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       HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Số: 01/CT-HĐHT                                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM KHÓA II (2019-2025)  

 
 

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ II (2019-2025), HĐHT Việt Nam 

xây dựng Chương trình hành động, tập trung vào các nội dung trọng tâm như sau: 

 

I. MỤC TIÊU  

Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả cao các hoạt động của dòng họ hướng về 

cội nguồn tổ tiên, tập hợp khối đại đoàn kết dòng họ và tiếp tục xây dựng, kiện toàn 

tổ chức bộ máy nhân sự hội đồng dòng họ từ trung ương tới các địa phương, tạo 

được sức mạnh mới trong hoạt động của các hội đồng dòng họ, nhằm phát huy 

truyền thống phụng sự tiên tổ, nhân hậu, trí tuệ, bản sắc văn hóa của họ Trịnh trong 

lòng dân tộc Việt Nam, cùng các dòng họ khác trong cả nước đóng góp xứng đáng 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

 
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. NHIỆM VỤ 

i) Phấn đấu 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có bà con thân 

tộc họ Trịnh sinh sống tổ chức được HĐHT cấp tỉnh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện, 

xây dựng, phát triển tổ chức HĐHT theo mô hình 4 cấp có sự kết nối, phối hợp hoạt 

động chặt chẽ trên qui mô toàn quốc. Đồng thời xây dựng thêm ít nhất 02 ban liên 

lạc hải ngoại.  

ii) Tập hợp các nhà khoa học họ Trịnh để thành lập Viện Nghiên cứu dòng họ 

Trịnh. 

iii) Tổ chức biên soạn Bộ Tộc phả họ Trịnh;  

iv) Xây dựng Dự án công nghệ thông tin về cơ sở dữ liệu số của dòng họ 

Trịnh phục vụ cho việc ghi chép gia phả, tra cứu và kết nối dòng họ; xác lập kho trữ 

liệu giá trị lịch sử của các công trình di tích lịch sử văn hóa, tâm linh, các nhà thờ, từ 

đường họ Trịnh.   

v) HĐHT Việt Nam phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở trung ương và 

HĐHT địa phương, chính quyền địa phương tổ chức ít nhất 02 hội thảo khoa học cấp 

quốc gia để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của dòng họ Trịnh Việt Nam trong lịch 

sử xây dựng và bảo vệ đất nước.  

vi) Tiếp tục động viên con cháu dòng họ tham gia xây dựng Phủ Trịnh, đồng 

thời đẩy mạnh công tác xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa, tâm linh 

khác là di tích lịch sử dòng họ Trịnh; xây dựng, tu bổ các nhà thờ, từ đường Tộc họ, 

quan tâm việc gìn giữ, quản lý, nâng cấp đồ thờ cúng; chăm sóc mộ phần tổ tiên làm 

ấm lòng thân tộc. 

vii) Nâng cấp và hoàn thiện trang thông tin chính thức của họ Trịnh (trang 

website) cũng như các kênh thông tin khác nhằm làm tốt công tác thông tin, truyền 

thông về dòng họ; 

viii) HĐHT Việt Nam và các cấp thành lập quỹ hoạt động của hội đồng, quỹ 

Khuyến học, khuyến tài, khuyến nghiệp tìm việc làm nhằm động viên con cháu vươn 

lên thành đạt, giúp nhau xóa đói, nghèo.  
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2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

i) Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho con cháu 

dòng tộc hiểu rõ về truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, gia tộc, gắn với truyền thống yêu 

nước, cách mạng, văn hóa quê hương; hiểu về quá trình hình thành, tôn chỉ mục đích 

tổ chức dòng họ nhằm tập hợp đông đảo mọi người họ Trịnh về cội nguồn.  

ii) Lựa chọn và động viên những người có đủ sức khỏe, tâm huyết, đam mê, 

nhiệt tình, gương mẫu, có uy tín trong dòng tộc, có kinh nghiệm và khả năng về tài 

chính làm công việc họ để mời và tham gia là ủy viên Hội đồng họ Trịnh các cấp, 

nhất là vai trò chủ chốt. Các hội đồng, bao gồm cả HĐHT Việt Nam cần có đội ngũ 

cán bộ ở ba độ tuổi, theo hướng trẻ hóa để bảo đảm tính kế thừa. Bên cạnh đó cần có 

sự đoàn kết, liên kết chặt chẽ các thành phần, như: Các bậc trưởng lão, cao niên có 

uy tín, kinh nghiệm làm cố vấn hội đồng để định hướng, dẫn dắt phong trào.  

iii) HĐHT Việt Nam phải đề ra chủ trương hoạt động trong toàn phạm vi toàn 

quốc, đồng thời có sự chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các hội đồng địa phương một 

cách chặt chẽ cùng hoạt động tạo thành phong trào chung, sâu, rộng. 

 HĐHT Việt Nam và các cấp trong hoạt động cần phải thường xuyên đổi mới 

nội dung và phương thức hoạt động đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện và 

khả năng của từng địa phương, nhất là biết tận dụng và kết hợp với các kỳ, các ngày 

lễ hội của địa phương, đặc biệt là các ngày lễ hội, ngày kỷ niệm có liên quan đến họ 

Trịnh.  

iv) Các hội đồng cần phải củng cố và nâng cao năng lực của tất cả các Ban 

chuyên trách, bố trí đủ người thực sự có tâm, có tầm và tự nguyện làm việc họ; Cần 

xây dựng chương trình hoạt động hàng năm, đưa các hoạt động của mình vào nề nếp, 

hoạt động thường xuyên và hiệu quả thiết thực. Mọi công việc lớn nhỏ đều có kế 

hoạch, có chuẩn bị, có phân công rõ ràng về người phụ trách, thời gian hoàn thành 

v) Hoạt động dòng họ luôn luôn lấy các chi họ Trịnh ở xã, phường, thị trấn 

làm cơ sở. Tôn trọng và phát huy tính tự chủ, tiềm năng sáng tạo, phong tục tập quán, 

tâm linh của các chi họ, sự điều hành của các tổ chức và cá nhân do các chi họ tín 

nhiệm cử ra. Trong đó HĐGT phải là những người gương mẫu, có uy tín trong dòng 

tộc. Tiếng nói của HĐGT luôn được mọi người trong dòng họ nghe theo.  

vi) HĐHT Việt Nam và các cấp phải xây dựng được nguồn tài chính có đủ 

sức hoạt động; Có quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ hoạt động, đồng thời việc quản 

lý thu chi của Quĩ bảo đảm thực hiện đúng theo chế độ tài chính của Nhà nước và 

quy định của HĐHT các cấp bảo đảm niềm tin cho mọi người. 

Cần thực hiện tốt việc vận động tài trợ và quản lý quĩ; Huy động mọi thành 

phần, mọi người, con cháu họ Trịnh bằng lòng tâm huyết của mình, trong đó chú 

trọng động viên những nhà hảo tâm, mạnh thường quân, đội ngũ doanh nhân có 

nguồn lực tài chính dồi dào để công đức cho các hoạt động của dòng họ; phát huy 

mối quan hệ của các con cháu dòng tộc tự nguyện cung tiến.  

vii) Cuối cùng, HĐHT Việt Nam cũng như ở địa phương tổ chức và hoạt động 

cần tôn trọng và vận dụng thật tốt, linh hoạt và sáng tạo nguyên tắc tự nguyện, dân 

chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự chủ về tài chính, không vì mục đích lợi 

nhuận, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, tôn trọng quy 

định, phong tục tập quán của địa phương để tạo động lực mạnh mẽ, đoàn kết thống 

nhất xây dựng dòng họ ngày càng mạnh, góp phần xây dựng quê hương đất nước. 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị thuộc HĐHT Việt Nam, HĐHT ở địa phương căn cứ nội dung 

Nghị quyết Đại hội, những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động thực 
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hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu họ Trịnh nhiệm kỳ II (2019-2025) và điều kiện cụ 

thể của từng đơn vị, chủ động xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện 

Nghị quyết cho phù hợp, đảm bảo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. 

2. Các Ban chuyên trách, Văn phòng HĐHT Việt Nam theo chức năng và 

nhiệm vụ được phân công, phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện ở 

HĐHT các địa phương và định kỳ báo cáo việc tổ chức thực hiện về Thường trực 

HĐHT Việt Nam. 

                                             T/M HỘI ĐỒNG HỌ TRINH VIỆT NAM 

        

        Nơi gửi:                                                                                  CHỦ TỊCH 

             - Các ủy viên HĐHTVN; 

- HĐHT tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

  - Lưu VP.                                   

                                         

 

 

                                                   Trịnh Đình Hưng 

 

 


