
1 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

BAN TRỊ SỰ   

Số: 055 /BC-BTS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 
TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

 
 

 

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:  

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, một tổ chức thành viên của 

Trung ương Giáo hội và UBMTTQVN Thành phố, trên bước đường đồng hành cùng 

Giáo hội cả nước, lãnh đạo và nhân dân Thành phố đã không ngừng canh tân, sáng tạo, 

phát huy đa dạng mạng lưới công tác Phật sự nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng 

Ni, Phật tử, tín đồ và nhân dân Thành phố với mục tiêu xây dựng và phát triển bền 

vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng sống người dân trên các lĩnh 

vực: đạo đức, văn hóa, xã hội, tâm linh… góp phần ổn định an ninh trật tự, tăng trưởng 

hoạt động kinh tế, hướng đến xây dựng Thành phố thông minh trong thời kỳ hội nhập 

và phát triển cả nước. 

Năm (05) năm qua, một chặng đường lịch sử, tuy không dài, nhưng trên cơ sở 

các Phật sự đã thành tựu đủ để Phật giáo Thành phố khẳng định được vai trò, trách 

nhiệm của mình đối với Giáo hội Trung ương trong định hướng “Kỷ cương - Trách 

nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, cũng như Chính quyền và nhân dân Thành phố trong sự 

nghiệp xây dựng “Thành phố văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình”. 

Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-

2022 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh đã được thông qua 

tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ IX; qua đó, công tác Phật sự khóa IX 

của GHPGVN TP.HCM được thực hiện trong thời điểm cả nước hân hoan chào mừng 

các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của quốc gia, như: Tết Nguyên đán cổ truyền 

của dân tộc (01/1 ÂL), ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), ngày Thầy 

thuốc Việt Nam (27/2), ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày thành lập Đoàn Thanh niên 

Cộng sản (26/3), Giỗ quốc Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL), ngày Giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế lao động (1/5), kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5), Thành lập Mặt trận Việt Nam (19/5), ngày Thương binh liệt sĩ 

(27/7), lễ Quốc khánh (2/9), ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII (2021), bầu cử Quốc hội lần thứ XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, v.v... Đặc 

biệt là phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã được Đảng bộ - Chính quyền - Mặt trận các cấp phát động thành phong trào 

sinh hoạt sâu rộng trong toàn dân. Riêng đối với Tp. Hồ Chí Minh, từ sự thành công 

của Đại hội Đảng bộ và MTTQVN lần thứ XI, bầu cử Đại biểu HĐND khóa X (2021-



2 

 

2026) đã rộng mở thêm những hướng phát triển mới đối với đất nước và xã hội, cả về 

mặt đối nội cũng như đối ngoại, tăng thêm nhiều thuận lợi và tiền đề lớn trong mọi lĩnh 

vực hướng tới ổn định,  xây dựng và phát triển Thành phố mang tên Bác thành đô thị 

thông minh - hiện đại - thân thiện - nghĩa tình, trong đó có Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh. 

Song song những sự kiện đáng ghi nhớ của đất nước và dân tộc, 05 năm qua, 

GHPGVN Thành phố cũng có những sự kiện nổi bật mang tính lịch sử, đánh dấu sự 

trưởng thành trong sự nghiệp hội nhập và phát triển toàn diện ngôi nhà Phật giáo 

Thành phố. Đó là thành quả chung được thể hiện từ “tuệ giác” lãnh đạo của Đức 

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Ban Trị sự, nỗ lực quyết tâm của quý Tôn đức 

Giáo phẩm Ban Thường trực, sự đoàn kết - hòa hợp của tập thể Ban Trị sự, và chi tiết 

hơn nữa là sự thành tựu của quý Ban chuyên môn, như: Tăng sự, Giáo dục, 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; sự hoạt động tích cực của Ban 

Trị sự Phật giáo thành phố Thủ Đức, 21 quận/huyện và các cơ sở Tự viện tại địa 

phương, sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của các cấp Chính quyền Thành phố - 

quận/huyện - phường/xã, sự đồng tình ủng hộ của Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Thành phố, 

tất cả đã góp phần cho các hoạt động và công tác Phật sự trong 05 năm (2017 - 2022) 

của GHPGVN Thành phố được tổng kết như sau: 

B. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ NK 2017 - 2022: 

I. VỀ MẶT TỔ CHỨC: 

Để ổn định và phát triển hệ thống tổ chức Giáo hội, Ban Thường trực Ban Trị sự 

GHPGVN Thành phố đã ký quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của 12 Ban chuyên 

ngành trực thuộc, Phân ban Ni giới, Ban Trị sự Phật giáo Tp. Thủ Đức và 21 quận/huyện 

trên địa bàn Thành phố để từ đó các thành viên, tổ chức thành viên trực thuộc có đủ tính 

pháp nhân, pháp lý với vai trò, nhiệm vụ được giao trong công tác quản trị Giáo hội, góp 

phần xương minh Chánh pháp, xây dựng ngôi nhà Phật giáo Thành phố luôn đi đầu 

trong cả nước, vì cả nước phát triển vững bền… 

Với phương châm “Phật pháp bất lý thế gian”, vào dịp tháng Giêng, Tết Nguyên 

đán hàng năm, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố đều trang nghiêm tổ 

chức  Pháp hội Dược Sư với hoài bão “cầu nguyện Quốc thới dân an” tại các cơ sở Tự 

viện do Ban lãnh đạo Phật giáo Thành phố trực tiếp quản lý; bên cạnh đó cũng chỉ đạo 

Phật giáo và các Tự viện địa phương đồng tâm hưởng ứng tổ chức Pháp hội tại bổn tự 

để Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo khắp nơi được hành trì, trải nghiệm hạnh nguyện 

thất Phật Dược Sư, tiết kiệm sinh hoạt phí cá nhân hàng ngày để chia sẻ, hỗ trợ các cá 

nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các hộ dân và trẻ em bị ảnh hưởng 

dịch Covid-19 đồng được vui Xuân đón Tết… tạo năng lượng an lành cầu nguyện thế 

giới hòa bình, chúng sinh an lạc… 

  - Tiếp nối các sự kiện nêu trên, Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đã trang 

nghiêm, trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản từ mùng 08 đến ngày Rằm tháng 4 Âm lịch 

hàng năm nhằm tôn vinh ngày Đản sanh của Đức Phật là một trong những Lễ hội Văn 
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hóa Tôn giáo của thế giới, đồng thời thể hiện tinh thần hội nhập và phát triển của Phật 

giáo Thành phố trong suốt chặng đường lịch sử giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước cũng như lộ trình hình thành và phát triển ngôi nhà GHPGVN.  

  - Bên cạnh đó, để tưởng niệm công đức cao dày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân 

Tông đối với Đạo pháp và dân tộc, ngày mùng 01 tháng 11 âm lịch hàng năm, Giáo hội 

Trung ương và Thành phố cùng phối hợp tổ chức trang nghiêm, trọng thể tưởng niệm 

Đức Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ đã khai sáng dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử với 

tinh thần nhập thế “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân”…Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam, toàn thể Tăng Ni, Phật tử ở trong nước và nước ngoài một lòng thành kính đảnh 

lễ lịch đại Tổ sư, phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý Đạo nhà, giữ gìn 

Tổ ấn vàng son, làm rạng danh chốn Tổ, đồng nguyện giữ gìn tinh thần đoàn kết, hòa 

hợp dân tộc trong mọi thời kỳ. Nhân dịp này, cũng tưởng niệm chư Tôn Thiền đức, các 

Thánh tử đạo hữu công với Đạo pháp và dân tộc trong các thời kỳ đã viên tịch... 

  Nhằm nâng cao năng lực Tăng đoàn về mặt tâm lực, trí lực, đạo lực và xã hội, 

Ban Thường trực Giáo hội Thành phố luôn triển khai, tổ chức các khóa huân tu, khảo 

thí, tuyển chọn những nhân tố tích cực xây dựng đội ngũ nhân sự nồng cốt cho Đạo 

phát, Giáo hội và xã hội…Do vậy, trong nhiệm kỳ IX đã khai kiến 02 Đại Giới đàn Trí 

Tịnh PL.2561 và Huệ Hưng PL.2564, 02 khóa tập huấn hành chánh Giáo hội gồm 

truyền thống và hiện đại, bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, phổ cập kiến thức an ninh quốc 

phòng và pháp luật Nhà nước, bổ sung kiến…mỗi khóa có đến hàng nghìn chư Tôn 

đức Tăng Ni trụ trì, quản lý các cơ sở Tự viện tham gia học tập và sinh hoạt…  

  Đặc biệt, đáng ghi nhớ trong nhiệm kỳ qua, nhân Tuần lâm đệ lục Đức Đệ tam 

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực HĐCM GHPGVN đã thống 

nhất suy cử Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng TRÍ Hạ QUẢNG lên ngôi vị Quyền 

Pháp chủ GHPGVN. 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 định. Tất cả đại biểu tham dự 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. 

Để kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội địa phương trực thuộc nhiệm kỳ 2021 - 

2026, Ban Thường trực Phật giáo Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội do 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Trưởng ban Chỉ đạo đã hướng dẫn và chỉ 

đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tại 22 đơn vị Phật giáo quận huyện và 

Tp. Thủ Đức trong khuôn khổ quy định của Giáo luật và Pháp luật hiện hành.  

II. VỀ MẶT THỰC HIỆN: 

1. Công tác Văn phòng: 

- Tiếp nhận các văn bản, thông tin từ các cơ quan Giáo hội và Nhà nước, xem 

xét lưu trữ, phổ biến, chuyển đến các cơ quan liên hệ, trình lãnh đạo xem xét quyết 

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

trực đến các ngành, các cấp; chuẩn bị tốt các phiên họp định kỳ, đột xuất của Ban 
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Thường trực, các lễ hội do Ban Trị sự Phật giáo Thành phố trực tiếp tổ chức, v.v  

- Hướng dẫn giúp đỡ các chuyên ngành, Tự viện và Tăng Ni trên địa bàn có nhu 

cầu Phật sự thực hiện đúng thủ tục hành chánh, quy định của Giáo luật và Pháp luật. 

- 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 và Tp. Thủ Đức, các cơ sở Tự viện và Tăng Ni tại địa phương khi có nhu cầu. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo Văn phòng cùng tập thể nhân viên luôn tích cực thực hiện 

tốt các nhiệm vụ được giao.  

2. Công tác điều hành: 

Phân công, phân nhiệm 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 theo 

sự chỉ đạo của Ban Thường trực, cung thỉnh quý Tôn đức Giáo phẩm trong Ban 

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, tùy từng nhiệm vụ, 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 quân/huyện và Tp. Thủ Đức, v.v…  

4. Công tác quản lý Tăng Ni, Tự viện: 

Toàn Thành phố hiện có 13.240 Tăng Ni, 1.469 cơ sở Tự viện và 12 điểm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung, hàng 100 cơ sở Tự viện được công nhận là Di tích Lịch sử Văn 

hóa cấp Quốc gia và Thành phố.  

Để ổn định, kỷ cương công tác quản trị Giáo, kiện toàn tính pháp lý các cơ sở Tự 

viện; Ban Thường trực đã kết hợp các cơ quan chuyên môn quản lý tôn giáo hợp thức 

hóa các cơ sở thờ tự sinh hoạt lâu năm trong hệ thống tổ chức Giáo hội thành cơ sở Tự 

viện Giáo hội; công nhận các cơ sở thờ tự mới đã hội đủ tính pháp lý được sinh hoạt 

hợp pháp trong tổ chức Giáo hội theo quy định Giáo luật và Pháp luật hiện hành.  

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đã ban hành 

quyết định bổ nhiệm, hợp thức hóa trụ trì, thành lập Ban Trụ trì, Ban Quản trị, Ban Hộ 

tự theo quy định Giáo luật, Pháp luật cho các cơ sở Tự viện trên địa bàn bị khuyết vị 

do viên tịch, ủy nhiệm, hoặc đã trụ trì lầu năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký bổ 

nhiệm, v.v…  

Đối với công tác đăng ký cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất tôn giáo đối 

với các cơ sở Tự viện Giáo hội trên địa bàn vẫn tiếp tục thực hiện, trong 05 năm qua, 

lãnh đạo Phật giáo Thành phố đã chứng chuyển 51 hồ sơ đến các ngành chức năng để 

quan tâm hỗ trợ. Chính việc này đã đảm bảo tính ổn định về Giáo sản của Giáo hội 

trong hiện tại và tương lai. 

Trong xu thế hội nhập và phát triển của cả nước, các cơ sở Tự viện cũng như 

hoạt động tôn giáo cũng theo đó phát triển…; tại Tp. Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ 

qua, Ban Thường trực đã đề xuất các ngành chức năng cho 39 trường hợp đăng ký xây 

dựng lại mới tổng thể, trùng tu, sửa chữa một số hạng mục các cơ sở Tự viện có nhu 
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cầu. Tính đến nay, trên địa bàn TP, có hàng trăm ngôi Tự viện được xây dựng lại mới 

toàn bộ… trở thành những ngôi Phạm vũ huy hoàng trong lòng dân tộc, đáp ứng nhu 

cầu tu học chất lượng cao của Tăng Ni và đồng bào Phật tử các giới, v.v…   

Đặc biệt, với tâm nguyện phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc, trang nghiêm Tự 

viện, ổn định và phát triển Giáo hội là xây dựng Tịnh độ tại thế gian, Đức Trưởng lão 

Hòa thượng Thượng TRÍ Hạ QUẢNG – Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Ban 

Trị sự GHPGVN Thành phố, tuy tuổi cao nhưng vẫn đem hết trí lực và tâm quyết để 

xây dựng Đạo pháp tại thế gian luôn xương minh, hưng thịnh theo đà hội nhập và phát 

triển của đất nước. Trên tinh thần đoàn kết hòa hợp của Ban Thường trực, sự thống 

nhất đồng tình của tập thể Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ GHPGVN TP. HCM, 

những người yêu mến đạo Phật, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, quý mạnh thường 

quân và sự quân tâm hỗ trợ của lãnh đạo Chính quyền các cấp, v.v… Công trình Việt 

Nam Quốc Tự đã hoàn thành tất cả các dự án xây dựng với tổng kinh phí xây dựng trên 

300 tỷ đồng, lễ khánh thành chính thức được tổ chức trang nghiêm trọng thể vào ngày 

07/11/2017, từ đó Việt Nam Quốc Tự chính thức là trung tâm Hành chánh – Văn hóa 

của GHPGVN Thành phố. Tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm được khởi công ngày 

23/4/2019, sau 06 tháng thi công, công trình đã được hoàn thành theo kế hoạch, lễ an 

vị Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm chính thức được cử hành ngày 17/10/2019 với niềm 

hoan hỷ của quý Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự, Tăng 

Ni, Phật tử, tín đồ GHPGVN Thành phố, Ban Giám đốc và tập thể nhân viên tập đoàn 

địa ốc Hưng Thịnh.  

Chùa Thanh Tâm Sau hơn 2,5 năm khởi công xây dựng vào ngày 13/3/2017, các 

hạng mục của công trình, gồm: Chánh điện, Tổ đường, Trai đường, Khách đường, 

Giảng đường, Đông – Tây đường, nhà trù, nhà kho, điện Thích Ca, đài Quán Âm, tháp 

thờ tro cốt của Phật tử, cổng tam quan, cửa thoát hiểm, tường rào xung quanh, v.v… tất 

đã hoàn tất với tổng trị giá gần 300 tỷ đồng. Lễ tạ Tam Bảo và khánh thành được diễn 

ra vào ngày 05/11/2019. Từ một ngôi chùa có truyền thống tín ngưỡng dân gian, nay 

chính là một cơ sở Tự viện của Giáo hội, một đạo tràng tu học, sinh hoạt tôn giáo đúng 

với Chánh pháp, Giới luật, Giáo luật và Pháp luật hiện hành. Hiện nay cơ sở này là Ni 

viện cho Ni sinh HVPGVN Tp. Hồ Chí Minh, chính đây cũng là Giới trường Ni hệ 

phái Phật giáo Bắc tông của Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564 do Ban Trị sự GHPGVN 

Thành phố tổ chức thành công rực rỡ vào trung tuần tháng 10/2020 vừa qua.   

Song song đó, Hòa thượng vẫn tiếp tục xây dựng Chánh điện, thư viện điện tử 

HVPGVN - cơ sở II Lê Minh Xuân cho Tăng Ni sinh có nơi hành trì Chánh pháp và 

nghiên cứu học tập, đồng thời cũng khai thổ khởi công xây dựng lại mới nhà Truyền 

thống - Văn hóa, Tăng xá và khu vực nhà bếp chùa Phổ Quang - Q.Tân Bình vào sáng 

ngày 21/3/2022. Hiện tại, Chánh điện đang tiến hành thay toàn bộ ngói mới, sửa lại các 

đầu đao, con lươn, thay nền gạch mới, lan can đá, sơn lại tường…; khu vực nhà bếp đã 

đổ xong các đài móng, hiện đang thi công sàn tầng trệt; khu vực hội trường đã ép cọc 

xong, đang đào đất và kết hợp thi công tầng hầm; hạng mục tường rào, trước mặt tiền 

sẽ làm lại hàng rào và trụ cổng bằng đá giống Việt Nam Quốc Tự, các cạnh tiếp giáp 
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bãi xe buýt quân khu 7 sẽ xây lại tường rào bằng gạch thông thường, v.v…  

Ngày nay, hiện tượng bùng phát dân số tại các trung tâm đô thị có nền kinh tế 

phát triển là một quy luật tất yếu trong xã hội, đối với các cơ sở Tự viện tại trung tâm 

Thành phố bao giờ cũng đông Tăng Ni, Phật tử, tín đồ … Trong nhiệm kỳ qua, Ban 

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố đã xác nhận và giới thiệu cho 112 trường 

hợp đủ điều kiện đăng ký thường trú tại các cơ sở Tự viện trên địa bàn Thành phố; hiện 

tại, chỉ còn 25% Tăng Ni tạm trú tu học tại Tự viện, do không có nhu cầu thường trú, 

sau khi học xong các chương trình đào tạo sẽ trở về trú xứ của Bổn Sư, khoảng 3% 

Tăng Ni cư trú ngoài cơ sở Tự viện, do không quen biết với các Tự viện tại Thành phố 

và nhiều yếu tố khách quan khác, v.v…  

Song song đó, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố thường xuyên có công văn giới 

thiệu đến Trung ương Giáo hội cho những Tăng Ni tình nguyện thuyên chuyển hoạt 

động tôn giáo đến các vùng sâu, vùng xa để tu học, sinh hoạt Phật sự và hướng dẫn 

Phật tử tu học đúng Chánh pháp theo nhu cầu tại địa phương.  

Nhìn chung, trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết của Tăng Ni, Phật tử Thành phố rất 

lạc quan, phấn khởi, tích cực và ổn định. Nỗ lực thực hiện và làm tròn bổn phận đối 

với xã hội và Giáo hội trong các mặt Chính trị, Văn hóa, Giáo dục, Kinh tế và Từ thiện 

Xã hội, góp phần thực hiện hữu hiệu phương châm “Đạo Pháp - Dân Tộc - Chủ nghĩa 

Xã hội”.  

Đặc biệt, kể từ cuối năm 2019 đến nay, Thành phố phải căng mình ứng phó với 

nạn dịch Covid-19, đây là một vấn nạn lớn chưa từng có trong tiền lệ…, nhưng bằng 

sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các đoàn thể và tổ chức xã hội 

trong đó Phật giáo Thành phố đã mạnh dạn vào cuộc, chung sức, chung lòng để chiến 

thắng được dịch bệnh. Qua đó, đã minh chứng Phật giáo là tôn giáo của dân tộc 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 đã mạnh dạn đóng góp trên 860 tỷ đồng vào công 

cuộc này trên các mặt trận hậu phương, công tác tuyến đầu, vận động tình nguyện viên 

Phật giáo tích cực tham gia vào đội ngũ y tế tại các bệnh viện dã chiến và điều trị 

chuyên sâu bệnh Covid-19, v.v… Phật giáo Thành phố luôn sẵn sàng 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 trong hiện tại và tương lai.  

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN CHUYÊN NGÀNH: 

1. BAN TĂNG SỰ: 

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Tăng sự GHPGVN Thành phố đã hoàn thành nhiều 

nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

- Tổ chức thành công Đại Giới đàn Trí Tịnh PL.2562 và Đại Giới đàn Huệ Hưng 

PL.2564. 

Căn cứ tinh thần Tỳ ni Luật tạng và truyền thống An cư Kiết hạ, hàng năm Ban 
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Tăng sự Phật giáo Thành phố đều triển khai công tác tổ chức An cư Kiết hạ cho Tăng 

Ni toàn Thành phố.  

- Năm 2018: Có 4.700 hành giả an cư tại 44 Trường hạ tập trung, 2.596 Tăng Ni 

an cư tại 109 điểm An cư tại chổ. 

- Năm 2019: Có 4.176 hành giả an cư tại 43 Trường hạ tập trung, 2.965 Tăng Ni 

an cư tại  105 điểm An cư tại chỗ. 

- Năm 2020: Có 4.044 hành giả an cư tại 45 Trường hạ tập trung, 2.849 Tăng Ni 

an cư tại 110 điểm An cư tại chỗ. 

- Năm 2021: Có 1.097 hành giả an cư tại 23 Trường hạ tập trung, 2.362 Tăng Ni 

an cư tại 74 điểm An cư tại chổ. 

- Năm 2022: Có 4.351 hành giả an cư tại 44 Trường hạ tập trung, 2.567 Tăng Ni 

an cư tại 90 điểm An cư tại chổ. 

- Mỗi năm, Ban Thường trực Phật giáo Thành phố đều tổ chức lễ tác pháp An cư 

chung cho tất cả thành viên của Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành trực thuộc 

GHPGVN Thành phố, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện tại Việt Nam 

Quốc Tự. 

- Đặc biệt, năm 2018, Ban Thường trực Giáo hội Thành phố tổ chức An cư tập 

trung cho 80 hành giả Tân Tỳ kheo vừa thọ giới tại Đại Giới đàn Trí Tịnh PL.2562; 

năm 2019, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố tổ chức khóa huân tu tập 

trung cho giới lãnh đạo Phật giáo Thành phố và quận/huyện từ ngày 19 - 29/6/Kỷ Hợi, 

có 120 chư Tôn đức tham dự; năm 2020, “Tuần Kiết đông PL.2564” từ ngày 01-

10/11/Canh Tý với tổng số là 79 vị; năm 2021, khóa An cư Kiết hạ tập trung PL.2565 

dành cho chư Tăng có nguyện vọng tham học nghi lễ Thiền môn được tổ chức tại Chùa 

Huê Nghiêm quận 2.   

Trong nhiệm kỳ qua, đã đề xuất 632 chư Tôn đức Tăng Ni đầy đủ phẩm hạnh, 

tiêu chuẩn, đã có nhiều công đức với Đạo pháp và Dân tộc được tấn phong Giáo phẩm 

tại Hội nghị thường niên của Trung ương Giáo hội, trong đó có 62 Thượng tọa được 

tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, 224 Đại đức được tấn phong Giáo phẩm Thượng 

tọa, 86 Ni sư được tấn phong Giáo phẩm Ni trưởng, 260 Sư cô được tấn phong Giáo 

phẩm Ni sư. 

Xác nhận 713 đơn Phát nguyện xuất gia; cấp phát 1.385 giấy Chứng nhận Tăng 

Ni, 1.477 Chứng điệp thọ giới Đại Giới đàn Trí Tịnh PL.2562, 1.097 Chứng điệp thọ 

giới Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564, 1.997 Chứng điệp An cư. Có 145 trường hợp 

xin cấp Phó bản giấy Chứng nhận Tăng Ni và Chứng điệp Thọ giới. 

2. BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: 

Giáo dục và đào tạo luôn là nhiệm vụ quan trọng và thiết yếu trong sự nghiệp 

“trăm năm trồng người”. Giáo dục Phật giáo không chỉ là nền tảng xây dựng con 

người hoàn thiện về tri thức, nhân cách và phẩm hạnh; mà còn là sứ mạng “Tịnh Phật 

quốc độ - Thành tựu chúng sinh”.  
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Là bộ phận hoạt động trực thuộc, tham mưu cho Ban Thường trực Ban Trị sự 

GHPGVN TP. HCM về ngành Giáo dục Phật giáo trên toàn Thành phố, Ban Giáo dục 

Phật giáo luôn lấy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đổi mới và phát triển làm phương châm 

hoạt động; đồng thời, cũng y cứ vào Giáo luật để triển khai công tác Phật sự trong hoàn 

cảnh đất nước đang hội nhập và phát triển, tạo nền tảng cho Ban phát huy nội lực, hoàn 

thiện viên mãn công tác giáo dục và đào tạo. 

Thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố và sự chỉ đạo 

của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố đã trực 

tiếp quản lý các trường, lớp trên địa bàn Thành phố; tập trung xây dựng kế hoạch giảng 

dạy phù hợp với từng cấp bậc đào tạo, biên soạn giáo án, giáo trình mang tính logic từ 

thấp đến cao, quy hoạch đội ngũ Giáo thọ, giảng viên có tâm, có tầm trong việc cống 

hiến cho sự nghiệp trồng người.   

Suốt nhiệm kỳ qua, Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố luôn có trách nhiệm 

trong việc giám sát công tác dạy và học tại các trường lớp, nhất là chú trọng về phong 

cách, đạo đức của Tăng Ni sinh trẻ, đó là những thành quả đáng ghi nhận của ngành. 

Để có được những thành tích ấy là nhờ sự động viên tinh thần và quan tâm hỗ trợ của 

Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành 

phố, sự giúp đỡ tận tình của Chính quyền các cấp, năng lực của chư Tôn đức lãnh đạo 

và các thành viên trong Ban…đã góp phần ổn định và phát triển bền vững ngành Giáo 

dục Phật giáo Thành phố trong hiện tại và tương lai.  

Bên cạnh những thành quả đạt được, chúng ta cũng nhìn nhận những mặt hạn 

chế cần khắc phục, đó là trình độ của Tăng Ni sinh chưa đồng bộ, một số Tăng Ni sinh 

do theo học chương trình phổ thông và đại học bên ngoài, nên thời gian đi học quá 

nhiều làm ảnh hưởng đến việc chấp hành Nội quy của các Tự viện và bổn trường.  

Các vị Giáo thọ sư còn tham gia nhiều công tác Phật sự khác nên chưa dành trọn 

thời gian cho việc giảng dạy. 

Trường Trung cấp và các lớp Phật học chưa có ký túc xá để đảm bảo nhu cầu 

nội trú, đi lại của Tăng Ni sinh nên đã làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập và tư 

cách đạo đức, đạo hạnh của Tăng Ni sinh.  

3. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ: 

 Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của HT. Thích Chơn Không, Ban đã tổ 

chức đoàn đến thăm và trao đổi công tác Phật sự chuyên ngành với Thường trực Ban 

trị sự Phật giáo quận/huyện nhằm nắm bắt các thông tin sinh hoạt tại địa phương cũng 

như trao đổi một số định hướng hoạt động chuyên ngành nhằm góp phần ổn định và 

phát triển bền vững của Ban trong hiện tại và tương lai.  

Hàng năm, Ban đã chủ động xin phép các Cơ quan chức năng tổ chức thành công 

hội trại tuổi trẻ Phật giáo, dành cho hàng ngàn thanh thiếu nhi Phật tử sinh hoạt, giao lưu 

và kết thân nhằm ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày.  

Từ 2018 đến nay, Ban HDPT Phật giáo Thành phố, Phân ban GĐPT tiến hành 
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các công tác khảo sát cơ sở Tự viện, tuyển tình nguyện viên và tiếp nhận thí sinh có 

hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh/thành về TP.HCM thi đại học bằng chương trình tiếp 

sức mùa thi. Chương trình thường diễn ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 hàng năm với 

sự tham gia của hàng trăm ngôi chùa trên địa bàn thành phố, hàng nghìn tình nguyên 

viên giúp sức và chỗ trọ miễn phí cho khoảng 6000 thí sinh với hàng chục ngàn suất ăn 

chay miễn phí trao tận tay phụ huynh và thí sinh. 

 Đẩy mạnh chương trình Phật hóa gia đình và đạt những thành tựu khả quan khi 

tình hình sinh hoạt tu học của hàng cư sĩ Phật tử tại gia ở các đạo tràng, các khóa tu, 

các lớp giáo lý, các giảng đường, các trại hè và hoạt động của Gia đình Phật tử đi vào 

nề nếp, ổn định và nhiều đổi mới, luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Ban 

Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố. 

Hiện tại, toàn thành phố có hơn 300 mô hình đạo tràng, có gần 50.000 Phật tử tham dự 

thường xuyên. 

 Khuyến khích tổ chức lễ hằng thuận tại cơ sở tự viên Phật giáo, quan điểm này 

luôn được thanh niên Phật tử tích cực hưởng ứng, nhiều lễ Hằng thuận đã được trang 

nghiêm tổ chức tại các cơ sở Tự viện, như: Tổ đình Ấn Quang, Tổ đình Vĩnh Nghiêm, 

chùa Phổ Quang, chùa Xá Lợi, chùa Bát Nhã, chùa Kỳ Quang II, chùa Hoằng Pháp, 

chùa Thiên Tôn, chùa Từ Tân, Tịnh xá Trung Tâm, chùa Long Phước, chùa Bửu Đà, 

chùa Pháp Võ, Tu viện Khánh An, Tu viện Tường Vân, chùa Vạn Đức ... 

 Thường xuyên tổ chức cúng dường Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, kiến tạo Học 

viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM, Việt Nam Quốc Tự, Chùa Thanh Tâm (H.BC), 

Chùa Phổ Quang (Q.TB), ủng hộ học phí cho Tăng Ni sinh khó khăn, hỗ trợ đoàn sinh 

Gia đình Phật tử khó khăn, hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, 

v.v… với số tiền lên hơn 5 tỷ đồng. 

 Kết hợp Ban Hoằng pháp Phật giáo Thành phố tổ chức Hội thi Giáo lý dành cho 

Cư sĩ Phật tử cấp quận/huyện và Thành phố. 

 Kết hợp Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố tổ chức thi văn nghệ GĐPT và biểu 

diễn qua các ngày lễ lớn như: Phật đản, Vu lan, Phật Thành đạo, các sự kiện trọng thể 

của Giáo hội, và truyền thống Phật giáo Việt Nam, v.v… 

 Năm 2021, toàn Ban đã phát tâm và kêu gọi các mạnh thường quân cùng chung 

tay hỗ trợ các phương tiện y tế đến các bệnh viện điều trị bệnh Covid-19, chia sẻ 

những phần quà yêu thương đến các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh 

hưởng đại dịch, với tổng số hiện kim đã thực hiện là trên 10 tỷ đồng. 

 Trong nhiệm kỳ qua, Ban đã chủ động tham gia, thực hiện các chương trình Từ 

thiện xã hội với tổng kinh phí hơn 25.200.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ, hai trăm 

triệu đồng). 

4. BAN HOẰNG PHÁP: 

Hoằng pháp là một trong những hoạt động then chốt cho sự nghiệp phát huy và 

truyền trì đạo mạch, nhằm mục đích truyền bá Chánh pháp, làm lợi lạc chúng hữu tình, 
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đồng thời hướng dẫn Tăng Ni Phật tử phát huy tư tưởng “Từ bi-Trí tuệ” của đạo Phật, 

góp phần xây dựng và phát triển nếp sống đạo đức, mang lại hạnh phúc an vui cho mọi 

người. Suốt nhiệm kỳ qua, Ban Hoằng pháp GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh đã 

quản lý và điều hành công tác Hoằng pháp với những thành tựu trọng tâm như sau: 

- Quản lý, điều hành và điều phối Giảng sư đoàn Thành phố đi thuyết giảng vào 

các ngày lễ lớn của Giáo hội tại các đạo tràng, các lớp giáo lý và cácTự viện có nhu 

cầu. 

- Kết hợp Ban Hoằng pháp TW.GH điều phối Giảng sư đi thuyết giảng tại các 

tỉnh/thành hội Phật giáo có yêu cầu hỗ trợ, kể cả công tác đào tạo Giảng sư hoặc giảng 

dạy các lớp giáo lý.  

- Tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” dành cho cư sĩ Phật tử tham dự, hàng 

tháng tại Việt Nam Quốc Tự, có khoảng 500-800 Phật tử tham dự mỗi kỳ. Tính đến 

nay đã tổ chức được 25 khóa tu.  

- Kết hợp quý Ban Trị sự Phật giáo địa phương hướng dẫn các cơ sở Tự viện tổ 

chức tu học, sinh hoạt Phật pháp cho đồng bào Phật tử các giới. 

- Chủ động triển khai, thực hiện công tác thuyết giảng Phật pháp vào sáng thứ 

Bảy và cả ngày Chủ Nhật hàng tuần tại 40 Giảng đường trung tâm, gần 100 Đạo tràng 

Bát Quan trai, 30 lớp Giáo lý theo lịch thuyết giảng Phật pháp được đăng tải thường 

xuyên trên tuần báo Giác Ngộ. 

 - Đẩy mạnh mô hình lớp Phật học căn bản dành cho Phật tử tại chùa Xá Lợi, Tổ 

đình Phật Bửu, chùa Phước Hòa (Q.3), chùaTuyền Lâm (Q.6), Việt Nam Quốc Tự và 

Tổ Đình Ấn Quang (Q.10), chùa Khánh Vân và chùa Đa Bảo (Q.11), Tổ đình Phổ 

Quang (Q.Phú Nhuận), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) chùa LiênHoa (Q.11), chùa Mai 

Sơn (H.Bình Chánh), chùa Tây Trúc (Q.Gò Vấp), chùa Thiền Tôn 2 (Q.2), mỗi lớp có 

khoảng 50 - 100 Phật tử tham dự. 

- Đặc biệt, trong dịp Đại lễ Phật đản, Ban Hoằng pháp Phật giáo Thành phố kết 

hợp Ban Hoằng pháp Trung ương thuyết giảng tại các Lễ đài Phật giáo quận/huyện, cơ 

sở Tự viện, nêu lên nội dung và ý nghĩa quan trọng của Đại lễ Phật đản, Ý nghĩa Phật 

đản, công hạnh Đức Phật trong suốt “Tuần lễ Phật đản”. 

- Phối hợp cùng Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố để phân công, điều phối các 

Giảng sư có khả năng và kinh nghiệm đi thuyết giảng các Hạ trường nhân mùa ACKH. 

-  Kết hợp cùng Ban Thông tin - Truyền thông tổ chức hội thi Diễn Giảng và viết 

Báo tường cho các Trường hạ Tập trung trên địa bàn Thành phố nhân mùa An cư Kiết hạ 

PL.2563.  

-  Phối họp với Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức hội thi Giáo lý Phật tử năm 

2019, có 4016 Phật tử thí sinh từ 21 đơn vị Phật giáo quận/huyện đăng ký tham gia.   

5. BAN NGHI LỄ: 

- Mỗi năm vào dịp đầu xuân đều tổ chức đàn Dược Sư Thất Châu “Kỳ quốc 

thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận” 
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- Tham gia giảng dạy 2 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và hành chánh văn 

phòng do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố tổ chức vào năm 2018, 

2019 tại Việt Nam Quốc Tự.  

- Đã biên soạn nghi thức lễ Phật đản và Vu lan, tiếp tục biên soạn những nghi 

thức làm lễ trong năm. 

- Ban nghi lễ cũng đã kết hợp với các Ban chuyên ngành của Phật giáo Thành 

phố và Ban Nghi lễ Trung ương hoàn thành công tác Phật sự tại các Lễ tang, Húy kỵ và 

tưởng niệm quý Tôn đức Hòa thượng tiền bối hữu công trong các thời kỳ của Giáo hội 

đã viên tịch. Đặc biệt là kết hợp với Ban Thường trực HĐTS GHPGVN tổ chức thành 

công Lễ tang Cố Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp (Phó Pháp HĐCM, Viện chủ 

Chùa Hưng Phước – Q.3), Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác (Ủy viên Thường 

trực HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM), Trưởng lão Hòa thượng 

Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Giác Hà (đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, 

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM), Hòa thượng Thích Nhựt Ấn (Ủy viên 

HĐTS, Phó Trưởng ban BTS PGTP), Ni trưởng Thích nữ Như Châu (Ủy viên Thường 

trực HĐTS, Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới PGTP). 

- Kết hợp Trung ương Giáo hội tổ chức thành công lễ Truy niệm Chủ tịch nước 

CHXHCN Việt Nam – Trần Đại Quang (23/9/2018), Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích 

Trí Quang tại Việt Nam Quốc Tự (11/11/2019-15/10/Kỷ Hợi), và Cố Trưởng lão Thiền 

sư Thích Nhất Hạnh (25/01/2022 -23/12/Tân Sửu). 

- Thực hiện nghi thức lễ Mộc dục và các phần nghi lễ chính tại lễ đài Phật đản 

của Giáo hội Phật giáo Thành phố hàng năm.   

- Kết hợp với ban Tăng sự Phật giáo Thành phố thực hiện lễ đối thú An cư và Tự 

tứ tại Việt Nam Quốc Tự dành cho quý Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Thành phố và 

quận/huyện; đặc biệt chủ trì phần nghi lễ trong khóa An cư tập trung PL.2562 dành cho 

80 Tân Tỳ kheo vừa thọ giới tại Việt Nam Quốc Tự năm 2018, chủ trì phần nghi lễ và 

đồng hành cùng chư Tôn đức trong các khóa lễ hành trì thường nhật 10 ngày cấm túc 

tại Việt Nam Quốc Tự vào mùa An cư PL.2563-DL.2019 (hơn 120 vị), Tuần Kiết 

Đông PL.2564-DL.2020 (79 vị) và khóa An cư Kiết hạ tập trung PL.2565-DL.2021 

(khoảng 80 vị) tại Tịnh nghiệp đạo tràng chùa Huê Nghiêm Tp. Thủ Đức. 

- Thực hiện đầy đủ về mặt Nghi lễ trong các ngày lễ lớn của GHPGVN Thành 

phố và hỗ trợ quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện, các cơ sở Tự viện có nhu cầu về 

Nghi lễ. 

6. BAN VĂN HÓA: 

 Trong nhiệm kỳ qua, Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố đã có những thành 

tựu nổi bậc như: 

 - Thực hiện 2 sự kiện “Phố ông đồ” và 1 sự kiện “triển lãm văn hóa - nghệ 

thuật Phật giáo” đón mừng xuân mới.  07 lần triển lãm Văn Hóa phẩm và tranh ảnh 

Phật giáo tại các địa điểm như: Trung tâm Hội mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
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Nam Quốc tự, nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo Thành phố (chùa Phổ Quang - 

Q.TB). 

- Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, Ban đã tổ chức thành công cuộc 

triển lãm tranh ảnh có liên quan đến các hoạt động nổi bậc của Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam Thành phố. Lễ khai mạc chính thức được diễn ra vào ngày 19/5/2021 tại Việt 

Nam Quốc, dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Quyền 

Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thành phố cùng quý Tôn đức Giáo 

phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.  

- Hướng đến chào mừng Đại hội X (2022 - 2027) và kỷ niệm 40 năm (1982 - 

2022) GHPGVN Thành phố,  Ban văn hóa Phật giáo Thành phố dự kiến tổ chức triển 

lãm tranh ảnh hoạt động Phật sự của GHPGVN Thành phố từ ngày 12-19/6/2022 tại 

Việt Nam Quốc Tự. 

Tổ chức trên 7 lần Tuần lễ Văn hóa Phật giáo tại 3 điểm: Việt Nam Quốc Tự, 

Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo Thành phố (chùa Phổ Quang-Q.TB), Tu viện 

Khánh An (Q.12). 

Thực hiện thành công 2 lần hội chợ (văn hóa phẩm và ẩm thực chay) Phật giáo 

vào các năm 2018 & 2019 tại chùa Phổ Quang (Q. TB) nhằm hướng đến chào mừng kỷ 

niệm ngày đản sanh Đức Từ phụ Thíc Ca Mâu Ni Phật. 

Ngoài ra, Ban đã phối hợp kênh Phật sự Online TV tổ chức thành công 2 hội thi 

với chủ đề “Nguyện làm con thảo” hướng về mùa Vu lan - Báo hiếu năm 2020 và 

“Tình người trong đại dịch Covid-19 năm 2021”; hội thi đã thu hút nhiều Phật tử, tín 

đồ, nhân sĩ trí thức, tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia, gửi bài viết, v.v… 

Tổng kinh phí thực hiện: 512.000.000đ.  

Tổ chức thành công khoá bồi dưỡng nghiệp vụ dẫn chương trình Phật giáo & toạ 

đàm “nghệ thuật diễn thuyết trong lễ hội Phật giáo” từ ngày 24 - 27/12/2019 tại Tu 

viện Khánh An - Q. 12, TP. HCM.  

Hướng đến nổi đau đồng bào miền Trung do ảnh hưởng thiên tai bão lũ…, Ban 

Văn hóa PGTP cùng Ban Trị sự Phật giáo quận 12 và tập thể chư Tăng, Phật tử, tín đồ 

Tu viện Khánh An quận 12 đã trang nghiêm tổ chức thắp nến cầu nguyện “Quốc thới 

dân an, mưa hòa gió thuận” vào tối ngày 03/11/2020 tại Tu viện Khánh An, Q.12.  

Nhằm xoa dịu phần nào vết thương lòng của các gia đình, tập thể có người thân 

đã hy sinh hoặc không may qua đời vì dịch bệnh Covid-19, nhất là đỉnh điểm biến 

chủng Delta bùng phát mạnh tại Châu Âu và Hoa Kỳ vào tháng 3/2021, tại Ấn Độ vào 

tháng 5/2021, tại Việt Nam vào tháng 7-8/2021; Ban Văn hóa đã chủ động phối hợp 

Ban Trị sự Phật giáo quận 12, Tu viện Khánh An tổ chức nhiều lễ hội tâm linh truyền 

thống Phật giáo như thắp nến cầu nguyện “Quốc thới dân an”, tưởng niện và siêu tiến 

các hương linh nạn nhân vì dịch bệnh sớm được siêu sanh thoát hóa. Bằng tất cả tấm 
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lòng, Ban Tổ chức đã trao 1.200.000.000đ đồng hành cùng Ban Thường trực Ban Trị 

sự GHPGVN Thành phố chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 ở Ấn Độ. 

Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội X (2022 - 2027) và kỷ niệm 40 năm 

(1982 - 2022) thành lập GHPGVN TP. HCM, tri ân chư Tôn đức tiền nhân đóng góp 

cho Đạo pháp và Dân tộc trong các thời kỳ, đặc biệt là Bồ tát Thích Quảng Đức vị 

pháp thiêu thân; Ban Văn hóa Phật giáo thành phố dự kiến sẽ tổ chức đêm Đại nhạc hội 

“Ánh đạo trong dòng sử Việt” vào lúc 19 giờ 00, ngày 17/6/2022 (19/5/Nhâm Dần), 

tại Việt Nam Quốc Tự, dự toán kinh phí khoảng 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng). 

Trong 05 năm qua, Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố đã thực hiện các sự kiện 

văn hóa, chương trình an sinh xã hội, v.v… góp phần lợi lạc quần sinh, bình an xã hội  

với tổng kinh phí: 25.192.673.000đ. 

7. BAN KINH TẾ - TÀI CHÍNH: 

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

kỳ 2017-2022, Ban Kinh tế-Tài chánh của GHPGVN Thành phố đã thật sự khẳng định 

sự tồn tại - ổn định - và phát triển trên mọi hoạt động Phật sự của ngôi nhà chung 

GHPGVN TP. HCM, các cơ sở Tự viện trong địa bàn Thành phố đã trưởng thành, tự 

vươn lên xây dựng mô hình kinh tế tự túc dưới mọi hình thức như: Thiết kế-sản xuất 

Phật cụ, Pháp khí phục vụ cho nghi lễ và tín ngưỡng Phật giáo; phòng phát hành văn 

hóa phẩm Phật giáo; tiệm cơm chay; nhà may Phật cụ, pháp phục tu sĩ-cư sĩ…nhằm 

mang lại một nền kinh tế tự túc cho tiến trình tu học tại các cơ sở Tự viện và là nền 

tảng cho sự phát triển của Giáo hội trong thời kỳ hội nhập và phát triển toàn cầu. 

8. BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI: 

Nhằm thực hiện tinh thần “từ bi cứu khổ” của đạo Phật và ý nghĩa thương người 

như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, chị ngã em nâng, nhiễu điều phủ lấy giá 

gương, người trong một nước phải thương nhau cùng của đạo lý Dân tộc Việt Nam. 

Trong nhiệm kỳ qua, từ Thành phố mang tên Bác, hoạt động TTXH của Tăng Ni, Phật 

tử TP.HCM đã tỏa ra khắp mọi miền đất nước từ miền Bắc, miền Trung, Cao nguyên, 

Đồng Bằng Sông Cửu Long, v.v... nơi đâu có những mảnh đời bất hạnh khốn khổ bần 

cùng, nơi đó đều có bàn tay cứu khổ của những người con Phật xoa dịu đau thương 

cuộc đời cho những người kém may mắn, đem lại niềm tin yêu trong cuộc sống. Xa 

hơn nữa là công tác từ thiện đến những nước bạn bị thiên tai thảm họa, điển hình như 

động đất, bão lụt, sóng thần, ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại các quốc gia, như: Ấn 

Độ, Nepal, Myanmar, Thái Lan, Lào, Camphuchi, Trung Quốc, Nhật Bản… tất cả đều 

thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của người con Phật Việt Nam.  

 Nhân dịp Tết Nguyên đán, lễ Phật đản, mùa Vu Lan hàng năm, Ban TTXH Phật 

giáo Thành phố đã phát hàng nghìn phần quà cho các gia đình chính sách, các hộ và cá 

nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực quận 10, quận Tân Bình, huyện Bình Chánh. 

Mỗi độ Xuân về, Ban cũng phát hàng nghìn phần quà Xuân cho đồng bào Tây Nguyên, 

miền Bắc, miền Trung và miền Tây Nam bộ. Ủng hộ quỹ vì người nghèo cho 

UBMTTQ Thành phố, cúng dường Phật sự cho Giáo hội Trung ương và Thành phố, hỗ 
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trợ bà con nghèo tại các tỉnh/thành trong nước, khoan giếng nước ngầm cho những nơi 

nước bị nhiễm phèn, xây cầu nông thôn, ủng hộ Hội khuyến học Tp. Hồ Chí Minh, trao 

học bỗng, xây dựng nhà tình nghĩa tình thương v.v… Ngoài ra, nhằm lập thành tích 

hướng đến chào mừng Đại lễ Vesak PL.2563-DL.2019, Đại hội Đại biểu UBMTTQVN 

nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-

2025, v.v... Ban TTXH Phật giáo Thành phố đăng ký xây dựng trên 30 cây cầu nông 

thôn tại các địa phương thuộc các tỉnh miền Tây Nam bộ. Cúng dường xây dựng Chùa 

Tỉnh hội thành lập trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Học viện Phật giáo 

Việt Nam tại Cần Thơ cho Phật giáo Nam tông Kherme, Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ 

Thư ký-Văn phòng và Hội thảo Tăng sự do Trung ương Giáo hội tổ chức năm 2019 tại 

Chùa Bái Đính (Ninh Bình), năm 2020 tại Chùa Tam Chúc (Hà Nam); Đại giới đàn Trí 

Tịnh - 2018, Đại Giới đàn Huệ Hưng - 2020 do Ban Trị sự Phật giáo Thành phố tổ 

chức.  

Đặc biệt, nhằm chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, Ban Từ thiện Xã hội nói 

riêng, cả hệ thống tổ chức Phật giáo Thành phố nói chung đã chia sẻ gánh nặng sa sút 

kinh tế và nhiều lĩnh vực khác trong toàn xã hội, như hỗ trợ kinh phí trang bị “máy áp 

lực âm” cho bệnh viện Nguyễn Tri Phương, tặng máy X-Quang, máy trợ thở, bình oxy 

và các trang thiết bị y tế cho các bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị chuyên sâu 

bệnh Covid-19, giải quyết cấp bách về tình trạng “hạn hán xâm nhập mặn” tại các tỉnh 

miền Tây nam bộ, ATM gạo tại nhiều cơ sở Tự viện, “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ kịp thời 

đời sống người dân trong thời điểm cách ly toàn xã hội, bữa cơm yêu thương, phát 

hàng trăm nghìn xuất cơm từ thiện, tặng khẩu trang phòng chống dịch, tặng thực phẩm 

đến người dân khó khăn… 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…  

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). 

Tổng kinh phí cho các chương trình từ thiện của Ban đã thực hiện hàng năm: 

- Năm 2018:   91.316.750.000 đồng 

- Năm 2019:   80.764.910.000 đồng 

- Năm 2020: 141.261.264.000 đồng 

- Năm 2021: 354.697.491.500 đồng 

- Năm 2022: Tính đến tháng 5/2022: 53.355.800.000 đồng 

❖ Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tổng kết công tác TTXH của Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam Thành phố đạt kết quả như sau: 
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➢ Năm 2018: 749.126.645.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi chín tỷ, một trăm 

hai mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi lăm nghìn đồng), 70 tấn gạo, 550 

ca hiến máu nhân đạo, 1.200 phần quà. 

➢ Năm 2019: 851.140.519.000 đồng (Tám trăm năm mươi mốt tỷ, một 

trăm bốn mươi triệu, năm trăm mười chín nghìn đồng), 95 tấn gạo, 65 

căn nhà tình thương, 43 cây cầu, 26 cái giếng, 206 chiếc xuồng, 600 xuất 

học bổng, 400 chiếc xe đạp, 243 áo quan, 10 ống cống, 295 tấn gạo, 

20.000 bánh Trung thu,10.000.000 quyển vở học sinh, 1.500 phần quà, 

trên 1.000 ca hiến máu nhân đạo. 

➢ Năm 2020: 624.609.245.626 đồng (Sáu trăm hai mươi bốn tỷ, sáu trăm lẻ 

chín triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn, sáu trăm hai mươi sáu đồng). 174 

tấn gạo, 2.700 thùng mì, 350 ca hiến máu nhân đạo, 450 xuất học bổng, 

200 chiếc xe đạp, 40 xe lăn, 35 xe lắc, 106 áo quan, 546 quyển vở, 2.030 

phần quà. 

➢ Năm 2021: 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). 

➢ Năm 2022: Tính đến tháng 5/2022: 223.525.371.000 đồng (Hai trăm hai 

mươi ba tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm bảy mươi mốt nghìn 

đồng) 

 Bên cạnh đó, hàng năm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố luôn 

đồng hành với lãnh đạo và nhân dân Thành phố trong các chương trình “Thành phố 

nghĩa tình” và “quỹ vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” với tổng trị giá 01 

tỷ đồng/năm. 

• TỔNG CỘNG:  3.502.210.618.252 đồng           

Như vậy, trong nhiệm kỳ qua, GHPGVN TP. HCM đã thực hiện công tác Từ 

thiện xã hội với tổng số tiền trên 3.502.210.618.252 đồng (Ba nghìn, năm trăm lẻ hai 

tỷ, hai trăm mười triệu, sáu trăm mười tám nghìn, hai trăm năm mươi hai đồng). 

Ngoài ra, còn có trên 350 tấn gạo, trên 2.000 ca hiến máu nhân đạo, 65 căn 

nhà tình thương, 43 cây cầu, 26 cái giếng, 206 chiếc xuồng, trên 1.050 xuất học 

bổng, khoảng 600 chiếc xe đạp, 40 xe lăn, 35 xe lắc, trên 10.000 áo quan, hàng 

1.000 ống cống, trên 100.000 bánh Trung thu, 100.000 quyển vỡ học sinh, trên 

10.000 phần quà và 100.000 người được mổ mắt (đục thủy tinh thể).  

9. BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ: 

Vì mục tiêu Dân giàu - Nước mạnh - Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; trên 

con đường hội nhập, phát triển đa phương của đất nước và dân tộc, Việt Nam đã và 

đang từng bước nâng cao nền kinh tế vĩ mô trên thương trường quốc tế qua nhiều 

phương diện khác nhau, trong đó quan hệ quốc tế-đối ngoại quốc dân vẫn là một trong 

những nhu cầu cấp bách và cần thiết cần được khai thác hàng đầu để làm nhịp cầu kết 
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nối Việt Nam là một thành viên luôn có mặt trong cộng đồng WTO (World Trade 

Organization-Tổ chức Thương mại Thế giới).  Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ban 

Phật giáo Quốc tế Thành phố đã năng động, tích cực trong mọi lĩnh vực để tham mưu 

cho Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố trong công tác giao lưu với Phật 

giáo các nước trong khu vực và quốc tế, nhằm đem lại nhiều thành quả tốt đẹp cho 

GHPGVN TP.HCM như sau:  

- Tiếp đón khoảng trên 20 phái đoàn Phật giáo các nước đến thăm Giáo hội 

Trung ương và Thành phố cũng như các cơ sở Tự viện trên địa bàn Thành phố, nhất là 

phái đoàn Kim Cang thừa của Ấn Độ.  

- Dự trên 30 cuộc Tọa đàm, hội thảo, họp mặt với các Hội Hữu nghị Việt Nam, Lào, 

Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, Srilanka, Trung Hoa, Nhật, Pháp, Mỹ, Úc, v.v…  

- Tham gia đoàn TW.GH đi thăm và dự Hội nghị, Hội thảo do Phật giáo các 

nước trên thế giới tổ chức như: Thái Lan, Laos, Cambodia, Mỹ, Ấn Độ, Pháp, 

Hungary, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản … đặc biệt là tham dự Đại lễ Vesak 

do Liên hợp Quốc tổ chức tại Thái Lan, hội nghị Sakyadhita được cộng đồng nữ giới 

Phật giáo tổ chức tại các quốc gia.  

- Tham dự họp mặt kỷ niệm ngày chiến thắng bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng 

nhân dân Camphuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. 

- Tham dự các sự kiện về: thăm viếng, giao lưu, hội họp .v…v… do Liên hiệp 

các tổ chức Hữu nghị TP. HCM tổ chức (Lào, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, 

Indonesia, Hoa Kỳ .v.v…) 

- Tham dự phiên họp chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào 

tại Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. HCM. 

- Tổ chức lễ tắm Phật và liên hoan đón Tết cổ truyền dân tộc cho Kiều bào và 

sinh viên các nước: Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan tại nhà Hữu nghị Thành phố 

- Tham gia đoàn lãnh đạo Thành phố thăm và làm việc tại Lào-Campuchia. 

- Dự Hội nghị công tác và tổ chức Hội Hữu nghị Việt - Lào. 

- Dự Đại hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP.HCM và dự Lễ kỷ niệm ngày thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan tại Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP.HCM.  

- Họp hội nghị Ban Chấp hành Hội Hữu Nghị và giao lưu với Đại Sứ quán Lào 

tại Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Hà Nội.  

- Với tinh thần tương thân tương ái, Ban Phật giáo Quốc tế cũng tham gia ủng hộ 

các chương trình từ thiện nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, chia sẻ tình người 

đến những cá nhân, gia đình, trẻ em … có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch. 

10. BAN THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG: 

- Cập nhật thường xuyên, đều đặn chương trình họp giao ban hàng tuần của Ban 

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các chuyến thăm và chúc mừng giữa chư 

Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố với Lãnh đạo Chính 
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quyền Thành phố, các Ban/Ngành, đoàn thể, các Tôn giáo bạn nhân Tết Nguyên Đán, 

các ngày lễ lớn của Quốc gia và Tôn giáo. Đăng tải một cách đầy đủ, kịp thời các 

thông báo, kế hoạch, chủ trương của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.  

- Năm 2018, 2019, Ban đã kết hợp cùng Ban Hoằng pháp tổ chức thành công hội 

thi diễn giảng, viết báo tường nhân mùa ACKH PL.2562 và PL.2563; cùng với Hội 

Nhà báo Thành phố đồng tổ chức khóa tập huấn Thông tin – Báo chí năm 2019; cử 

nhân sự tham gia đoàn công tác của Ban Trị sự GHPGVN thành phố thăm và làm việc 

với các Ban Trị sự Phật giáo 24 quận/ huyện và ban ngành nhằm triển khai thực hiện 

văn phòng hành chánh điện tử. 

- Đại lễ Phật đản PL.2564 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19, Ban đã kết hợp 

Ban Hoằng pháp tổ chức ghi hình và thu âm 7 bài giảng tại studio báo Giác Ngộ với 

các nội dung: Đức Phật theo quan điểm của Đại thừa - HT.Thích Trí Quảng; Phật 

về trên đỉnh Chân Như - HT.Thích Giác Toàn; Đức Phật, Bậc giác ngộ chân lý - 

HT.Thích Thiện Tâm; Hướng dẫn Phật tử nghi thức Tắm Phật tại gia - HT.Thích 

Lệ Trang; Ý nghĩa Phật đản - HT.Thích Nhật Hỷ; Các hoạt động điển hình của 

Tuần lễ Phật đản PL.2564 tại TP.HCM: TT.Thích Thiện Quý; Chất liệu xây dựng 

xã hội bền vững theo lời Phật dạy: TT.Thích Trí Chơn. Bên cạnh đó, Ban đã phổ 

biến tài liệu hướng dẫn Phật tử thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại tư gia; kết hợp Ban Nghi 

lễ, báo Giác Ngộ thực hiện phim tài liệu về lễ Tắm Phật truyền thống tại Chánh điện 

Việt Nam Quốc Tự với sự tham dự chứng minh của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – 

Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Ban Thường trực HĐCM; quý Tôn đức Trưởng 

lão HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Viên Minh, HT.Thích Như Niệm - đồng Ủy viên 

Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS, HT.Thích Thiện 

Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự TW.GHPGVN; chư 

vị Giáo phẩm lãnh đạo Văn phòng 2 TW.GH, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 

TP.HCM. Đặc biệt, Ban đã phối hợp với báo Giác Ngộ thực hiện truyền hình trực tiếp 

Đại lễ Phật đản PL.2564 tại Việt Nam Quốc Tự.  

 - Kết hợp Giác Ngộ phát động may 10.000 lá cờ Phật giáo để tặng 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.  

 - 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 Trung ương Giáo hội và 

Phật giáo TP đồng kết hợp tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự.  

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 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. 
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11. BAN PHÁP CHẾ:  

Từ đầu nhiệm kỳ 2017-2022 đến nay, thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Ban Trị 

sự GHPGVN TP. HCM, được sự chỉ đạo của Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội, sự 

đồng tình gắng kết Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Ban Thường trực Ban Trị 

sự, Ban Trị sự Phật giáo 21 quận/huyện và Tp. Thủ Đức, Lãnh đạo các Cơ quan chức 

năng Thành phố và quận/huyện, sự đồng tình hợp tác của chư Tôn đức Tăng và Phật tử 

địa phương, Ban Pháp chế Phật giáo Thành phố đã có nhiều hoạt động Phật sự mang 

tính tích cực đem đến những thành tựu cụ thể như sau: 

Tiếp nhận trên 60 hồ sơ với nội dung: tường trình, khởi kiện, khiếu kiện, tố cáo 

v.v. của Tăng, Ni và Phật tử khác nhau (tập thể, cá nhân) liên quan đến Giáo sản của 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam (động sản, bất động sản), sa sút phẩm hạnh của một số 

Tăng Ni làm ảnh hưởng đến uy danh của Giáo hội, nếp sống văn hóa đạo đức cộng 

đồng, niềm tin của tín đồ Phật tử, v.v… 

- Năm 2018, có khoảng 20 hồ sơ. 

- Năm 2019, có trên 10  hồ sơ. 

- Năm 2020, có tổng cộng 16 hồ sơ. 

- Năm 2021, có khoảng 11 hồ sơ.  

- Năm 2022, tính đến tháng 5 DL, có khoảng 03 hồ sơ. 

Qua đó, Ban Pháp chế đã tham mưu Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 

Thành phố giải quyết thành công một số vụ việc quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến 

uy danh Giáo hội, lợi ích của Tự viện và Tăng đoàn; tuy nhiên vẫn còn tồn đọng rất 

nhiều vụ việc cần sự hỗ trợ nhiệt tình của các ngành chức năng có liên quan. 

12. BAN KIỂM SOÁT: 

Từ đầu nhiệm kỳ 2017-2022 đến nay, Ban Kiểm soát Phật giáo Thành phố đã 

tích cực triển khai, thực hiện các công tác Phật sự với những kết quả như sau:  

- Tổ chức nhiều phiên họp nhằm phổ biến Nội quy Ban Kiểm soát Trung ương 

Giáo hội và triển khai các chương trình hoạt động Phật sự chuyên ngành Kiểm soát 

nhiệm kỳ 2017-2022.  

- Tham dự đầy đủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu, hoàn thành 

nhiều nhiệm vụ quan trọng tại các hội nghị, sự kiện, Pháp hội do Ban Thường trực Ban 

Trị sự GHPGVN TP. HCM tổ chức, chủ trì. 

- Kết hợp Ban Tăng sự, Ban Pháp chế Phật giáo Thành phố làm công tác tham 

mưu Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố giải quyết các đơn khiếu tố, 

khiếu nại có liên quan đến Tăng Ni, Tự viện về các vấn đề tranh chấp động sản, bất 

động sản, vị trí trụ trì các cơ sở, quyền lợi cá nhân, quyền thừa kế và một số Tăng Ni vi 

phạm Giới luật, Giáo luật, Pháp luật hiện hành, v.v… 

- Thông báo đến thành viên Ban Kiểm soát Thành phố, 21 quận/ huyện và Tp. 

Thủ Đức nghiêm túc thực hiện việc thành lập Ban Kiểm Tăng hỗ trợ giải quyết các vấn 
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đề giả danh Tu sĩ Phật giáo và Tu sĩ giả danh để trục lợi cá nhân, làm ảnh hưởng đến 

uy danh GHPGVN. 

- Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng khung nhân sự, hình thức và nội dung 

trong công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo quận/huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 

được thành công tốt đẹp.  

- Các thành viên trong Ban tích cực tham gia các công tác Phật sự tại địa phương 

và Thành phố, như: Hội nghị, các phiên họp định kỳ, Đại lễ Phật đản hàng năm, Pháp 

hội Dược Sư, Đại Giới đàn Trí Tịnh – 2018, Đại Giới đàn Huệ Hưng – 2020, lễ Tưởng 

niệm ngày viên tịch của quý Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội trong các thời kỳ, 

Đại lễ cầu siêu các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập của đất nước, Đại 

lễ cầu siêu các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông, và dịch Covid-19, v.v… 

- Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban đã phân công cho các thành viên trực văn phòng 

Ban theo khung giờ làm việc của Giáo hội Thành phố nhằm nắm bắt thông tin, kết nối, 

đệ trình, tham mưu… giải quyết kịp thời các Phật sự có liên quan. 

- Năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện mục 

tiêu kép, Ban đã thống nhất sử dụng các ứng dụng trên nền tảng công nghệ số để trao 

đổi thông tin, triển khai thực hiện các Phật sự có liên quan, nhằm đảm bảo tiến độ giải 

quyết công việc, góp phần hữu hiệu trong công tác phòng chống dịch Covid-19.  

Sau Đại hội Phật giáo cấp quận/huyện được thành tựu viên mãn, Ban đã chủ 

động 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.  

Trên tinh thần Từ bi của Đức Phật, tập thể và các thành viên trong Ban thường 

xuyên đồng hành các chương trình an sinh xã hội do Giáo hội cấp Trung ương và 

Thành phố phát động nhằm góp phần chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng 

dịch Covid-19 với hiện kim tượng trưng là 20 triệu đồng và nhiều hiện vật khác. 

Với những thành quả nêu trên, tập thể và các cá nhân đã nhận được nhiều Bằng 

khen Nhà nước cấp Thành phố, bằng Tuyên dương và Công đức trong những năm vừa 

qua.  

13. PHÂN BAN NI GIỚI: 

- Nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, Phân ban đã tổ chức thành công Pháp hội 

Dược Sư tại các đạo tràng Ni trên địa bàn Thành phố. 

 - Tích cực tham gia Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak LHQ PL.2563 tại Thành 

phố, tổ chức thành công khóa cấm túc 10 ngày tại Tổ đình Từ Nghiêm nhân mùa 

ACKH PL.2563 và Tuần Kiết đông PL.2564. 

 - Giới Ni trẻ luôn được đào tạo tại các trường lớp do Giáo hội tổ chức như Học 

viện, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp, Cao-Trung cấp Giảng sư và chương trình bồi dưỡng 

ngắn hạn như: Nghiệp vụ hành chánh, kỷ năng thông tin-báo chí, nghi lễ thiền môn, kỷ 
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năng MC/làm chủ sân khấu/phương thức và phong cách diễn thuyết Phật pháp trước 

công chúng, v.v… 

 - Thực hiện tốt mọi chương trình từ thiện do Giáo hội Thành phố và Đoàn thể 

địa phương phát động, với kết quả đạt được rất đáng tán dương:  

• Năm 2018: 38.545.000.000 đồng 

• Năm 2019: 36.245.000.000 đồng 

• Năm 2020: 58.239.814.626 đồng 

• Năm 2021: 58.009.814.626 đồng (+ NT. TN. Từ Nhẫn 01 tỷ) 

 - Kết hợp Ban Hoằng pháp, Ban Thông tin-Truyền thông tổ chức Hội thi diễn 

giảng, viết báo tường mùa ACKH PL.2562, PL.2563. 

 * Cùng Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức thành công Hội thi 

Giáo lý Phật tử cấp quận/huyện và Thành phố năm 2019. 

 * Đồng hành cùng Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố tổ chức thành công Đại 

Giới đàn Trí Tịnh-2018, Đại Giới đàn Huệ Hưng-2020. 

 * Hiện tại, đang nỗ lực tập trung hoàn thiện từng bước công tác chuẩn bị tổ chức 

chuỗi sự kiện “Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn Thiền đức 

Ni hữu công Phật giáo Việt Nam” vào năm 2022. 

14. BÁO GIÁC NGỘ: 

14.1/Các hoạt động và thành tích: 

a. Các hoạt động: 

Báo Giác Ngộ là cơ quan ngôn luận chính thống của Ban Trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công 

nhận và chấp thuận hoạt động trong hệ thống báo chí quốc gia từ những ngày đầu năm 

1976 đến nay, Báo cũng là tiếng nói chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ những 

ngày đầu sơ khai Giáo hội đến thời kỳ hội nhập và phát triển vững mạnh như ngày hôm 

nay. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh và Ban 

Tuyên giáo Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, báo Giác Ngộ thường xuyên tổ chức họp giao 

ban hàng tuần giữa Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên; cũng như họp giao ban 

báo chí Thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức định kỳ nhằm bám sát và kịp 

thời chỉ đạo xây dựng nội dung phù hợp với phương châm của Giáo hội, đường lối của 

Nhà nước. Đặc biệt, Báo đã bám sát phản ánh thông tin có liên quan đến quý Tôn đức 

Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, cá nhân Tăng Ni và cơ sở Tự viện. Phản ánh 

nhanh và đầy đủ các hoạt động trọng điểm của Phật giáo Thành phố như công trình xây 

dựng mới Việt Nam Quốc Tự, Học viện Phật giáo VN cơ sở II tại TP.Hồ Chí Minh, 

Chùa Thanh Tâm (H.BC), Chùa Phổ Quang (Q.TB); Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ 

hàng năm, Đại Giới đàn, các khóa sinh hoạt văn phòng - hành chánh điện tử, bồi dưỡng 

nghiệp vụ trụ trì, hội thảo Tăng sự; các sự kiện như: Kỷ niệm ngày Đức vua – Phật 

Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, Tưởng niệm ngày Bồ tát Quảng Đức vị pháp 
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thiêu thân và chư Tôn Thiền đức tiền bối hữu công viên tịch, Truy niệm các vị lãnh 

đạo – Nguyên lãnh đạo Nhà nước qua đời, Kỳ siêu các nạn nhân qua đời do tai nạn 

giao thông, đồng bào - chiến sĩ - quân nhân - Y bác sĩ thương vong trong đại dịch 

Covid-19, kỷ niệm 35 năm thành lập HVPGVN và 40 năm thành lập GHPGVN… 

trong tinh thần “Ổn định - Kế thừa - Phát triển”. 

Trong nhiệm kỳ qua, Tuần báo Giác Ngộ đã in ấn phát hành số lượng gần15.000 

bản in, Nguyệt san Giác Ngộ với gần 7.000 bản in. Về Giác Ngộ online thống kê đến 

tháng 3/2022 có hơn 75 tỉ lượt truy cập, tăng trưởng nhiều lần so với nhiệm kỳ trước. 

Ban Từ thiện của Báo đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện với tổng kinh 

phí: 253.268.690.000 đồng (hai trăm năm mươi ba tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu, sáu 

trăm chín mươi nghìn đồng) 

Ban Biên tập rất hân hạnh được tiếp đón lãnh đạo và các ngành chức năng đến 

thăm, chia sẻ và làm việc, như:  Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Sở 

Thông tin-Truyền thông, Y tế TP.HCM; Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan An ninh 

liên hệ, các đoàn Tôn giáo, lãnh đạo các cơ quan Báo chí đồng nghiệp đến thăm, trao 

đổi công tác và làm việc; tiếp nhận hàng trăm lượt sinh viên các trường Đại học gởi 

đến thực tập tại Tòa soạn. 

Từ năm 2018 - 2020, mỗi năm Báo được tặng giải thưởng Báo chí TP.HCM. 

Đặc biệt, Báo Giác Ngộ chính thức đã có công văn số 36-2022/VT-BGN, ngày 

24/02/2022, của Ban Biên tập báo Giác Ngộ gởi Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; về việc Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí 

Quảng – Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, 

Tổng Biên tập báo Giác Ngộ phân công và ủy quyền Hòa thượng Thích Giác Toàn – 

Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Tổng Biên tập Thường trực sẽ thay mặt Trưởng 

lão Hòa thượng Tổng Biên tập điều hành các hoạt động của báo. Việc ủy quyền này có 

hiệu lực từ ngày 01/3/2022 cho đến khi có quyết định mới của Trưởng lão Hòa thượng 

hoặc Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM về việc bổ nhiệm Tổng Biên tập mới theo quy 

định pháp luật hiện hành. 

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA GHPGVN TP. THỦ ĐỨC & 21 QUẬN/HUYỆN: 

1. Hoạt động của Ban Trị sự: 

- Từ đầu nhiệm kỳ 2017-2022 đến nay, tuy công tác Phật sự chung của Giáo hội 

rất nhiều, như Tuần lễ Phật đản và An cư Kiết hạ hàng năm, Đại lễ Phật đản Vesak 

LHQ PL.2563, Đại Giới đàn định kỳ, tham gia các khóa sinh hoạt hành chánh, bồi 

dưỡng kiến thức văn phòng - hành chánh điện tử, nghiệp vụ trụ trì, truy niệm quý Tôn 

đức Giáo phẩm lãnh đạo cấp cao Giáo hội viên tịch, lễ Húy kỵ của chư Tôn Thiền đức 

tiền bối hữu công, kỳ siêu đồng bào thương vong, các Cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ 

đã hy sinh trong đại dịch Covi-19, v.v… do Giáo hội, Nhà nước các cấp tổ chức;  

nhưng quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện đã tích cực ổn định và phát huy có hiệu 

quả mọi mọi sinh hoạt tôn giáo tại các Tự viện trên địa bàn, góp phần thành tựu nhiều 

nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình Phật sự do GH Trung ương và Thành phố giao phó.  
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- Năm 2021, dịch Covid-19 với biến chủng Delta diễn biến phức tạp, nguy hiểm 

khó lường của trên địa bàn Thành phố, quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện luôn giữ 

vững lập trường, quyết tâm thực hiện nghiêm các quy định của Giáo hội cấp trên, 

Chính quyền các cấp về công tác phòng chống dịch; đồng thời, quyết liệt chỉ đạo từng 

cơ sở Tử viện, cá nhân Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tuyệt đối tuân thủ các biện pháp 

phòng, chống dịch tại cơ sở. Đặc biệt, 22 đơn vị Phật giáo quận/huyện và Tp. Thủ Đức 

đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026; đạt 

tỷ lệ 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. 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.  

- 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. 

- Phát huy có hiệu quả công tác từ thiện xã hội trong và ngoài địa phương qua 

mọi phong trào, đặc biệt là hỗ trợ các cá nhân, gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 

do ảnh hưởng dại dịch Covid-19. 

- Nêu cao ý thức, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia, Thành phố trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trong những năm vừa qua, tiếp tục đồng hành cùng lãnh đạo Chính 

quyền và Giáo hội các cấp thực hiện tốt các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, 

môi trường và dịch Covid-19 theo từng tình hình và thời điểm diễn biến. Tích cực 

tham gia công tác tuyến đầu, hậu phương, từ thiện trong công cuộc phòng, chống dịch 

Covid-19 tại địa phương, Thành phố và các tỉnh, thành lân cận. 

- Tích cực quan tâm hỗ trợ các cơ sở Tự viện trên địa bàn phát huy có hiệu quả việc 

khai kiến đạo tràng tu học phù hợp với Chánh pháp, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín 

ngưỡng, tôn giáo của Phật tử, tín đồ; giúp đỡ chư Tăng Ni ổn định việc tu học tại địa 

phương. 

Một số Ban Trị sự Phật giáo tại địa phương hội đủ duyên lành đã nâng cấp hạ 

tầng cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị công nghệ vào hệ thống văn phòng để 

công tác tiếp nhận thông tin, giải quyết các thủ tục, giao dịch hành chánh, họp trực 

tuyến với các cấp Giáo hội và Chính quyền đạt hiệu quả hơn… 

- Tạo điều kiện hợp pháp hỗ trợ các cơ sở kiến lập đạo tràng tu học, phát huy 

việc sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đúng Chánh pháp, phù hợp Giới luật, Giáo luật, 

Pháp luật hiện hành... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của Phật tử, giúp 

chư Tăng Ni ổn định việc tu học và hành đạo tại cơ sở và địa bàn. 

- Tổ chức lớp Sơ cấp Phật học tại địa phương nhằm hỗ trợ các vị sơ tâm xuất 
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gia, Tịnh nhân phát tâm xuất gia có nơi học Giáo lý căn bản, quy củ Thiền môn, v.v... 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý Tăng Ni, Tự viện trên địa bàn, hạn 

chế việc di cư cơ học đối với Tăng Ni có yếu tố tiêu cực, kỷ cương các trường hợp 

Tăng Ni chọn nơi cư trú không phải là cơ sở Tự viện Giáo hội. 

- Nhiều Ban Trị sự Phật giáo địa phương đón nhận được nhiều Bằng khen, Biểu 

dương, kỷ niệm chương do Chính quyền và Đoàn thể các cấp trao tặng; nhiều bằng 

Tuyên dương và Công đức cũng được đón nhận trong các Hội nghị sơ/tổng kết hàng 

năm của Phật giáo Thành phố. 

2. Sinh hoạt của các cơ sở Tự viện: 

Hầu hết sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở Tự viện tùng bước được 

khởi sắc đa dạng hòa hợp truyền thống tín ngưỡng pháp môn tu tập của các Hệ phái, 

thu hút được sự nhiệt tình tham gia của quần chúng Phật tử trên phương diện tu tập và 

hoạt động TTXH, chấp hành tốt sự lãnh đạo của Giáo hội, gắn bó với Ban Trị sự Phật 

giáo tại địa phương, quan hệ tốt với Chính quyền, Mặt trận các cấp, chăm lo tu bổ cơ 

sở Tự viện, quan tâm đào tạo thế hệ kế thừa tại cơ sở.  

Hầu hết Tăng, Ni tại các Tự viện hiện nay đều là thế hệ Tăng Ni trẻ, được sống 

trong môi trường đổi mới, cộng hưởng với sự quan tâm của Giáo hội, sự chăm sóc 

khuyến tấn nâng đỡ của Thầy Tổ và các vị Trụ trì cùng sự ủng hộ, ân cần của hàng Phật 

tử; do vậy các vị đều được gia tâm học tập, nâng cao trình độ tri thức văn hóa và kiến 

thức Phật học, được tập sự làm nhiệm vụ Hoằng pháp, hoạt động tín ngưỡng, góp phần 

cùng Thầy Trụ trì nâng cao uy tín cơ sở, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của 

đồng bào Phật tử tại địa phương và các nơi.  

V. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VÀ ĐOÀN THỂ: 

Vừa qua, nhân dịp cả nước tiến hành bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội 

đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 

TP. HCM đã giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Thành - Ủy viên Thường trực 

HĐTS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Thượng tọa Thích 

Thiện Quý - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự 

GHPGVN Thành phố  ứng cử Hội đồng Nhân dân Thành phố, cả 02 vị đều được đắc 

cử với sự tín nhiệm rất cao. 

Tại đơn vị Phật giáo Tp. Thủ Đức và các huyện thuộc Tp. Hồ Chí Minh, 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 cấp huyện, xã… 90% đã được đắc cử với tổng số 

phiếu rất cao.  

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 quy định và giao phó, tham dự đầy đủ các buổi họp và phản ánh góp ý xây 
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dựng trong các mặt công tác có liên quan đến tôn giáo và xã hội.  

VI. 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; phương châm của Giáo hội là “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”, đây là 

định hướng của toàn thể Giáo hội mà mỗi Tăng Ni, Phật tử thành viên luôn tâm niệm 

để gắn kết sự nghiệp Đạo pháp với Dân tộc, đẩy lùi những tư tưởng lệch lạc có yếu 

phân hóa nội bộ, làm mất đoàn kết trong hệ thống tổ chức Giáo hội. Với phương châm 

và định hướng nêu trên, hầu hết quý Tôn Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội đều 

quán triệt, triển khai nhằm làm sáng tỏa vai trò, nhiệm vụ và tính ưu việt của Giáo hội 

đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Từ đó, những tư tưởng tiêu cực, suy 

thoái đạo đức, lệch chuẩn ngày càng chuyển hóa, bên cạnh đó sự nghiệp độc lập dân 

tộc là sự sống còn của đất nước đã trọn vẹn 47 năm, giữ vững nền độc lập là niềm tự 

hào của người dân nước Việt.  

Trên tinh thân đó, 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 phương châm của Giáo hội “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa Xã hội”, thực 

hiện mục tiêu “Đoàn kết hòa hợp-Trưởng dưỡng Đạo tâm-Trang nghiêm Giáo hội”. 

VII. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ:  

VII.1/ ƯU ĐIỂM:  

Trên cơ sở hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự GHPGVN Thành 

phố đã hoàn thành 02 nhiệm vụ, thành tựu 14 chương trình trọng tâm và 01 mục tiêu 

nổi bậc với  kết quả như sau:  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

Với “Tuệ giác” viên dung của Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam, đương vi Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Tp. Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 

đến nay đã thành tựu vượt bậc nhiều Phật sự “vĩ mô” có tầm ảnh hưởng sâu rộng không 

chỉ trong giới Phật giáo Việt Nam mà còn lan tỏa những hiệu ứng tích cực đến Đảng, 

Nhà nước, tôn giáo bạn và cộng đồng Phật giáo trên thế giới. Bằng trí tuệ sáng suốt, Hòa 

thượng đã quyết tâm chỉ đạo, định hướng các Phật sự trọng tâm nhằm xây dựng nền tảng 

ổn định trong hệ thống tổ chức Giáo hội, phát huy những tiềm lực vốn có để ngôi nhà 

Giáo hội Phật giáo Thành phố luôn giữ vững ngọn cờ đầu trong hệ thống tổ chức Giáo 

hội cả nước; chính uy đức đó đã hình thành các ngôi Đại Già làm xứng tầm quốc tế, như 

chùa Huê Nghiêm Tp. Thủ Đức, Việt Nam Quốc Tự, chùa Thanh Tâm (H.BC), chùa 

Phổ Quang (Q.TB), Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở II tại Tp. Hồ Chí Minh (H.BC), 

v.v… 

2. Công tác văn phòng: 

Luôn thừa hành tinh thần chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban, vận hành tốt các 
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chủ trương của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố, 

vận hành thông suốt hệ thống hành chánh văn phòng. Hỗ trợ nhanh chóng, giải quyết 

kịp thời các thủ tục hành chánh liên quan đến Tăng Ni, Tự viện trên địa bàn, nhất là 

công tác đăng ký nhập hộ khẩu Tăng Ni, gần 15 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 

thuyên chuyển hoạt động tôn giáo cho Tăng Ni, đề xuất bổ nhiệm Trụ trì, Ban Trụ trì, 

Ban Quản trị…tại các cơ sở trên địa bàn. Xây dựng ổn định và phát triển nhanh dần 

đều mạng lưới văn phòng hành chánh điện tử của Ban Thường trực Ban Trị sự, quý 

Ban Chuyên ngành trực thuộc GHGPVN Thành phố, Ban Trị sự Phật giáo Tp. Thủ 

Đức và 21 quận/huyện trên địa bàn Thành phố. Tích cực tham giam công tác tuyến đầu 

trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp Ban Giám đốc bệnh viện Dã 

chiến số 10 để chuyển tải các Tăng Ni F0 từ các Tự viện tại địa phương được chữa trị 

tại bệnh viện số 10 và bệnh viện Vinmec, gần 400 Tăng Ni, Phật tử F0 được chữa trị 

thành công tại các bệnh viện nêu trên.  

3. Công tác Tăng sự: 

Đã tổ chức ổn định và hoàn chỉnh các khóa An cư Kiết hạ hằng năm; thành lập 

Ban kiểm Tăng và hoạt động một cách hữu hiệu; tái thống kê chính xác và phân loại cụ 

thể về số lượng Tăng Ni, Tự viện tại thành phố; đề xuất đăng ký sinh hoạt tập trung 

gần 15 cơ sở; bổ nhiệm trụ trì gần 100 cơ sở Tự viện Giáo hội; tổ chức thành công 02 

Đại giới đàn “Trí Tịnh-2018” và “Huệ Hưng-2020” cho Tăng Ni Thành phố thọ giới tu 

học; tổ chức thành công khóa bồi dưỡng trụ trì và nghiệp vụ hành chánh năm 2018, 

khóa huân tu tập trung quý Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Thành phố và quận/huyện năm 

2019 và 2020. 

4. Công tác Giáo dục Phật giáo: 

Đã hoàn tất chương trình giáo dục cơ bản Phật học và làm lễ mãn khóa, phát 

bằng cho khoảng trên 500 Tăng Ni sinh tốt nghiệp Cao đẳng, khoảng 600 Tăng Ni sinh 

tốt nghiệp Trung cấp Phật học, cấp phát Chứng chỉ Sơ cấp Phật học cho 500 Tăng Ni 

sinh đã hoàn tất chương trình học. Hoạt động từ thiện với tổng số hiện kim trên 

300.000.000 đồng. 

5. Công tác Hướng dẫn Phật tử:  

Ổn định được tình hình sinh hoạt của Phật tử Thành phố về mặt tổ chức cũng 

như nội dung sinh hoạt, đáp ứng được một phần lớn nguyện vọng của Phật tử trong 

công tác tu học và lễ bái, nhất là ngành Gia đình Phật tử có nhiều bước tiến triển khả 

quan và ổn định. Hoạt động từ thiện với tổng số hiện kim trên 25.200.000.000 đồng. 

6. Công tác Hoằng pháp:  

Duy trì và phát triển liên tục công tác thuyết giảng đến mọi tầng lớp khán thính 

giả tại các cơ sở, đạt kết quả cao và nhiều thuận lợi; các giảng đường tập trung, các lớp 

giáo lý đều hoạt động bình thường; giới thiệu các vị Giảng sư (có nhu cầu) tham dự 

các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Giới thiệu trên 550 Tăng Ni tham dự khóa 

đào tạo Trung và Cao cấp Giảng sư với thời gian là 02 năm do Ban Hoằng pháp Trung 

ương tổ chức. Thành lập Giảng sư đoàn, tổ chức nhiều hội thi Giáo lý dành cho Cư sĩ 
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Phật tử. Thành lập trang Web “banhoangphaptp.net”. Hoạt động từ thiện với tổng số 

hiện kim trên 232.000.000 đồng. 

7. Công tác Nghi lễ: 

Tổ chức trang nghiêm, trọng thể Đại lễ Phật đản hàng năm, nhất là Đại lễ Phật 

đản Liên Hợp quốc PL. 2563, lễ tạ Tam Bảo – khánh thành Chùa Thanh Tâm (H.BC), 

lễ an vị - khánh thành Tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự, lễ Hạ 

giải để xây dựng lại mới nhà Truyền thống văn hóa – Tăng xá – nhà bếp và một số 

hạng mục trọng tâm chùa Phổ Quang quận Tân Bình, lễ Bố tát định kỳ tại Việt Nam 

Quốc Tự, tuần Huân tu tập trung dành cho quý Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo 

Thành phố và quân/huyện năm 2019 và 2020, thực hiện thành công phần nghi lễ tại 

Đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập HVPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh, và các ngày lễ 

khác, như: Tưởng niệm, Truy niêm các vị lãnh đạo – nguyên lãnh đạo quốc gia qua đời 

và chư Tôn đức Giáo phẩm trong Giáo hội viên tịch, tưởng niệm và kỳ siêu đồng bào – 

chiến sĩ – quân nhân qua đời trong đại dịch Covid-19 và các nạn nhân tử vong do tai 

nạn giao thông trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. 

8. Công tác Văn hóa: 

Đã hoàn tất và thành tựu các hoạt động văn hóa, như: Triển lãm về Văn hóa 

nghệ thuật Phật giáo; xuất bản trên 200 đầu sách với số lượng 1.500 ngàn bản; tặng 

trên 40 tủ sách cho các Tự viện ở những vùng sâu, vùng xa và hình thành nhiều tác 

phẩm văn nghệ, ca nhạc Phật giáo và hàng ngàn băng từ ca cổ nhạc Phật giáo, đặc biệt 

là văn hóa nghệ thuật hướng đến chào mừng Đại lễ kỷ Phật đản Liên Hợp quốc – 

PL.2563; đồng hành cùng Ban Thường trực Phật giáo Thành phố và Chính quyền các 

cấp thực hiện công tác từ thiện trên 20.376.092.000 đồng. 

9. Kinh tế - Tài chính: 

Không được ổn định, nhưng với số vốn và tài chính của Phật giáo Thành phố 

luôn luôn được cung ứng đầy đủ cho các hoạt động Phật sự hằng năm, ủng hộ công 

đức phí cho TW.GH một cách đều đặn và các lễ hội khác trong năm của Giáo hội, nhất 

là công tác xây dựng Việt Nam Quốc Tự, Chùa Bát Bửu Phật Đài, Chùa Phổ Quang.  

10.  Công tác Từ thiện Xã hội: 

Các Tuệ Tĩnh đường, Lớp học Tình thương, Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết 

tật, đã ổn định và phát triển đều đặn, có kết quả nổi bật và phấn khởi, lạc quan, triển 

vọng, nhất là công tác từ thiện xã hội đã đạt hơn 668.040.415.500 đồng. 

11.  Công tác Phật giáo Quốc tế: 

Trong nhiệm kỳ qua đã tiếp nhiều phái đoàn Phật giáo thế giới, các nhân sĩ, trí 

thức, chính khách trên thế giới đến thăm hữu nghị Phật giáo Thành phố một cách thành 

tựu, viên mãn và hiểu biết lẫn nhau. 

12. Lĩnh vực Thông tin-Truyền thông: 

Vận dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ, mã số hóa tư liệu quan trọng 

như quyết định thành lập, danh sách Tăng Ni thành viên các Ban chuyên ngành trực 
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thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện từ 

nhiệm kỳ I đến nay. Lưu trữ thông tin, hình ảnh hoạt động Phật sự của Ban Trị sự, các 

ban chuyên ngành trực thuộc GHPGVN Thành phố, Ban Trị sự GHPGVN 24 Q/H trên 

trang Web www.pgtphcm.vn, nhằm giúp cho mọi người có thể theo dõi tin tức hoạt 

động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Thành phố bất kỳ lúc nào và ở đâu. 

13. Công tác Pháp chế: 

Ổn định được tình hình sinh hoạt Tăng Ni, Phật tử toàn thành phố, trước những 

biến động của thế giới và xã hội. Giữ vững tinh thần độc lập dân tộc, hòa hợp trong 

khối đại đoàn kết toàn dân theo xu thế hội nhập và phát triển của đất nước và xã hội. 

14. Công tác Kiểm soát: 

Với chức năng chuyên môn, thường xuyên giám sát các công tác Phật sự để báo 

cáo và tham mưu Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố để điểu chỉnh 

hoặc giải quyết các vấn đề có liên quan đến Giáo hội, nhất là hòa giải các khiếu tố, 

khiếu nại có liên quan đến Tự viện, Tăng Ni, Phật tử. Đồng thời cũng tích cực đóng 

góp ý kiến xây dựng quan điểm, chủ trương, phương hướng hoạt động Phật sự của 

Giáo hội Phật giáo Thành phố, nhất là công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo 

quận/huyện nhiệm kỳ 2021-2026, và hướng đến Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố 

lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 được thành công tốt đẹp.  

15. Phân ban Ni giới:  

Luôn tôn trọng “Bát kỉnh pháp” như Đức Thế Tôn còn tại thế, chấp hành tốt 

Giới luật, Giáo luật, Pháp luật hiện hành trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Nêu cao ý 

thức trách nhiệm trong công tác quản lý chư Ni, điều hành tốt các sinh hoạt Phật sự tại 

các cơ sở Tự viện Ni. Thường xuyên nhắc nhỡ, sách tấn các Ni trẻ trong độ tuổi học 

đường phải gìn giữ oai nghi trong quá trình tham gia học tại các trường Phật học và thế 

học. Luôn đồng hành với quý Tôn đức Giáo phẩm trong các công tác Giáo hội có liên 

quan đến Ni giới. Trong nhiệm kỳ qua, công tác từ thiện của Phân ban đã đạt trên 

191.039.629.252 đồng. 

16. Hoạt động của báo Giác Ngộ:  

Với chức năng chuyển tải thông tin, ghi lại những tin tức hoạt động Phật sự của 

Giáo hội các cấp, cở sở Tự viện, Tăng Ni, Phật tử các giới, v.v… nên nội dung rất nghiêm 

túc, chính xác, phản ánh trung thực và phù hợp với phương châm của Giáo hội, đường lối 

của Nhà nước. Hình thức của báo luôn được canh tân nhằm đáp ứng thị hiếu bạn đọc, nên 

số lượng ấn hành ngày càng gia tăng. Về Giác Ngộ online thống kê đến tháng 3/2022 có 

hơn hơn 75 tỉ lượt truy cập, tăng trưởng nhiều lần so với nhiệm kỳ trước. 

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Từ thiện của báo đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện 

với tổng số tịnh tài trên 253.268.690.000 đồng 

17. Hoạt động từ thiện của toàn GHPGVN TP. HCM: 

Đặc biệt, bằng sự đoàn kết hoàn hợp của từng cá nhân và các tổ chức thành viên 

trong hệ thống tổ chức, sự thống nhất ý chí và quyết tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Ban 
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Thường trực, trong nhiệm kỳ qua, GHPGVN TP. HCM đã thực hiện hàng nghìn 

chương trình từ thiện với tổng số hiện kim trên 3.502.210.618.252 đồng.  

VII.2/ HẠN CHẾ:  

1. Trong quá trình vận hành Phật sự với lòng mong muốn đạt được kết quả tốt 

nhất có thể, nhưng do ảnh hưởng một số điều kiện khách quan, nhất là sự tác động cùa 

dịch Covid-19 trong những năm gần đây, nên một số Phật sự của Phật giáo Thành phố 

có phần hạn chế, không giải quyết kịp thời. 

2. Một số chuỗi quy trình thực hiện, giải quyết công tác Phật sự bị đứt gãy, 

không liên tục để đáp ứng tiến độ thời gian...do ảnh hưởng một số công tác đột xuất 

ngoài kế hoạch, do vậy dẫn đến hệ lụy các Phật sự diễn ra không theo một trình tự như 

đã qui định trong chương trình hoạt động của từng quý và từng năm. 

3. Chế độ báo cáo của các Ban chuyên ngành và quận/huyện chưa thực hiện 

nghiêm túc, đã gây những khó khăn không nhỏ cho Ban Thường trực Ban Trị sự về mặt 

tổng kết và báo cáo công tác cho các ngành chức năng, cũng như Giáo hội Trung ương. 

4. Về tiến độ giải quyết khiếu tố, khiếu nại tuy có khẩn trương nhưng vẫn còn 

tương đối chậm, chưa đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử vì nhiều 

lý do khác. 

5. Công tác tổ chức trường, lớp Phật học, Trường hạ, Đạo tràng tu học, v.v... về 

mặt hình thức tương đối đồng đều nhưng về mặt nội dung vẫn chưa đồng bộ, đưa đến 

kết quả có nhiều chênh lệch và bất cập. 

6. Tình trạng di cư cơ học của Tăng Ni từ các tỉnh, thành khác tập trung Thành 

phố với nhiều nguyên nhân khác nhau, đã làm ảnh hưởng không ít đến tình hình tu học, 

sinh hoạt của Phật giáo Thành phố. 

Với những thành tựu và hạn chế như đã nêu trên, sẽ là tiền đề để Tân Ban Trị sự 

GHPGVN TP. HCM khóa X có đủ cơ sở xây dựng định hướng chương trình hoạt động 

Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 của Phật giáo Thành phố với nội dung như sau: 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ 2022 - 2027 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Kính bạch, 

Kính thưa, 

Nhằm kế thừa những thành quả đạt được và quyết tâm thực hiện các Phật sự còn 

đang dang dở của nhiệm kỳ 2017-2022; trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp và quyết tâm 

xây dựng ngôi nhà GHPGVN TP.HCM ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm 

trong lòng dân tộc, xứng tầm là một đơn vị Phật giáo đi đầu và tiêu biểu trong ngôi nhà 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam của cả nước. 

Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí 

Minh định hướng chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 - 2027 của GHPGVN 
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Thành phố như sau: 

- Quyết tâm triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật 

giáo toàn quốc khóa IX và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố khóa X 

nhiệm kỳ 2022-2027; cũng như chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 - 2027 

của Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đã đề ra.  

- Phân công, phân nhiệm các Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 

Thành phố phụ trách công tác chuyên ngành và Phật sự tại Ban Trị sự 21 đơn vị Phật 

giáo quận/huyện và Tp. Thủ Đức. 

- Tiếp tục công tác thống kê Tăng Ni, Tự viện; đăng ký với các ngành chức 

năng cấp giấy Chứng nhận 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. 

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, vị thế chỉ đạo nhằm tập trung tư duy sáng tạo trong 

việc thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược, các chương trình Phật sự mang tính đột phá 

để hoàn thành nhiều kế hoạch trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027; nhất là công tác 

quản trị Tăng Ni, Tự viện, nâng cao chất lượng đời sống tu học và hành đạo của Tăng 

đoàn trên địa bàn Thành phố. 

- Duy trì khóa huân tu tập trung 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự dành cho chư 

Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Thành phố và quận/huyện. 

- Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu, hiến kế các 

chương trình, mục tiêu hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội nhằm hướng đến 

sự phát triển bền vững ngôi nhà GHPGVN trong thời đại công nghệ và hội nhập đa 

phương.  

- Cử đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố thăm và chúc Tết 

Nguyên đán các Cơ quan lãnh đạo Thành phố và chư Tôn Giáo phẩm HĐCM TW.GH 

nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm; đồng thời chỉ đạo quý Ban Trị sự Phật giáo 

quận/huyện và Tp. Thủ Đức thực hiện tốt đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc 

qua việc kính thăm, chúc Tết quý Tôn đức Giáo phẩm trú xứ tại địa phương, nêu cao 

tinh thần “Đạo pháp-Dân tộc” qua việc mừng Xuân – mừng Đảng tại các cơ quan Nhà 

nước trên địa bàn, tiếp đón Lãnh đạo các cấp, các Tôn giáo bạn đến thăm và chúc Tết 

nhân dịp Tết đến - Xuân về. 

- Chỉ đạo quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện vận động chư Tôn đức Tăng Ni 

trụ trì các cơ sở Tự viện đồng loạt hưởng ứng việc tổ chức Pháp hội Dược Sư “Kỳ 

quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” nhân dịp Tết Nguyên Đán trên tinh 

thần “đoàn kết, hòa hợp, văn minh, tiết kiệm” nhằm góp phần cầu nguyện “thế giới 

hòa bình, chúng sanh an lạc”. 

- Nâng cao công tác giám sát, phản biện của từng thành viên trong hệ thống tổ 

chức Giáo hội, cá nhân Tăng Ni tại các cơ sở Tự viện; qua đó phát huy vai trò làm 

chủ trong tổ chức Giáo hội, chịu trách nhiệm trong nội dung về công tác phát ngôn 

của từng cá nhân trong hệ thống Tăng đoàn. 
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- Chỉ đạo các Ban Chuyên ngành trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện công 

tác tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành nhằm rèn luyện và nâng cao 

kỷ năng cho từng thành viên đang tham gia công tác chuyên môn của Giáo hội, Tăng 

Ni đại chúng tại các cơ sở Tự viện trên toàn Thành phố. 

- Chỉ đạo quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện, Tp. Thủ Đức chủ động kết hợp 

các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương tiếp tục rà soát tính bất cập về 

thực trạng Tăng Ni cư trú ngoài cơ sở Tự viện; vận động Tăng Ni từ các tỉnh/thành có 

nhu cầu tham dự các khóa học tại Thành phố phải cư trú tại các cơ sở Tự viện như 

Nội quy Ban Tăng sự Trung ương đã quy định.  

- Không ngừng nâng cấp và bổ sung các ứng dụng cho trang Web của Ban Trị 

sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh. 

- Phát huy đa dạng mạng lưới hành chánh văn phòng Giáo hội từ cấp Thành 

phố đến quận/huyện thông qua việc triển khai, thực hiện công tác xây dựng trung tâm 

hành chánh điện tử cho văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Thành phố trên nền tảng 

chương trình DOC TRO của công ty FSI, online các thủ tục đăng ký có liên quan đến 

Tăng Ni và các cơ sở Tự viện tại địa phương như: Phát nguyện xuất gia, Sơ yếu lý 

lịch, và các mẫu đơn có liên quan đến công tác quản lý Tăng Ni, Tự viện v.v…nhằm 

từng bước chuyển hóa công tác quản lý Tăng Ni, Tự viện toàn Thành phố bằng công 

nghệ số. 

- Khai thác triệt để các ứng dụng phòng họp trực tuyến để vận hành Phật sự, 

truyền bá Chánh pháp để thực hiện mục tiêu kép, đáp ứng các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19.  

- Tiếp tục hướng dẫn Tăng Ni thiết lập thủ tục hợp thức hóa cơ sở tôn giáo, 

đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định Giáo luật và Pháp luật hiện hành.  

- 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. 

- Tiếp tục chứng thực, xác nhận, giới thiệu, kính chuyển các thủ tục hành chánh 

đối với Tăng Ni và các Tự viện tại địa phương có nhu cầu. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương Giáo hội và lãnh 

đạo Thành phố trong phương thức hoạt động tôn giáo, nhất là Thông bạch tổ chức Đại 

lễ Phật đản và ACKH, Vu lan-Báo hiếu hàng năm. 

- Tiếp tục 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 nâng cao hiệu năng 

tinh thần từ bi của đạo Phật, làm tốt đạo đẹp đời.  

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và phong trào của Bộ Tài 

nguyên-Môi trường về việc “chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường” qua 

việc tiếp tục thực hiện tinh thần công văn 248/CV-HĐTS của Trung ương Giáo hội.   

- Chỉ đạo quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện, chư Tôn đức trụ trì các cơ sở 

Tự viện tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế, 
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Chủ trương của Chính quyền địa phương trong công tác tiếp tục phòng chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới.  

- Đồng hành cùng lãnh đạo Thành phố thực hiện các chương trình hành động 

lập thành tích hướng đến kỷ niệm ngày sinh của Bác, ngày thành lập Đảng, ngày 

thành lập MTTQVN, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nhất là công 

tác chỉ đạo Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện tuyên truyền vận động Tăng Ni tại các 

cơ sở Tự viện, Phật tử tại địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TU của Ban 

Thường trực Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh về việc “Vận động nhân dân Thành phố 

không xã rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước.” 

- Tham gia đầy đủ các sinh hoạt, hội họp định kỳ và làm tròn chức năng, nhiệm 

vụ của một đại biểu cho giới Phật giáo Thành phố. 

- Hưởng ứng và thực hiện đầy đủ các phong trào an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc, 

củng cố quốc phòng, phát huy tinh thần, độc lập dân tộc, hòa mình trong khối đại đoàn 

kết toàn dân, và củng cố nền hòa bình thế giới, vận động Tăng Ni, Phật tử sống và làm 

việc theo Hiến pháp và Pháp luật.  

- Tiếp tục đẩy lùi các tập tục mê tín dị đoan trong các lễ hội truyền thống tôn 

giáo và văn hóa dân tộc nhằm nâng cao nguyên lý “Nhân quả”, không ỷ lại vào các 

thế lực “Thần quyền”, thanh tịnh hóa “đời sống tâm linh”. 

- Vận động Tăng Ni tại các cơ sở Tự viện địa phương hướng dẫn đồng bào Phật 

tử các giới sống, tu học và làm việc trên nền tảng Chánh tín của Phật giáo không tha 

hóa tư tưởng “mê tín”, nhất là “văn hóa tín ngưỡng” ngoại lai nhằm góp phần xây 

dựng gia đình hạnh phúc, khu phố văn hóa, đô thị thông minh, Thành phố thân thiện – 

nghĩa tình. 

- Tập trung tư duy, phát huy tiềm lực Phật giáo Thành phố, tổ chức nhiều phiên 

họp lấy ý kiến tập thể trong công tác hiến kế những giải pháp hữu hiệu giải quyết các 

vấn đề tồn đọng và xây dựng đề án khoa học phát triển vững mạnh các khía cạnh đặc 

thù trên địa bàn Thành phố nhằm hướng đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần 

thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Tiếp tục tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì và nghiệp vụ thư ký, văn phòng trong 

công tác ứng dụng phần mềm hành chánh điện tử. 

- Tiếp tục phát huy tinh thần Từ bi của đạo Phật qua các chương trình “Đền ơn 

đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân 

dịp Tết đến Xuân về và các lễ hội truyền thống của dân tộc và tôn giáo hàng năm.  

❖ Tóm lại: Với những dự thảo phương hướng hoạt động của GHPGVN Thành 

phố nhiệm kỳ 2022-2027, rất mong quý Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong tinh thần trách 

nhiệm, hãy nỗ lực thực hiện nhằm xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Thành phố 

ngày càng phát triển lớn mạnh và trang nghiêm, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, 

chương trình hoạt động Phật sự trọng tâm… góp phần thực hiện hữu hiệu phương 

châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. 
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BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


