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TH¯ CHÚC T¾T CæA BAN TRÊ Sð GHPGVN TÈNH B C LIÊU
B¡c Liêu, ngày 01 tháng GiêngÂ nm inh
D-u 2017.
Kính gíi:
- Ch° tôn Hòa th°ãng, Th°ãng tÍa,
Ni tr°ßng, Ni s°, ¡i éc Tng, Ni.
- Quý Lãnh ¡o £ng, Chính quyÁn, M·t tr-n
TÕ quÑc ViÇt Nam,
Ban, Ngành, HÙi,Â oàn và quý Ph-t tí.
- Quý vË cÙng tác viên, các nhà nghiên céu
khoa hÍc và quý Ùc gi£ thân m¿n
B¡ch
Ch° Tôn éc, th°a Quý vË,

Â Nhân dËp Xuân inh D-u 2017, thay m·t Ban TrË
sñ Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam tÉnh và Ban Biên t-p Website Ph-t giáo B¡c Liêu,
chúng tôi kính chúc Ch° tôn Hòa th°ãng, Th°ãng tÍa, Ni tr°ßng, Ni s°, ¡i éc
Tng, Ni, quý Lãnh ¡o £ng, Chính quyÁn, M·t tr-n TÕ quÑc, Ban, Ngành, oàn,
HÙi, Quý Ph-t tí, Quý vË ân nhân, Quý cÙng tác viên, Quý vË Ùc gi£ °ãc nhiÁu
séc khÏe, vô l°ãng an l¡c, vô l°ãng ki¿t t°Ýng.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Nm qua, B¡c Liêu diÅn ra nhiÁu sñ kiÇn quan trÍng, ·c biÇt
vÛi ngày hÙi lÛn tÉnh B¡c Liêu cùng vÛi c£ N°Ûc b§u cí ¡i biÃu QuÑc hÙi và HÙi
Óng nhân dân ba c¥p thành công rñc rá và tÕ chéc ¡i lÅ K÷ niÇm 20 nm tái l-p
tÉnh. Ph-t giáo B¡c Liêu cing ã tÕ chéc ¡i hÙi ¡i biÃu GHPGVN các huyÇn, thË
xã, thành phÑ trong tÉnh thành công tÑt ¹p h°Ûng tÛi ¡i hÙi ¡i biÃu Ph-t
giáo tÉnh vào §u nm 2017. H°ßng éng nhïng thành qu£ quan trÍng cça tÉnh nhà,
vÛi tinh th§n oàn k¿t hòa hãp, Ph-t giáo tÉnh B¡c Liêu ã không ngëng ph¥n
¥u, cùng vÛi Chính quyÁn, M·t tr-n, oàn thÃ, các Ngành, các C¥p Ùng viên
Tng, Ni và Óng bào Ph-t tí ra séc cÑng hi¿n xây dñng quê h°¡ng. VÛi nhïng
ho¡t Ùng thi¿t thñc thông qua viÇc chuyÃn t£i ¡o éc Ph-t giáo ¿n các t§ng
lÛp nhân dân, tích cñc h°ßng éng và thñc hiÇn các công trình ph§n viÇc HÍc
t-p và làm theo t¥m g°¡ng ¡o éc HÓ Chí Minh, tham gia xây dñng nông
thôn mÛi và vn minh ô thË, các vË Trå trì th°Ýng xuyên sinh ho¡t vÛi Óng bào
Ph-t tí thñc hiÇn n¿p sÑng ¡o éc, ch¥p hành tÑt pháp lu-t Nhà n°Ûc, giï gìn
và phát huy truyÁn thÑng vn hóa dân tÙc. Ph-t giáo B¡c Liêu ãÂ h°ßng éng
tích cñc các chç tr°¡ng cça Nhà n°Ûc vÁ an sinh xã hÙi, Óng thÝi nhiÁu ngôi
chùa vàÂ Ph-t tích °ãc trùng tu tôn t¡o Ã b£o tÓn giá trË vn hóa Ph-t
giáo, giï gìn di tích lËch sí Ã phåc vå cho nhu c§u tín ng°áng cça Óng bào
Ph-t tí g§n xa và góp ph§n t¡o lñc ©y °a B¡c Liêu phát triÃn. Có °ãc nh° v-y
là nhÝ sñ chÉ ¡o cça Trung °¡ng Giáo hÙi; sñ h× trã nhiÇt tình cça Lãnh ¡o
£ng, Chính quyÁn, các Ngành, các C¥p; sñ çng hÙ cça các nhà h£o tâm, Óng bào
Ph-t tí và sñ quy¿t tâm cça Ch° Tôn éc Tng, Ni. Riêng Báo iÇn tí cça Ph-t
giáo B¡c Liêu °ãc sñ tham gia tích cñc cça Quý vË cÙng tác viên, các nhà
nghiên céu khoa hÍc ã giúp cho nÙi dung tÝ báo thêm phong phú, các thông tin
Ph-t sñ cça Ph-t giáo tÉnh nhà °ãc phÕ bi¿n kËp thÝi và thu hút nhiÁu Ùc gi£
trong và ngoài n°Ûc. Ph-t giáo B¡c Liêu và Ban Biên t-p xin bày tÏ lòng tri ân
¿n Ch° Tôn éc và quý vË. Nm 2017, Ph-t giáo B¡c Liêu t-p trung mÍi nguÓn lñc
ti¿p tåc xây dñng các công trình trÍng iÃm, công trình Ph-t tích t¡i các
huyÇn, thË xã, thành phÑ góp ph§n làm giàu tiÁm nng vn hóa cça B¡c Liêu.
Tr°Ûc thÁm nm mÛi, chúng tôi xin thành tâm nguyÇn c§u BÓ tát Quán
Th¿ Âm gia hÙ Ch° Tôn éc và Quý vË thân tâm th°Ýng an l¡c, h¡nh phúc và có
nhiÁu óng góp xây dñng quê h°¡ng B¡c Liêu giàu ¹p; Quý vË cÙng tác viên, các
nhà nghiên céu khoa hÍc vÛi séc khÏe dÓi dào, bút lñc sung mãn và có thêm nhiÁu
công trình cÑng hi¿n kho tàng vn hóa dân tÙc.
Trân trÍng kính chào.
http://www.phatgiaobaclieu.com
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