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Nam mô VÔ THƯỢNG TÔN PHẬT 

Nam mô PHÁP TẠNG HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT 
 

PHÁPTẠNG PHÂTGIÁO VIỆT NAM 

BAN ĐẠI DIỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : 14/2021/ BĐD-PTPGVN Ninh Ích , ngày 31 tháng 8 năm 2021  

  

  

THÔNG BÁO TỔNG HỢP  

CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN MÙA COVID THÁNG 8/2021 

Kính thưa toàn thể Tứ chúng Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam. 

Trong thời gian qua cũng như thời điểm hiện nay, dịch COVID-19 vẫn 

còn đang diễn biến phức tạp, nhà nước cùng nhân dân ta đang tận lực khắc phục 

chống dịch, tạm ngưng mọi sinh hoạt và hoạt động tôn giáo, mọi tín ngưỡng lễ 

bái cũng chỉ gói gọn trong nhà, cách ly toàn xã hội, người người đều gặp phải 

nhiều khó khăn, nhất là khâu lương thực thực phẩm hằng ngày phải lo cho mọi 

người. Nhà nước, chính quyền cũng đã kêu gọi các tổ chức, các tôn giáo chung 

tay góp sức lo lắng cho dân chúng an lành để đi qua mùa dịch. 

Hưởng ứng tinh thần này, Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam (PTPGVN) 

cũng đã có những đóng góp thiết thực để chăm lo cho Tứ chúng PTPGVN 

nghèo khó đang gặp khó khăn trong đại dịch và chung tay cùng xã hội đóng góp 

một phần nhỏ. Với tấm lòng thiện nguyện Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam hỗ trợ 

cho TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa một số thực phẩm rau củ quả giúp đồng 

bào khó khăn trong khi cách ly xã hội. 

Cụ thể như sau :   

1. Hỗ trợ cho Tứ chúng Pháp Tạng : 

- Hỗ trợ tín chúng Pháp Tạng gặp khó khăn trong mùa COVID tại Pháp 

Bảo Bình Triệu -TP. Thủ Đức, TP. HCM, tổng số hộ: 15 người, tổng số tiền: 

22.000.000 đồng. 

- Ngày 03/8/2021: Các nhà tài trợ PTPGVN Hỗ trợ tín chúng Pháp Tạng 

tại TP. Đà Nẵng gặp khó khăn trong mùa COVID, tổng số hộ: 20; tổng số tiền 

32.000.000 đồng.  

- Ngày 10/8/2021: Các nhà tài trợ PTPGVN tín chúng Pháp Tạng tại A-

Đề xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa gặp khó khăn trong mùa COVID, tổng số hộ: 

30, tổng số tiền 30.000.000 đồng. 

- Ngày 31/8/2021: Một Chân Phật tử ở nước ngoài Hỗ trợ giúp các hoàn 

cảnh khó khăn của Pháp Tạng TP. Đà Nẵng trong mùa COVID, tổng số tiền là 

15.500.000 đồng (500 bảng Anh ), số hộ được hỗ trợ là 23 người. 
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2. Ủng hộ cho dân chúng vùng đại dịch của 2 tỉnh thành. 

- Ngày 15/8/2021, PTPGVN Ủng hộ đồng bào TP. Đà Nẵng, cụ thể là 

quận Sơn Trà gặp khó khăn trong cách ly xã hội mùa COVID 2021, một xe chở 

10 tấn rau củ quả từ TP. Đà Lạt chuyển xuống, kinh phí do các nhà tài trợ của 

Pháp Tạng ủng hộ 96.000.000 đồng. 

- Ngày 19/8/2021, PTPGVN Ủng hộ đồng bào tỉnh Khánh Hòa, cụ thể là 

TP. Nha Trang gặp khó khăn trong cách ly xã hội mùa COVID 2021, một xe 

chở 10 tấn rau củ quả từ TP. Đà Lạt chuyển xuống, kinh phí do các nhà tài trợ 

của Pháp Tạng ủng hộ 85.000.000 đồng.  

Tổng các khoản tiền ủng hộ và thiện nguyện trong tháng 8/2021 đợt này 

hơn 280.500.000 đồng. Tiền và thực phẩm ủng hộ đã đến tay và được giao cho 

các đơn vị có trách nhiệm quản lý điều phối cho các nơi.  

 Nhân đây, Ban đại diện chúng tôi xin được phép thay mặt tứ chúng Pháp 

Tạng , thay mặt bà con Pháp Tạng được nhận hỗ trợ, cũng như thay mặt và 

chuyển lời cảm ơn của 2 đơn vị nhận hàng là Ủy Ban Mặt trận TQVN thành phố 

Đà Nẵng và Ủy Ban Mặt trận TQVN tỉnh Khánh Hòa chuyển lời cảm ơn, lời tri 

ân chân thành nhất đến tất cả Quý Vị Nhà hảo tâm, Nhà thiện tâm đã vượt qua 

mọi khó khăn trong mùa dịch để ủng hộ tài trợ cho các chương trình thiện 

nguyện này.  

Ban Đại diện chúng tôi xin ghi nhận công sức đóng góp của Quý Vị vào 

thời điểm hiện nay thật là hữu hiệu, có giá trị lớn, thể hiện tấm lòng từ bi bác ái 

của chư Phật đã dạy, thể hiện Đạo Đức của người tu hành Pháp Tạng trong lúc 

khó khăn này. Chúng tôi chân thành xin được kính dâng Phẩm công Đức của 

Quý Vị trình Đức Vô Thượng Tôn Phật chứng minh, chứng giám cho Quý 

Vị. Nguyện cầu mọi sự an lành bình yên đến với mọi người, mọi nhà, đất nước 

sớm trở lại những ngày thanh bình tốt Đời đẹp Đạo. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

Nam mô VÔ THƯỢNG TÔN PHẬT Chứng Giám 

  TM. Ban Đại diện Pháp Tạng Phật Giáo Việt 

Nam 

Trưởng ban 

(đã ký) 
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