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LÅ C§u Siêu t°ßng
niÇm N¡n nhân Tí vong do tai n¡n Giao thông Þ B¡c Liêu
* C° s) T¯c Hành
Nm nay cing nh° h±ng nm, GHPGVN tÉnh B¡c Liêu
h°ßng éng Ngày th¿ giÛi t°ßng niÇm các n¡n nhân tí vong do tai n¡n giao thông
nm 2017. Ban An toàn giao thông tÉnh B¡c Liêu phÑi hãp vÛi UBMTTQVN tÉnh B¡c
Liêu và GHPGVN tÉnh B¡c Liêu tÕ chéc lÅ t°ßng niÇm c§u siêu cho nhïng n¡n nhân
tí vong do tai n¡n giao thông. BuÕi lÅ diÅn ra t¡i chùa Long Ph°Ûc (ph°Ýng 5,
thành phÑ B¡c Liêu) trå sß GHPGVN tÉnh B¡c Liêu vào lúc 16g30 ngày 17 tháng 11
nm 2017.

¿n tham dñ, vÁ phía Ph-t
giáo có: Hòa th°ãng Thích Ho±ng Quang Chéng minh BTS.GHPGVN tÉnh B¡c Liêu,
Các Phó ban BTS: Th°ãng tÍa Tng Sa Vông, Th°ãng tÍa Thích Qu£ng ThÛi, Th°ãng
tÍa Thích Giác T¡ng, ¡i éc Thích Ph°Ûc Chí, ¡i éc Thích Giác Nghi, Ni s° Thích
Nï DiÇu Ngh)a, Ch° tôn éc BTS tÉnh, Ch° tôn éc BTS thành phÑ và các huyÇn,
trå trì các tñ viÇn trong tÉnh, cùng thiÇn nam tín nï, Óng bào Ph-t tí. VÁ
phía chính quyÁn có các vË: Ông Ngô Hïu Ding - TÉnh çy viên, G sß Giao thông
V-n t£i, Phó Tr°ßng ban An toàn giao thông tÉnh; Ông Ngô Thành Th-t Phó G
Công an tÉnh, Phó Tr°ßng ban An toàn giao thông tÉnh; Ông Kim Miên Phó Chç
tËch UBMTTQVN tÉnh; Ông NguyÅn Vn Ngôn Th°Ýng trñc HÙi Óng nhân dân tinh;
Ông L°u Vn Hoàng Chánh Vn phòng BATGT tÉnh; Ông Phan B¡ch ±ng Phó Chánh
Vn phòng BATGT tÉnh; Ông NguyÅn HÒng H°ng Th°Ýng trñc HÙi Óng nhân dân
TPBL; Ông Võ Vn H°ßng Phó Bí th° TT £ng çy ph°Ýng 5 TPBL.
VÁ Tôn giáo b¡n có ¡i diÇn: Cao ài Minh Ch¡n ¡o,
Cao ài Tiên Thiên, Cao ài Th°ãng Bíu Tòa,Â Cao ài Tây Ninh, TËnh Ù C° S). TÕng cÙng h¡n 200 ¡i biÃu ¿n tham dñ.

Sau ph§n nghi théc, Ch° tôn
éc Ban TrË sñ l§n l°ãt phát biÃu: ¡i déc Thích Giác Nghi, Th°ãng tÍa Tng Sa
Vong, ¡i éc Thích Ph°Ûc Chí, Th°ãng tÍa Thích Qu£ng ThÛi& m×i bài phát biÃu
tuy khác nhau, nh°ng Áu mang mÙt thông iÇp chung Tai n¡n giao thông là n×i
b¥t h¡nh, n×i lo l¯ng cça toàn xã hÙi, nó gây thiÇt h¡i vÁ sinh m¡ng, và v-t
ch¥t. Nhïng tai n¡n ¥y gây nên n×i au vÁ thÃ xác l«n tinh th§n th-t dai d³ng
cho nh°ng gia ình b¥t h¡nh. Vì v-y, nên tuân thç lu-t lÇ giao thông Ã làm
gi£m thiÃu tai n¡n. ó là bÕn ph-n cça t¥t c£ chúng ta Ã óng góp cho mÙt xã
hÙi an lành h¡nh phúc.

Trong bài phát biÃu cça ông
Ngô Hïu Ding - G sß Giao thông V-n t£i cing có o¡n nói M×i ng°Ýi chúng ta
c§n ph£i nh-n théc sâu s¯c tác h¡i khôn l°Ýng cça tai hÍa này ¿n toàn bÙ ti¿n
trình v°¡n lên cça dân tÙc, ¿n sñ phát triÃn cça giÑng nòi& B±ng nhiÁu hành
Ùng m¡nh m½, chúng ta ph£i làm Ã gi£m thiÃu sÑ vå tai n¡n giao thông. Ông
cing nh¥n m¡nh Ho¡t Ùng t°ßng niÇm các n¡n nhân tí vong do tai n¡n giao thông
mà chúng ta cùng vÛi c£ n°Ûc tÕ chéc là mÙt sñ kiÇn ·c biÇt, là dËp Ã mÍi
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ng°Ýi bày tÏ niÁm th°¡ng xót vÛi nhïng ng°Ýi x¥u sÑ khi tham gia giao thông,
bày tÏ sñ chia s» m¥t mát, chia s» gánh n·ng vÛi ng°Ýi thân cça hÍ. ây cing là
c¡ hÙi nh¯c nhß chính mình, b¡n bè, ng°Ýi thân ph£i chç Ùng góp ph§n t¡o ra
mÙt môi tr°Ýng giao thông an toàn cho chính mình và cho cÙng Óng.
Th°ãng tÍa Thích Qu£ng ThÛi
thay m·t Ch° tôn éc BTS.GHPGVN tÉnh B¡c Liêu cám ¡n Lãnh ¡o £ng, æy ban M·t
tr-n TÕ quÑc và chính quyÁn các c¥p ã ¿n dñ ông ç, làm cho buÕi lÅ thêm
ph§n long trÍng và thành công tÑt ¹p. Bu×i lÅ hoàn mãn lúc 18 giÝ cùng ngày
trong b§u không khí vui t°¡i và ph¥n khßi.

http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 28 May, 2018, 02:32

