THÔNG BÁO THAM GIA SỰ KIỆN VESAK 2019
Viết bởi Quản trị viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG
SỐ: TB/BVH
V/v tham gia sự kiện Vesak 2019

Hà Nội, ngày …. .tháng….. năm 2019

THÔNG BÁO

Kính gửi: - Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý cư sỹ Phật tử, các mạnh thường quân - Quý doanh
nghiệp làng nghề truyền thống, văn hóa phẩm dân tộc và Phật giáo đặc sắc của các vùng miền.
Đại lễ Vesak 2019 được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim
Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam từ ngày 12 đến 14 tháng 05 năm 2019. Là một đại lễ mang tầm
vóc quốc tế dự kiến sẽ tiếp đón hơn 100.000 người tham dự, đại biểu bao gồm: 1.500 đoàn
khách quốc tế, chức sắc lãnh đạo các giáo hội, giáo phái, hệ phái Phật giáo, các nhà khoa học,
nhà nghiên cứu Phật học, các hành giả hành trì thuộc các truyền thống Phật giáo đến từ hơn
100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là sự kiện quan trọng của Trung ương Giáo hội
Phật giáo Việt Nam và dân tộc, cũng là cơ hội quý hiếm để khẳng định, quảng bá nâng cao vai
trò của Phật giáo Việt Nam, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ban tổ chức đại lễ Vesak
2019, Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động giàu ý nghĩa
nhân văn, thể hiện đậm nét truyền thống về đất nước và con người Việt Nam thuộc lĩnh vực văn
hóa nghệ thuật như:

- Đàn lễ cầu nguyện hòa bình thế giới – Đêm hội hoa đăng- Quà tặng đại biểu; Văn nghệ dân
gian đường phố;
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- Triển lãm ảnh nghệ thuật và Panorama - Văn hóa Phật giáo thống nhất trong đa dạng;

- Hội chợ văn hoá phẩm Phật giáo và đặc sản dân tộc;

- Hội chợ ẩm thực chay Phật giáo; trưng bày sản phẩm đặc sản các vùng miền;

- Bảy hoa sen đại lòng hồ Tam Chúc;

- Triển lãm cổ vật;

- Triển lãm đá cảnh, đá quý và cây cảnh;

Nay Ban Văn hóa Trung ương GHPG VN thông báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý cư sỹ Phật
tử, các mạnh thường quân, Quý doanh nghiệp làng nghề truyền thống, văn hóa phẩm dân tộc
và Phật giáo đặc sắc của các vùng miền, các nhà hàng chay tiêu biểu vùng miền …. Và kính
mời quý vị cùng đăng ký tham gia các sự kiện nói trên góp phần cho sự thành công của Đại lễ.
Nhằm thuận duyên cho việc thực các sự kiện, chư Tôn đức Tăng Ni, quý Cư sỹ Phật tử và các
doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia và trợ duyên cho các Phật sự nói trên, xin hoan hỷ
liên lạc trực tiếp với các vị phụ trách sau đây:

- Tổ chức đàn lễ cầu nguyện hòa bình thế giới - Đêm hội hoa đăng- Quà Tặng đại biểu, Thượng
tọa Thích Thọ Lạc, điện thoại: 0904986567; Đại Đức Thích Tuệ Quang, điện thoại:0904848701

- Bảy đóa sen vàng lớn, Hòa thượng Thích Hải Ấn, điện thoại: 0913848458;

- Văn nghệ dân gian đường phố, Thượng tọa Thích Minh Hiền, điện thoại: 0986331188; Đại Đức
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Thích Minh Thuần, điện thoại:0907730066

- Hội chợ -Triển lãm: Thượng tọa Thích Trí Chơn, điện thoại 0913805084;

- Triển Lãm cổ vật, Thượng tọa Thích Huệ Vinh, điện thoại: 0901972555;

- Triển lãm tranh ảnh và paranoma - Văn hóa Phật giáo “Thống nhất trong đa dạng”, Thượng
tọa Thích Đồng Thành, điện thoại: 0988026699;

- Hội chợ ẩm thực chay, trưng bày sản phẩm đặc sản các vùng miền; Đại Đức Thích Phước
Huệ, điện thoại: 0917388895

- Hội chợ văn hóa phẩm - thủ công mỹ nghệ, Đại Đức Thích Chí Giác Thông, điện
thoại:0935180779;
- Trưng bày đá quý Đá Cảnh - Đá Phong Thuỷ và Gỗ Lũa, Cây Cảnh, Thượng tọa Thích Nhuận
Tâm, điện thoại: 0901914444;

- Thời hạn đăng ký kề từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 03 năm 2019.
Việc trợ duyên, phát tâm ủng hộ cho các sự kiện trên, xin hoan hỷ liên hệ Phân ban bảo trợ
phát triển văn hóa Phật giáo, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, điện thoại: 0913940683, Thượng
tọa Thích Quảng Minh, điện thoại: 0919996666, tên tài khoản: Ban Văn hóa trung ương
GHPGVN. số tài khoản: 0851000006699 Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Thành

.Ban tổ chức rất mong nhận được sự chung sức đồng lòng của quý liệt vị, để đại lễ được thành
công viên mãn, đồng thời là lễ phẩm dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni nhân
ngày đản sinh.

Kính chúc chư tôn Thiền đức và quý liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường như ý.
Trân trọng!
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TRƯỞNG BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG
Phó tổng thư ký kiêm Trưởng tiểu ban văn hóa đại lễ Vesak 2019

Thượng tọa Thích Thọ Lạc



Ghi chú
* Quý đơn vi khi tham gia lập tờ trình kế hoạch chi tiết trình ban tổ chức.
* Đăng ký theo mẫu đính kèm. Sau khi hội đủ các tiêu chí đề ra, Ban tổ chức Đại lễ sẽ có thư
mời chính thức tới quý vị.
*Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn vướng mắc, quý vị có văn bản đề xuất cụ
thể để ban tổ chức có văn bản hỗ trợ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:………… --------------………, ngày …… tháng ……. năm 2019

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ VĂN HÓA PHẨM PHẬT GIÁO ĐẠI LỄ VESAK
2019

Kính gửi: Ban tổ chức Hội chợ - Triển lãm Văn hóa Phật giáo Vesak 2019.
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- Tên thương nhân: ...................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
Điện thoại: …………………….. Fax:……………… Email: ....................................
Mã số thuế: ..............................................................................................................
Người liên hệ: …………………………..… Điện thoại: ..........................................
- Ngành hàng dự kiến tham gia: ..................................................................................
- Quy mô dự kiến (Số lượng sản phẩm tham gia): .....................................................
- Nguồn gốc xuất xứ:
- Số gian hàng đăng ký:……………………………………………………………..
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng với quy định của Ban tổ chức và hoàn toàn chịu trách
nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các quy định của Pháp nhà nước luật hiện hành.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) có chức
năng kinh doanh Hội chợ, Triển lãm.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỰ KIỆN
HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM
1. Ban Văn hóa ra thông báo tới Chư tôn đức Tăng Ni, quý cơ quan doanh nghiệp, làng nghề,
các văn phòng phẩm văn hóa Phật giáo.
2. Quý doanh nghiệp đối tác đăng ký tham gia theo mẫu trực tiếp với người phụ trách sự kiện cụ
thể.
3. Phân ban tổ chức sự kiện tổng hợp danh sách các đơn vị tham gia gửi về ban thư ký của
Ban văn hóa trung ương.
4. Ban Văn hóa trung ương trình thường trực Hội Đồng Trị Sự duyệt lần cuối và gửi thư mời tới
các đơn vị được duyệt tham gia chính thức đại lễ.
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn vướng mắc, quý vị có văn bản đề xuất cụ
thể để ban tổ chức có văn bản hỗ trợ.
6. Các ban phụ trách sự kiện thống kê số lượng người tham gia để trình ban tổ chức cấp thẻ
hoạt động.
7. Các bộ phận phụ trách trong quá trình thực hiện, xét công việc cần đề xuất phù hiệu xe hoạt
động, thông báo để ban tổ chức hỗ trợ.
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