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I HØI I BIÂU PH¬T GIÁO
TOÀN QUÐC L¦N THè VIII
* T¯c Hành tÕng hãp
Cé m×i nm nm Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam
l¡i tÕ chéc ¡i hÙi ¡i biÃu Ã b§u HÙi Óng TrË sñ mÛi. Nm 2017 là nm cuÑi
cça nhiÇm kó 2012 2017, Th°Ýng trñc HÙi Óng TrË sñ ã triÇu t-p hÙi nghË,
hÙi ý nhiÁu l§n Ã chu©n bË các b°Ûc Ã ti¿n tÛi ¡i hÙi l§n thé VIII, nhiÇm kó
2017 2022. Ëa iÃm tÕ chéc l§n này là Cung Vn hóa Lao Ùng Hïu nghË ViÇt Xô
(91 Tr§n H°ng ¡o, qu-n Hoàn Ki¿m, thành phÑ Hà
NÙi). ChiÁu ngày mùng 3 tháng 10 nm inh D-u (20/11/2017), GHPGVN ã ti¿n hành
¡i hÙi trù bË Ã chu©n bË hoàn t¥t cho ¡i hÙi chính théc ngày hôm sau.

Â

Vào lúc 7h sáng ngày
04/10/inh D-u (21/11/2017), Hòa th°ãng Thích ThiÇn Nh¡n - Chç tËch HTS.GHPGVN
cùng Ch° tôn éc Giáo ph©m Ban Th°Ýng trñc HÙi
Óng Chéng minh và HÙi Óng TrË sñ ã trang nghiêm cí hành lÅ c§u nguyÇn t¡i
chính iÇn chùa Quán Sé - trå sß T¯.GHPGVN.

¿n 8h30 cùng ngày, ¡i hÙi
¡i biÃu Ph-t giáo Toàn quÑc l§n thé VIII, NhiÇm kó 2017 - 2022 chính théc khai
m¡c t¡i Cung Vn hóa Lao Ùng Hïu nghË ViÇt Xô, vÛi sñ tham dñ cça h¡n 1.250
¡i biÃu chính théc trong và ngoài n°Ûc. TÕng Bí th° NguyÅn Phú TrÍng, Chç tËch
n°Ûc Tr§n ¡i Quang, Thç t°Ûng Chính phç NguyÅn Xuân Phúc ã gíi lµng hoa chúc
mëng ¡i hÙi. Ông V°¡ng ình HuÇ - æy
viên BÙ Chính trË, Phó Thç t°Ûng n°Ûc CHXHCN ViÇt Nam, ông Tr§n Thanh M«n Chç tËch æy ban Trung °¡ng M·t tr-n
TÕ quÑc ViÇt Nam, cùng ¡i diÇn các bÙ, ban, ngành T¯ ã tÛi dñ và chúc mëng
¡i hÙi.
¡i hÙi diÅn ra d°Ûi sñ chéng minh cça éc Pháp chç Tr°ßng lão Hòa th°ãng
Thích PhÕ TuÇ cùng Ch° tôn éc cça HÙi Óng Chéng minh và d°Ûi sñ iÁu hành cça
Hòa th°ãng Thích ThiÇn Nh¡n Chç tËch HTS.GHPGVN, Hòa th°ãng Thích Thanh
NhiÅu Phó Chç tËch TT HTS.GHPGVN, Hòa th°ãng Thích ThiÇn Pháp Phó Chç tËch
TT HTS.GHPGVN, Th°ãng tÍa Thích éc ThiÇn - TÕng Th° ký HTS GHPGVN cùng vÛi
Ch° tôn éc HTS.GHPGVN.

Â ¡i hÙi còn hân h¡nh ón ti¿p lãnh ¡o Ph-t giáo các n°Ûc Lào, Campuchia,
Myanmar, Thái Lan, Nh-t B£n, Hàn QuÑc& ¡i diÇn các ban chuyên môn, các ¡n vË
trñc thuÙc HTS.GHPGVN và Ban TrË sñ GHPGVN cça 63 tÉnh thành trong c£ n°Ûc.
Â
Phát biÃu khai m¡c ¡i hÙi, Hòa th°ãng
Thích ThiÇn Nh¡n, Chç tËch HÙi Óng trË sñ Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam ã nêu
rõ måc tiêu cça ¡i hÙi VIII Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam là: Trí tuÇ K÷
c°¡ng HÙi nh-p Phát triÃn, thÃ hiÇn quy¿t tâm cça toàn thÃ tng ni, ph-t
tí ViÇt Nam ti¿p tåc phát huy trí tuÇ t-p thÃ, giï vïng k÷ c°¡ng, giÛi lu-t,
nêu cao tinh th§n oàn k¿t, hòa hãp, b£n l)nh nh-p th¿, hÙi nh-p cça Ph-t giáo
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ViÇt Nam Ã xây dñng Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam phát triÃn vïng m¡nh trong
lòng dân tÙc, kiên Ënh theo lý t°ßng ¡o pháp Dân tÙc Chç ngh)a xã hÙi.
Â Trình bày báo cáo công tác ph-t sñ nhiÇm kó
VII (2012-2017) và ch°¡ng trình ho¡t Ùng ph-t sñ nhiÇm kó VIII (2017-2022),
Th°ãng tÍa Thích éc ThiÇn, TÕng Th° ký HÙi Óng trË sñ Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt
Nam, nêu lên nhiÁu thành tñu và nhiÇm vå Ph-t sñ quan trÍng, trong ó có nhïng
thành qu£ nÕi b-t, nh°:
- GHPGVN có kho£ng 53.941 Tng ni, gÓm: 38.629 B¯c
tông; 8.574 Nam tông Khmer,
1.754 Nam
tông kinh; 4.984 Kh¥t s).
- C£ n°Ûc có 4 HÍc viÇn; 7 tr°Ýng Cao ³ng Ph-t hÍc;
32 tr°Ýng Trung c¥p Ph-t hÍc và hàng trm c¡ sß giáo dåc s¡ c¥p Ph-t hÍc do các
TÉnh hÙi, Thành hÙi Ph-t giáo qu£n lý.
- NhiÇm kó qua ã ào t¡o 2460 tng, ni sinh tÑt
nghiÇp Cí nhân Ph-t hÍc hÇ chính quy; 1.089 tng, ni sinh tÑt nghiÇp Cao ³ng
Ph-t hÍc; 2.771 tng, ni sinh tÑt nghiÇp Trung c¥p Ph-t hÍc; 2.000 tng, ni
sinh tÑt nghiÇp S¡ c¥p Ph-t hÍc.
- TÕng k¿t công tác të thiÇn trong nhiÇm kó
qua vÛi con sÑ tài chính r¥t ¥n t°ãng: 6.838.199.841.000 (Sáu ngàn tám trm ba
m°¡i tám t÷ mÙt trm chín m°¡i chín triÇu tám trm bÑn m°¡i mÑt ngàn Óng).
- Thành l-p ban trË sñ GHPGVN t¡i các tÉnh
Lào Cai, S¡n La, iÇn Biên, Lai Châu, hoàn thành viÇc thành l-p tÕ chéc Giáo
hÙi ho¡t Ùng t¡i 63/63 tÉnh thành phÑ trong c£ n°Ûc.
- KÃ të ngày 02/12/2008, sau HÙi nghË hãp nh¥t TÉnh
hÙi Ph-t giáo Hà Tây và Thành hÙi Ph-t giáo Hà NÙi, tính ¿n nay GHPGVN thành
phÑ Hà NÙi có sÑ l°ãng nhân sñ ông nh¥t c£ n°Ûc: 750 vË. SÑ l°ãng qu-n, huyÇn
cing nhiÁu nh¥t c£ n°Ûc vÛi 30 ¡n vË.Â

Phó Thç t°Ûng V°¡ng ình HuÇ ã trao Huân
ch°¡ng Ùc l-p các h¡ng Nh¥t, h¡ng Nhì, h¡ng Ba t·ng 14 t-p thÃ, cá nhân và
Huân ch°¡ng Lao Ùng h¡ng Ba cho 2 cá nhân. Chç tËch æy ban Trung °¡ng MTTQ
ViÇt Nam Tr§n Thanh M«n trao Huân ch°¡ng ¡i oàn k¿t dân tÙc và b±ng khen cça
MTTQ t·ng các t-p thÃ, cá nhân ¡t thành tích xu¥t s¯c trong nhiÇm kó qua cça
GHPG ViÇt Nam.
Phó Thç t°Ûng V°¡ng ình HuÇ thay m·t Thç t°Ûng Chính phç t·ng béc tr°Ûng Ph-t
giáo ViÇt Nam Óng hành cùng dân tÙc và t·ng hoa chúc mëng ¡i hÙi.
Phó Thç t°Ûng V°¡ng ình HuÇ phát biÃu t¡i
¡i hÙi, ông ã kh³ng Ënh, trong g§n 2.000 nm g¯n bó và Óng hành cùng dân
tÙc, Ph-t giáo ViÇt Nam ã góp ph§n to lÛn vào sñ nghiÇp dñng n°Ûc, giï n°Ûc.
Ph-t giáo luôn l¥y éc të bi, h÷ x£, l¥y chân thiÇn mù Ã giáo hóa chúng
sinh, l¥y trí tuÇ làm sñ nghiÇp và ph°¡ng châm hành ¡o. LËch sí ViÇt Nam ã ghi
nh-n, thÝi nào Ph-t giáo cing có nhïng ng°Ýi óng góp xéng áng cho viÇc b£o vÇ
và xây dñng ¥t n°Ûc, g¯n bó vÛi dân tÙc Ã HÙ quÑc an dân. Phó Thç t°Ûng
mong muÑn quý vË chéc s¯c và toàn thÃ Óng bào Ph-t tí ti¿p tåc kh³ng Ënh
nhïng giá trË tÑt ¹p cça Ph-t giáo và bày tÏ niÁm tin sâu s¯c vào nhïng óng
góp xéng áng mà Ph-t giáo ã, ang và s½ em l¡i cho xã hÙi ngày mÙt tÑt ¹p
h¡n. Phó Thç t°Ûng cing kh³ng Ënh, £ng và Nhà n°Ûc ta luôn thñc hiÇn nh¥t
quán chính sách tôn trÍng và b£o £m quyÁn tñ do tín ng°áng, tôn giáo cça nhân
dân, b£o £m sinh ho¡t tôn giáo úng pháp lu-t, giï gìn và phát huy nhïng giá
trË tích cñc trong truyÁn thÑng dân tÙc, tôn vinh nhïng ng°Ýi có công vÛi TÕ
quÑc và nhân dân, không ngëng chm lo phát triÃn kinh t¿ xã hÙi, t¡o iÁu kiÇn
cho Óng bào có ¡o và chéc s¯c các tôn giáo thñc hiÇn tÑt viÇc tu hành chân
chính và làm tròn bÕn ph-n cça công dân Ñi vÛi TÕ quÑc. Phó Thç t°Ûng Á nghË
các ban, bÙ, ngành Trung °¡ng và c¥p çy £ng, chính quyÁn Ëa ph°¡ng quan tâm
h¡n nïa tÛi công tác tuyên truyÁn, phÕ bi¿n °Ýng lÑi, chính sách cça £ng,
pháp lu-t cça Nhà n°Ûc, Ã Tng ni, Ph-t tí trong và ngoài n°Ûc cùng mÍi t§ng
lÛp nhân dân hiÃu rõ vÁ quan iÃm tôn trÍng, £m b£o quyÁn tñ do tín ng°áng,
tôn giáo và oàn k¿t tôn giáo cça £ng, Nhà n°Ûc.
¡i hÙi ã suy tôn HÙi Óng Chéng minh gÓm 96 vË Hòa th°ãng, vË trí cao nh¥t
là Pháp chç, Tr°ßng lão Hòa th°ãng Thích PhÕ TuÇ °ãc suy tôn, Ç nh¥t Phó Pháp
chç là Hòa th°ãng Thích Trí Qu£ng. ¡i hÙi ã b§u ra HÙi Óng trË sñ: 270 vË,
trong ó có 61 th°Ýng trñc và 45 dñ khuy¿t, Hòa th°ãng Thích ThiÇn Nh¡n °ãc
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b§u làm Chç tËch, Hòa th°ãng Thích Thanh NhiÅu Phó Chç tËch TT phå trách Ph-t
giáo các tÉnh phía B¯c, Hòa th°ãng Thích ThiÇn pháp Phó Chç tËch Â TT phå trách Ph-t giáo các tÉnh phía Nam.
oàn Ph-t giáo tÉnh B¡c Liêu tham dñ ¡i hÙi l§n này gÓm 15 ¡i biÃu, ba
vË °ãc suy tôn vào HÙi Óng Chéng minh, ó là: Hòa th°ãng Lý Sa Muoth, Hòa
th°ãng Thích Ho±ng Quang, Hòa th°ãng Hïu Hinh. BÑn vË °ãc c¡ c¥u vào HÙi Óng
TrË sñ GHPGVN là: Hòa th°ãng Thích HuÇ Trí, Th°ãng tÍa Tng Sa Vông, Th°ãng tÍa
Thích Ph°Ûc Chí và ¡i éc Thích Giác Nghi (dñ khuy¿t). Ba ¡i éc °ãc t¥n
phong Th°ãng tÍa: ¡i éc Thích Giác Hi, ¡i éc Thích Ph°Ûc Châu, ¡i éc
Thích Ph°Ûc Chí. Sáu S° cô °ãc t¥n phong Ni s°: S° cô Thích Nï HuÇ Th°Ýng, S°
cô Thích Nï HuÇ L¡c, S° cô Thích Nï DiÇu ThiÁn, S° cô Thích Nï Nghiêm Liên, S°
cô Thích Nï Hòa Liên, S° cô Thích Nï DiÇu Ph°Ûc.
ChiÁu 23/11, t¡i Phç Chç tËch, Chç tËch n°Ûc Tr§n ¡i
Quang ã có buÕi g·p m·t vÛi oàn ¡i biÃu HÙi Óng Chéng minh, HÙi Óng TrË sñ
Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam vëa °ãc ¡i hÙi suy tôn, suy cí ¿n thm và báo
cáo k¿t qu£Â ¡i
hÙiÂ ¡i biÃuÂ Ph-t
giáo toàn quÑc l§n thé VIII (nhiÇm kó 2017 -2022).Â Thay m·t lãnh ¡o £ng,
Nhà n°Ûc, Chç tËch n°Ûc Tr§n ¡i Quang trân trÍng chúc mëng Giáo hÙi Ph-t giáo
ViÇt Nam ã tÕ chéc thành công tÑt ¹p ¡i hÙi ¡i biÃu Ph-t giáo toàn quÑc l§n
thé VIII; gíi lÝi chúc mëng, tình c£m sâu s¯c tÛi Tr°ßng lão Hòa th°ãng Thích
PhÕ TuÇ - Pháp chç Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam, cùng toàn thÃ Ban Th°Ýng trñc
HÙi Óng Chéng minh, HÙi Óng TrË sñ Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam vëa °ãc ¡i
hÙi suy tôn, suy cí.Â
Chç tËch n°Ûc Tr§n ¡i Quang nh¥n m¡nh thành công cça ¡i hÙi thÃ hiÇn sñ Óng
lòng, quy¿t tâm cça Ban Th°Ýng trñc HÙi Óng Chéng minh, HÙi Óng TrË sñ, cùng
vÛi sñ çng hÙ cça tng ni, ph-t tí ß trong và ngoài n°Ûc; kh³ng Ënh sñ phát
triÃn lÛn m¡nh, sñ oàn k¿t thÑng nh¥t cça Ph-t giáo ViÇt Nam, ti¿p thêm làn
gió mÛi vào Ýi sÑng sinh ho¡t Ph-t giáo cça tng ni, Óng bào ph-t tí, t¡o
không khí vui t°¡i, hoan hÉ trong các t§ng lÛp nhân dân có tình c£m, tín ng°áng
Ph-t giáo.Â Chç tËch n°Ûc Tr§n ¡i Quang kh³ng Ënh £ng, Nhà n°Ûc và nhân
dân luôn ghi nh-n, ánh giá cao, trân trÍng biÃu d°¡ng và chúc mëng nhïng k¿t
qu£, óng góp thi¿t thñc, §y ý ngh)a cça Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam và toàn
thÃ Tng ni, Ph-t tí Ñi vÛi sñ nghiÇp ¡i oàn k¿t toàn dân tÙc, xây dñng và
b£o vÇ TÕ quÑc ViÇt Nam xã hÙi chç ngh)a trong thÝi gian qua.Â
Thông báo vÛi các ¡i biÃu mÙt sÑ k¿t qu£ nÕi b-t cça Nm APEC ViÇt Nam 2017,
Chç tËch n°Ûc Tr§n ¡i Quang nh¥n m¡nh Nm APEC 2017, mà Énh cao là Tu§n lÅ
C¥p cao t¡i thành phÑ à Nµng, ã thành công toàn diÇn, trên mÍi m·t vÁ c£ a
ph°¡ng và song ph°¡ng.Â Chç tËch n°Ûc Tr§n ¡i Quang kh³ng Ënh thành công
cça Nm APEC ViÇt Nam 2017, sñ kiÇn Ñi ngo¡i quan trÍng hàng §u cça ViÇt Nam
trong suÑt c£ nhiÇm kó, có sñ óng góp to lÛn cça toàn £ng, toàn dân và toàn
quân, trong ó có các Tngg ni, C° s), Ph-t t° Ph-t giáo ViÇt Nam.
¡i hÙi ¡i biÃu Ph-t giáo Toàn quÑc l§n
thé VIII có ý ngh)a vô cùng quan trÍng nh±m ánh giá k¿t qu£ công tác Ph-t sñ
NhiÇm kó VII (2012-2017), tÕng k¿t các phong trào yêu n°Ûc phång sñ ¡o pháp
cça Tng ni, Ph-t tí trong suÑt 36 nm thÑng nh¥t Ph-t giáo ViÇt Nam ho¡t Ùng
theo ph°¡ng châm ¡o pháp Dân tÙc Chç ngh)a xã hÙi. ¡i hÙi ã kiÇn toàn
nhân sñ, sía Õi Hi¿n ch°¡ng và ho¡ch Ënh ch°¡ng trình ho¡t Ùng Ph-t sñ trong
nhiÇm kó 2017 2022.
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