thành phố lo việc hộ quốc an dân, hoằng 

dương Phật pháp trong thời đại mới, tổ chức thành công Đại hội Phật giáo Tp. Thủ 

Đức cấp quận/huyện trong năm 2021 và chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Phật giáo 

cấp Thành phố trong năm 2022. 

12.5/ Nhận xét và đánh giá: 

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng Ban Kiểm soát Phật 

giáo Thành phố đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác Phật sự và nhiệm vụ 

được phân công, đó là mặt ưu điểm của Ban Kiểm soát Thành phố; tuy nhiên, do hoàn 

cảnh khách quan, Ban Kiểm soát Thành phố chưa hoàn thành các công tác Phật sự một 

cách tốt đẹp, đây là mặt khuyết của Ban Kiểm soát. 

12.6/ Định hướng hoạt động Phật sự năm 2022: 

- Tổ chức, triển khai thực hiện Nội quy Ban Kiểm soát Trung ương đến các 

quận huyện trên địa bàn TP theo hệ thống dọc. 

- Kết hợp Ban Tăng sự, Ban Pháp chế PGTP để rà soát các vụ việc liên quan 

đến thưa kiện chưa giải quyết xong, các Phật sự khác liên quan đến quy định của Giáo 

luật và Pháp luật… làm tham mưu tốt cho Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 

Thành phố kịp thời giải quyết kết thúc tốt các vấn đề.  

 - Kết hợp Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, Ban Pháp chế Thành 

phố tổ chức, học tập Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VI, 

Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp quận, huyện. 
 

- Kết hợp Ban Thư ký Ban Thường trực tập trung tư duy, nghiên cứu, đề xuất 

nhiều giải pháp và cách làm hay trong công tác quản trị Giáo hội PGTP.  

- Tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự chuyên ngành theo sự 

phân công của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố; thực hiện tốt các 

nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Nội quy Ban Kiểm soát Trung ương. 

- Hỗ trợ Ban Kiểm soát cấp quận, huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự 

phân công của Giáo hội cùng cấp. 

- Kịp thời báo cáo với Ban Kiểm soát Trung ương, Lãnh đạo Ban Thường trực 

Ban Trị sự GHPGVN Thành phố những vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành của 

các cấp Giáo hội từ Thành phố đến địa phương. 

- Tích cực tăng cường hiệu năng làm việc của văn phòng Ban mang tính chuyên 

môn cao, đặc biệt là triển khai văn phòng hành chánh điện tử. 

- Đôn đốc, kiểm tra hoạt động chuyên ngành cấp địa phương; phân công, phân 

nhiệm cụ thể cho các thành viên chủ chốt trong Thường trực Ban Kiểm soát PGTP. 
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12.7/ Kiến nghị: 

           - Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, quan tâm hỗ trợ cho hoạt 

động của Ban Kiểm soát Thành phố và các quận/huyện. 

- Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố nghiên cứu và sớm ban 

hành quy chế phối hợp giữa các Ban, Ngành trực thuộc trong việc tham mưu Ban 

Thường trực Ban Trị sự trong công tác giải quyết các Phật sự có liên quan để tránh sự 

việc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong hệ thống tổ chức Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam Thành phố. 

- Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố sớm nghiên cứu ban hành một 

số quy định căn bản đối với Tăng Ni Thành phố trong việc tham gia mạng xã hội để 

truyền thông thông tin cá nhân, Phật sự tại Tự viện, Giáo hội địa phương và Thành phố… 

13. Phân ban Ni giới: 

 13.1/ Công tác quốc dân: Đồng hành cùng Giáo hội các cấp và nhân dân cả 

nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hưởng ứng lễ hội bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

 13.2/ Tổ chức ACKH PL.2565: Mặc dù TP bị ảnh hưởng dịch Covid-19, chư 

Tôn đức Ni Thường trực Phân ban đã mạnh dạng kết hợp Thường trực Ban Trị sự Phật 

giáo địa phương cố gắng vận dụng những cơ duyên thù thắng hướng dẫn các trú xứ Ni 

trên địa bàn TP tổ chức trang nghiêm khóa ACKH PL.2565 nhằm tăng trưởng giới 

đức, giữ gìn quy củ Tòng lâm làm lợi lạc tự thân, trang nghiêm Giáo hội và xã hội. 

Tổng cộng có 41 điểm An cư (15 điểm An cư tập trung: 1.674 hành giả, 26 điểm An 

cư tại chỗ: 1.079 hành giả).  

 13.4/ Tham dự, tổ chức, học tập:  

 - Tưởng niệm lễ Húy kỵ Ni trưởng Viện chủ chùa Thiền Quang - Nguyên Tổng 

vụ trưởng Ni bộ Bắc Tông tại Chùa Quang Minh, tỉnh Bình Phước. 

 - Tham dự lễ Tưởng niệm ngày Viên tịch Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí 

Tịnh - Nguyên Đệ nhứt Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật Ban Thường 

trực HĐCM, Chủ tịch GHPGVN, Viện chủ Chùa Vạn Đức - Tp. Thủ Đức. 

 - Viếng tang cố Ni trưởng trụ trì Chùa Vĩnh Phong (tỉnh Long An), cố Ni trưởng viện 

chủ Chùa Quang Minh (H. BC), gởi hoa viếng Giác linh Sư cô TN. Diệu Chánh (H. BC). 

 - Tham dự lễ Truy niệm (trực tuyến) Đức pháp chủ GHPGVN tại Văn phòng 2 

Trung ương GHPGVN và Trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM (23/10/2021). 

 - Dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại Văn phòng 2 Trung ương 

GHPGVN (ngày 07/11/2021). 
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 - Dự Đại lễ kỳ siêu nạn nhân tử vong trong dịch bệnh Covid-19 tại Trụ sở BTS 

GHPGVN TP.HCM (ngày 18/11/2021). 

 - Tham dự lễ Tưởng niệm lần thứ 713 ngày Đức vua Phật hoàng Trần Nhân 

Tông nhập Niết bàn (ngày 04/12/2021). 

 - Tham dự lễ Khánh tuế, chúc mừng Đức Đại lão Hòa thượng Thượng trí Hạ Quảng, 

được Ban Thường trực HĐCM GHPGVN thống nhất suy tôn Quyền pháp chủ GHPGVN. 

 - Phân ban Ni giới Thành phố cùng các Tự viện Ni kính viếng: 

 Lễ tang Ni trưởng Trụ trì Chùa Quang Minh, huyện Bình Chánh. 

 Lễ tang Ni trưởng Trụ trì Chùa Hải Vân - Vũng Tàu. 

 Đảnh lễ giác linh cố Sư trưởng Tổ đình Huê Lâm, quận 11. 

 13.5/ Từ thiện xã hội: Toàn Phân ban đã đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo 

TP, Giáo hội quận huyện, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể các cấp thực hiện 

các chương trình từ thiện nhằm lan tỏa Thông điệp “Từ bi - Trí tuệ” của Phật giáo đến 

với cộng đồng, góp phần làm tốt đời đẹp đạo; nhất là các chương trình, nhiệm vụ 

chung tay phòng chống dịch Covid-19.  

 - Trong 06 tháng đầu năm 2021: 56.299.814.626đ  

 - Cúng dường các trường hạ Ni trong Thành phố là: 145.000.000đ 

 - Ủng hộ các chùa Ni ảnh hưởng dịch Covid năm 2021 là: 465.000.000đ 

 - Cúng dường trợ giúp chư Ni mùa Covid: 100.000.000đ 

 Tổng cộng: Năm 2021, toàn Phân ban đã thực hiện các chương trình từ thiện với 

tổng kinh phí là 57.009.814.626 đồng (năm mươi bảy tỷ, không trăm lẻ chín triệu, 

tám trăm mười bốn ngàn, sáu trăm hai mươi sáu đồng) 

 13.6/ Định hướng hoạt động Phật sự năm 2022: 

 - Tiếp tục triển khai, thực hiện các công tác phật sự của Phân ban Ni giới Phật 

giáo Tp. Hồ Chí Minh. 

 - Luôn chấp hành tốt các quy định và tích cực tham gia các công tác Phật sự do 

Phân ban Ni giới Trung ương, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM chỉ đạo. 

 - Phát huy tinh thần “hộ quốc an dân”, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội giai 

đoạn hậu Covid-19 và Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần - 2022. 

 - Động viên, sách tấn tinh thần tu học, giữ vững nền tảng hành trì Giới luật cho 

hành Ni chúng hậu bối.  

 - Khánh tuế quý Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, quý Ni Thường trực 
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Phân ban Ni giới Trung ương và Thành phố nhân dịp Tết Cổ truyền Dân tộc năm 

Nhâm Dần - 2022. 

 14. Hoạt động của báo Giác Ngộ: 

14.1/ Các hoạt động chính: 

- Thực hiện việc chuyển tải thông điệp Phật giáo trong dịp Xuân Tân Sửu: Báo 

Giác Ngộ đã tổ chức truyền hình trực tuyến 15 bài nói chuyện, chia sẻ Phật pháp của 

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự Phật giáo Thành 

phố đến các Phật tử, khán thính giả trong và ngoài nước; Thực hiện các buổi tụng 

kinh, truyền hình trực tiếp phục vụ nhu cầu của tín đồ trong đời sống tín ngưỡng, đặc 

biệt là các thời khóa tụng kinh Dược Sư, Phổ Môn, Di Đà, Hồng danh sám hối; truyền 

hình trực tuyến các buổi nói chuyện, thuyết giảng của Trưởng lão Hòa thượng Trưởng 

ban Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhằm làm an lòng, góp phần giữ gìn sự ổn định, 

tránh các khủng hoảng cực đoan về tâm lý cho người dân trong đại dịch Covid-19. 

- Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành 

phố, báo GN đã phối hợp với Ban Hoằng pháp, Ban TT- TT PGTP thực hiện chương 

trình thuyết giảng online trong Tuần lễ Phật đản PL.2565, đặc biệt đưa tin, truyền hình 

trực tiếp Đại lễ Phật đản giãn cách tại Việt Nam Quốc Tự, truyền hình trực tuyến Đại 

lễ kỳ siêu các nạn nhân tử vong vì Covid-19… trên các nền tảng số của Báo và 

website của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. 

- Trong thời gian toàn thành phố thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, báo 

Giác Ngộ vẫn nỗ lực duy trì các hoạt động trên hệ sinh thái Internet nhằm đáp ứng yêu 

cầu về truyền thông của Giáo hội cũng như trách nhiệm chính trị mà TP.HCM đã phân 

công đối với một cơ quan báo chí tôn giáo. 

- Báo Giác Ngộ tiếp tục ký hợp tác với các cộng đồng thông tin chính thống, mở 

các kênh thông tin trên nền tảng mạng xã hội, là đối tác duy nhất thuộc GHPGVN nói 

chung và báo chí Phật giáo nói riêng cung cấp thông tin Phật sự chính thức theo quan 

điểm của cơ quan ngôn luận Phật giáo trên nền tảng tích hợp Báo Mới, được cập nhật 

hàng ngày. 

- Hoàn thành việc đổi thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

cấp cho toàn bộ các vị đủ điều kiện về hoạt động chuyên môn. 

14.2/ Nhân sự và cấu trúc tòa soạn: Báo Giác Ngộ - cơ quan báo chí do Ban 

Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ quản, hiện nay có tổng số 33 CB-CNV có hợp đồng 

lao động cũng như các chế độ liên quan quy định theo Luật Lao động. Hiện tại, tất cả 

nhân sự làm việc, cả cộng tác viên đã được tạo điều kiện tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng 

Covid-19. 
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Các phòng, ban hiện hữu thuộc tòa soạn: Ban Biên tập; Phòng Biên tập - Phóng 

viên; Phòng Mỹ thuật - trình bày; Bộ phận trách nhiệm Giác Ngộ online; Giác Ngộ 

TV; Bộ phận phụ trách Nguyệt san - Phụ trương nghiên cứu Phật học thuộc Báo Giác 

Ngộ; Phòng Trị sự; Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ. 

14.3/ Công tác in ấn phát hành: Năm 2021 là một năm đầy khó khăn vì ảnh 

hưởng của đợt bùng phát thứ 4 dịch Covid-19 tại Việt Nam, nơi ảnh hưởng nghiêm 

trọng nhất là TP.HCM. Trong hoàn cảnh đó, nhiều hoạt động bị dừng, ngưng trệ, một 

số tờ báo lớn cũng buộc phải đình bản tạm thời do không thể phát hành vì lệnh cấm di 

chuyển trong thời gian TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường, nhiều nhân sự không 

may bị nhiễm SARS CoV-2, tuy nhiên, với sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng lão Hòa 

thượng Trưởng ban Ban Trị sự đồng thời là Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, tòa soạn vẫn 

duy trì các hoạt động trong mức độ cho phép, đảm bảo sự lưu thông của dòng tin tức 

đặc biệt liên quan tới các chính sách phòng chống dịch và công tác từ thiện xã hội, 

phản ánh đầy đủ các hoạt động trong dịch, hỗ trợ phòng chống dịch của Ban Trị sự 

Phật giáo thành phố cũng như các đơn vị, tự viện, Tăng Ni, Phật tử; kịp thời nhân rộng 

công tác thiện nguyện mang lại lợi lạc cho cộng đồng trong tinh thần từ bi và chủ 

trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Trung ương và Thành phố.  

14.4/ Hoạt động tài chánh: Báo Giác Ngộ tự cân đối dựa vào nguồn thu từ phát 

hành, bên cạnh quảng cáo trên báo và thêm một phần thu là cho thuê mặt bằng phát 

hành kinh sách văn hóa phẩm Phật giáo. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19, các 

cơ sở thuê mặt bằng đóng cửa, xin miễn và giảm phí, Báo cũng đã chủ động miễn toàn 

bộ cho các đơn vị trong 05 tháng và giảm sâu trong thời gian tiếp theo, do đó, tài 

chánh của Báo hiện nay hết sức khó khăn. 

Những khó khăn đó đã được báo cáo tại phiên họp của Ban Thường trực Ban 

Trị sự và đã được sự quan tâm của chư Tôn đức lãnh đạo, ủng hộ bằng quyết định đặt 

báo dài hạn cho tất cả thành viên Ban Trị sự thành phố cũng như tất cả thành viên Ban 

Trị sự Phật giáo Tp. Thủ Đức và 21 quận/huyện. 

14.5/ Hoạt động Từ thiện xã hội của Báo Giác Ngộ: Mặc dù tình hình dịch 

Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và rất nguy hiểm trên địa bàn TP và các tỉnh 

thành phố trong cả nước, nhưng với sự quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo Báo, chư Tăng 

Ni, Phật tử, thiện hữu tri thức, bạn đọc, tín đồ, tín hữu gần xa, v.v…đã chung tay góp sức 

cho các hoạt động từ thiện của Báo trong năm 2021 đạt được: 42.321.400.000 đồng    

(bốn mươi hai tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm nghìn đồng).  

 14.6/ Thuận lợi, tồn tại:  

 - Cơ bản về mặt mạnh của Báo Giác Ngộ là có sự lãnh đạo của Ban Thường 

trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, trực tiếp là Hòa thượng Trưởng ban đồng thời 
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là Tổng Biên tập; được sự đóng góp ý kiến xây dựng thường xuyên của chư Tôn đức 

Giáo phẩm Ban Thường trực và các ngành đã giúp Báo Giác Ngộ phát triển đúng 

hướng theo tôn chỉ mục đích đề ra. 

 - Hiện Báo đang sử dụng nguồn tài chánh dự trữ cho các tình trạng khẩn cấp và 

nguồn tài chánh rất khiêm tốn, cùng với việc tiết kiệm trong các khoản chi để tồn tại, thực 

hiện chức năng về công tác chuyên môn được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 

TP.HCM giao phó cũng như nhiệm vụ của một cơ quan báo chí đối với đất nước qua đặc 

thù thông tin về tôn giáo, trong quy hoạch báo chí của Thủ tướng Chính phủ cho đến năm 

2025. Do đó, rất mong tiếp tục nhận được những hỗ trợ thiết thực về mọi mặt của chư 

Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, giúp báo vượt qua khó khăn 

hiện tại, để từng bước khôi phục các hoạt động có thu, ổn định lâu dài. 

D. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN 24 QUẬN/HUYỆN: 

1. Hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện: 

- Từ đầu Xuân Tân Sửu - 2021, tuy tình hình diễn biến phức tạp, nguy hiểm khó 

lường của đại dịch Covid-19, nhưng quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện đã tích cực 

ổn định và phát triển mọi sinh hoạt Phật sự của Giáo hội và các tự viện tại địa phương, 

hoàn thành tất cả mọi Phật sự do Giáo hội Trung ương và Thành phố giao phó, nhất là 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả rất khả quan.  

- Tính đến nay đã có 22/22 đơn vị Phật giáo quận/huyện tổ chức thành công Đại 

hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026; đạt 100%.  

- Các Tân Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện đang ra sức triển khai, quán triệt 

Nghị quyết và chương trình hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ mới nhằm hướng đến 

mục đích “kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - phát triển” của Giáo hội cấp địa 

phương trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Mọi Phật sự tại địa phương đang từng 

bước phát triển theo Nghị quyết của Đại hội đã đề ra; phân công, phân nhiệm các 

thành viên trong ban phụ trách các mảng công tác Phật sự theo 12 Ban chuyên ngành 

như nội dung Hiến chương GHPGVN được tu chỉnh lần thứ VI; thành lập các Ban 

chuyên ngành theo Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo cấp quận/huyện và 

Thông tư 205 của TW.GH; ban hành quy chế hoạt động nội bộ nhằm quy định trách 

nhiệm của từng thành viên sao cho phù hợp với cầu Phật sự tại mỗi địa phương. Tuy 

nhiên, hiện vẫn còn một số đơn vị Phật giáo quận/huyện hoạt động chưa đạt hiệu quả 

cao, do các thành viên bận nhiều Phật sự cá nhân hoặc tham gia nhiều công tác khác 

trong Giáo hội và tổ chức đoàn thể.  

- Tạo sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ và các tự viện, Tăng Ni, quan hệ tốt với 

các cấp chính quyền địa phương để được sự hỗ trợ trên mọi lãnh vực Phật sự. 



46 

 

- Đại lễ Phật đản PL.2565 vừa qua, mặc dù trong thời cao điểm phải cách ly xã 

hội để phòng chống dịch Covid-19, tất cả các Ban Trị sự Phật giáo Q/H đều tích cực 

tham gia công tác thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni tại trụ sở Ban Trị sự, cơ sở Tự viện và tư 

gia Phật tử tại địa phương để cử hành Đại lễ thông qua nghi thức Tắm Phật truyền 

thống, vận dụng phương tiện công nghệ để truyền thông tinh thần Phật đản, chuyển tải 

Thông điệp “Từ bi - Trí tuệ” của Đức Phật đến với cộng đồng trong và ngoài nước. 

- Phát huy có hiệu quả công tác từ thiện xã hội trong và ngoài địa phương qua 

mọi phong trào. 

- Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các cơ sở Tự viện phát huy sinh hoạt tôn giáo rõ 

nét, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của Phật tử, giúp đỡ chư Tăng Ni ổn định việc 

tu học. 

2. Sinh hoạt của các cơ sở Tự viện: 

Sinh hoạt cơ bản của các cơ sở Tự viện thường được thể hiện trên hai phương 

diện: một là ổn định nếp sống tu học, nhất là việc tu học của chư Tăng Ni tại cơ sở 

nhằm nâng cao Đạo phong, Đạo hạnh, cùng kiến thức Phật học cho hàng ngũ Tăng Ni; 

hai là đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập của hàng cư sĩ Phật tử. 

Qua báo cáo của các Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện, cho thấy cả hai phương 

diện trên đều được các vị trụ trì và các bậc Bổn sư đều quan tâm bồi đắp và phát huy. 

Tuy nhiên, cần thắt chặt, nghiêm túc đối với thế hệ trẻ trên nền tảng “Tỳ ni Luật tạng” 

vì đó là mạng mạch tồn vong của Phật pháp. Mặt khác, còn một số cơ sở chưa gắn kết 

sinh hoạt với Giáo hội, cụ thể là chưa có sự kết nối chặt chẽ các mặt công tác Phật sự 

với Ban Trị sự Phật giáo tại địa phương, phần này Ban Trị sự Phật giáo các 

quận/huyện cần phát huy vai trò của mình để tạo thành một khối đại đoàn kết Phật 

giáo tại địa phương. 

Tuy nhiên, do một vài mâu thuẫn cá nhân và nội bộ nên một số Tự viện dẫn đến 

việc tranh chấp, kiện tụng… đã được Ban Pháp chế Phật giáo Thành phố kết hợp với 

Ban Trị sự Phật giáo tại địa phương hướng dẫn giải quyết. Đối với một vài trường hợp 

cá biệt Tăng Ni tu học lệch chuẩn làm ảnh hưởng đến hình ảnh tu sĩ Phật giáo và uy 

tín của Giáo hội, đã được Ban Tăng sự, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát GHPGVN các 

cấp góp ý xây dựng, một số trường hợp đặc biệt buộc Ban Trị sự Phật giáo Thành phố 

đã bãi nhiệm và thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì. 

E. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VÀ ĐOÀN THỂ: 

1/ Đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026:  

a) Cấp Thành phố: 

- Thượng tọa Thích Minh Thành - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó 
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Trưởng ban Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN, Phó Viện 

trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.  

- Thượng tọa Thích Thiện Quý - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm 

Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Thành phố.  

b) Tp. Thủ Đức và huyện, xã: 

Tại các đơn vị Phật giáo Tp. Thủ Đức và huyện, xã; quý Ban Trị sự Phật giáo 

kết hợp với Chính quyền địa phương đã giới thiệu chư Tôn đức Tăng Ni có phẩm 

hạnh, công đức với Giáo hội, thành tích với Nhà nước và Chính quyền tại địa phương, 

có nhiều đóng góp với Đạo pháp và Dân tộc, v.v… đã ứng cử Hội đồng Nhân dân    

Tp. Thủ Đức và các huyện, xã… có 95% đã được đắc cử với tổng số phiếu rất cao.  

2/ Thành viên UBMTTQVN, nhiệm kỳ 2019 - 2024: 

a) Cấp Trung ương: 

- Hòa thượng Thích Trí Quảng – Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban 

Ban Trị sự GHPGVN Thành phố. 

- Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban 

kiêm Trưởng ban PGQT GHPGVN Thành phố. 

- Hòa thượng Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS, UV Thường trực Ban Trị 

sự GHPGVN Thành phố. 

- Ni sư TN. Tín Liên - Ủy viên HĐTS, UV Thường trực Ban Trị sự 

GHPGVN Thành phố. 

b) Cấp Thành phố: 

- Hòa thượng Thích Trí Quảng - Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban 

Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, giữ chức vụ Phó Chủ tịch không 

chuyên trách. 

- Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban 

kiêm Trưởng ban PGQT GHPGVN Thành phố. 

- Hòa thượng Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS, UV Thường trực Ban Trị 

sự GHPGVN Thành phố. 

- HT. Thích Giác Pháp - Ủy viên HĐTS, UV Thường trực Ban Trị sự 

GHPGVN Thành phố. 

- TT. Thích Thiện Quý - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư 

ký Ban Trị sự GHPGVN Thành phố. 
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- Ni trưởng TN. Từ Nhẫn - Phó Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN Thành phố. 

- Ni sư TN. Tín Liên - Ủy viên HĐTS, UV Thường trực Ban Trị sự 

GHPGVN Thành phố. 

- Ni sư TN. Phụng Liên - Ủy viên HĐTS, UV Ban Trị sự GHPGVN TP. 

c) Tp. Thủ Đức và quận/huyện, phường/xã: 

Tại các đơn vị Phật giáo Tp. Thủ Đức, quận/huyện, phường/xã; quý Ban Trị sự 

Phật giáo kết hợp với Chính quyền địa phương đã giới thiệu chư Tôn đức Tăng Ni có 

phẩm hạnh, công đức với Giáo hội, thành tích với Nhà nước và Chính quyền tại địa 

phương, có nhiều đóng góp với Đạo pháp và Dân tộc, v.v… đã tham gia là thành viên 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

Các Đại biểu Dân cử đại diện Phật giáo Thành phố trong các cơ quan đoàn thể tổ 

chức chính trị và xã hội đã tích cực làm tròn vai trò, chức năng và trách nhiệm do các 

Cơ quan qui định và giao phó, tham dự đầy đủ các buổi họp và phản ánh góp ý xây 

dựng trong các mặt công tác có liên quan đến tôn giáo và xã hội.  

F. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC:  

Vì sự nghiệp độc lập, thống nhất, đoàn kết, hòa bình, ổn định, phát triển của đất 

nước, Ban Trị sự GHPGVN Thành phố luôn nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử Thành phố kiên 

định lập trường sự nghiệp cao cả của đất nước, lý tưởng của người tu Phật trong tinh 

thần “Vô ngã vị tha, phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật”. Thể hiện qua 

phương châm của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, thực hiện 

châm ngôn “Đoàn kết hòa hợp – Trưởng dưỡng Đạo tâm – Trang nghiêm Giáo hội”. 

- Các mặt đổi mới hoạt động của Tăng Ni, Phật tử trên con đường hòa nhập và 

phát triển Giáo hội, luôn lấy Hiến chương, Nội quy và các quy chế làm nền tảng, nhất 

là Tỳ ni Luật tạng. Mọi đổi mới phải lấy pháp Lục hòa và Kỉnh pháp làm cơ bản. 

 III) NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ:  

 A. ƯU ĐIỂM:  

- Quán triệt, triển khai thực hiện tốt tinh thần các Nghị quyết, văn bản pháp quy, 

chủ trương, quy định của Trung ương Giáo hội và Chính quyền Thành phố.  

- Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đều tham gia vào các Đoàn 

thể tổ chức Nhà nước nhằm giữ vững tiềm năng và phát huy vai trò Đạo pháp - Dân 

tộc trong các thời kỳ. 

- Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Thông tư, quy định, chủ trương, v.v… của 

Chính phủ, Nhà nước, Giáo hội trong công tác phòng chống dịch Covid-19; bên cạnh 

đó cũng tích cực thực hiện tốt công tác Từ thiện xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn 
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trong thời điểm bùng phát dịch trên địa bàn Thành phố.  

- Quan tâm chỉ đạo và kịp thời giải quyết các Phật sự các Ban chuyên ngành 

trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo Tp. Thủ Đức và 21 quận/huyện. 

- Tổ chức thành công Pháp hội Dược sư “Kỳ quốc thới dân an, nguyện phong 

điều vũ thuận” nhân dịp Xuân Tân Sửu - 2021, Tuần lễ Phật đản PL.2565 tại TP.HCM 

trong bối cảnh giãn cách xã hội. 

- Ổn định, phát huy truyền thống An cư hàng năm, đặc biệt là khóa ACKH 

PL.2565 cho Tăng Ni Thành phố, trong thời điểm chung tay cùng xã hội phòng chống 

dịch Covid-19. 

- Đặc biệt, Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đệ nhứt Phó Pháp 

chủ kiêm Giám luật Ban Thường trực HĐCM, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN    

TP. HCM được Ban Thưởng trực HĐCM thống nhất thông qua việc suy cử ngôi vị 

Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X nhiệm kỳ 

2021-2026 cho 22/22 đơn vị Phật giáo quận/huyện trên địa bàn Thành phố. 

- Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc triển lãm tranh ảnh hoạt động Phật sự của 

GHPGVN Thành phố từ năm 1982 đến nay hướng đến chào mừng Đại lễ Phật đản 

PL.2565 và kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981-2021). 

- Tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử, Phật giáo đồ thể hiện quyền và 

nghĩa vụ công dân tham gia ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt hiệu quả. 

- Phát huy đa dạng việc sinh hoạt Phật pháp và tu tập cho Phật tử, tín đồ. 

- Thực hiện tốt công tác trực nhật văn phòng và trụ sở Việt Nam Quốc Tự như 

đã được phân công. 

- Kết hợp với UBMTTQVN tại quận 10, quận Tân Bình, huyện Bình Chánh 

thực hiện đạt kết quả cao mọi chương trình an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên Đán, 

lễ Phật đản, lễ Vu Lan và các lễ hội truyền thống khác tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10), 

Chùa Phổ Quang (Q. TB), Chùa Thanh Tâm (H. BC). 

- Đồng hành với lãnh đạo và nhân dân TP chung tay góp quỹ mua vaccine Covid 1,5 

tỷ đồng, cùng TW.GH hỗ trợ máy thở và các phương tiện y tế giúp Ấn Độ thoát qua 

dịch Covid-19 5,4 tỷ đồng. 

- Hỗ trợ Lào, Campuchia phòng, chống dịch Covid-19: 500 triệu đồng. 

- Công tác TTXH trong năm 2021 đạt 1.048.808.837.626 đồng (Một nghìn 

không trăm bốn mươi tám tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, tám trăm ba mươi bảy nghìn, 
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sáu trăm hai mươi sáu đồng).  

 B. KHUYẾT ĐIỂM:  

- Việc giải quyết đơn từ tranh chấp, khởi kiện, tố cáo của các cơ sở và Tăng Ni 

liên quan đến bất động sản, động sản còn rất nhiều tồn đọng từ mâu thuẫn nội tại. 

- Một số Ban chuyên ngành trực thuộc chưa phát huy có hiệu quả công tác Phật 

sự được giao phó, một số Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện vẫn còn hạn chế trong công 

tác quản lý Tăng Ni, Tự viện.  

- Một số Ban chuyên ngành chưa thực hiện có kết quả công tác trực nhật tại các 

phòng của Ban, vô hình chung không tạo thành sự kết nối chặt chẽ về các mảng công 

tác Phật sự chung của GHPGVN Thành phố. 

Với những thành quả về mặt ưu điểm đã đạt được, trong năm 2021, Ban Trị sự 

GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cố gắng khắc phục các mặt tồn đọng để công tác 

Phật sự năm 2022 đạt kết quả tốt hơn, đó là tiền đề cho việc hoàn thành tốt công tác 

Phật sự của Phật giáo Thành phố nhiệm kỳ IX (2017-2022) như chương trình đã đề ra.  
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CHƯƠNG TRÌNH  

HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2022  
CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH 

 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn 

quốc và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố nhiệm kỳ 2017-2022; 

cũng như chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự GHPGVN Thành 

phố đã đề ra.  

- Duy trì, phát huy có hiệu quả việc tổ chức Pháp hội Dược Sư “Kỳ quốc thới 

dân an, nguyện phong điều vũ thuận” nhân dịp Tết Nguyên đán, Đại lễ Phật đản, 

khóa ACKH, Pháp hội Vu lan, Đại lễ tưởng niệm ngày Đức vua Phật Hoàng Trần 

Nhân Tông nhập Niết bàn, lễ tưởng niệm ngày viên tịch quý Tôn đức Trưởng lão 

Hòa thượng lãnh đạo cấp cao Giáo hội và hiệp kỵ chư Tôn Thiền đức tiền bối hữu 

công với Đạo pháp, dân tộc các thời kỳ … năm 2022.  

- Tiếp tục công tác thống kê Tăng Ni, Tự viện; đề xuất các cơ quan quản lý 

Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chủ quyền sử dụng đất tôn giáo cho các cơ sở Tự 

viện toàn Thành phố theo thông tư của TW.GH và Pháp luật Nhà nước hiện hành. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Xây dựng đề án nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Tăng cường công tác quản trị Giáo hội bằng phương tiện công nghệ số; xây 

dựng Giáo hội Thành phố thông minh, năng động, sáng tạo… 

- Định hướng phương thức quản lý Tăng Ni, Tự viện toàn Thành phố bằng 

phương tiện kỹ thuật số. 

- Phát huy đa dạng công tác truyền bá Chánh pháp nhằm giữ vững niềm Chánh 

tín Tam bảo đối với Phật tử, tín đồ trên các tiện ích khoa học công nghệ hiện đại. 

- Nâng cấp, bổ sung các tiện ích cần thiết văn phòng chánh điện tử và dữ liệu 
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số PGTP. 

- Hoàn thiện các trang thiết bị phòng họp trực tuyến với TW.GH và GH cấp 

quận/huyện. 

- Tiếp tục số hóa dữ liệu lưu trữ GHPGVN Thành phố từ năm 1982 đến nay. 

- Duy trì công tác vận động Tăng Ni, Phật tử, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm 

đóng góp tịnh tài, tịnh vật thực hiện các chương trình từ thiện nhằm nêu cao tinh thần 

Từ bi của đạo Phật.  

- Dự kiến động thổ khởi công xây dựng mới nhà Truyền thống Văn hóa, Tăng 

xá, nhà bếp Chùa Phổ Quang, quận Tân Bình (trong điều kiện hoàn tất thủ tục xin 

phép, dịch Covid-19 ổn định). 

- Nâng cấp và bổ sung các tiện ích cho trang Web của Ban Trị sự GHPGVN 

Tp. Hồ Chí Minh. 

- Tiếp tục thực hiện công tác bổ nhiệm Tăng Ni làm trụ trì đối với các cơ sở tự 

viện trên địa bàn Thành phố còn khiếm khuyết trụ trì. 

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện việc thực hiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập 

trung theo quy định Pháp luật hiện hành. 

- Tiếp tục chứng thực, xác nhận, giới thiệu, kính chuyển các thủ tục hành 

chánh đối với Tăng Ni và các Tự viện trên địa bàn TP có nhu cầu. 

- Tham dự Hội nghị (trực tuyến) kỳ 6, khóa VIII của TW.GH được tổ chức ngày 

30/12/2021 tại VP2 TW.GH. 

- Cử đoàn Phật giáo Thành phố thăm và chúc Tết Nguyên đán các Cơ quan 

lãnh đạo Thành phố, quý Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS TW.GH nhân dịp Xuân 

Nhâm Dần - 2022. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của GHPGVN Thành phố. 

BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

  

 


