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ĐỊNH HƯỚNG  
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 phát huy những thành quả đạt được của Phật giáo Thành phố trong 

nhiệm kỳ qua và 40 năm nói chung, quyết tâm nâng Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Tp. Hồ Chí Minh xứng tầm là một đơn vị Giáo hội trung tâm trong ngôi nhà chung 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam với nhiều phương thức quản trị Giáo hội mang tính 

chiến lược trong sự nghiệp “Đạo pháp – Dân tộc”, phù hợp với tính năng động, 

sáng tạo và sự phát triển vượt bậc của Chính quyền đô thị Tp. Hồ Chí Minh trong 

thời đại mới, thời đại của công nghệ khoa học và trí tuệ nhân tạo toàn cầu.  

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 Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam Thành với 16 mục tiêu và 17 nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

I/ Mục tiêu: 

1. 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.  

2. Nâng cao công tác quản trị Giáo hội thông quan việc tiếp tục thực hiện 

công tác rà soát, cập nhật thông tin Tăng Ni, Tự viện theo định kỳ; vận động chư 

Tôn đức Tăng Ni trụ trì, quản lý các cơ sở Tự viện tiếp tục hoàn thiện tính pháp lý 

Giáo sản Giáo hội theo quy định của Giáo luật và Pháp luật hiện hành, nhằm ổn 

định việc sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở, góp phần xương minh Chánh pháp, trang 

nghiêm Giáo hội, làm điểm tựa vững chãi đời sống tinh thần cho Phật tử và đồng 

bào các giới.  

3. 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.  

4. Kỷ cương quy trình thủ 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, 

tuyệt đối giảm thiểu các yếu tố bất cập liên quan đến năng lực trụ trì của Tăng Ni 

và các vấn đề tranh chấp, thưa kiện có liên quan. 
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5. Tăng cường và quyết liệt 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.  

6. Tăng cường, mở rộng công tác tổ chức bồi dưỡng trụ trì và nghiệp vụ 

thư ký, văn phòng trong việc ứng dụng phần mềm hành chánh điện tử, nhằm tinh 

gọn hóa thủ tục hành chánh có liên quan đến Tăng Ni, Tự viện trên địa bàn. 

7. Duy trì khóa huân tu tập trung 10 ngày hàng năm tại Việt Nam Quốc Tự 

dành cho chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Thành phố, các Ban chuyên ngành trực 

thuộc, Tp. Thủ đức và 21 quận/huyện. Chỉ đạo Phân ban Ni giới Phật giáo Thành 

phố cũng đồng hành chương trình Phật sự quan trọng này nhằm góp phần trang 

nghiêm Giáo hội, tăng trưởng đạo lực tự thân, phát huy uy đức hàng ngũ lãnh đạo 

Giáo hội các cấp, các ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

8. Không ngừng nâng cấp và bổ sung các ứng dụng cho trang Web và cổng 

hành chánh điện tử của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh. 

9. Phát huy đa dạng mạng lưới hành chánh điện tử 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, 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. Đẩy nhanh tiến độ điện tử hóa các dữ liệu vật 

lý từ nhiệm kỳ I đến nay, nhằm vận dụng có hiệu quả kho dữ liệu hành chánh 

điện tử của Phật giáo Thành phố trong nhiệm kỳ tới. 

10. Khai thác triệt để các ứng dụng phòng họp trực tuyến để vận hành Phật 

sự, truyền bá Chánh pháp nhằm đạt hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép, 

tiết kiệm thời thời gian, sức khỏe, chi phí, đặc biệt là đáp ứng các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19.  

11. Quyết tâm triển khai, thực hiện thắng lợi các chủ trương của Trung 

ương Giáo hội và lãnh đạo Thành phố trong phương thức quản lý Tăng Ni, Tự 

viện, hoạt động tôn giáo, nhất là Thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản và ACKH, 

Vu lan-Báo hiếu hàng năm. 

12. Phát huy có hiệu quả trong việc vận động khéo Tăng Ni, Phật tử, doanh 
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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, góp phần phát huy truyền thống “Phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân” trong 

mọi thời kỳ. 

13. 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”. 

14. 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. 

15. 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 của Giáo hội Thành phố nhằm hướng đến sự thành công của 

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

16. Đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng 

mới nhà Truyền thống văn hóa Phật giáo Thành phố, Tăng xá và nhà trù; cũng 

như tái trùng tu một số hạng mục cần thiết tại chùa Phổ Quang quận Tân Bình để 

sớm đưa vào hoạt động vào những năm đầu của nhiệm kỳ mới. 

II/ Nhiệm vụ: 

1. 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. 

2. 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 

Phật giáo Tp. Thủ Đức và 21 quận/huyện. 

3. 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.  

4. Nâng cao công tác giám sát, phản biện của từng thành viên trong hệ 
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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. 

5. 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. 

6. Chủ động, tận tụy, nhiệt tâm, trung thực trong lúc thực hiện hành chánh 

công tại cơ quan hành chánh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố thông 

qua việc 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. 

7. 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.   

8. Linh hoạt trong công tác chỉ đạo quý Ban Trị sự Phật giáo Tp Thủ Đức 

và 21 quận/huyện, chư Tôn đức trụ trì các cơ sở Tự viện cần “thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong quá trình sinh hoạt tôn giáo tại 

cơ sở và địa phương. 

9. 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.” 

10. 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, nhằm phát huy vai trò 

“Phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam. 

11. 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.  

12. Tăng cường việc tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử, tín đồ và 
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đồng bào các giới tiếp tục sống và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày. 

13. Phát huy có hiệu quả giới Phật giáo Thành phố trong việc đồng hành 

cùng lãnh đạo và nhân dân Thành phố tập trung xây dựng Chính quyền đô thị tại 

Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. 

14. Tiếp tục thực hiện thắng lợi các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận 

Thành phố trong việc kêu gọi người Việt Nam xài hàng Việt Nam, thực hiện mục 

tiêu xây dựng nôn thôn mới trên địa bàn Thành phố. 

15. 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. 

16. 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”. 

17. Tiếp tục phát huy có hiệu quả 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 định hướng chương trình hoạt động Phật sự của 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027, rất 

mong quý Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong tinh thần trách nhiệm, hãy nỗ lực thực 

hiện hiệu quả 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”. 

 
 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 


