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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Kính bạch,…………………….  

Kính thưa,……………………………… 
 

Hôm nay, ngày 16 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Việt Nam 

Quốc Tự; trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ của toàn thể Tăng Ni, 

Phật tử Thành phố; Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 của 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố được tổ chức trên tinh thần: 

“Đoàn kết, hòa hợp, ổn định và phát triển” nhằm đánh giá các Phật sự 

năm 2021 và định hướng các mục tiêu, chương trình Phật sự năm 2022; 

lời nói đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Hội nghị, 

chân thành gởi đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, 

quý Quan khách lãnh đạo Chính quyền, toàn thể Tăng Ni, Phật tử hiện 

diện lời cầu chúc an lành và lời chào trân trọng nhất. 

Kính bạch chư Tôn đức! Kính thưa quý Liệt vị! 

Năm 2021, Việt Nam phải trải qua nhiều thách thức như: phòng, 

chống dịch Covid-19; ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại 

các tỉnh miền Tây Nam bộ; đối mặt với nhiều cơn bão lũ, sạt lở đất liên 

tục tại các tỉnh miền Trung…; tất cả đã làm ảnh hưởng đến đời sống, 

thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng của nhân dân cả nước, đặc 

biệt tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Bằng tinh thần yêu nước, cả hệ thống chính trị đều vào cuộc, tập 

trung tư duy cao độ, quyết liệt thực hiện các giải pháp hữu hiệu để đối 

phó dịch bệnh, khắc phục mọi hậu quả của thiên tai, bình ổn và phát triển 

kinh tế trên mọi phương diện nhằm đem lại hạnh phúc, ấm no cho toàn 

dân trong xã hội. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh không chỉ là một tổ 

chức thành viên trung kiên trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
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mà còn là một tổ chức tôn giáo tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc trên địa bàn Thành phố; luôn năng động, sáng tạo trong mọi hoạt 

động Phật sự nhằm góp phần xương minh Chánh pháp, phát triển Giáo 

hội và đất nước Việt Nam trong mọi thời kỳ, nhất là thời kỳ hội nhập - 

phát triển với nhiều cơ hội và thách thức.  

Bằng trí tuệ và tầm nhìn xa của Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền 

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự; tinh thần 

đoàn kết, hòa hợp của Ban Thường trực; sự đồng tâm hiệp lực của Tăng 

Ni, Phật tử Thành phố; sự quan tâm hỗ trợ tận tình của lãnh đạo Chính 

quyền Thành phố và quận/huyện đã góp phần thành tựu nhiều Phật sự 

quan trọng trong năm 2021 làm tiền đề phát triển vững mạnh các Phật sự 

vĩ mô năm 2022 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố. 

Hội nghị tổng kết hôm nay là một cơ hội để nhìn lại, nhận xét, đánh 

giá những ưu khuyết điểm trong quá trình vận hành Phật sự trong năm 

qua của cả hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố 

nhằm đúc kết những kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, mở ra một 

bước tiến mới trên tinh thần: “Ổn định, kỷ cương, hội nhập và phát 

triển”. Với phương thức: Kỷ cương trong lãnh đạo, nghiêm túc trong chỉ 

đạo, hòa hợp trong góp ý, đoàn kết trong xây dựng, tích cực trong Phật 

sự và cách tân trong hội nhập, để vận dụng phù hợp với hoàn cảnh đổi 

mới của đất nước, hướng đến mục tiêu xây dựng ngôi nhà Phật giáo 

Thành phố thông minh trong thời đại kỷ nguyên số toàn cầu.    

Dưới sự hộ trì của Tam Bảo, sự hiện diện trang nghiêm của quý Tôn 

đức Giáo phẩm, Quan khách Chính quyền, Tăng Ni và Phật tử; tôi xin 

thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, Ban Tổ chức 

Hội nghị, long trọng tuyên bố khai mạc Hội nghị tổng kết công tác Phật 

sự năm 2021 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh. 

Kính cầu nguyện hồng ân Tam bảo luôn gia hộ chư Tôn đức Giáo 

phẩm, quý Quan khách, Tăng Ni và Phật tử thân tâm an lạc, vô lượng cát 

tường và thành tựu mọi công tác. 

Kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp! 

Xin chân thành cám ơn. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

 
 

                                  BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ 

                                               BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  


