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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
 
 

 

Kính bạch, 

Kính thưa, 

Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ      2022 - 

2027, qua hai ngày làm việc khẩn trương trong tinh thần dân chủ, đoàn kết, hòa hợp … 

giờ đây đã thành tựu viên mãn trong sự hoan hỷ của toàn thể Đại biểu tham dự.   

Qua bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX của GHPGVN Thành 

phố, các tham luận của quý Ban chuyên ngành trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Thủ 

Đức và 21 quận/huyện đã làm nổi bật nội dung Đại hội, đồng thời đã đóng góp nhiều ý 

kiến thực tiễn nhằm góp phần xây dựng định hướng nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, 

chương trình hoạt động Phật sự thiết thực của GHPGVN Thành phố khóa X sắp tới.  

Bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, quyết tâm xây dựng và phát triển ngôi nhà 

GHPGVN Thành phố ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc, 

Đại hội đã nhất tâm suy cử một Tân Ban Trị sự với đầy đủ các tiêu chuẩn do Trung ương 

Giáo hội quy định, đồng thời nhất trí biểu quyết thông qua chương trình hoạt động Phật 

sự và Nghị quyết Đại hội X của GHPGVN Thành phố dựa trên cơ sở Giáo luật, Pháp 

luật hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu Phật sự trong thời gian 05 năm tới. 

Qua Đại hội này, Đại biểu chúng ta đã nhận thấy được sức mạnh tổng hợp, sự 

phát triển bền vững của Phật giáo Thành phố thông qua các Ban chuyên ngành, Ban Trị 

sự Phật giáo Tp. Thủ Đức và 21 quận/huyện không những đã khẳng định vị thế vững 

vàng trong lòng dân tộc và nhân dân Thành phố, mà còn làm cơ sở phát triển, trang 

nghiêm Giáo hội cả nước, góp phần thực hiện hữu hiệu phương châm “Đạo pháp - Dân 

tộc - Chủ nghĩa Xã hội”. 

Chỉ còn vài phút nữa, Đại hội sẽ bế mạc, kết thúc trong sự thành công viên mãn, 

quý Đại biểu Tăng Ni, Phật tử sẽ trở về trú xứ tại địa phương trong niềm hân hoan phấn 

khởi trước những thành tựu rực rỡ của Đại hội, quyết tâm thực hiện công tác phổ biến 

rộng rãi Nghị quyết và kết quả của Đại hội cho Tăng Ni, Phật tử tại địa phương được tri 
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tường, tập trung trí tuệ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội thành những hành động 

cụ thể, đưa thành quả Đại hội đi vào hiện thực, đó là những Phật sự trước mắt cần thực 

hiện mà Đại hội đã giao phó cho từng Đại biểu chúng ta. 

Giờ đây, chúng tôi xin thành kính niệm ân công đức quý Tôn đức Giáo phẩm Ban 

Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐTS đã bất từ bì nguyện quang lâm chứng 

minh, chủ tọa và có lời đạo từ cao quý đến Đại hội; xin cảm niệm tri ân chư Tôn đức 

Giáo phẩm các Ban, Viện, VP1, VP2 Trung ương Giáo hội, chư Tôn đức Tăng Ni HĐTS 

GHPGVN, quý Đại biểu Tăng Ni, Phật tử Ban Trị sự Phật giáo Thành phố và các Ban 

Trị sự Phật giáo tỉnh/thành hội trong cả nước đã dành thời gian, tình cảm trân quý thân 

lâm tham dự đông đủ nhằm góp phần trang nghiêm, trọng thể và thành tựu cho Đại hội. 

Xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Quan khách đại diện lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước cấp Trung ương, Thành phố và và địa phương; quý Ban, Ngành, Đoàn thể các 

cấp và các Tôn giáo bạn đã đến tham dự Đại hội, sự hiện diện của quý vị đã nói lên tinh 

thần đoàn kết, hòa hợp, đồng tâm, nhất trí với nhau trong ý chí xây dựng và phát triển cả 

Đạo và Đời, vì lợi ích cho con người và xã hội, vì lợi lạc cho chúng sinh trên thế gian này. 

Xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc, Ban Biên tập, phóng viên các báo, đài, cơ 

quan truyền thông của Nhà nước và Giáo hội đã đến ghi nhận và đưa tin Đại hội một 

cách chi tiết, đầy đủ; giúp chương trình nghị sự, nội dung Đại hội được phổ biến kịp thời 

và đạt hiệu quả thiết thực trong cộng đồng. 

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các thành viên Ban Tổ chức, các tiểu Ban, tổ 

công tác phục vụ Đại hội; tập thể Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố, chư Tăng - nhân 

viên Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Thành phố; quý Ban Trị sự Phật giáo Tp. Thủ Đức 

và 21quận/huyện; chư Tôn đức Tăng Ni các cơ sở Tự viện toàn Thành phố; quý Phật tử, 

cư sĩ các Đạo tràng Pháp Hoa, Bát Quan trai, Phật thất, Gia đình Phật tử, chư Tăng và 

Phật tử Việt Nam Quốc Tự, Tổ đình Vĩnh Nghiêm, chùa Long Hoa, chư Ni và Phật tử 

chùa Lâm Quang - quận 8, chư Tăng và Phật tử hội Từ thiện Tường Nguyên, ê-kíp biên 

tập Đạo Phật Ngày Nay, v.v… đã góp công, giúp sức, tịnh tài, tịnh vật nhằm giúp cho 

Đại hội được thành tựu viên mãn. 

Trong niềm tin tươi sáng vào kết quả và thành công của Đại hội, tôi xin thay mặt 

Ban Tổ chức Đại hội và Chủ tọa đoàn long trọng tuyên bố Bế mạc Đại hội Phật giáo 

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Thành kính nguyện cầu Hồng ân Tam bảo gia hộ quý Tôn đức Giáo phẩm Ban 

Thường trực HĐCM, HĐTS GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN Thành phố cùng toàn thể 

Đại biểu Tăng Ni, Phật tử và quý Quan khách thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường, 

thành tựu mọi ý nguyện trong cuộc sống và trên các lãnh vực công tác./. 

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT  

 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 


