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Sau ít ngày chuẩn bị, theo đúng kế hoạch, ngày 25 tháng 10 năm 2010, 2 xe tải chở gạo, mì , quần 

áo…đã lên đường vào thành phố Vinh để gửi tới bà con thân tộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trên 

đường đi, đoàn xe đã được chứng kiến khá nhiều xe căng biển : Ủng hộ bà con bị lũ lụt miền 

Trung; Vì Mìên Trung thân yêu; Thương quá Miền Trung ơi; Xe cưú trợ lũ lụt miềm Trung….của 

rất nhiều đơn vị : Mặt Trận, Nhà chùa ; Thanh niên; Phụ nữ; Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp; Cựu 

chiến binh…Của các tỉnh, thành cả nước.  

 

Riêng đoàn xe của các chi họ Trịnh ở Thủ đô Hà Nội mang dòng chữ : Chuyến hàng ủng hộ của 

họ Trịnh thủ đô Hà Nội gửi tới thân tộc Nghệ - Tĩnh. Trong các phần quà còn có nhiều người là 

bạn bè, bà con của những người họ Trịnh đang sống ở Thủ đô Hà Nội 

 

Được biết kế hoạch của đoàn đi; anh em họ Trịnh của 2 tỉnh đã chờ từ 3 giờ chiều tại Cung văn 

hóa TP Vinh, 4 giờ chiều đoàn xe mới tới nơi. Rất xúc động, anh em tay bắt mặt mừng, trong hoạn 

nạn, khó khăn, mới thấy thấm thía làm sao. Trong đoàn đón còn có cả các phóng viên của Đài 

truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An đến để đưa tin. Đoàn được ông Trịnh Huy Thục, chủ tịch 

HĐHT Nghệ An; Trịnh Đăng Thiện, Phó chủ tịch HĐHT Nghệ An; Trịnh Đình Nhi, chủ tịch 

HĐHT Hà Tĩnh dẫn đi thăm một số địa điểm cần cứu trợ  ở Hưng Nguyên. Tại xã Hưng Thịnh, 

đoàn tới thăm và tặng quà gia đình ông Trịnh Phi, gia đình có 1 thương binh, 2 người già, 2 người 

tàn tật, nước trong nhà ngập sâu 1m hơn 1 tuần, lúc đoàn vào thăm thì nước vừa rút, gia đình mới 

dọn về, đang ổn định cuộc sống. Hoàn cảnh rất thương tâm. Tới xã Hưng Lợi, đoàn đã trao quà 

cho gia đình ông Trịnh Đăng Đoàn, nơi mà đường vào nhà còn phải lội sâu chừng 40 phân nước, 

có người phải đi thuyền để vào nhà. Chứng kiến tận nơi mới thấy nỗi khó khăn chồng chất về 

nhiều mặt của bà con thân tộc nơi cơn lũ đang dần đi qua một cách chậm chạp. 

 

Anh Phan Đình Lam, chị Thu Hiền ở Báo Nghệ An cùng đi với đoàn cho biết, sau khi lũ lụt hoành 

hoành (lớn nhất trong 100 năm qua), được chứng kiến nhiều đoàn vào cứu trợ thì đây là đoàn duy 

nhất là của một dòng họ giúp đỡ một dòng họ, thật cảm động , chân thành, ân tình và sâu nặng. 

Kế hoạch phân phát hàng cứu trợ đã được các anh ở 2 hội đồng nhất trí triển khai sớm và đến tận 

tay những bà con thân tộc, ở những nơi khó khăn nhất, cần nhất 

 

Hiện nay ở 2 tỉnh vẫn còn nhiều xã biệt lập với xung quanh, nặng nề là các huyện Vụ Quang, 

Hương khê, Thanh Hà, Hương Sơn, Hưng Nguyên, Thanh Chương…do nước rút rất chậm, rất cần 

sự chung tay giúp sức của cả xã hội. 

 

Sau chuyến hàng đầu tiên này, chắc chắn sẽ có nhiều hành động tiếp theo nữa của các chi họ Trịnh 

các nơi, với mong muốn là trong lúc hoạn nạn, khó khăn chồng chất….sẽ luôn có người thân tộc 

bên cạnh, động viên, hỗ trợ trong tình tương thân tương ái,  trong đạo lý của dân tộc Việt Nam. 
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