BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG GHPGVN
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Từ thiện xã hội là một trong những công tác trọng tâm của Giáo hội, nhằm góp phần
chia sẻ những khó khăn đối với đồng bào nghèo đang cần sự giúp đỡ, đồng thời thể hiện tinh
thần từ bi của đạo Phật và đạo lý tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo
của Ban thường trực Hội đồng Trị sự, trong suốt nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) Ban Từ
thiện xã hội đã nỗ lực hoàn thành các mặt công tác Phật sự từ việc cứu trợ đồng bào bị
thiên tai, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng, trao tặng nhà tình thương, tình
nghĩa, đại đoàn kết, tặng xe đạp, xe lăn, xây cầu, đào giếng, làm đường nông thôn, chương
trình đem lại ánh sáng cho người bị đục thủy tinh thể, dạy nghề miễn phí, khám và cấp
phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ phẩu thuật tim, phẩu thuật mắt, ủng hộ
gia đình chính sách, chiến sĩ biên phòng, nuôi dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ mồ
côi, nhà dưỡng lão, bếp ăn từ thiện v.v… cho đến công tác vận động và cứu trợ đồng bào
Việt kiều, đồng bào nghèo tại một số tỉnh của Vương quốc Campuchia; đồng bào bị thiên
tai tại Nepal và các công tác từ thiện khác.
B. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. VỀ MẶT TỔ CHỨC
1. Tổ chức nhân sự
Kể từ sau Đại hội VII toàn quốc, để kiện toàn nhân sự, căn cứ thông tư số 553/TT.HĐTS
ngày 20/12/2012 của Ban thường trực Hội đồng Trị sự, Ban TTXH Trung ương đã cơ
cấu các thành viên đa phần là Trưởng ban Từ thiện Xã hội các tỉnh, thành và một số thành
viên là những vị có đầy đủ uy tín, đạo đức, kinh nghiệm, năng lực và trình độ để có thể, vừa
hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; đồng thời góp phần công sức
vào sự trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc; vừa nâng cao ý thức
tập thể và thể hiện tinh thần dân chủ, tính trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của
Giáo hội, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội.
2. Tu chỉnh nội quy
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, căn cứ Hiến
chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ V, Ban TTXH Trung ương đã tu chỉnh Nội quy, gồm 09
chương, 32 điều, đã được Hội nghị Ban thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thông
qua ngày 02/7/2013; Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định ban hành số
249/2013/ QĐ.HĐTS ngày 17/7/2013.
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH
1. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
1.1. Lễ Công bố Quyết định và ra mắt nhân sự Ban TTXH TW
Ngày 16/10/2013, tại trụ sở Văn phòng 2 TWGH - thiền viện Quảng Đức, quận
3, Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ Công bố Quyết định và ra mắt nhân sự Ban Từ thiện Xã
hội Trung ương nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).
Ban TTXH nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), có 03 thành viên Chứng minh, 97 thành viên
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do HT. Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS làm Trưởng ban; HT. Thích Như
Niệm, HT. Thích Thanh Nhã - Phó Trưởng ban thường trực; các Phó Trưởng ban
phụ trách các chuyên ngành: HT. Thích Tấn Đạt, HT. Thích Hải Ấn, HT. Thích
Thanh Hùng, HT. Thích Giác Hà, TT. Thích Huệ Công, TT. Thích Thanh Phong,
HT. Danh Thiệp, HT. Thích Minh Thiện, HT. Thích Huệ Thông, HT. Thích Thiện
Chiếu, TT. Thích Bửu Chánh, TT. Thích Giác Trí, TT. Thích Thiện Minh, TT. Thích
Minh Nhẫn, TT. Thích Tâm Thiệu, NT. Huệ Từ, NT. Như Thảo, NS. Liên Thanh, Phật
tử Diệu Tâm, Phúc Nguyên và các Ủy viên.
1.2. Tổ chức Hội thảo Phật giáo tham gia công tác xã hội và từ thiện
Ngày 14.06.2017 Hội đồng Trị sự, Ban Từ thiện Xã hội TƯ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Kiên Giang kết hợp với Ủy ban Trung ương MTTQVN và Trường Đại học Khoa học Xã hội
& Nhân văn Hà Nội khai mạc hội thảo, chủ đề “Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa
công tác xã hội, từ thiện” tại hội trường Chùa Phật Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Có hơn 250 đai biểu Mặt Trận tinh thành cả nước, 250 đại biểu Phật giáo các tỉnh thành và
500 đại biểu tỉnh Kiên Giang tham dự Hội thảo. Hội thảo là dịp chia sẻ thông tin, trao đổi
kinh nghiệm, thống nhất nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước; trách
nhiệm của chức sắc, tín đồ, các cấp Giáo hội, các cơ quan liên quan và tìm ra các giải pháp
phát huy hơn nữa vai trò của Phật giáo Việt Nam tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện,
an sinh xã hội”. Bên cạnh đó, để Phật giáo Việt Nam đóng góp tốt hơn nữa việc tham gia xã
hội hóa công tác xã hội, từ thiện cần có các giải pháp tích cực, đồng bộ giữa công tác quản lý,
hỗ trợ của các ban, ngành chức năng của nhà nước, mặt trận; sự hướng dẫn, chỉ đạo của các
cấp Giáo hội và chất lượng tổ chức, hoạt động của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trực tiếp thực
hiện công việc.
2. HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN
2.1. Công tác từ thiện tại Trung ương
Với chức năng và nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban TTXH tại Trung ương đã nỗ
lực thực hiện nhiều chương trình hoạt động từ thiện đạt kết quả như sau:
- HT. Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS - Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung
ương đã thực hiện và vận động Tăng Ni, Phật tử, các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia
công tác từ thiện của Giáo hội. Trong nhiệm kỳ VII, đã đóng góp trên 5.000.000.000đ.
- HT. Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực HĐTS - Phó Ban TT Ban Từ thiện Xã
hội TW phụ trách Phân ban Đông y đã xây dựng được hàng trăm cây cầu bê tông xóa cầu
khỉ; ủng hộ chương trình gây quỹ vì người nghèo, nối vòng tay lớn do Ủy ban Mặt trận
Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; công tác cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ
lụt, ủng hộ đồng bào bị động đất cùng nhiều công tác từ thiện xã hội khác, kinh phí hoạt
động đạt 20.674.000.000đ
- Phân ban phụ trách cứu trợ do Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban
kinh tế tài chánh HĐTS - Phó ban Từ thiện XHTW đã phối hợp với Chư Tôn đức và Cư sĩ
Trưởng, Phó Ban và các thành viên Ban Từ thiện, các nhà tài trợ thực hiện công tác từ thiện
xã hội, với tổng số tiền cho các công tác từ thiện xã hội trên 35.500.000.000đ.
- Chương trình các vấn đề xã hội, đem ánh sánh lại cho người nghèo do Ni Trưởng
Thích nữ Huệ Từ phụ trách đã được thực hiện các công tác từ thiện như thăm viếng và
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tặng quà cho người mù, tổ chức cho bệnh nhân đục tinh thể được phẩu thuật, tặng xe lăn,
xe lắc, xe tập đi; ủng hộ trường dạy nghề của Hội Người mù tại Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng
Nam; ủng hộ tiền để khoan giếng nước sạch cho các hộ nghèo tại các tỉnh Tây nguyên;
ủng hộ Hội chữ Thập đỏ, ủy lạo đồng bào dân tộc và đồng bào nghèo các tỉnh; tặng quà,
bánh trung thu, lồng đèn cho các cháu thiếu nhi; cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các
tỉnh thành trong cả nước; cứu trợ kiều bào Người Việt và đồng bào nghèo tại Campuchia
v.v… Kinh phí thực hiện gần 22.850.000.000đ.
- Phòng khám Đa khoa Từ thiện Long Bửu do Ni sư Bác sĩ Liên Thanh - Phó ban
TTXH phụ trách Tây y đã thực hiện các công tác như khám, phát thuốc, vật lý trị liệu, tặng xe
lăn, tặng quà cho các bệnh nhân nghèo tại các tỉnh Tây nguyên, miền Trung, miền Tây và các
vùng sâu, vùng xa; tặng trang thiết bị y tế cho các phòng khám, phát thuốc từ thiện là
19.500.000.000đ
- Phân ban Huấn nghề, phát triển cộng đồng do HT. Thích Thiện Chiếu - Phó
Trưởng ban TTXH Trung ương chịu trách nhiệm đã tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho
Thanh thiếu niên, nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, tổ chức các đợt cứu trợ trong
nước; tổ chức Đại lễ Trai đàn cầu siêu chẩn tế, phát quà từ thiện cho cộng đồng người Việt
và đồng bào nghèo Campuchia theo yêu cầu của Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại
Battambang vương quốc Campuchia.
Với tinh thần và trách nhiệm được giao, các Phó Trưởng các Phân ban chuyên trách
chính, Ban Kiểm soát, Phân ban Nhân ái, Phân ban Giáo dục, Phân ban phụ trách cứu trợ,
phụ trách các vấn đề xã hội, phụ trách Từ thiện của Hệ phái Khất sĩ, Phật giáo Người Hoa,
Phật giáo Nam tông Khmer, Phật giáo Nam tông Kinh đều đã nỗ lực trong công tác từ thiện
xã hội, nhất là công tác cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, đồng bào vùng dân tộc, vùng sâu
vùng xa v.v…
2.2. Công tác từ thiện xã hội tại các tỉnh, thành
Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo các tỉnh thành dưới sự điều hành và chỉ đạo của Ban Trị
sự, công tác từ thiện xã hội đã được triển khai và thực hiện một cách đồng bộ với các mặt công
tác nổi bật như:
2.2.1. Hoạt động của Tuệ Tĩnh đường, các phòng khám Đông Tây y
Trong toàn Giáo hội có 165 Tuệ Tĩnh đường, và hàng trăm phòng chẩn trị y học dân
tộc, châm cứu, bấm huyệt, vật lý trị liệu, khám và phát thuốc nam, thuốc bắc; có trên 10
phòng khám Tây y, Đông - Tây y kết hợp hợp như tại Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Cần
Thơ, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Định, Phú
Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau,
Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, An
Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa,
Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Gia Lai, Đak Lak, Kon Tum, Lâm Đồng v.v… đã khám
và phát thuốc nam, thuốc tây, châm cứu, bấm huyệt cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân.
Tổng chi phí điều trị ước tính vài chục tỷ đồng.
2.2.2. Các cơ sở từ thiện
Lớp học tình thương, trường Mẫu giáo, trường dạy nghề, cơ sở nuôi dưỡng người già
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neo đơn, trường nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ bại liệt; trung tâm phục hồi chức năng cho người
khuyết tật và nhiễm chất độc màu da cam… thuộc Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Hà
Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Khánh Hòa, Thanh Hóa, Ninh Bình, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình
Dương, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bạc Liêu, Ninh
Thuận, Gia Lai, Đak Lak, Tây Ninh, An Giang, … Lớp học tình thương có trên 2.500 em,
và 1.500 trẻ em mồ côi và khuyết tật; nuôi dưỡng hàng trăm cụ già neo đơn không nơi
nương tựa, đã góp phần chia sẻ gánh nặng cho xã hội. Chi phí cho công tác này lên đến
hàng trăm tỷ đồng.
2.2.3. Công tác tư vấn người nhiễm/ảnh hưởng HIV/AIDS
Công tác tư vấn người nhiễm/ảnh hưởng HIV/AIDS là một trong những công tác đang
được một số Ban TTXH các Tỉnh, Thành thực hiện như: Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh,
Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, Vĩnh Long,
Long An, Kiên Giang, Thanh Hóa… đã thành lập được những trung tâm tư vấn, hỗ trợ
người bị nhiễm HIV/AIDS.
2.2.4. Tham dự, tổ chức Hội thảo, hội nghị chuyên ngành TTXH
- Tham dự Hội nghị tập huấn về phòng, chống và giảm thiểu kỳ thị đối với những
người bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV và AIDS; và Hội nghị các tôn giáo đóng góp ý kiến vào
dự thảo Chương trình hành động phát huy vai trò của các Tôn giáo Việt Nam trong
phòng, chống HIV và AIDS, do Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức.
- Tham dự Hội nghị toàn quốc biểu dương phát huy vai trò các tôn giáo tham gia
phát triển hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh.
2.3. Các công tác từ thiện khác
Nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc, mùa Phật đản, Vu lan Báo hiếu và các ngày lễ
lớn của dân tộc, với tinh thần từ bi của Đạo Phật, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ, chăm
sóc, giúp đỡ lẫn nhau, Tăng Ni, Phật tử cả nước đã tích cực hưởng ứng các phong trào phúc
lợi xã hội, ích nước lợi dân như: Ủng hộ quỹ học bổng, khuyến học, bảo trợ học đường, quỹ
bảo trợ trẻ em, quỹ thắp sáng ước mơ; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ủng hộ nạn nhân
chất độc màu da cam, hỗ trợ xây dựng hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, tình thương; hàng trăm
cây cầu bê tông, giếng nước sạch cho đồng bào dân tộc, hàng trăm chiếc xuồng cho đồng bào
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; thăm và tặng quà cho các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia
đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách nhân những ngày lễ lớn của dân tộc và của Phật
giáo; cứu trợ đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc với hàng chục ngàn tấn gạo,
thực phẩm, thuốc trị bệnh thông thường; tặng hàng ngàn xe lăn, xe lắc, xe tập đi cho các bệnh
nhân nghèo; tặng trên 2000 xe đạp, hàng trăm bộ máy vi tính cho học sinh; thăm và tặng quà
cho bệnh nhân trại phong, bệnh nhân trại tâm thần, nhà dưỡng lão, trung tâm nuôi dạy trẻ
mồ côi, khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam, giúp người neo đơn; bếp ăn từ thiện, nồi
cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo, hàng ngàn ca hiến máu nhân đạo, hàng chục ngàn
lồng đèn, bánh kẹo cho các cháu thiếu nhi vui tết Trung thu, chương trình tiếp sức mùa thi,
tổ tương tế hoạt động từ thiện, lò hỏa táng từ thiện tại thị xã Sa Đéc và thị xã Hồng Ngự tỉnh
Đồng Tháp đã tiếp nhận và hỏa táng hàng trăm ca, hỗ trợ hàng trăm áo quan cho người
mất và còn rất nhiều công tác từ thiện xã hội khác. Ngoài ra, công tác tiếp sức mùa thi, hỗ
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trợ chỗ trọ, chỗ ăn, tạo điều kiện cho sinh viên được chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử các Tự
viện tích cực tham gia.
Đặc biệt, thực hiện thông bạch vận động cứu trợ của Trung ương Giáo hội và hưởng ứng
cuộc vận động cứu trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc ủng
hộ nhân dân bị thảm họa động đất Nepal đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng
và tài sản, Tăng Ni, Phật tử trong toàn Giáo hội đã đóng góp tiền để ủng hộ công tác từ thiện
mang tính quốc tế.
Qua đó, trong nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) công tác TTXH đạt kết quả như sau:
Ban Tự thiện xã hội Trung ương 105.260.930.000đ
Phân ban cứu trợ (Hệ phái Khất sĩ) 85.776.000.000đ
Phân ban cứu trợ (Phật giáo Nam tông Kinh) 15.000.000.000đ
Phân ban cứu trợ (Phật giáo Nam tông Khmer) 58.283.281.000đ
Phân ban Phật giáo Người Hoa 20.000.000.000đ
Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương 23.907.799.000đ
Phân ban Ni giới TW và các tỉnh, thành 1.074.519.911.000đ
Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh 1.471.311.213.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang 334.719.949.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 302.230.668.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng 299.229.374.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang 216.064.014.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An 240.732.848.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai 225.527.541.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh 181.410.470.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre 151.435.611.000đ
Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng 117.000.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương 115.550.042.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang 112.875.737.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu 106.019.728.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
105.709.751.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long
105.689.978.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng 105.453.913.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh 104.765.480.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận
103.024.984.000đ Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ
93.727.994.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
80.262.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau
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70.000.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh
Hòa 65.000.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đak
Lak 64.211.178.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình
Phước 62.550.396.000đ Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà
Nội 62.167.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị 56.034.530.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh 55.670.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam 54.476.515.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên 54.032.700.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định 50.000.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc 40.000.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận
40.000.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng
Bình 35.000.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Thanh Hóa 33.081.565.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
30.000.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum
27.500.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang
25.648.650.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
25.000.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
21.000.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
20.000.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
20.000.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
18.700.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
16.000.500.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang 15.048.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên 13.338.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng 12.500.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai 12.500.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên 10.000.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng 10.000.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang 10.000.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai 9.350.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
7.100.000.000đ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
7.000.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang 7.000.000.000đ
Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Định 6.100.000.000đ
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Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình 5.000.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình 1.817.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn 3.000.000.000đ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu 1.500.000.000đ
Trong đó:
- Tp. Hồ Chí Minh 1.471 tỷ, Phân ban Ni giới Trung ương và các tỉnh, thành 1.000 tỷ,
Kiên Giang 335 tỷ, Sóc Trăng 229 tỷ; Bà Rịa - Vũng Tàu 302 tỷ, Tiền Giang 216 tỷ, Long
An 240 tỷ, Đồng Nai 225 tỷ; Trà Vinh 181 tỷ, Bến Tre 151 tỷ, Đà Nẵng 117 tỷ, Bình Dương
115 tỷ, An Giang 112 tỷ, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Tây Ninh,
Bình Thuận 105 tỷ.
- Các đơn vị có số từ thiện tử 50 tỷ đến 100 tỷ gồm các tỉnh: Tp. Cần Thơ, Đồng
Tháp, Cà Mau, Khánh Hòa, Đak Lak, Bình Phước, Hà Nội, Hà Tĩnh, Nam Định,
Quảng Nam, Quảng Trị, Phú Yên.
- Các tỉnh từ 10 tỷ đến 50 tỷ: Vĩnh Phúc, Ninh Thuận, Quảng Bình, Thanh Hóa,
Thái Nguyên, Kon Tum, Hậu Giang, Nghệ An, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải
Dương, Yên Bái, Hà Giang, Điện Biên, Gia Lai, Hưng Yên, Cao Bằng, Bắc Giang, Hải
Phòng
- Các tỉnh đạt dưới 10 tỷ: Bình Định, Lào Cai, Phú Thọ, Lang Sơn, Thái Bình,
Hòa Bình, Bắc Kạn, Lai Châu, Tuyên Quang.
Tổng cộng công tác cứu trợ trong nhiệm kỳ VII là 6.838.199.841.000đ(Sáu ngàn tám
trăm ba mươi tám tỷ một trăm chín mươi chín triệu tám trăm bốn mươi mốt ngàn đồng).
C. NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ
Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) đã kết thúc tốt đẹp. Các thành viên Ban TTXH từ trung
ương đến địa phương đều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm, tinh
thần từ bi của người con Phật. Qua kết quả công tác từ thiện mà Giáo hội đạt được, có thể rút
ra những nhận xét như sau:
I. ƯU ĐIỂM
- Công tác từ thiện xã hội là một trong những Phật sự trọng tâm của Giáo hội.
- Giáo hội đã kịp thời ban hành thông tư, thông báo, vận động cứu trợ kịp thời, kịp lúc
đối với đồng bào bị thiên tai.
- Tổ chức thành công những cuộc hội thảo chuyên ngành từ thiện xã hội để rút ra những
kinh nghiệm thực tiễn trong công tác từ thiện.
- Liên kết với các tổ chức xã hội để thực hiện công tác từ thiện.
II. KHUYẾT ĐIỂM
Tuy rằng công tác từ thiện xã hội của Giáo hội đạt được nhiều kết quả rất đáng trân
trọng, tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế như:
- Một số công tác được đề ra nhưng chưa thực hiện được như: Việc xây dựng một trung
tâm từ thiện xã hội có tính cách qui mô, việc mở trường dân lập, mầm non còn rất hạn chế và
gặp nhiều khó khăn về nhân sự, cơ sở và tài chính v.v...
- Giáo hội chưa có một nguồn tài chính cơ bản để kịp thời thực hiện công tác cứu trợ
khẩn cấp. Giáo hội cần chủ động hơn trong các hoạt động mang tính từ thiện xã hội.
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- Công tác tổ chức các đoàn cứu trợ đồng bào bị thiên tai còn mang tính rời rạc, thiếu
liên kết.
- Phát huy chưa hết những tiềm năng nhân lực phong phú của các Phân ban và các thành
viên trong Ban
- Một số vị thành viên trong Ban chưa thật sự hiểu về vai trò của mình, chưa nắm bắt
cụ thể về thực tế sinh hoạt, nhiệm vụ của từng Phân ban nên còn rụt rè trong công việc, chưa
hoàn thành tốt trách nhiệm đối với công tác Từ thiện xã hội.
- Các thành viên của Ban hoạt động chưa đồng bộ. Còn thiếu sự gắn kết giữa BTTXH
TW với BTTXH các tỉnh, thành.

DỰ THẢO
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ
BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ VIII (2017-2022)
Trên cơ sở thành tựu những Phật sự trong nhiệm kỳ VII, Ban Từ thiện Xã hội Trung
ương sẽ tập trung thực hiện các công tác Phật sự trọng tâm nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022)
như sau:
1. Củng cố và nhân rộng hệ thống Tuệ Tĩnh Đường, phòng phát thuốc Đông, Tây y tại
các Tỉnh Thành, Quận, Huyện trong cả nước.
2. Tiếp tục vận động Tăng Ni và Phật tử thành lập Bệnh viện Phật giáo thuộc Giáo hội
Phật giáo Việt Nam.
3. Hỗ trợ Tăng Ni, Phật Tử thành lập trường dân lập, trường mần non, mẫu giáo, lớp
học tình thương, trung tâm dạy nghề, nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, trẻ em khuyết tật (nếu có yêu cầu), phát triển bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương.
4. Vận động Tăng Ni, Phật Tử trong và ngoài nước xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình
nghĩa, nhà tình thương, cho những đối tượng chính sách, đồng bào nghèo, ký túc xá dành cho
sinh viên nghèo và xây lò hỏa táng.
5. Thực hiện chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân đục thủy tinh thể; hỗ
trợ phẩu thuật bệnh nhi tim.
6. Phối hợp với Cơ quan liên hệ, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
nghiên cứu và phát triển thêm các Trung tâm tư vấn và chương trình phòng chống bệnh
nhiễm HIV/AIDS.
7. Tổ chức Hội thảo chuyên đề về công tác từ thiện xã hội.
8. Tổ chức các hoạt động gây quỹ cho công tác từ thiện xã hội.
9. Vận động Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước tham gia các hoạt động từ thiện xã
hội, chương trình phúc lợi xã hội, chương trình tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo v.v...
10. Vận động Tăng ni Phật tử, các tổ chức, các doanh nghiệp, doanh nhân chẳng những
phát tâm hỗ trợ hơn nữa về công tác từ thiện, tịnh tài, tặng phẩm có tổ chức thống nhất mà
còn phát tâm hỗ trợ mặt bằng để xây dựng cho được Trung tâm từ thiện Xã hội Trung ương
và các tỉnh thành, xứng tầm với một tôn giáo gắn kết và đồng hành mấy ngàn năm với dân tộc.
Trên đây là phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) tùy tình hình
thực tế, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương sẽ bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp.
Kính chúc Chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Quý Liệt vị vô lượng
an lạc, vô lượng kiết tường trong ánh hào quang rạng ngời của chư Phật.
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