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Sáng ngày 06/6/2018, t¡i Vn phòng Ban
TrË sñ GHPGVN Tp. C§n Th¡ (chùa Khánh Quang, qu-n Ninh KiÁu), Ban Th°Ýng trñc
HÙi Óng TrË sñ, Vn phòng 2 Trung °¡ng GHPGVN ã tÕ chéc HÙi nghË giao ban l§n
thé I nm 2018. Chéng dñ có HT. ào Nh°, Phó Chç tËch HTS, Tr°ßng BTS GHPGVN
Tp. C§n Th¡. Chç trì hÙi nghË có HT. Thích HuÇ Thông, Phó TÕng Th° ký, Chánh
Vn phòng 2 Trung °¡ng Giáo hÙi; HT. Thích T¥n ¡t, HT. Thích Giác Liêm, Phó
Vn phòng 2; Ch° Tôn éc ¡i diÇn Ban Pháp ch¿, Ban Tng sñ, Ban KiÃm soát
Trung °¡ng Giáo hÙi; Tham dñ hÙi nghË có Ch° Tôn éc Tr°ßng, Phó Ban TrË sñ,
Chánh và Phó Th° ký BTS Tp. C§n Th¡, tÉnh V)nh Long, H-u Giang, Sóc Trng, Cà
Mau. oàn BTS tÉnh B¡c Liêu có TT. Tng SaVong, . Thích Giác Nghi, æy viên
HTS, Phó tr°ßng BTS và Ban Th° ký tham dñ. Â Ban Tôn giáo Chính phç có Ông NguyÅn Thanh
Xuân, chuyên viên phå trách khu vñc phía Nam và Quý lãnh ¡o Ban Tôn giáo các
tÉnh.

Â
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HÙi nghË ã nghe Ban TrË sñ các tÉnh,
thành báo cáo mÙt sÑ v¥n Á trÍng tâm, nhïng v°Ûng m¯c t¡i Ëa ph°¡ng và Á nghË
tháo gá. ¡i diÇn Ban Tôn giáo các tÉnh ph£n ánh do ch°a n¯m vïng nhïng quy
Ënh cça pháp lu-t hiÇn hành nên v«n còn mÙt sÑ tr°Ýng hãp b¥t c-p t¡i mÙt sÑ n¡i
trong khi Lãnh ¡o Ban Tôn giáo sµn sàng giúp á, h°Ûng d«n và t¡o mÍi iÁu
kiÇn thu-n lãi cho các vË sinh ho¡t tôn giáo theo quy Ënh cça pháp lu-t. Ông
NguyÅn Thanh Xuân nh-n Ënh thÝi gian qua Ph-t giáo 6 tÉnh trong khu vñc ho¡t
Ùng Õn Ënh, Ban TrË sñ các tÉnh thành có phÑi hãp và g¯n k¿t ch·t ch½ vÛi Ban
Tôn giáo të ó các Ëa ph°¡ng ã hoàn thành tÑt công viÇc Ph-t sñ. Theo Ông,
viÇc thñc hiÇn Lu-t Tín ng°áng - Tôn giáo ph£i i vào chiÁu sâu cça công tác
qu£n lý, mÙt sÑ v¥n Á liên quan không quy Ënh trong Lu-t Tín ng°áng - Tôn
giáo nh°ng có quy Ënh ß nhïng bÙ lu-t khác vì v-y c§n thi¿t ph£i tham kh£o và
n¯m b¯t kËp thÝi. T¡i hÙi nghË, TT. Thích Minh Nh«n, TÕ tr°ßng Thông tin TruyÁn
thông Trung °¡ng Giáo hÙi thông báo Giáo hÙi ang thí nghiÇm dñ án qu£n lý Tng
ni và sí dång công nghÇ thông tin, k¿ ho¡ch ti¿p tåc t-p hu¥n thông tin truyÁn
thông cho các tÉnh miÁn ông và Tây nguyên.

Â
úc k¿t hÙi nghË, HT. Thích HuÇ Thông
ghi nh-n sñ cÑ g¯ng cça các Ban TrË sñ, sñ h× trã tích cñc cça Ban Tôn giáo, nhïng
ý ki¿n phát biÃu thÃ hiÇn sñ quan tâm cça Lãnh ¡o và nhïng ph£n ánh trung thñc
cça các Ban TrË sñ trong quá trình thñc hiÇn công tác Ph-t sñ vÛi nhïng khó
khn c§n °ãc h× trã. Hòa th°ãng gi£i áp tëng nÙi dung và h°Ûng d«n thñc hiÇn
cn cé Hi¿n ch°¡ng GHPGVN, Quy ch¿ ho¡t Ùng cça Ban TrË sñ, NÙi quy Tng sñ và
·c biÇt là nhïng quy Ënh chi ti¿t t¡i Thông t° 005 h°Ûng d«n thi hành NÙi quy
Tng sñ. MÙt sÑ nÙi dung khác, Hòa th°ãng cho bi¿t s½ trình Ban Th°Ýng trñc
HTS và s½ có vn b£n cå thÃ cho tëng tr°Ýng hãp. HÏa th°ãng ào Nh° ban ¡o të
và bày tÏ niÁm hoan h÷ vÁ sñ thành công cça hÙi nghË giao ban l§n n§y, Hòa
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th°ãng cho bi¿t Trung °¡ng GHPGVN ti¿p tåc quan tâm, giúp á BTS các tÉnh Ã cùng
hoàn thành nhiÇm vå trong ngôi nhà chung Giáo hÙi.
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