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THÔNG BÁO
V/v Đề nghị thông tin tình hình hoạt động của PTPGVN từ khi được cấp
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung đến nay
Kính gởi:
- Quý Chân Phật tử Pháp Tạng Phật giáo Việt Nam (viết tắt
PTPGVN);
- Đại diện các Pháp Bảo địa phương PTPGVN (các điểm
nhóm sinh hoạt tập trung).
Kính thưa Quý Vị !
Năm 2018 Ban Tôn giáo Chính phủ có Công văn số 846/TGCP/TGK ngày
17/8/2018 về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký Hoạt động tôn giáo và Hướng dẫn
Pháp Tạng đăng ký Sinh hoạt tôn giáo tập trung, gởi cho Ban đại diện PTPGVN.
Trên cơ sở văn bản trả lời của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban đại diện đã phổ biến
rộng rãi đến toàn thể tứ chúng trong tổ chức PTPGVN. Đến nay trên phạm vi cả
nước đã có nhiều Pháp Bảo, điểm nhóm được chính quyền các địa phương cấp
phép đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (Cơ sở sinh hoạt tập trung: Rừng AĐề, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là một ví dụ).
Để có thông tin báo cáo kết quả một cách đầy đủ và là để thắt chặt hơn
nữa tinh thần tương thân tương ái đoàn kết trong nội bộ PTPGVN, Ban Đại diện
kính mong Quý Chân Phật tử lâu năm, đại diện các điểm nhóm, các Pháp Bảo,
Quý Vị chân phật tử có uy tín tại các địa phương trên cả nước thông tin báo cáo
kết quả theo các nội dung sau:
- Đối với những nơi đã được cấp Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đề
nghị thông tin báo cáo kết quả theo các nội dung: Tên Pháp Bảo (điểm nhóm),
số lượng tín chúng tại thời điểm đăng ký, số lượng tín chúng hiện nay, người đại
diện được cấp đăng ký, số hiệu cấp GCN, năm cấp đăng ký, đơn vị cấp (xã
phường…), kết quả hoạt động nhân đạo từ thiện , những thuận lợi và khó khăn,

để Ban đại diện hỗ trợ hoạt động trong khả năng cho phép, kiến nghị với Nhà
nước ( nếu có) …
-Đối với những nơi chưa được cấp Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung,
đề nghị thông tin báo cáo theo các nội dung: Tên Pháp Bảo (điểm nhóm), số
lượng tín chúng , người đại diện hướng dẫn tu tập , có địa điểm sinh hoạt tôn
giáo tâp trung hay chỉ sinh hoạt riêng lẻ tại tư gia của mỗi tín chúng, hiện nay có
nhu cầu đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung hay không, thuận lợi và khó khăn,
để Ban đại diện hỗ trợ hoạt động trong khả năng cho phép, kiến nghị với Nhà
nước ( nếu có) …
-Đối với Quý Vị tu hành theo lời dạy và kinh sách của Đức Vô Thượng
Tôn Phật, tuy không gia nhập tổ chức nhưng chúng tôi cũng hoan nghênh mọi sự
trao đổi đóng góp của Quý Vị.
Rất mong nhận được sự quan tâm và phối hợp từ các Pháp Bảo, các điểm
nhóm, Quý Chân Phật tử Pháp Tạng, trong tình thân hữu, đoàn kết tương thân
tương ái. Thời gian gởi thông tin báo cáo trước ngày 30/3/2021. Trong quá trình
thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, xin trao đổi trực tiếp với các thành viên
sau:
- Ông Tạng Nguyên (Nguyễn Hữu Lịnh), Trưởng ban Đại diện, điện thoại
0394 960 870;
- Ông Tạng Hưng (Nguyễn Văn Thành), Phó Trưởng ban Đại diện, điện
thoại 0906 536 476;
- Ông Pháp Đôi (Nguyễn Hữu Nhị), Phó Trưởng ban Đại diện, điện thoại
0917 284 767.
Địa chỉ nhận thông tin: Ban Đại diện Tạng Bảo Rừng A-Đề, Ông Nguyễn
Hữu Lịnh, số nhà 125(cũ) đường 2/4, tổ 01, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha
Trang, Khánh Hòa.
Trên cơ sở thông tin báo cáo của Quý Vị, chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo
trung thực về tình hình sinh hoạt, hoạt động của PTPGVN của chúng ta, về cho
Ban Tôn giáo Chính phủ biết để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cấp
đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung phát sinh mới, và đăng ký Hoạt động của tổ
chức PTPGVN. Với thông tin từ phía Quý Vị, Ban đại diện chúng tôi sẽ hướng
dẫn cho Quý Vị về hồ sơ đăng ký sinh hoạt, trình báo những khó khăn của Quý
Vị cho các cấp, tạo phương tiện thuận lợi cho việc tu hành và phát triển đạo
pháp.
Một lần nữa, xin Quý Vị hoàn toàn thông cảm, với tinh thần xây dựng và
phát triển tôn giáo PTPGVN, vì tinh thần tối thượng Đạo Giải thoát của Đức Vô
Thượng Tôn ngày càng được quang dương khắp nơi, mong được lượng thứ cho
những sơ sót, thiếu sót của chúng tôi trong thời gian qua để cùng chung xây

dựng mái nhà chung PTPGVN ngày càng phát triển, để Giáo Pháp Đức Ngài
ngày càng phổ độ đến đông đảo Tứ chúng khắp nơi.
Mong được trao đổi góp ý chân thành nhất.
Nam mô VÔ THƯỢNG TÔN PHẬT Chứng Giám./.
ơ
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- Phổ biến đến các Pháp Bảo và tứ
chúng PTPGVN;
-Cổng thông tin điện tử
“ptpgvn.vn”;
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TM. BAN ĐẠI DIỆN PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO
VIỆT NAM
TRƯỞNG BAN

ử:

- Ban Tôn giáo Chính phủ - Vụ
TN&TGK;
- Các Ban Tôn giáo tỉnh Khánh
Hòa, TP. HCM, TP. Đà Nẵng;
-Các cơ quan liên quan.
(để biết và tạo điều kiện giúp đỡ)
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