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HØI NGHÊ TÔNG K¾T NM 2017 CæA
BTS.GHPGVN TÈNH B C LIÊU
* T¯c Hành
Vào lúc 8h sáng ngày 11/12/2017), Hòa
th°ãng Thích HuÇ Trí Tr°ßng ban BTS.GHPGVN tÉnh B¡c Liêu cùng Ch° tôn éc Ban
Th°Ýng trñc Ban TrË sñ ã triÇu t-p HÙi nghË l§n thé II trå sß cça Giáo hÙi
tÉnh t¡i chùa Long Ph°Ûc, ph°Ýng 5, thành phÑ B¡c liêu, tÉnh B¡c Liêu.
Quang lâm dñ HÙi nghË có ba Hòa th°ãng
Chéng minh: Hòa th°ãng Lý Sa Mouth, Hòa th°ãng Thích Ho±ng Quang, Hòa th°ãng
Hïu Hinh. Ch° tôn éc Hòa th°ãng, Th°ãng tÍa,
¡i éc và các c° s) Ban TrË sñ Giáo hÙi tÉnh. ¡i diÇn BTS Ph-t giáo các thành
phÑ, huyÇn trong Ëa bàn tÉnh. VÁ phía Nhà n°Ûc có: ¡i diÇn các c¡ quan, oàn
thÃ: UBMTTQ tÉnh, Ban Tôn giáo tÉnh, Công an tÉnh, Chánh quyÁn Ëa ph°¡ng. TÕng
cÙng trên 60 vË.

TrÍng tâm cça HÙi nghË là Báo cáo TÕng
k¿t công tác Ph-t sñ nm 2017 và Ch°¡ng trình ho¡t Ùng Ph-t sñ nm 2018.
VÁ
công tác Ph-t sñ nm 2017, các ban trñc thuÙc BTS và các BTS thành phÑ và các
huyÇn Áu °ãc nêu trong Báo cáo, t¥t c£ Áu hoàn thành nhiÇm vå, nÕi b-t nh¥t
là công tác TÕ chéc và Të thiÇn xã hÙi: BTS Ph-t giáo tÉnh B¡c Liêu ã tÕ chéc
thành công ¡i hÙi ¡i biÃu GHPGVN tÉnh B¡c Liêu l§n thé V nhiÇm kó 2017
20122 t¡i thành phÑ B¡c Liêu, gÓm 53 thành viên, Tr°ßng Ban TrË sñ là Hòa
th°ãng Thích HuÇ Trí, ng°Ýi °ãc HTS.GHPGVN công cí vÁ làm Tr°ßng ban TrË sñ
có thÝi gian nh¥t Ënh.
VÁ
công tác Të thiÇn Xã hÙi, ã v-n Ùng °ãc 30.467.592.000 (Ba m°¡i t÷ bÑn trn
sáu m°¡i b£y triÇu nm trm chín m°¡i hai ngàn Óng). ây là sÑ tiÁn lÛn Ñi
vÛi Giáo hÙi tÉnh ã góp ph§n hïu hiÇu vÁ an sinh xã hÙi, giúp á gia ình
nghèo trong các sinh ho¡t cça cuÙc sÑng.

Trong
Báo cáo cing nêu ra nhïng thu-n lãi và khó khn, nhïng iÁu làm °ãc và ch°a
làm °ãc.
VÁ
ch°¡ng trình công tác Ph-t sñ nm 2018 cing ã Á ra các công tác cå thÃ, iÃn
hình nh°:
1.
Phát huy tinh th§n oàn k¿t Ã xây dñng Ph-t giáo vÛi tinh th§n ¡o pháp Dân
tÙc Chç ngh)a xã hÙi.
2.
Á ra k¿ ho¡ch ho¡t Ùng phù hãp cho công tác Giáo dåc và Ho±ng pháp.
3.
Hoàn thành các thç tåc trùng tu, tôn t¡o, xây dñng các c¡ sß thÝ tñ còn xây
dñng dß dang ho·c ch°a ç y¿u tÑ pháp lý.
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4.
Thành l-p các Ban trñc thuÙc BTS.GHPGVN tÉnh B¡c Liêu. Các ban ph£i l-p k¿
ho¡ch ho¡t Ùng trình BTS.
5.
HÙi nghË cing ã nh¥t trí b§u l¡i Ban Qu£n lý Quán Âm Ph-t ài (theo nhiÇm kó
2017 20122 cça BTS.GHPGVN tÉnh B¡c Liêu), gÓm 09 vË Ch°
tôn éc Tng ni: Th°ãng tÍa Thích Qu£ng ThÛi °ãc b§u Tr°ßng ban, ¡i éc Thích
Giác Nghi và Ni s° Thích Nï iÇu Ngh)a làm Phó Tr°ßng ban.
HÙi
nghË ã hoàn mãn lúc 11 giÝ cùng ngày trong sñ an l¡c, hoan hù th¯m tình ¡o
vË.Â
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