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HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC. 

       Số:  03 /TB.HĐHT HCM                                       ****** 

 

THÔNG BÁO 

“NỘI DUNG CUỘC HỌP BCH HĐHT TP.HỒ CHÍ MINH” 

 

Phiên họp lần thứ 1, quý 3 năm 2019. 

Thời gian: vào lúc 17:30, ngày 23 tháng 8 năm 2019. 

Địa điểm: 206 đường Bình Quới, phường 28, Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. ( tư gia 

ông Trịnh Văn Lấn) 

Thành phần tham dự:  

- Ông Trịnh Tiến Dũng                               CT.HĐHT tp.Hồ Chí Minh 

- Ông Trịnh Văn Lấn                                  PCT. Thường trực HĐHT tp.Hồ Chí 

Minh 

- Ông Trịnh Văn Khiêm                             PCT.HĐHT tp.Hồ Chí Minh. 

- Ông Trịnh Duy Đức                                 Tổng thư ký HĐHT tp.Hồ Chí Minh. 

Và các thành viên trong Ban chấp hành. 

- Ban cố vấn: ông Trịnh Duy Minh, ông Trịnh Quang Dũng, ông Trịnh Hữu 

Viên. 

- Ban thanh niên Trịnh tộc tp.Hồ Chí Minh: ông Trịnh Quốc Trấn, ông Trịnh 

Đình Lam và các thành viên. 

I. Nội dung: 

1/. Đánh giá công tác tổ chức Đại hội HĐHT phía Nam và thành lập HĐHT thành 

phố Hồ Chí Minh ngày 28/7/2019. 

2/. Chương trình hành động của HĐHT Tp. Hồ Chí Minh: 

- Mục tiêu quan trọng tìm đất để xây dựng nhà thờ Họ ở phía Nam. 

- Hỗ trợ các tỉnh miền Tây Nam Bộ kết nối, thành lập. 

- Thu thập thông tin về khuyến tài, khuyến học, hiếu, hỷ.  

- Góp ý Ban thanh niên: đoàn kết, hỗ trợ đắc lực cho HĐHT TPHCM. 

- Kết nối gia phả các chi Họ. 

- Tham gia các hoạt động dòng Họ do HĐHT Việt Nam và HĐHT các Tỉnh tổ 

chức. 
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3/. Báo cáo tài chính Đại hội: 

- Báo cáo thu chi (Chi tiết lưu nội bộ). 

- Mở tài khoản ngân hàng.  

II. Ý kiến :  

- Ông Trịnh Hữu Viên (cố vấn): Đóng góp Hội viên hàng năm tối thiểu 

1,000,000 vnd.  

Lập quỹ kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ Họ phía Nam. 

- Ông Trịnh Duy Minh (cố vấn): Đại hội họ Trịnh thành công tốt đẹp,  HĐHT 

các Tỉnh đánh giá cao và làm hình mẫu cho HĐHT các tỉnh. 

Thu thập gia phả các chi Họ làm kỷ yếu. ( Gửi về cho TTK HĐHT tp.HCM) 

Tạo các buổi nói chuyện, chia sẽ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong kinh doanh. 

- Ông Trịnh Thành( ủy viên): tham khảo khu vực huyện Thống Nhất – Đồng 

Nai xây dựng nhà thờ Họ. 

 Thành lập CLB Golf họ Trịnh để kêu gọi tài trợ kinh phí xây dựng nhà thờ. 

- Ông Trịnh Trấn: Mỗi Quận, Huyện nên có 1,2 ủy viên trong BCH phụ trách.  

Đăng ký hội viên và quyền lợi khi tham gia . 

- Ông Trịnh Quang Dũng (cố vấn): Ban Thanh niên trở thành một tổ chức văn 

hóa, hiểu lịch sử ông cha thông qua các buổi hội thảo. 

 Định hướng xây dựng nhà thờ như khu tưởng niệm, không chỉ riêng cho ho 

Trịnh, mà cộng đồng có thể tham quan. 

III.Kết luận: 

1/. Nhà thờ họ Trịnh ở phía Nam: tìm kiếm quỹ đất sớm. Các thành viên BCH làm 

về Bất động sản biết được khu vực có quỹ đất giới thiệu cho Hội đồng tham khảo. 

- Thống nhất đóng góp quỹ xây dựng nhà thờ. Trong cuộc họp, ông Trịnh Tiến 

Dũng- CT.HĐHT TPHCM đăng ký góp 100,000,000 đồng và ông Trịnh Hữu 

Viên- Cố vân HĐHT TPHCM đăng ký góp 50,000,000 đồng. 

- Thống nhất mở tài khoản ngân hàng: tài khoản đóng góp kinh phí xây dựng 

nhà thờ do ông Trịnh Tiến Dũng, ông Trịnh Văn Lấn làm chủ tài khoản.  

Tài khoản hoạt động của HĐHT TPHCM do ông Trịnh Văn Lấn và ông Trịnh 

Duy Đức làm chủ tài khoản. 

- Quỹ hoạt động HĐHT TPHCM tối thiểu: 1,000,000/ thành viên/ năm. 

2/. Tiếp tục kết nối thành lập Ban liên lạc, HĐHT ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. 

3/. Ban thanh niên Trịnh tộc TPHCM sẽ họp vào trung tuần tháng 9 năm 2019, do 

ông Trịnh Văn Lấn chủ trì. Báo cáo kết quả cuộc họp cho thường trực HĐHT 

TPHCM. 
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4/. Cuộc họp HĐHT TPHCM quý 4 dự kiến sẽ vào trung tuần tháng 12/2019. Địa 

điểm dự kiến: Củ Chi hoặc Hóc Môn. Chuẩn bị nội dung cuộc họp: Đánh giá nội 

dung hoạt động , mừng Xuân thăm hỏi các Cụ thượng thọ của họ Trịnh TP.HCM, 

Gặp mặt đầu Xuân 2020… 

5/. Bổ sung ông Trịnh Dũng(Hóc Môn) vào BCH HĐHT TPHCM. 

6/. Hoàn thiện quy chế khuyến tài, khuyến học, hiếu, hỷ trình thường trực HĐHT 

TPHCM duyệt. 

HĐHT thành phố Hồ Chí Minh, Ban cố vấn và Ban thanh niên thống nhất thông qua 

biểu quyết các nội dung nêu trên. Cuộc họp kết thúc vào 19:00 cùng ngày. 

 

    Nơi nhận: 

- HĐHT VN 

- Lưu VP 

TM.HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH TP. PHỐ HỐ CHÍ MINH 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Dũng 

 

 
 


