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* T)nh Toàn

Hòa
th°ãng Lý SaMouth phát biÃu c£m ¡n Lãnh ¡o tÉnh ã tÕ chéc buÕi hÍp m·t, sñ
quan tâm cça Lãnh ¡o là c¡ hÙi Ã t¡o thêm sñ g¯n k¿t giïa Chính quyÁn và Tôn
giáo, t¡o iÁu kiÇn Ã các tÕ chéc Tôn giáo xích l¡i g§n nhau cùng thñc hiÇn
nhiÇm vå chung góp ph§n xây dñng mÙt tÉnh B¡c Liêu giàu ¹p, em l¡i an l¡c
h¡nh phúc cho mÍi ng°Ýi. Hòa th°ãng bày tÏ lòng bi¿t ¡n Ñi vÛi £ng và Nhà
n°Ûc ã giúp cho các HÇ phái Ph-t giáo trong c£ n°Ûc °ãc hãp nh¥t thành mÙt tÕ
chéc là Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam të nm 1981. Trong ngôi nhà chung Giáo hÙi,
các HÇ phái °ãc sinh ho¡t theo biÇt truyÁn và ti¿p tåc thñc hiÇn vai trò HÙ
quÑc an dân. Th°ãng tÍa Tr°ßng Ban TrË sñ Thích Minh Lành báo cáo thành qu£
¡t °ãc cça Ph-t giáo B¡c Liêu trong nm qua, h°ßng éng thñc hiÇn tinh th§n
NghË quy¿t 02 cça TÉnh £ng bÙ vÁ viÇc tng c°Ýng phát triÃn du lËch, nhiÁu c¡
sß tñ viÇn Ph-t giáo °ãc trùng tu tôn t¡o Ã phåc vå cho nhu c§u du lËch vn
hóa tâm linh, Ph-t giáo B¡c Liêu cing ã thñc hiÇn tÕng giá trË të thiÇn và an
sinh xã hÙi trên 27 tÉ Óng, Ban TrË sñ GHPGVN tÉnh ang chÉ ¡o Trå trì các tñ
viÇn ti¿p tåc thñc hiÇn Công trình ng ký 8 ph§n viÇc HÍc t-p và làm theo t¥m
g°¡ng ¡o éc HÓ Chí Minh, h°ßng éng tích cñc các Ch°¡ng trình do UBMTTQVN
phát Ùng trong ó có Ch°¡ng trình QuÑc gia xây dñng nông thôn mÛi và vn minh
ô thË. Th°ãng tÍa thay m·t Tng ni và Óng bào Ph-t tí trong tÉnh c£m ¡n sñ
quan tâm cça Lãnh ¡o và gíi lÝi chúc séc khÏe ¿n Quý Lãnh ¡o cùng gia ình. Nha6nj
buÕi hÍp m·t Lãnh ¡o tÉnh có dành t·ng các ph§n quà ¿n các vË Chéc s¯c và
chiêu ãi các vË buÕi c¡m thân m-t.
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