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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Kính bạch,...   

Kính thưa,.... 

Hòa cùng không khí hân hoan, phấn khởi của nhân dân Thành phố trước trạng 

thái bình thường mới được thiết lập trên địa bàn, mọi hoạt động kinh tế - văn hóa - xã 

hội đã khôi phục ổn định và có xu hướng phát triển tích cực trên nền tảng “thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong giai đoạn hiện tại, nhằm 

hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố mang tên Bác ngày càng giàu đẹp, văn 

minh, thân thiện, hiện đại, nghĩa tình, v.v… 

Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2022, tại hội trường Việt Nam Quốc Tự, trung 

tâm Văn hóa - Hành chánh Giáo hội Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, trong không khí trang 

nghiêm thắm tình đạo vị, tràn đầy niềm hoan hỷ của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Thành 

phố; Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố 

Hồ Chí Minh lần thứ X (2022 - 2027) xin thành kính cung nghinh sự quang lâm quý 

báu của chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị 

sự, các Ban, Viện, Văn phòng I, Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam, chư Tôn đức lãnh đạo quý Ban Trị sự Phật giáo tỉnh/thành và quận/huyện trực 

thuộc…; đồng thời rất hân hạnh tiếp đón quý Quan khách đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, Ban, Ngành, Đoàn thể các cấp, Chức sắc, Chức việc đại diện các Tôn giáo bạn; 

đặc biệt là hân hoan chào đón 750 Đại biểu… đồng thân lâm tham dự Đại hội Đại biểu 

Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sáng hôm nay. 

Lời nói đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ 

chức Đại hội Phật giáo Thành phố chân thành gởi đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh 

đạo các cấp Giáo hội, quý Quan khách lãnh đạo Đảng, Nhà nước các cấp, toàn thể Đại 

biểu Tăng Ni, Phật tử hiện diện lời chào trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc, lời cầu chúc 

an lành và tốt đẹp nhất…   
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Kính thưa Đại hội, 

Từ năm 1982 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 

vừa tròn 40 tuổi (1982 - 2022), với tư cách không chỉ là một tổ chức thành viên trung 

kiên trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà còn là một tổ chức tôn giáo tích 

cực trong khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn Thành phố; luôn năng động, sáng tạo 

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

hội, làm giàu đất nước Việt Nam trong mọi thời kỳ, nhất là thời kỳ hội nhập - phát 

triển với nhiều cơ hội và thách thức.  

Bằng trí tuệ và tầm nhìn xa của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng TRÍ Hạ 

QUẢNG - Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Phật 

giáo Thành phố; tinh thần thống nhất, đoàn kết, hòa hợp của Ban Thường trực; sự đồng 

tâm hiệp lực của tập thể Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo Thành phố; sự 

quan tâm hỗ trợ tận tình của lãnh đạo Thành phố và quận/huyện đã góp phần thành tựu 

nhiều Phật sự quan trọng trong nhiệm kỳ qua làm tiền đề phát triển vững mạnh các Phật 

sự vĩ mô cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 sắp tới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành 

phố; mà kết quả cụ thể được minh chứng trong bản báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 

2017 - 2022, Ban Thư ký sẽ trình bày chi tiết trước Đại hội trong vài phút nữa.   

Đại hội hôm nay chính là cơ hội để nhìn lại, nhận xét, đánh giá những ưu 

khuyết điểm trong quá trình vận hành Phật sự trong 05 năm qua của cả hệ thống tổ 

chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố nhằm đúc kết những kinh nghiệm, phát 

huy những ưu điểm, mở ra một bước tiến mới trên tinh thần: “Ổn định, kỷ cương, hội 

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

đạo, hòa hợp trong góp ý, đoàn kết trong xây dựng, tích cực trong Phật sự và cách tân 

trong hội nhập, để vận dụng phù hợp với hoàn cảnh đổi mới của đất nước, hướng đến 

mục tiêu xây dựng ngôi nhà Phật giáo Thành phố thông minh trong thời đại kỷ 

nguyên số toàn cầu...  

Kính bạch chư Tôn đức, 

Kính thưa quý Quan khách và Đại biểu, 

Nhìn lại chặng đường 40 năm của Phật giáo Thành phố, tương đương với IX 

nhiệm kỳ, đã được Tam Đức Kỳ túc Trưởng lão Hòa thượng tài đức vẹn toàn lãnh 

đạo; từ cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (nhiệm kỳ I), đến cố Đại lão Hòa 

thượng Thích Thiện Hào (từ nhiệm kỳ II đến nhiệm kỳ IV), và đương nhiệm là Đức 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Mỗi giai đoạn, từng nhiệm kỳ đi qua, Phật 

giáo Thành phố luôn tùy duyên trong việc tuân thủ chủ trương của Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam, vận dụng những cơ duyên thích ứng với cơ hội phát triển của Thành phố  
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để phát huy truyền thống “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân”, đẩy mạnh các 

chương trình hoạt động Phật sự phù hợp với bối cảnh đổi mới của xã hội, gặt hái 

nhiều thành quả vượt bậc trong hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc 

biệt, từ năm 1997 đến nay, dưới sự lãnh đạo, điều hành của Đức Trưởng lão Hòa 

thượng Thích Trí Quảng, trên 1.400 cơ sở Tự viện, 15 điểm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung, gần 14.000 Tăng Ni, hơn 6.000.000 Phật tử, tín đồ và những người yêu mến 

đạo Phật, hàng nghìn đạo tràng với nhiều mô hình tu học, sinh hoạt Phật pháp, v.v… 

đã hoạt động ổn định và phát triển vững mạnh trong quy định của Giới luật, Giáo luật 

và Pháp luật hiện hành. Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở II tại Tp. Hồ Chí Minh 

được xây dựng mới hoàn toàn với cơ sở hạ tầng tiên tiến, trang thiết bị công nghệ 

khoa học hiện đại phục vụ cho công tác giáo dục được thiết lập, mô hình tu học nội 

trú cho hơn 1.200 Tăng Ni sinh Cử nhân Phật học đã được ứng dụng gần 20 năm nay; 

cấp bậc Thạc sĩ - Tiến sĩ Phật học và nhiều chuyên ngành xã hội nhân văn cũng được 

đào tạo tại bổn viện. Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chùa Thanh Tâm (huyện Bình 

Chánh), chùa Phổ Quang (quận Tân Bình) là 03 cơ sở Tự viện trực thuộc Ban Thường 

trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố quản lý điều hành đã được xây dựng lại mới 

hoàn toàn; nhiều cơ sở Tự viện trên địa bàn được tái thiết trùng tu trở thành những 

ngôi “Phạm vũ huy hoàng” trong lòng dân tộc, góp phần trang nghiêm Tịnh độ thế 

gian, phát huy sức mạnh ngôi nhà Giáo hội, là chốn quay về nương tựa đời sống tinh 

thần cho cộng đồng trong và ngoài Thành phố. Bên cạnh đó, công tác chăm lo, 

chương trình an sinh xã hội, phong trào thi đua yêu nước, hướng về biển đảo quê 

hương, cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lũ khắp nơi, ứng phó với biển đổi khí hậu và 

bảo vệ môi trường, phòng chống dịch Covid-19… luôn được đồng hành cùng lãnh 

đạo Thành phố và Giáo hội Trung ương hàng năm với tổng số hiện kim thực hiện trên 

hàng nghìn tỷ đồng, ngoài ra còn chia sẻ, giúp đỡ những gia đình, cá nhân có hoàn 

cảnh khó khăn, các trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid-19… tất cả cùng vượt qua 

thách thức, hướng đến hạnh phúc, bình an, ổn định đời sống mỗi ngày…Chính những 

thành quả này đã khẳng định vị thế lãnh đạo, tinh thần chỉ đạo trí tuệ và quyết tâm của 

Đức Trưởng lão Hòa thượng, đồng thời cũng minh chứng tầm quan trọng của Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam Thành phố trong từng trang sử của Phật giáo Việt Nam suốt 4 

thập niên qua… 

Kính bạch chư Tôn đức, 

Kính thưa Đại hội, 

Bằng niềm tin trong sáng, sự tín nhiệm cao của Đảng, Nhà nước và Giáo hội 

toàn quốc, Đức Trưởng lão Hòa thượng lãnh đạo tối cao của Phật giáo Thành phố 

đương nhiệm sẽ đảm nhận nhiệm vụ mới với tầm quan trọng về uy đức và giới đức, 
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làm điểm tựa vững chãi về sự phát triển toàn diện hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam trong dòng sinh mệnh hội nhập và phát triển của đất nước Việt Nam trong 

thời đại mới. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố sẽ có sự thay đổi lớn, một dấu ấn lịch 

sử về bước ngoặc truyền trao nhiệm vụ lãnh đạo và quản trị Giáo hội cho thế hệ kế 

thừa, một thế hệ đầy đủ các quy chuẩn theo quy định của Giáo hội, có nhiều năng lực 

trong chuyên môn, tường lãm các lĩnh vực xã hội và khoa học công nghệ… mà quý 

Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Trung ương và Thành phố đang 

đặt nhiều kỳ vọng…Qua đó, Đại hội tin tưởng rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ lãnh đạo trẻ trong tương lai với nhiều năng lực 

luôn sẵn sàng tâm thế phát huy những tiềm lực vốn có của Phật giáo Thành phố để 

mạnh dạn canh tân, đột phá phương thức quản trị Giáo hội với nhiều định hướng 

chiến lược nhằm góp phần nâng tầm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố có một 

vị thế quan trọng trong hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam và khối Đại 

đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố, góp phần ổn định xã hội, xây dựng đất 

nước phồn vinh… 

Dưới sự hộ trì của Tam bảo, sự hiện diện trang nghiêm của quý Tôn đức Giáo 

phẩm, Quan khách lãnh đạo Đảng, Nhà nước các cấp, Đại biểu Tăng Ni, Phật tử và 

đồng bào các giới; tôi xin thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, long trọng tuyên bố khai mạc 

Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

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

Quan khách, Tăng Ni và Phật tử thân tâm an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi 

công tác. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Xin chân thành cám ơn. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

 


