PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ II (2012-2017)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Nhiệm kỳ II (2012-2017), dưới đường hướng chỉ đạo của Ban Thường trực Hội
đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành và chính quyền các cấp cùng sự hưởng
ứng nhiệt tình của Phân ban Ni giới các tỉnh thành, trong năm năm qua Phân ban Ni giới
Trung ương ngoài việc thực hiện các hoạt động Phật sự doTrung ương Giáo hội giao phó,
Phân ban Ni giới Trung ương cũng đã triển khai thực hiện một số hoạt động Phật sự và từ
thiện phù hợp với khả năng và tình hình thực tế của của Ni giới trong cả nước, đồng thời
tạo điều kiện cho chư Ni trong Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới các tỉnh
thành và chư Ni cả nước có dịp đóng góp và phát huy một phần khả năng của mình, trong
các hoạt động Phật sự của Ni giới nói riêng và ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo
Việt Nam.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TW
A. VỀ MẶT TỔ CHỨC& NHÂN SỰ
Ngày 23/12/2013 (21/11/Quý Tỵ), Phân ban Ni giới Trung ương được chuẩn y nhân
sự và ra mắt nhiệm kì II 92012-2017) gồm 14 vị Ban chứng minh, 12 vị Ban cố vấn, 33 vị Ban
thường trực, 65 vị ủy viên và 34 vị ủy viên dự khuyết. Đồng thời Phân ban Ni giới Trung
ương cũng thành lập 12 Tiểu ban chuyên môn với 124 vị thành viên để thực hiện các
hoạt động chuyên ngành.
Trong số 63/63 Tỉnh, Thành hội Phật giáo trên toàn quốc được thành lập và hoạt
động thì đã có 47/63 Phân ban Ni giới được thành lập. Các tỉnh thành chưa thành lập do
một vài nguyên nhân chủ quan và khách quan tại địa phương, tuy nhiên Phân ban Ni giới
TW vẫn nhắc nhở và khuyến khích các tỉnh thành nỗ lực thành lập và ra mắt Phân ban ni
giới tại tỉnh nhà để quản lý chư Ni tại địa phương và phát huy khả năng chư Ni tại tỉnh
nhà.
B. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI & NHÀ NƯỚC
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Trị sự Trung ương GHPGVN và Ban Trị Sự
GHPGVN Tp.HCM, Phân ban Ni giới Trung ương đã cúng dường đại lễ Phật Đản LHQ
PL. 2558-DL. 2014 tại Bái Đính với số tiền là 400.000.000đ. (Bốn trăm triệu đồng) và cúng
dường 250.650.000đ (Hai trăm năm mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng) góp phần
xây dựng Việt Nam Quốc Tự, văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN Tp. HCM, Học viện Phật
giáo Việt nam tại Tp. HCM cơ sở 2 Lê Minh Xuân
- Ủng hộ chương trình tiếp sức mùa thi từ năm 2012-2017 tại các tỉnh thành như: Tp.
HCM, Tp. Cần Thơ, Huế và Tp. Đà Nẵng, vv…
Rất nhiều chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới Trung ương và các tỉnh thành tham gia
đóng góp vào các hoạt động của nhà nước như: Đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên Hiệp Phụ
Nữ và UBMTTQVN các cấp, góp phần cùng Đảng và Nhà nước làm cho đời sống của nhân

dân thêm phần ổn định và an lạc.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ THƯỜNG NIÊN
1. Tổ chức Đại lễ giỗ tổ Kiều Đàm Di và tưởng niệm chư vị Tổ sư Ni tiền bối, các vị
thánh tử đạo vị pháp vong thân :
1. Phân ban Ni giới Trung ương kết hợp với Phân ban Ni giới các tỉnh thành tổ chức lễ
tưởng niệm Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo và tưởng niệm tri ân các vị tiền bối Ni, các vị thánh
tử đạo vị pháp vong thân vào ngày mồng 6 tháng 2 âm lịch hằng năm. Đại lễ được tổ chức
trọng thể có sự tham gia chứng minh của Chư tôn đức Giáo phẩm Hội Đồng Trị sự và Ban
Trị sự tỉnh nhà cùng sự cóm ặt của đại diện chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới các tỉnh thành
và nam nữ Phật tử trong và ngoài tỉnh.
- Năm 2014: Phân ban Ni giới tỉnh BRVT đăng cai tổ chức lễ tưởng niệm tại Ni viện
Thiện Hòa - Văn phòng Phân ban Ni giới tỉnh BRVT. Buổi sáng tổ chức Lễ tưởng niệm,
buổi chiều hội thảo các vấn đề về Ni giới.
- Năm 2015:Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức lễ tưởng niệm tại chùa
Bạch Vân - Văn phòng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre. Lễ tưởng niệm diễn ra buổi sáng
mồng 6 tháng 2 âm lịch, buổi chiều đoàn đi thắp nhang tưởng niệm đền Đại Tướng Nguyễn
Thị Định rồi quay về Chùa Bạch Vân họp chư Ni.
- Năm 2016: Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức lễ tưởng niệm
tại Ni viện Diệu Đức và Tổ đình Từ Đàm- Huế. Buổi chiều ngày mồng 5 tháng 2 âm lịch,
Chư Ni hội thảo và đóng góp ý kiến về các vấn đề của Ni giới tại Ni viện Diệu Đức, buổi sáng
ngày mồng 6 tháng 2 âm lịch là lễ Tưởng niệm diễn ra tại Tổ Đình Từ Đàm.
- Năm 2017: Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức lễ tưởng niệm tại Chùa
Hội An và Trung tâm hội nghị triển lãm Thành phố mới Tỉnh Bình Dương. Buổi chiều
ngày mồng 5 tháng 2 âm lịch, tọa đàm với chủ đề: “Lịch sử hình thành và phát triển Ni
giới” đã được tổ chức tại Trung tâm hội nghị triển lãm Thành phố mới Tỉnh Bình Dương,
sau đó Đại biểu quay về chùa Hội An tham dự lễ hội hoa đăng và chương trình văn nghệ. Lễ
tưởng niệm chính thức diễn ra vào sáng mồng 6 tháng 2 âm lịch tại chùa Hội An.
2. Thăm viếng các hạ trường an cư kiết hạ tập trung: Để động viên tinh thần tu
học của Ni giới tại hạ trường tập trung của các Tỉnh Thành hội trong cả nước, Phân ban
Ni giới Trung ương đã kết hợp cùng Phân ban Ni giới các tỉnh thành tổ chức đi thăm viếng
và khích lệ sách tấn các hành giả an cư tại các hạ trường tập trung của chư Ni các tỉnh
thành, thăm và đảnh lễ quý Sư trưởng Ni sư Ban chứng minh & Ban Cố vấn Phân ban Ni
giới Trung ương & Phân ban Ni giới các tỉnh thành. Chư tôn đức Ni đã chia thành 5 đoàn
để đi thăm viếng: 1 đoàn thăm các hạ trường Ni tại TP. HCM, 1 đoàn thăm viếng các hạ
trường miền Tây Nam Bộ, 1 đoàn thăm viếng các hạ trường các tỉnh miền Trung, 1 đoàn
thăm viếng các hạ trường các tỉnh miền Đông và 1 đoàn đi thăm viếng cúng dường các
tỉnh Tây Nguyên. Tổng cộng 5 đoàn đã đi thăm viếng cúng dường 56 hạ trường, 32 tịnh
thất và 67 Ni trưởng Ni sư.
Hưởng ứng tâm thư kêu gọi của Phân ban Ni giới Trung ương, chư tôn đức Ni Phân ban
Ni giới Trung ương & Phân ban ni giới các tỉnh thành, các vị trụ trì các tự viện và quý Phật
tử trong cả nước đã nhiệt tình phát tâm cúng dườngtịnh tài tịnh vật để đi thăm viếng các hạ
trường với tổng trị giá tịnh tài và phẩm vật cúng dường trong 5 năm qua là 6.580.000.000

đồng (sáu tỷ, năm trăm tám mươi triệu đồng).
Ngoài ra Phân ban Ni giới Trung ương cũng đi khánh tuế và chúc Tết Đức Hòa thượng
Pháp chủ, Hòa thượng Chủ tịch cùng chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo giáo hội và Ban Trị sự
các tỉnh thành phố.
D. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH
I. Hoạt động của Tiểu Ban Danh bộ: thống kê số lượng chư Ni & danh mục các Tự
viện Ni
Do Phân ban Ni giới các tỉnh thành được thành lập không đồng bộ về không gian và
thời gian, nên Tiểu Ban danh bộ của Phân ban Ni giới Trung ương chưa thống kê được số
lượng chư Ni& danh mục các Tự viện Ni, tuy nhiên, một số Phân ban Ni giới các tỉnh thành
cũng đã thực hiện được việc thống kê đầy đủ, và theo các báo cáo gửi về, hiện nay Ni giới có
5.692 cơ sở tự viện và 14.211 Chư Ni, trong đó có 12.718 chư Ni hệ phái Bắc tông, 1.493
chư Ni hệ phái Khất sĩ , 5.433 tự viện chư Ni Bắc tông và 259 tịnh xá Ni.
II.Tiểu Ban Giám Luật & Nghi lễ:
1. Tổ chức khóa bồi dưỡng Luật ‘Các pháp Yết ma và Nghi lễ Thiền môn’:
Nhằm giúp chư trong Ni Phân ban Ni giới trung ương và các tỉnh thành nắm vững
các pháp Yết ma liên quan tới các việc như: tổ chức giới đàn, an cư kiết hạ, kiết giới trường,
y chỉ, xuất chúng, cử tội, điển lễ, nghi thức truyền giới, vv… theo đúng giới luật Phật chế
& quy định của Giáo hội. Ni Phân ban Ni giới trung ương đã tổ chức khóa bồi dưỡng Luật
‘Các pháp Yết ma và Nghi lễ Thiền môn’ từ ngày mồng 7-13/2/Đinh Dậu (4-10/3/2017)
tại Chùa Vĩnh Nghiêm, số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp. HCM. Lớp học có hơn
500 học viên chư tôn đức Ni đại diện Phân ban Ni giới Trung ương và đại diện Phân ban
Ni giới các tỉnh thành tham dự khóa bồi dưỡng luật. Lớp học ngày 2 buổi sáng chiều sáng,
chiều do HT. Thích Minh Thông-Phó ban Tăng sự Trung ương, Phó Ban kiêm Trưởng
Ban kiêm phó Ban Tăng sự Tp.HCM, Tuyên luật sư và TT. Thích Lệ Trang, phó Ban
Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Nghi lễ TP.HCM chủ giảng. Được sự phát tâm ủng hộ
nhiệt tình của chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới các tỉnh thành, các Tự viện Ni trong thành
phố và Đạo tràng Pháp Hoa Tp.HCM, Ban tổ chức đã cúng dường ẩm thực sáng, trưa,
chiều cho chư tôn đức Ni tham gia khóa học trong suốt một tuần. Khóa bồi dưỡng đáp ứng
đúng nhu cầu cấp thiết cho chư tôn đức Ni đang hoạt động Phật sự tại Ban Trị sự các tỉnh
thành và các vị trụ trì nên tất cả các học viên đều hoan hỷ và nghiêm túc theo học xuyên
suốt khóa học một tuần.
2. Về việc tổ chức giới đàn:
Phân ban Ni giớiTrung ương và Phân ban Ni giới các tỉnh thành cung thỉnh Quý ni
trưởng Ni sư giới luật tinh nghiêm, đạo cao đức trọng vào hội đồng thập sư truyền giới cho
các giới tử trong các giới trường Ni tại TP. HCM và các tỉnh thành phố.
Trong 5 năm qua,có 29 Phân ban Ni giới các tỉnh thành đã kết hợp cùng Ban Tăng sự
các tỉnh thành tổ chức các giới đàn cho 10.139 giới tử Ni được thọ giới pháp tu tập, cụ thể là:
- Năm 2013: có 3.239 giới tử Ni:
- TP. HCM (709 giới tử Ni, trong đó Tỳ Kheo Ni: 207 vị, Thức Xoa Ma Na: 284 vị,
Sa Di Ni: 218 vị)
- BRVT (674 giới tử Ni, trong đó Tỳ Kheo Ni: 146 vị, Thức Xoa Ma Na: 171 vị, Sa

Di Ni: 357 vị)
- Bình Định (118 giới tử Ni, trong đó Tỳ Kheo Ni: 24, Thức Xoa Ma Na: 48, Sa Di Ni: 46)
- Đà Nẵng (165 giới tử Ni, trong đó Tỳ Kheo Ni: 36 vị, Thức Xoa ma Na: 50 vị, Sa
Di Ni: 79 vị)
- Khánh Hòa (166 giới tử Ni, trong đó: Tỳ Kheo Ni: 42, Thức Xoa Ma Na: 44, Sa
Di Ni: 80)
- Thừa Thiên Huế (244 giới tử Ni, trong đó Tỳ kheo ni: 70, Thức Xoa ma na: 53,
Sa di ni:121)
- Long An (469 giới tử Ni, trong đó Tỳ Kheo Ni 135 vị ; Thức Xoa 146 vị; và Sa Di
Ni 188 vị)
- Ninh Bình ( 20 giới tử Ni, trong đó 8 Tỳ kheo Ni và 12 SaDi ni)
Năm 2014: có 394 giới tử Ni:
- Tỉnh Tây Ninh: Tổ chức Đại giới đàn cho 215 giới tử Ni, trong đó Tỳ kheo ni: 45, Thức
Xoa ma na: 75, Sa di ni:95.
- Tỉnh An Giang: Tổ chức Đại Giới đàn Chí Đạt truyền giới Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na,
Sa Di Ni cho 70 chư Ni xin thọ giới
- Tỉnh Kiên Giang: Tổ chức Đại Giới đàn Thích Trí Thiền cho 109 Giới tử Ni
Năm 2015: có 1.104 giới tử Ni:
- Tp. HCM có giới đàn Trí Đức (544 giới tử, trong đó 223 giới tử Tỳ Kheo Ni, 190 giới tử
Thức Xoa Ma Na, 131 giới tử Sadini)
- Tỉnh Hậu Giang có giới đàn Nhật Tiên (có 382 giới tử)
- Tỉnh Quảng Nam có giới đàn Vĩnh Gia (có 49 giới tử trong đó 7 giới tử Tỳ kheo Ni, 25
giới tử Thức Xoa, 27 giới tử Sadini)
- Tỉnh Gia Lai có giới đàn Cam Lộ (có 129 giới tử trong đó 39 giới tử Tỳ kheo Ni, 40 giới
tử Thức Xoa, 50 giới tử Sadini).
Năm 2016: có 2.504 giới tử Ni:
- Tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại Giới Đàn Huệ Hà với 282 giới tử Ni
- Tỉnh Bến Tre tổ chức Đại giới đàn Tâm Quang với 118 giới tử Ni
- Tỉnh Bình Dương tổ chức Giới đàn Trí Tịnh với 439 vị giới tử Ni
- Tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại giới đàn Vĩnh Đạt với 227 giới tử Ni
- Tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại Giới Đàn Đức Tạng với 149 giới tử Ni
- Tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại giới đàn Pháp Hải với 338 giới tử Ni
- Tỉnh BR-VT tổ chức Đại Giới Đàn Đồng Huy với 702 giới tử Ni
- Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại giới đàn Giác Phong với 249 giới tử Ni
Năm 2017: có 2.898 giới tử Ni:
- Tỉnh Đồng Nai tổ chức giới đàn Pháp Loa có 1.649 giới tử Ni, trong đó 506 giới tử Tỳ
kheo ni, 516 giới tử Thức xoa ma na và 627 giới tử Sa di ni.
- Tp. Hà Nội : có 173 giới tử Ni trong đó có 52 Giới tử Tỳ kheo Ni, 59 Giới tử Thức Xoa và
62 Giới tử Sa Di Ni.

- Tỉnh Bình Định tổ chức giới đàn Tâm Hoàn với 396 giới tử Ni
- Tỉnh Sóc Trăng tổ chức Giới đàn Phi Lai - Chí Thiền với 449 giới tử Ni, trong đó có 157
Giới tử Tỳ kheo Ni; 149 Giới tử Thức xoa; và 143 Giới tử Sa di Ni.
- Tỉnh Đồng Tháp tổ chức Giới Đàn Vĩnh Đạt với 227 giới tử Ni, trong đó 54 giới tử Tỳ kheo
Ni, 92 giới tử Thức Xoa, 81 giới tử Sa di Ni.
- Tỉnh Thanh Hóa tổ chức giới đàn Chính Hòa với 4 giới tử Sa-di-ni
3. Về việc tổ chức an cư kiết hạ: Thực hiện chỉ đạo của ban Thường trực hội đồng trị
sự GHPGVN và Ban Trị sự Phật giáo các Tỉnh Thànhhướng dẫn về việc An cư kết hạ,
Phân ban Ni Giới các tỉnh thành đã tổ chức các điểm An cư kết hạ để chư Ni tập trung về các
hạ trường An cư kết hạ trong 3 tháng, ôn lại giới luật thiền môn, quy củ, khai giảng Kinh
Luật Luận, học tập hiến chương, Nội quy ban Tăng sự, và hành trình tu tập nhằm thúc
liễm thân tâm trau dồi Giới - Định - Tuệ. Có tổng số 83 điểm an cư kiết hạ tập trung cho Ni
giới và 12.652 hành giả an cư Ni tu tập trong các hạ trường tại các tỉnh thành.
III. Tiểu ban văn hóa:
Đang và sẽ tiếp tục sưu khảo, biên tập, kết tập, in ấn, lưu trữ, bảo tồn các tiểu sử, hình
ảnh của chư Tôn đức Ni tiền bối cùng các ấn phẩm, văn hóa Phật giáo có giá trị của Ni giới.
Năm 2013: Phân ban Ni giới Trung ương & Phân ban Ni giới các tỉnh thành đã tổ chức
trang trí xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản PL 2557 và các hoạt động văn hóa nghệ thuật
trong các Đại lễ như Phật đản, Vu Lan báo hiếu, Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu, vv…
Năm 2014: Nhân đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc PL. 2558 - DL. 2014 được tổ chức tại
Bái Đính-Ninh Bình, Phân ban Ni giới TW kết hợp cùng Phân ban ni giới TP. HCM tổ chức
tuần lễ văn hóa Phật giáo chào mừng đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak PL. 2558 - DL.
2014 tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, Tp. HCM từ ngày 29/4 - 4/5/2014 (1-6/4/Giáp
Ngọ) với nhiều hoạt động văn hóa Phật giáo và tâm linh như: triển lãm tranh nghệ thuật Phật
giáo và hình các hoạt động Phật sự của Ni giới, thi cắm hoa nghệ thuật, thi viết thư pháp Việt
và vẽ tranh Phật, hội chợ ẩm thực chay, tụng kinh, thuyết pháp, pháp đàm, văn nghệ Phật
đản vv… tất cả các hoạt động trong tuần lễ văn hóa Phật giáo đã để lại nhiều dấu ấn khó phai
trong tâm khảm chư Ni và Phật tử đến tham dự tuần lễ văn hóa.
Năm 2016: Tiểu Ban văn hóa Phân ban Ni giới Trung ương kết hợp cùng Ban Văn
hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức tuần lễ Văn hóa chào mừng kỉ niệm 35 năm thành lập
GHPGVN từ ngày 30/10-5/11/2016 tại Chùa Phổ Quang, Q. Tân Bình, TP.HCM
IV. Tiểu ban từ thiện xã hội:
Thực hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật nhằm đóng góp một phần giảm bớt
đi những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, Phân ban Ni giới Trung ương & Phân ban Ni
giới các tỉnh thành tích cực thực hiện nhiều chương trình từ thiện vào những dịp lễ tết
như Tết nguyên Đán, Đại lễ Phật Đản, Đại lễ Vu Lan Báo hiếu, Tết Trung thu, vv…
Ngoài việc tổ chức các cơ sở từ thiện tại địa phương như trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ
côi và khuyết tất, viện dưỡng lão nuôi người già neo đơn cơ nhỡ,tuệ tĩnh đường khám chữa
bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo, bếp ăn từ thiện, vv…; Phân ban Ni giới Trung ương
& Phân ban Ni giới các tỉnh thành còn thực hiện nhiều chuyến từ thiện như: tặng học bổng
& dụng cụ học sinh cho sinh viên học sinh nghèo hiếu học tại các tỉnh vùng sâu vùng xa, in
kinh chữ nổi cho người khiếm thị và học sinh khiếm thị, hiến máu nhân đạo, tặng nhà tình

nghĩa, xây nhà tình thương, mổ mắt thay thủy tinh thể cho bệnh nhân nghèo, khám bệnh phát
thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, phát xe lăn, xe đạp, tham gia chương trình quỹ vì người
nghèo, xây cầu, khoan giếng và phát quà ủng hộ trẻ em nghèo các tỉnh vùng sâu vùng xa, cao
nguyên hẻo lánh….
Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới 46 tỉnh thành đã thực hiện các hoạt
động từ thiện xã hội tại địa phương và các tỉnh vùng sâu vùng xa, với tổng giá trị tịnh tài và
phẩm vật từ thiện trong 5 năm là 1.074. 519.911.902 đồng (một ngàn không trăm bảy mươi
bốn tỷ, năm trăm mười chín triệu, chín trăm mười mộtngàn, chín lẻ hai đồng).
V. Tiểu ban giáo dục:
Việc tu học thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ là bổn phận thiết yếu của người
xuất gia đệ tử Phật. Chính vì vậy việc khuyến khích và tạo điều kiện cho chư ni trẻ tu học luôn
được chư tôn đức Ni quan tâm và đặt lên hàng đầu. Để giúp cho Tăng Ni sinh trẻ có nền tảng
kiến thức Phật giáo căn bản, tại các tỉnh thành Phật giáo đều có các trường Phật học như sơ
cấp, trung cấp và cao đẳng.
Ngoài ra, tại một số tỉnh thành cũng có mở lớp bồi dưỡng hành chánh trụ trì cho chư Ni
tại địa phương.
Nhằm tạo điều kiện cho chư Ni trẻ và nữ cư sĩ Phật tử có khả năng để phát huy và đem
hết tài lực, trí lực của mình để phát triển Phật pháp, phụng sự chúng sanh, Phân ban ni giới
Trung ương đã kết hợp cùng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM tổ chức mở lớp đào
tạo chuyên ngành Giáo dục Sư Phạm Mầm non hình thức vừa học vừa làm dành cho chư Ni
trẻ và nữ cư sĩ Phật tử. Lớp đào tạo chuyên ngành Giáo dục Sư Phạm Mầm non hệ đại học đã
khai giảng và đi vào hoạt động ổn định được một năm, lớp học có 80 Ni sinh và nữ cư sĩ tham
gia. Hiện tại chỉ còn hơn 60 học viên theo học, và đang chuẩn bị đi thực tập để tốt nghiệp
ra trường.
Hiện tại, tại một số chùa ni đã có một số trường mầm non và cấp I dành cho con em
Phật tử và trẻ em nghèo, như: Trường Mầm Non Họa Mi 1 chùa Giác Tâm (Q. Phú Nhuận,
Tp. HCM), Trường cấp 1 cấp 2 chùa Sùng Đức (Q. Thủ Đức, Tp.HCM), Trường mầm
non và cấp I Tuệ Uyển (tỉnh Đồng Nai), Trường Mầm Non Từ Thiện Tịnh Nghiêm
(tỉnh Tiền Giang), Trường mầm non Diệu Nghiêm, và trường mầm non Long Cát (tỉnh
Ninh Thuận); Trường mầm non Từ Tâm Oanh Vũ (tỉnh Gia Lai), một số chùa vừa kết
hợp giáo dục với từ thiện như: Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Pháp Võ (H. Nhà Bè. TP.
HCM), Trường mồ côi Diệu Giác (Q.2, Tp. HCM), Trung tâm nuôi trẻ mồ côi Bồ Đề
(tỉnh Bình Dương), Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi chùa Đức Sơn, Ưu Đàm (Huế), Trường
cô nhi Lục Hòa (Lâm Đồng), lớp học tình thương chùa Kim Sơn và chùa Lộc Thọ (tỉnh
Khánh Hòa),….
VI. Tiểu ban hoằng hoằng pháp:
“Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp”. Hoằng pháp là nhiệm vụ cơ bản của người
xuất gia tu học góp phần hoằng truyền Phật pháp cửu trụ tại thế gian. Do vậy, ngoài việc
thuyết giảng Phật pháp cho chư Phật tử tại bổn tự, chư Ni Tiểu Ban Hoằng pháp Phân ban
Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới các tỉnh thành còn tích cực tham gia công tác thuyết
giảng tại các đạo tràng, các lớp giáo lý được tổ chức hàng tháng và trong những ngày lễ trọng
đại của Phật giáo, đặc biệt là thuyết giảng tại các hạ trường Ni trong 3 tháng an cư kiết hạ. Tại

các tỉnh thành, các chùa Ni cũng tích cực mở các khóa tu dành cho Phật tử và giới trẻ về chùa
tham gia tu học như khóa tu mùa hè, hội trại tuổi trẻ, các khóa tu hàng tháng như Đạo tràng
bát quan trai, Đạo tràng Đại Bi, Đạo tràng niệm Phật, khóa tu một ngày an lạc dành cho người
khiếm thị, khóa tu thắp sáng niềm tin, khóa tu Gieo Hạt Từ Tâm dành cho trẻ em và thanh
thiếu niên, vv…
Năm 2016, chư ni Phân ban Ni giới trung ương cũng tham dự Hội Thảo hoằng pháp
do Ban Hoằng Pháp Trung Ương tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự - TP HCM, hội thảo khoa
học tại Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại TP.HCM nhân dịp chào mừng kỉ niệm 35
năm thành lập GHPGVN và Tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề “Nữ giới Phật giáo
Việt Nam Truyền Thống và hiện đại”, tổ chức tại Trường Đại học quốc gia Tp Hồ chí
Minh.
Năm 2017: Phân ban Ni giới trung ương kết hợp với Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương
tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Lịch sử hình thành và phát triển Ni giới” tại Trung tâm hội nghị
triển lãm Thành phố mới Tỉnh Bình Dương nhân lễ tưởng niệm Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo
và các vị tiền bối Ni hữu công.
VII. Tiểu ban Phật giáo quốc tế:
Tham gia dự Đại hội Sakyadhita quốc tế (những người con gái Đức Phật) tổ chức 2
năm 1 lần tại các nước khác nhau: năm 2013: tại Ấn Độ, năm 2015 tại Indonesia, năm
2017 tại Hongkong.
Ngày 12/10/2016, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm-Tp.HCM, Phân ban Ni giới Trung ương
phối hợp cùng chư tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm tiếp đón chào mừng phái đoàn gồm hơn 100
chư Ni chùa Vân Môn thuộc tông Tào Khê & trường đại học Phật giáo Tăng Gia - Hàn Quốc
đến thăm TP.HCM trên tinh thần chào hỏi và giao lưu tìm hiểu bước đầu.
VIII. Tiểu ban thông tin truyền thông:
Tiếp tục xuất bản Đặc san Hoa Đàm - tiếng nói của nữ giới Phật giáo Việt Nam.
Ngoài ra, tại một số tỉnh thành, Phân ban ni giới và Ban chức sự hạ trường cũng xuất bản
Nội san và báo tường hạ trường và nội san Ni giới của tỉnh nhà.
VI. Tiểu ban hoằng hoằng pháp:
“Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp”. Hoằng pháp là nhiệm vụ cơ bản của người
xuất gia tu học góp phần hoằng truyền Phật pháp cửu trụ tại thế gian. Do vậy, ngoài việc
thuyết giảng Phật pháp cho chư Phật tử tại bổn tự, chư Ni Tiểu Ban Hoằng pháp Phân ban
Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới các tỉnh thành còn tích cực tham gia công tác thuyết
giảng tại các đạo tràng, các lớp giáo lý được tổ chức hàng tháng và trong những ngày lễ trọng
đại của Phật giáo, đặc biệt là thuyết giảng tại các hạ trường Ni trong 3 tháng an cư kiết hạ. Tại
các tỉnh thành, các chùa Ni cũng tích cực mở các khóa tu dành cho Phật tử và giới trẻ về chùa
tham gia tu học như khóa tu mùa hè, hội trại tuổi trẻ, các khóa tu hàng tháng như Đạo tràng
bát quan trai, Đạo tràng Đại Bi, Đạo tràng niệm Phật, khóa tu một ngày an lạc dành cho người
khiếm thị, khóa tu thắp sáng niềm tin, khóa tu Gieo Hạt Từ Tâm dành cho trẻ em và thanh
thiếu niên, vv…
Năm nay, chư ni Phân ban Ni giới trung ương cũng tham dự Hội Thảo hoằng pháp
do Ban Hoằng Pháp Trung Ương tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự - TP HCM, hội thảo khoa
học tại Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại TP.HCM nhân dịp chào mừng kỉ niệm 35

năm thành lập GHPGVN và Tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề “Nữ giới Phật giáo
Việt Nam Truyền Thống và hiện đại”, tổ chức tại Trường Đại học quốc gia Tp Hồ chí
Minh.
VII. Tiểu ban Phật giáo quốc tế:
Ngày 12/10/2016, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm-Tp.HCM, Phân ban Ni giới Trung ương
phối hợp cùng chư tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm tiếp đón chào mừng phái đoàn gồm hơn 100
chư Ni chùa Vân Môn thuộc tông Tào Khê & trường đại học Phật giáo Tăng Gia - Hàn Quốc
đến thăm TP.HCM trên tinh thần chào hỏi và giao lưu tìm hiểu bước đầu.
VIII. Tiểu ban thông tin truyền thông:
Tiếp tục xuất bản Đặc san Hoa Đàm - tiếng nói của nữ giới Phật giáo Việt Nam.
Ngoài ra, tại một số tỉnh thành, Phân ban ni giới và Ban chức sự hạ trường cũng xuất bản
Nội san và báo tường hạ trường và nội san Ni giới của tỉnh nhà.
C. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG
Các thành viên Phân ban Ni giới Trung ương luôn hoạt động theo chương trình hoạt
động của HĐTS TW GHPGVN và Ban Tăng Sự TW đề ra bằng sự vận dụng và phát huy trí
tuệ tập thể trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội,
giữ vững niềm tin đạo pháp và chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước hiện hành, luôn
cập nhật các thông tin của Giáo hội và xã hội để hướng dẫn Phân ban Ni giới các tỉnh thành
và chư Ni Phật tử cả nước đoàn kết một lòng sống tốt đạo đẹp đời, hoàn thành nhiệm vụ của
Trung ương giáo hội giao phó.
Tuy nhiên, do trong 05năm qua, Phân ban Ni giới các tỉnh thành cũng chưa được thành
lập đồng bộ nên chưa phát huy được hết khả năng của Ni giới các tỉnh thành, các phương
hướng hoạt động của Phân ban ni giới Trung ương cũng chưa được triển khai rốt ráo từ
Trung ương đến địa phương, một số phương hướng đưa ra nhưng vẫn chưa thành thực hiện
được. Một số tỉnh thành gửi báo cáo tổng kết rất trễ khiến cho Ban Thư kí và Ban văn
hóa gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổng kết các báo và chuẩn bị tài liệu cho lễ tổng kết,
một số Phân ban ni giới các tỉnh thành vẫn chưa thực hiện và gửi báo cáo tổng kết các hoạt
động Phật sự của Ni giới tỉnh nhà để gửi về Phân ban Ni giới Trung ương. Hy vọng, dưới
sự chỉ đạo của chư tôn đức Thường trực HĐTS TW GHPGVN, các thành viên Phân
ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới các tỉnh thành sẽ khắc phục những khuyết
điểm trong năm qua và sẽ cố gắng phát huy hơn nữa khả năng và nhiệt huyết của mình trong
mọi lĩnh vực theo phương hướng hoạt động và chỉ đạo của Trung ương Giáo hội...
PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG

