
THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU – HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH TỈNH 

HẢI DƯƠNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023 

Đại hội đại biểu Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2018-2023 

được tổ chức trọng thể tại nhà thờ họ Trịnh, thôn An Cư, xã Nghĩa An, 

huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã thành công tốt đẹp.  

Đại hội đại biểu Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hải Dương lần thứ I (Nhiệm kỳ 2018-

2023) tổ chức vào ngày 6/5/2018 tại nhà thờ thôn An Cư, xã Nghĩa An, huyện 

Ninh Giang, tỉnh Hải Dương với hơn 700 đại biểu tham dự, đã thành công tốt 

đẹp. Đại hội đã để lại trong lòng bà con những tình cảm, những niềm vui chung “ 

thắm tình thân tộc, đượm nghĩa anh em”.  

A. Thành phần tham dự: 

Ông Bùi Thanh Quyến, nguyên ủy viên TW Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy 

 Ông Phạm Văn Tỏ, tỉnh uỷ viên; Phó ban tổ chức tỉnh uỷ, Giám đốc sở Nội vụ 

tỉnh Hải Dương, 

Ông Huỳnh Tuấn Dương, phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh,  

Ông Nguyễn Thành Trung, phó giám đốc sở văn hóa 

Ông Nguyễn Văn Nhang, phó ban dân vận tỉnh ủy,  

Bà Bùy Thúy Hạnh phó ban tuyên giáo tỉnh ủy 

Bà Sái Thị Yến, ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn 

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, do ông Trịnh Đình Hưng, chủ tịch làm trưởng 

đoàn. 

Hội đồng họ Trịnh tỉnh Thanh Hóa, do ông Trịnh Xuân Thu, phó chủ tịch HĐ họ 

Trịnh VN, Chủ tịch HĐ làm trưởng đoàn.  
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Hội đồng họ Trịnh Thăng Long - Hà Nội do ông Trịnh Xuân Giới, phó chủ tịch 

HĐ họ Trịnh VN, Chủ tịch HĐ làm trưởng đoàn. 

Hội đồng họ Trịnh các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng 

Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bắc Cạn, , Tây Nam Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, 

www.trinhtoc.com … 

Công ty vận tải Việt Thuận, công ty An Thắng, các doanh nhân, các doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh; các phóng viên của báo, đài đến dự và đưa tin, tuyên 

truyền kết quả của Đại hội.  

Đồng thời, Đại hội đã nhận được những lẵng hoa, điện chúc mừng và sự quan 

tâm của ông Trịnh Đình Dũng, ủy viên TW Đảng, phó thủ tướng chính phủ, Hội 

đồng họ Trịnh phía nam và hội đồng họ Trịnh các tỉnh, TP, đây là nguồn cổ vũ, 

động viên to lớn góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. 

B. Nội dung: 

Đại hội đã hội tụ hiều tham luận thiết thực, bổ ích và thông qua báo cáo 

hoạt động, phương hướng nhiệm kỳ mới, quy ước tổ chức hoạt động và nghị 

quyết đại hội, đồng thời, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hải 

Dương khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 21 ủy viên, là những người có tâm, có 

đức là tiêu biểu cho 40 chi họ trong 12/12 huyện thị. Ông Trịnh Văn Thịnh được 

bầu làm chủ tịch, các ông Trịnh Huy Đang, Trịnh Ngọc Tùng, Trịnh Xuân 

Trường và Trịnh Văn Cường được bầu là phó chủ tịch. 

Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hải Dương đã đề ra phương hướng, cũng như công việc 

cụ thể trong nhiệm kỳ II mà trọng tâm là tập hợp đoàn kết dòng họ, tuyên truyền 

về lịch sử truyền thống của họ Trịnh, hướng dẫn lập và kết nối sử phả, bảo tồn dí 

sản họ Trịnh. 

Đại hội đại biểu họ Trịnh tỉnh Hải Dương lần thứ I đã thành công tốt đẹp, Hội 

đồng họ Trịnh tỉnh Hải Dương khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023  

C. Qua Đại hội đại biểu Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hải Dương, Hội đồng họ 

Trịnh Việt Nam rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình tổ chức 

Đại hội cấp tỉnh, cần chú ý  một số điểm sau: 
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1. Cần tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền sở tại 

2. Trước Đại hội nên chú trọng soạn thảo văn kiện chu đáo và thông tin rộng 

rãi khắp các chi họ ( HĐ cấp huyện ) toàn tỉnh, đặc biệt là kế hoạch Đại 

hội để nhận sự góp ý từ các huyện thị. 

3. Vận động các doanh nhân doanh nghiệp tham gia ( có thể mở rộng thêm 

doanh nhân là dâu, rể, cháu ngoại ..). 

4. Lên kịch bản cụ thể Đại hội, tiên lượng đại biểu chính thức, khách mời , 

các dự trù kinh phí. Nên thành lập các tiểu ban:  nội dung -văn kiện, lễ tân-

khánh tiết, tài chính – hậu cần .. 

5. Tổ chức Hội nghị trù bị, thảo luận các phương án cụ thể  (có phản biện ) 

6. Nhân sự chủ chốt phải đảm bảo 3 độ tuổi ( tuổi cao để đảm bảo chiều sâu, 

tuổi trung để thực thi và tuổi trẻ để kế thừa ), thường trực nên tập trung 

vùng trung tâm, các huyện cử đại diện vào Hội đồng, cần có doanh nhân 

trong thường trực Hội đồng 

7. Ngoài ra còn chú ý mời và dự trù lượng đại biểu để tiện bố trí chỗ ngồi, ăn 

ở tránh phát sinh quá dự định. Khách mời là chính quyền , tiếp đón ân cần, 

bố trí vị trí, ưu tiên giới thiệu trước từ chức vụ Đảng, chính quyền, tỉnh 

trước, huyện sau và đài báo đưa tin ( phát quà, nếu có ) và các yếu tố: thời 

tiết, các ngày nghỉ, các vị trí nhạy cảm … 

8. Báo lịch dự kiến với Hội đồng họ Trịnh VN để có hướng dẫn và sắp xếp 

phù hợp. 

Vì mục tiêu Kiện toàn hội đồng họ Trịnh cấp tỉnh hoàn thành trong Quý 

3/2018 đồng thời đảm bảo chất lượng của Đại hội, Hội đồng họ Trịnh Việt 

Nam kính mong Hội đồng họ Trịnh các tỉnh, TP chú trọng triển khai tổ chức 

Đại hội trang nghiêm, đúng nội dung, hiệu quả và tiết kiệm. 

Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức, liên lạc thường xuyên với Hội đồng họ 

Trịnh Việt Nam để được hỗ trợ 

                                             TM HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM 

                                         Chủ tịch 
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                            TRỊNH ĐÌNH HƯNG 

 


