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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc….
-----------------------------------------Số : 77/ HĐHTVN
V/v Chuẩn bị tổ chức nhân sự và tiến hành Đại hội Hội đồng họ Trịnh các địa phương.
Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
Kính gửi : Hội đồng họ Trịnh các tỉnh, thành phố
Những năm qua, hoạt động dòng họ của các Hội đồng họ Trịnh các tỉnh, thành có nhiều
chuyển biến tích cực về bề rộng lẫn chiều sâu, về cả số lượng lẫn chất lượng thật đáng khích lệ
và nâng niu trân trọng. Có nhiều Hội đồng mới được thành lập, thật đáng mừng và biểu dương,
nhất là các tỉnh phía Nam. Lực lượng trẻ tuổi trong họ cũng có những hình thức tập hợp sôi
động, cuốn hút do đó tập hợp được đông đảo lực lượng và có được những đóng góp ban đầu
rất đáng ghi nhận, đồng thời tạo được những nét khởi sắc mới, những động lực và nguồn nhân
sự dồi dào lớp lớp kế thừa nhau, thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng lớn mạnh.
Song vẫn còn những khiếm khuyết cần khắc phục sớm, đó là: Một số Hội đồng cấp tỉnh,
huyện, thành phố trong những năm gần đây đã chưa chú trọng đúng mức đến việc củng cố tổ
chức và kịp thời bổ sung nhân sự, dẫn đến tình trạng đội ngũ nòng cốt đã giảm sút đi không ít
do đa số các Ủy viên Hội đồng tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu, hoạt động không được như xưa.
Vả lại, thời gian giữa hai nhiệm kỳ đã kéo quá dài, có Hội đồng gần 10 năm chưa Đại hội.
Những năm tới, chúng ta có nhiều công việc, chương trình lớn được triển khai, nhiều nội
dung liên quan tới toàn thể dòng họ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài nên việc củng cố lại
tổ chức và nhân sự lại càng trở nên quan trọng và cần thiết. Nhất là để chuẩn bị cho Đại hội
của Hội đồng họ Trịnh cả nước, dự kiến tổ chức vào năm 2018.
Do vậy, Hội đồng họ Trịnh Việt Nam yêu cầu các Hội đồng các tỉnh, thành phố quan tâm
đồng thời chỉ đạo một số công việc sau đây:
1. Song song với việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động theo kế hoạch hàng năm, cần quan tâm
công tác củng cố tổ chức, tăng cường nhân sự. Chuẩn bị tốt cho Đại hội của Hội đồng họ Trịnh
các cấp, trọng tâm là cấp tỉnh và thành phố.
2. Những người được giới thiệu vào Hội đồng cần chú ý các tiêu chuẩn :
- Nhiệt tình, hiểu biết, có điều kiện và có tâm huyết về hoạt động dòng họ.
- Còn sức khỏe, có uy tín, năng lực qui tập, đoàn kết mọi người.
- Có điều kiện kinh tế, nguồn lực
- Cơ cấu hài hòa 3 độ tuổi : > 60 ; từ 40 đến 60 và dưới 40 tuổi
3. Thời gian tiến hành Đại hội.
Các địa phương tùy điều kiện của mình sẽ tiến hành việc kiện toàn tổ chức đến ngày
31 tháng 12 năm 2017.

4. Trước khi tiến hành Đại hội, cần chú trọng công tác thông tin tới các thành viên trong
Hội đồng nhiệm kỳ hiện tại và các chi họ.
5 . Mọi vướng mắc, thông tin trao đổi xin gửi về Hội đồng họ Trịnh Việt Nam theo địa chỉ :
- Văn phòng Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, Chánh văn phòng GS
TS Trịnh Tam Kiệt, 6A, phố Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội.
- Email : - Contac@trinhtoc.com
- Toctrinhvietnam@Gmail.com
6. Kết quả Đại hội được báo cáo về Hội đồng họ Trịnh Việt Nam. Danh sách thành viên
Hội đồng, Các chức danh chủ chốt, Địa chỉ, điện thoại , email thường trực. Các Hội đồng cần
chú ý phân công người làm công tác Thường trực ( Thường là Thư ký của Hội đồng ) , người
có hiểu biết về tin học và làm tổng hợp.
Nơi nhận
- HĐHT các tỉnh,thành phố
- Lưu VP HĐHTVN
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