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- Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật
giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo
hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tu sĩ
Phật giáo, công tác tại: Tịnh xá Ngọc Phương
- Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Tiến sĩ Phật học
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ
2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021
Đơn vị bầu cử số: 7
Quận: Phú Nhuận, Gò Vấp

Ni sư THÍCH NỮ TÍN LIÊN, sinh ngày 10 tháng 02 năm 1951, quê
quán: Xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Hiện cư trú tại: Tịnh
xá Ngọc Phương, số 498/1 Lê Quang Định, tổ 1, khu phố 1, Phường 1, quận Gò
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Bà như sau:
- Từ cuối năm 1973 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975: Giáo viên Trường Trung
học Nguyễn Chánh Sắt, thị trấn Tân Châu, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang.
- Từ năm 1975 đến năm 1981: Hoạt động trong Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và công tác Mặt trận tại
Huyện Đoàn và Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Châu, tỉnh An Giang.
- Từ năm 1982 đến năm 1991: Đi xuất gia, học Cử nhân Phật học tại Học
Viện Phật giáo Việt Nam Cơ sở 1, làm việc tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo
hội Phật giáo Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Thành phố
Hồ Chí Minh.
- Từ cuối năm 1991 đến năm 2002: Du học tại Ấn Độ và Miến Điện học
Phật Pháp và tu thiền.
- Từ năm 2003 đến nay: Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành
phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa 6, 7, 8,
9; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí
Minh (năm 2007 - 2016); Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật
giáo Việt Nam; Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; Ủy viên Ban Phật
giáo Quốc tế Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Ban Trị sự và
Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ
Chí Minh.
- Từ tháng 7 năm 2016 đến nay: Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Ban Điều phối Quốc gia Tổ chức
Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2008; Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam và nhiều bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố.
Ni sư THÍCH NỮ TÍN LIÊN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm
kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 7, quận Phú Nhuận, Gò Vấp.
ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH HỘI KHÓA XV NI SƯ THÍCH NỮ TÍN LIÊN
Tôi, Ni sư THÍCH NỮ TÍN LIÊN, là nữ tu sĩ Phật giáo tại Tịnh xá Ngọc
Phương, Phường 1, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xuất thân từ gia
đình trung nông thuộc xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp; là
giáo viên cấp ba trường Trung học Nguyễn Chánh Sắt, thị trấn Tân Châu, huyện
Phú Châu, tỉnh An Giang.
Khi đất nước hoàn toàn thống nhất, tôi tham gia công tác Hội Liên hiệp
Thanh niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở, Huyện
đoàn và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Châu, tỉnh An Giang.
Từ năm 1982 đến năm 2002, tôi xuất gia trở thành tu sĩ tại Tịnh xá Ngọc
Phương, theo học: chương trình Cử nhân Phật học tại Thành phố Hồ Chí Minh,
chương trình Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ và tu thiền tại
Miến Điện.
Từ năm 2003 và những năm sau đó, tôi tham gia giảng dạy tại Học viện
Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia Ban Chấp hành Hội
Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các
khóa đến nay.
Năm 2016 tôi được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Suốt 5 năm là đại biểu Quốc hội, tôi không ngừng tự trau dồi học tập để
nâng cao kiến thức, đạo đức; luôn hết sức cố gắng làm tròn trách nhiệm của
người đại biểu được dân cử và tín nhiệm; cố gắng nghiên cứu để góp ý sâu sát
các luật; quan sát, lắng nghe, thông cảm và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của
Nhân dân qua các buổi tiếp xúc cử tri cũng như tạo điều kiện gặp gỡ.
Nếu được đồng bào cử tri tiếp tục tín nhiệm, tôi sẽ có điều kiện hơn trong
việc tiếp tục những hoài bão, công việc còn dang dở của mình trong nhiệm kỳ
trước, đó là: Quan tâm chú trọng về mặt giáo dục cho thế hệ trẻ. Phấn đấu làm sao
hầu hết các em đều được tạo điều kiện tốt nhất để học hành, ít nhất là học hết lớp
9/12, tốt nghiệp Trung học Cơ sở. Đây là ta nói trường hợp tối thiểu vì thời đại
ngày nay là thời đại khoa học kỹ thuật số, thế giới ngày một phát triển vượt bậc, tri
thức là vấn đề thiết yếu, đòi hỏi thanh thiếu niên phải có kiến thức cao hơn mới có
thể bắt kịp và tiếp thu được nền văn minh của nhân loại. Nhưng có một vấn đề còn
quan trọng hơn nhiều, đó là đạo đức, yếu tố tâm linh làm nền tảng cho đời sống
hạnh phúc của con người và xã hội. Cho nên tôi chủ trương đề xuất, hô hào phát
triển hệ thống giáo dục Mầm non trong nhà chùa, cần quan tâm giáo dục trẻ từ
những tháng năm đầu đời, tổ chức lớp ôn tập hè, khóa sinh hoạt hè, lớp xóa mù chữ
giúp trẻ em những hộ nghèo, tổ chức Câu lạc bộ thanh thiếu niên, Gia đình Phật tử
để các em được tiếp cận với giáo dục, rèn đạo đức, để các em trở thành những
người công dân tốt, có tri thức, có khả năng, nghề nghiệp, đem lại lợi lạc cho bản
thân, đóng góp vào sự an bình và hạnh phúc của tha nhân, gia đình và xã hội.
Ngoài ra tôi cũng đặt mục tiêu quan tâm giúp đỡ đồng bào nghèo gần xa
trong điều kiện khả năng cho phép. Cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng,
bức xúc của Nhân dân, để cố gắng sẻ chia, hỗ trợ giúp đỡ.
Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của đồng bào cử tri.
Kính đến toàn thể Quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất!

