BAN LIÊN LẠC HỌ TRỊNH VIỆT NAM
SỰ KHỞI PHÁT THỜI KỲ 1990 – 2007
Bỳ Văn Tứ , Trịnh Quang Cưu
I.

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.1 Kết nối đầu tiên
Đầu thập niên 1990 , một số thân tộc họ Trịnh sinh sống tại Thăng Long (Hà Nội) và xứ
Thanh Hoa (Thanh Hóa) đã trao đổi về các công việc hướng về cội nguồn, tổ tiên của bà con
họ Trịnh . Cuối năm 1992 ông Trịnh Đình Đản, người đầu tiên đề xuất và đã nhóm họp một
cuộc hội ngộ tại Hà Nội những người cùng chí hướng .
Tham dự cuộc họp này có 6 người, 4 người ở Hà Nội và 2 người từ Thanh Hóa, là các ông:
1) Trịnh Đình Đản – Thôn Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh
Hóa
2) Trịnh Đình Hậu – Thôn Vĩnh Hùng ( con cụ Đản )
3) Trịnh Bỉnh Di – Hà Nội
4) Trịnh Vọng – Hà Nội
5) Trịnh Hợp Hải – Hà Nội
6) Trịnh Đình Lương – Hà Nội
Cuộc họp nhất trí tiến hành vận động bà con thân tộc Trịnh thành một tổ chức, để làm các
công việc thuộc về dòng họ.

1.2 Nhóm liên lạc và cuộc gặp mặt đầu tiên tại Hà Nội
Ngày 2 tháng 10 năm 1993, Nhóm liên lạc họ Trịnh Hà Nội họp tại địa điểm 34 Nguyễn
Thái Học . Ông Trịnh Tự tham gia thay anh Trịnh Đình Hậu.
Ông Trịnh Đình Đản và ông Trịnh Tự - phó giáo sư, nguyên phó ban Tuyên giáo Trung
ương, đại biểu Quốc hội đã gặp nhau bàn bạc về các bước hình thành tổ chức công việc dòng
họ.
Từ đầu thập niên 1990, sự nhìn nhận của Đảng và Nhà nước về sinh hoạt tâm linh nói
chung và sinh hoạt dòng họ nói riêng ở Việt Nam bắt đàu cởi mở, sau nhiều năm không được
quan tâm, thậm chí bị hạn chế và cấm đoán. Tuy vậy, với trải nghiệm của người làm công tác
Đảng ở Ban Tuyên giáo Trung ương (ông Trịnh Tự) và công tác đảng và chính quyền ở địa
phương (ông Trịnh Đình Đản) hai ông đã chọn bước đi và hình thức phù hợp, bắt đầu bằng
Nhóm liên lạc họ Trịnh tại Hà nội.
Ngày 14/6/1993 tại nhà 260 phố Vọng (nhà ông Hậu, con cụ Đản) Ban liên lạc lâm thời
họ Trịnh được thành lập gồm 7 người :
1- Ông Trịnh Đình Đản, Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa trưởng ban
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Trịnh Đình Lượng Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Trịnh Đình Lan trưởng họ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Trịnh Vọng Hà Nội
Trịnh Hợp Hải Hà Nội
Trịnh Bỉnh Di Hà Nội
Trịnh Đình Hậu (con cụ Đản)

Qua gần một năm tổ chức các cuộc hoạt động, chủ yếu đi thăm hỏi, kết nối, ngày 24
tháng 10 năm 1993 , cuộc gặp mặt đầu tiên của thân tộc họ Trịnh sinh sống tại Hà Nội và các
địa phương lân cận được tổ chức tại nhà thờ tổ chi họ Trịnh thôn Giáp Nhị, xã Thịnh Liệt,
huyện Thanh Trì
Cuộc gặp mặt quy tụ được 111 đại biểu , trong đó chi họ đăng cai có 44 đại biểu, còn
67 đại biểu đại diện cho 31 chi họ tại Hà Nội và các tỉnh.
Hội nghị cử Ban Thường trực gồm:
1- Ông Trịnh Tự trưởng ban
2- Ông Trịnh Trân phó ban
3- Ông Trịnh Xuân Lãng phó ban
4- Ông Trịnh Quang Vũ phó ban
5- Ông Trịnh Đình Long trưởng ban thư ký kiêm tôn tạo di ttch
6- Ông Trinh Bỉnh Di trưởng ban lịch sử, gia phả
7- Ông Trịnh Đức Hậu trưởng ban tuyên truyền và phát huy truyền thống
8- Ông Trịnh Đông A thư ký
9- Ông Trịnh Tất Đạt thư ký
10- Ông Trịnh Vọng thư ký

Cuộc gặp mặt đã khơi dậy tinh thần kết nối thân tộc, phát huy truyền thống dòng họ,
tình cảm hướng về tổ tiên và nhen nhóm lên các chương trình hoạt động hướng về cội nguồn.

1.3 Hình thành Ban liên lạc họ Trịnh Hà Nội .
Ban liên lạc họ Trịnh Hà Nội chính thức thành lập ngày 10 tháng 4 năm 1994, gồm
6 người, là các ông:
1- Trịnh Tự - Truỏng Ban
2- Trịnh Vọng – Thư ký
3- Trịnh Bỉnh Di
4- Trịnh Quang Vũ
5- Trịnh Hợp Hải
6- Trịnh Đình Lượng
Thời gian này ông Trịnh Đình Đản về Thanh Hóa thành lập Ban liên lạc họ Trịnh xã Vĩnh
Hùng.
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Trong tháng 4 năm 1994 Ban liên lạc họ Trịnh Hà Nội đã họp tổng kết công việc tổ
chức Lễ giỗ Đức thế tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm và xúc tiến các thủ tục đề nghị
cấp bằng di tích lich sử Phủ Trịnh cấp quốc gia tại thôn Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng.
Cuộc họp được tổ chức tại 53 Nguyễn Du, Hà Nội, có 59 đại biểu, đại diện cho 38 chi
họ tham gia. Đến thời điểm đó, đã kết nối được trên 200 đại diện các chi họ; liên hệ trực tiếp
162 bà con cô bác (địa bàn Hà Nội mở rộng ).

1.4 Ban liên lạc họ Trịnh
Ngày 5 tháng 3 năm 1995, tổ chức họp mặt tại Hội trường Công đoàn tỉnh Hà Tây. Thời
gian này đã liên lạc, chắp nối được rất nhiều chi họ; tầm hoạt động lan tỏa ra nhiều tỉnh phía
Bắc. Ban liên lac họ Trịnh Thanh Hóa và Ban liên lạc họ Trịnh Hà Nội hoạt động riêng.
Ban liên lạc họ Trịnh Hà Nội bao gồm thêm các tỉnh phía Bắc không chỉ trong Hà Nội, đã bổ
sung thêm thành viên và đổi tên thành Ban Liên lạc họ Trịnh, bao gồm 9 người, là các ông:
123456789-

Trịnh Tự - Trưởng ban
Trịnh Vọng – Thư ký thường trực
Trịnh Nhu (cùng ông Trịnh Bỉnh Di phụ trách nghiên cứu lịch sử, gia phả)
Trịnh Bỉnh Di
Trịnh Quang Vũ (cùng các ông Hậu , Hải phụ trách tuyên truyền thông tin, văn hóa)
Trịnh Đình Hậu
Trịnh Hợp Hải
Trịnh Bốn (phụ trách liên lạc trên địa bàn tỉnh Hà Tây)
Trịnh Đình Lượng (phụ trách liên lạc giữa Hà Nội và Thanh Hóa)

Ban liên lạc họ Trịnh chỉ đạo, kết nối hoạt động phạm vi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Danh sách Ban liên lạc họ Trịnh giai đoạn 1995 – 1997.
Trong giai đoạn 1995 – 1997, Ban liên lạc họ Trịnh được bổ sung, phát triển lên 19 thành viên,
bao gồm các ông bà:
1- Trịnh Tự - Trưởng ban
2- Trịnh Vọng – Thư ký kiêm Phó ban
3- Trịnh Quang Vũ – Phó ban kiêm tiểu ban lịch sử, gia phả
4- Trịnh Tiến Hòa – Phó ban kiêm tiểu ban kinh tế , đời sống
5- Trịnh Trân – UV tiểu ban lịch sử , gia phả
6- Trịnh Bỉnh Di – Trưởng tiểu ban lịch sử , gia phả
7- Trịnh Nhu – UV tiểu ban lịch sử gia phả
8- Trịnh Đình Hậu - UV tiểu ban lịch sử, gia phả
9- Trịnh Văn Lâu – UV tiểu ban kinh tế, đời sống
10- Trịnh Cao Sơn – UV tiểu ban thăm hỏi liên lạc
11- Trịnh Đức Mậu – UV tiểu ban kinh tế , đời sống
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12- Trịnh Trọng Luyện - UV tiểu ban kinh tế , đời sống
13- Trịnh Hợp Hải – UV tiểu ban kinh tế đời sống
14- Trịnh Quang Bình – UV tiểu ban thăm hỏi liên lạc
15- Trịnh Văn Bách - UV tiểu ban thăm hỏi liên lạc
16- Trịnh Đình Lượng – UV liên lạc Hà Nội và Thanh Hóa
17- Trịnh Xuân Tiến – UV tiểu ban kinh tế , đời sống
18- Trịnh Bá Doanh- UV tiểu ban thăm hỏi liên lạc
19- Trịnh Thị Kít - UV tiểu ban kinh tế đời sống
Thành viên mời tham gia hoạt động Ban liên lạc:
1- Trịnh Đình Long
2- Trịnh Lương
3- Trịnh Mạnh
Danh sách giới thiệu tham gia Ban liên lạc:
1- Trịnh Xuân Phúc
2- Trịnh Đình Tài
3- Trịnh Xuân Lãng
4- Trịnh Đình Tiến
5- Trịnh Đại

Ngày 30 tháng 5 năm 1999 , tổ chức họp mặt thân tộc Trịnh khu vực Hà Nội và các tỉnh
lân cận. Trong cuộc gặp mặt này, Ban liên lạc họ Trịnh được bổ sung thành 35 thành viên
nhiệm kỳ 1999 – 2001 , bao gồm các ông , bà:
1- Trịnh Tự
2- Trịnh Trân
3- Trịnh Quang Vũ
4- Trịnh Vọng
5- Trịnh Đình Long
6- Trịnh Đại
7- Trịnh Bỉnh Di
8- Trịnh Xuân Lãng
9- Trịnh Đức Mậu
10- Trịnh Nhu
11- Trịnh Khắc Mạnh
12- Trịnh Cao Sơn
13- Trịnh Trọng Luyện
14- Trịnh Quang Bình
15- Trịnh Văn Bách
16- Trịnh Đình Lượng
17- Trịnh Xuân Tiến
18- Trịnh Bá Doanh
19- Trịnh Hợp Hải
20- Trịnh Đình Tiến
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21- Trịnh Huy Tự
22- Trịnh Thắng
23- Trịnh Đình Hưng
24- Trịnh Đông A
25- Trịnh Xuân Thu
26- Trịnh Xuân Phúc
27- Trịnh Mạnh
28- Trịnh Đình Tài
29- Trịnh Hải
30- Trịnh Quý Viết
31- Trịnh Chiến
32- Trịnh Tiến Hùng
33- Trịnh Xuân Dũng
34- Trịnh Anh Cơ
35- Trịnh Đình Đạt
Từ 2002 đến 2005 Ban liên lac họ Trinh chủ yếu tập trung cho nhiệm vụ vấn tổ, tìm tông
hướng về các địa phương Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hà
Tây…phát triển các chi nhánh họ Trịnh ở các địa phương, thu thập tài liệu, kết nối tộc phả,
chuẩn bị cho việc viết tộc phả, viết sách về họ Trịnh. Hơn nữa, chủ trì Ban liên lạc tuổi cao,
sức yếu, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp, xe máy… Quỹ họ chưa có nhiều nên hoạt đông
có hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển ngày càng nhanh cuả dòng họ.

1.5 Thành lập Ban liên lạc họ Trịnh Việt Nam
Đầu năm 2006 , ông Trịnh Tự do tuổi cao, sức yếu xin nghỉ. Ban Liên lạc họ Trịnh tổ
chức hội nghị trù bị ở Hải Phòng ngày 7/5/2006, gồm 40 đại biểu từ 8 địa phương, gồm
Hà Nội, 5 tỉnh miền Băc, 2 tỉnh miền Trung. Hội nghị cử ông Trịnh Trân - Phó trưởng Ban
Liên lạc họ Trịnh Hà Nội lên làm Trưởng ban Liên lạc họ Trịnh thay ông Trịnh Tự và chuẩn
bị đại hội .
Ngày 16/7/2006 đại hội Ban liên lạc họ Trịnh tổ chức tai hội trường bộ tư lệnh bộ
đội Biên phòng tại Hà Nội, đổi tên thành Ban liên lạc họ Trịnh Việt Nam. Đại hội bầu Ban
liên lạc gồm 32 vị (3 vị kiêm hai chức) :
I –Các vị trong ban Thường trực :
1
2
3
4

-Ông Trịnh Trân trưởng ban
Ông Trịnh Tất Đạt phó ban thường trực
Ông Trịnh Văn Bảo, phó ban kiêm trưởng ban nghiên cứu lịch sử và phả tộc.
Ông Trịnh Đình Tài, phó ban công tác chi họ

Các Ủy viên Thường trực :
5 Ông Trịnh Quang Cưu, trưởng ban Thư ký
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ông Trịnh Đức Cường, ủy viên thư ký
Ông Trịnh Tiến Hùng, ủy viên thư ký
Bà Trịnh Thị Kim Ngọc, ủy viên thư ký phụ trách Tài chính
Ông Trịnh Thuận, ủy viên phụ trách các chi họ
Ông Trịnh Tự, ủy viên thường trưc trong ban Sử phả
Ông Trịnh Quang Vũ, ủy viên thường trưc trong ban Sử phả
Ông Trịnh Ngọc Huyền, ủy viên thường trưc trong ban Sử phả
Ông Trịnh Bỉnh Di, ủy viên thường trưc trong ban Sử phả
Ông Trịnh Xuân Lãng, ủy viên thường trưc trong ban Sử phả

II Các vị ủy viên đại diện cho các chi họ :
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ông Trịnh Đình Lợi, chi họ Thượng Phúc huyện Thanh Trì
Ông Trịnh Cao Sơn, chi ho Yên Sở huyện Thanh Trì
Ông Trịnh Đình Tài, chi họ Định Công quận Hoàng Mai (hoăc một vị khác thay thế)
Ông Trịnh Quý Việt, chi họ Thịnh Liệt, quận Hoàng mai
Ông Trịnh Văn Bách, chi họ Mỹ đình, huyện Từ Liêm
Ông Trịnh Thuận, chi họ Xuân La
Ông Trịnh Xuân Hồng, chi họ Phương Liệt, quận Thanh Xuân
Ông Trịnh Xuân Chi, chi họ Mai Lâm, huyện Đông Anh
Ông Trịnh Mộc, chi họ Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn
Ông Trịnh Tiến Hùng, chi họ Khâm Thiên

III – Các ủy viên tư vấn, cộng tác
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ông Trịnh Xuân Tiến, nhà văn
Ông Trịnh Dương, hội Khoa hoc, lịch sử
Ông Trịnh Văn Quốc, nhà báo Thông tấn xã Việt Nam
Ông Trịnh Đình Hưng, nhà doanh nghiệp
Ông Trịnh Xuân Thu, nhà giáo quân sự
Ông Trịnh Huy Tự, nhà doanh nghiệp
Ông Trịnh Chín, nhà giáo
Ông Lê (Trịnh) Hợp Hải, nhà giáo
Ông Trịnh Hải, nguyên phóng viên báo Nhân dân
Ông Trịnh Đình Tiến, phóng viên báo Xưa và Nay
Ông Trịnh Hội, Khâm Thiên, Thái Kiều
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Hội nghị thành lập Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam(16/ 7 2006)

Từ giữa năm 2006 đến cuối năm 2007, Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam triển khai một số hoạt
động trong bối cảnh mới. Những yêu cầu của giai đoạn mới đòi hỏi phải tổng kết rút kinh
nghiệm giai đoạn hoạt động hơn chục năm qua, và đề xuất phương thức hoạt động mới cho phù
hợp hơn.
Một tài liệu của Ban Liên lạc họ Trịnh Hà Nội đề ngày 5 tháng 5 năm 2006 đã đề cập vấn đề
này, cho thấy sự trăn trở của những người trong cuộc.
“ Khởi động trở lại có hiệu quả hơn công tác của Ban Liên lạc họ Trịnh Hà Nội
Ban Liên lạc họ Trịnh Hà Nội được thành lập đến nay đã được hơn 10 năm.
Cùng với Ban Liên lạc các tỉnh, chúng ta đã góp phần vào việc vấn tổ tìm tông, nối kết, chỉnh
lý , biên soạn gia phả, xuất bản một số ấn phẩm lịch sử liên quan đến dòng họ; chúng ta đã
góp phần trong việc tìm kiếm các di tích lịch sử tiền nhân, tu sửa lăng mộ, đền thờ các bậc tiên
tổ.
Tuy nhiên gần 2 năm lại đây, các hoạt động của Ban liên lạc lắng xuống, có thể từ một số thiếu
sót sau đây:
a. Lúng túng trong việc tìm ra một cơ chế hoạt động thích hợp sau những năm đầu ồn ào
mở cửa của tâm linh ở xã hội ta.
b. Chậm đổi mới cơ cấu, tìm ra một cơ chế tổ chức hoạt động thích hợp. Đến nay thì hầu
hết các thành viên Ban Liên lạc thực sự đã già yếu, mà lực lượng mới chưa được bổ
sung.
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c. Buông lỏng sự điều hành , chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường trực và Ban Thư ký
d. Thiếu sự chủ động cần thiết và cả nhiệt tình trong sự tiếp xúc, phối hợp, cộng tác với
các Ban Liên lạc các tỉnh, kể cả Ban Liên lạc Vĩnh Hùng.
Để thúc đẩy công tác của Ban Liên lạc trong thời gian tới, xin được nêu ra một số định
hướng hoạt động sau đây:
1. Chuyển hướng mạnh mẽ cơ cấu và cơ chế hoạt động, tổ chức của Ban Liên lạc
Về mặt cấu trúc thì Ban Liên lạc Hà Nội do 3 bộ phận cấu thành:
a. Đó là tập hợp đại diện gốc các dòng họ lớn, có gia phả lâu đời còn giữ được và có hậu
duệ đang làm ăn, sinh sống ở Thủ đô và vùng lân cận , như: Dòng Trịnh Khả, dòng
Trịnh Kiểm, dòng Trịnh Khắc Phục, dòng Trịnh Thái đường...
Sự hội tụ này cần được đề ra việc khai thác đa chiều các tư liệu gốc về gia phả, đào
sâu đánh giá tìm hiểu các đặc thù di sản văn hóa dòng họ chúng ta.
b. Đó là tập hợp các cá nhân thân tộc họ Trịnh đang làm ăn sinh sống ở Hà Nội: là các
nhà hoạt động chính trị, xã hội, các tướng lĩnh quân đội, nhà giáo, nhà khoa học, các
sử gia, các nhà gia phả học- những người mang họ Trịnh, gần gụi thân quen họ Trịnh
, tên tuổi họ đã được ít nhiều biết đến trong họ và ngoài xã hội. Đây là thành phần trí
tuệ đặc trưng của Ban Liên lạc họ Trịnh Thủ đô. Nhiều năm qua các lực lượng này
nghiên cứu, đánh giá , thẩm định lịch sử, nối mạng gia phả, thiết kế, xây dựng, tôn tạo
di tích và cho ra đời nhiều xuất bản phẩm liên quan đến gia phả, lịch sử dòng họ.
Những năm gần đây, tuy thiếu cả những động viên tinh thần của Ban lãnh đạo , một số
thành viên Ban Liên lạc đã có những sản phẩm trí tuệ, những đóng góp đáng kể cho
công việc họ:
- Là Trịnh Quang Vũ với các công trình nghiên cứu lịch sử nhiều chiều, tập trung
nhất là lịch sử trang phục Việt Nam, mà kết quả nghiên cứu không thể không gợi
nhớ về cội nguồn dòng họ. Đặc biệt phải kể đến một trưng bày mỹ thuật lần đầu
tiên tổ chức ở Hoàng Thành do Quang Vũ độc diễn về đồ họa có liên quan tới thời
Lê Trịnh.
- Là Trịnh Xuân Tiến, trong những khe khắt kiêng kỵ lịch sử, đã một hơi in 5 tác
phẩm “ Chúa Trịnh qua những áng thơ văn” tại Nhà xuất bản Tổng liên đoàn Lao
động Việt Nam.
- Là Trịnh Bỉnh Di, tuy tuổi cao sức yếu mà vẫn miệt mài với công việc Tổng phả họ
Trịnh và độc diễn, viết , in ấn tờ Thông tin họ Trịnh đến nay đã ra được 13 số.
- Là Trịnh Hải ( Lê Hợp Hải) một mình đã đứng ra xây lăng mộ Trịnh Sâm, lăng mộ
tưởng niệm Trịnh Khải, lăng mộ thế tử Trịnh Vân, lăng mộ vương phi Trịnh Khải
và đóng góp tâm sức tôn tạo hành cung Cổ Bi, nơi có đền thờ Trịnh Cương.
Trong thời gian tới, tiềm năng trí tuệ của bộ phận này cần được khai thác tốt hơn.
Ngoài ra , bộ phận này cũng cần được gấp rút bổ sung kế cận.
c. Ngoài hai lực lượng kể trên, trong Ban Liên lạc còn có một bộ phận thứ ba nữa rất
quan trọng mà đến nay cần có sự quan tâm đặc biệt.
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Tập hợp này là một số đông chi họ có từ lâu đời ở Hà Nội: là Định Công, Phương Liệt,
Xuân La, Xuân Đỉnh ... Đây là dân bản địa, dân tại chỗ. Có chi họ đông tới vài trăm
người, có nhà thờ khang trang, có giỗ họ hàng năm, có quan hệ ruột thịt, có thuần
phong mỹ tục. Các chi họ này thực sự là Hà Nội, của Hà Nội.
Trong thời gian tới , Ban Liên lạc nên hướng về bộ phận này: tạo mối giao lưu giữa
các chi họ, tuyên truyền giáo dục hiểu biết về dòng họ, tạo nếp khuyến học, xóa đói ,
giảm nghèo, chống các tệ nạn xã hội, làm sao để mỗi chi họ là một bộ phận dân cư có
chất lượng trong cộng đồng phường xã. Trưởng tộc các chi họ cần được tham gia nhiều
hơn nữa vào Ban Liên lạc.
2. Chấn chỉnh bộ máy liên lạc
a. Về Hội đồng toàn thể Ban Liên lạc
Từ trước tới nay, Hội đòng gồm trên dưới 40 người. Đến nay, hầu hết các thành viên
đã nhiều tuổi. Do đó cần được thay thế, bổ sung bằng lực lượng trẻ và trưởng tộc các
chi họ. Số lượng nên rút khoảng 30 thành viên. Khi triển khai công tác, nếu cần thì
mời thêm chuyên gia trong hoặc ngoài thân tộc.
Sinh hoạt của Hội đồng phải giữ đúng điều lệ. Các ủy viên hội đồng cần được thông
báo tình hình và cố gắng được giao việc.
b. Về Ban Thường trực
Nên rút xuống 5 thành viên: 1 Chủ tịch, 1 phó chủ tịch luân phiên hàng năm dành
cho trưởng họ , 1 thư ký , 1 ủy viên phụ trách khối biên soạn gia phả, và 1 ủy viên
phụ trách tư liệu, tuyên truyền và tờ Thông tin họ Trịnh. Ban Thường trực , đặc biệt
là Thư ký nên có quy định sinh hoạt thường kỳ.
Trụ sở Ban Liên lạc nên nghiên cứu đặt ở các chi họ sinh hoạt tập thể của Hội
đồng hàng năm, một số hội thảo khoa học cũng nên tổ chức tại nhà thờ các chi họ.
c. Công tác tài chính
Từ trước tới nay, công tác này chưa được đặt ra một cách nghiêm túc. Chúng ta mới
có 2 lần đứng ra kêu gọi quyên góp tôn tạo, còn việc thu nghĩa vụ tài chính đảm bảo
cho hoạt động bộ máy chưa đượcđặt ra. Đến nay, chúng ta cần có tiền tối thiểu cho
Ban Liên lạc hoạt động bình thường.
3. Xúc tiến công trình biên soạn tộc phả họ Trịnh
a. Ý tưởng viết “ Tổng phả”
Ngay từ đầu mới thành lập, công tác phả tộc đã được đặt ra. Chúng ta đã nhiều lần
hướng dẫn phương pháp viết phả, giúp chỉnh tu, dịch thuật, in ấn gia phả cho nhiều
chi họ.
Hiện nay Ban nghiên cứu tộc phả đã tập trung hơn 100 bộ phả các chi họ lớn. Số
thôn làng có chi họ Trịnh liên lạc được khá đông.
Phả của 6 dòng họ lâu đời đã tu sửa dịch thuật xong. Riêng phả dòng Chúa , nếu
không kể các tập Kim Giám, Kim Tỏa bằng chữ Hán và tập “các chúa Trịnh” bằng
chữ quốc ngữ của Trịnh Như Tấu, những năm gần đây còn xuất hiện các ấn phẩm:
- Các chúa Trịnh – Vị trí và vai trò lịch sử của Phạm Xuân Huyên
- Họ Trịnh với Thăng Long của Bỉnh Di và Quang Vũ.
Các ấn phẩm có dính đến phả:
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-

Lịch sử mỹ thuật Việt Nam của Trịnh Quang Vũ
Chúa Trịnh qua các áng văn thơ ( 5 tâp) của Trịnh Xuân Tiến

Ngoài ra còn có hàng trăm bài báo, tiểu luận trong và ngoài nước được đăng tải nhiều
chứng cứ, sự kiện, di tích mới phát hiện, có ích cho việc viết phả.
Chính trên các tư liệu đã có như vậy mà một ý tưởng viết “ Tổng phả họ Trịnh” được
manh nha.
b. Những việc cần làm
Năm 2004, chúng ta có ý định tổ chức một cuộc trưng bày hơn 100 bản gia phả đã
qua tu sửa, chỉnh lý. Nhưng việc này không làm được
Đến năm 2005 lại có kế hoạch mở hội thảo khoa học về viết Tộc phả họ Trịnh, nhằm
kiểm kê , đánh giá các tư liệu hiện có, bàn cách thức viết phả, nhưng không có
người đứng ra tổ chức và thiếu tiền nên không tổ chức được.
Chúng tôi cho rằng công việc này cần được tiếp tục khởi động mạnh mẽ hơn trong
thời gian tới; trước măt là kiểm kê, xắp xếp, đánh giá các tư liệu hiện có, thống
nhất chủ trương, mục đích, phương pháp, kế hoạch , lộ trình thời gian, các điều
kiện vật chất đảm bảo để có thể biên soạn bộ tộc phả họ Trịnh trong một thời gian
ngắn nhất.

4. Kết Luận
Chúng ta đã có một thời gian chểnh mảng công việc họ. Công việc họ tiến hành cho tốt
thật khó. Các quy luật tâm linh khác với quy luật tâm lý thông thường. Tâm linh chỉ
trực nhận bằng tâm, thực thi bằng nhiệt tình. Hãy bằng tâm huyết mà khởi động trở lại
có hiệu quả hơn công tác của Ban Liên lạc họ Trịnh Hà Nội!
Tiên tổ sẽ phù hộ chúng ta!
5-5-2006”
Quả thật, đây là những dòng tâm huyết , đầy tinh thần trách nhiệm với sinh hoạt dòng họ và
còn tính thời sự ngay cả lúc này.
Tháng 9/2006 bác Trịnh Trân mất đột ngột. Ban liên lạc họ Trịnh Việt Nam (BLL HTVN) cử
ông Trịnh Hưng thay.
Năm 2008 sau khi HĐHT VN được thành lập, ông Trịnh Tất Đạt được cử làm chủ tịch BLLHT
thành phố Hà Nội, ông Trịnh Quang Cưu làm phó chủ tịch thường trưc, ông Trịnh Dương làm
PCT (QĐ số HĐT /07 ngày 27/6/2008) cùng với các ủy viên BLL HTVN đã bầu tháng 6/2006
tiếp tục hoạt động.
Ngày 16/6/2009 BLL HT Hà Nôi đổỉ thành Hội đồng họ Trịnh Thăng Long – Hà Nội (HĐHT
Thăng Long – Hà Nội) do ông Trịnh Xuân Tiến làm chủ tịch, các PCT : Trịnh Dương, Lê
(Trịnh) Hợp Hải, Trịnh Đình Tài, Trịnh Đức Cường và các ủy viên của BLL HT Hà Nôi cũ.
Tháng 5/ 2012 do bác Trịnh Đình Tài mất, bác Lê (Trịnh Hơp Hải) ốm rồi mất, HĐHT VN cử
ông Trịnh Xuân Giới làm chủ tịch cùng các PCT : Trịnh Dương, Trịnh Đức Cường, Trịnh Xuân
Dũng (Dũng Xuân La). Cuối Năm 2018 bổ sung PCT Trịnh Quốc Hải. Tháng 9/2018 đại hội
bầu ông Trịnh Dương làm chủ tịch HĐHT Thăng Long – Hà Nội.
10

1.6 Chuyển thành Hội đồng họ Trịnh Việt Nam (HĐHT VN)
Ngày 11/ 11/ 2007 đại hội Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam tổ chức tại hội trường UBND
tỉnh Thanh Hóa đổi tên thành Hội Đồng họ Trịnh Việt Nam (HĐHT VN), bầu ra 53 ủy viên
Hôi đồng do cụ Trịnh Ngọc Bích làm Chủ tịch danh dự, Ban Thường trực gồm 19 người do
ông Trịnh Đình Hưng làm Chủ tịch và 8 Phó chủ tịch.:
Danh sách HĐHT Việt Nam , các ủy viên:
1. Cụ Trịnh Ngọc Bích, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
2. GS. TS. Trịnh Tự, nguyên Phó Ban Khoa giáo TW
3. KS. Trịnh Đức Mậu, nguyên thường trực Ban LLHT Hà Nội
4. PGS. TS. Trịnh Bỉnh Di, nguyên thường trực Ban LLHT Hà Nội
5. Họa sĩ Trịnh Quang Vũ, nguyên Phó trưởng Ban LLHT Hà Nội
6. Thiếu tướng Trịnh Ngọc Huyền, nguyên Phó trưởng Ban LLHT VN.
7. KS. Trịnh Đình Hưng, nguyên Trưởng Ban LLHT VN.
8. TS. Trịnh Tất Đạt, nguyên Phó trưởng Ban LLHT VN.
9. KS. Trịnh Huy Luân, nguyên Phó trưởng Ban LLHT VN
10. KS. Trịnh Ánh Sang, nguyên Phó trưởng Ban LLHT VN
11. Ông Trịnh Tuân, nguyên Phó trưởng Ban LLHT Việt Nam
12. GS. TSKH. Trịnh Tam Kiệt, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, ĐHQG Hà
Nội.
13. Họa sĩ Trịnh Yên, Giám đốc TT UNESCO các dòng họ Việt Nam
14. KS. Trịnh Xuân Tiến, Hà Nội
15. Nhà giáo Trịnh Lương, Hà Nội
16. KS. Trịnh Đình Long, Hà Nội
17. ThS. Trịnh Đình An, Hải Phòng
18. Ông Trịnh Xuân Thắng, Vĩnh Phúc
19. Ông Trịnh Đình Thi, Hà Nam
20. Ông Trịnh Hùng Sinh, Hà Nam
21. Ông Trịnh Văn Lục, Hà Tĩnh
22. Ông Trịnh Đình Hà, Bắc Ninh
23. Ông Trịnh Văn Giỏi, Hải Dương
24. KS. Trịnh Lâu, Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật Tổng hợp Hà Nội
25. Ông Trịnh Nứa, Hà Tây
26. Ông Trịnh Quang Cưu, Hà Nội
27. Ông Trịnh Đức Cường, Hà Nội
28. Ông Trịnh Đình Tài, Định Công, Hà Nội
29. TS Xã hội học Trịnh Thị Kim Ngọc, Hà Nội
30. Ông Trịnh Tuệ, nguyên Bí thư huyện ủy Hà Trung
31. Cử nhân Trịnh Hải Thi, Tp Thanh Hóa
32. Nhà giáo Trịnh Hải, Hà Nội
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33. Ông Trịnh Đình Tiến, Hà Nội
34. TS. Trịnh Xuân Minh, Giám đốc Công ty TMC Hà Nội
35. TS Trịnh Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm tin học, Bộ BCVT
36. Nhà văn Trịnh Xuân Ba, Hà Nội
37. PGS. TS. Trịnh Mạnh, Viện trưởng Viện Hán Nôm
38. Ông Trịnh Xuân Thuận, Xuân La, Hà Nội
39. KTS. Trịnh Hồng Triển, nguyên Phó văn phòng KTS Trưởng Hà Nội
40. Ông Trịnh Xuân Lãng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
41. GS. TS. Trịnh Nhu, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng
42. Ông Trịnh Bảo, Hà Nội
43. Ông Trịnh Hồng Đoàn, nguyên Hiệu trưởng ĐHKT Hà Nội
44. Ông Trịnh Ngọc Thái, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp
45. Ông Trịnh Dương, Hà Nội
46. Ông Trịnh Dũng, Hà Tây
47. KS. Trịnh Văn Hoãn, Hải Phòng
48. PGS. TS. Trịnh Đình Tùng, Hà Nội
49. Trịnh Vĩnh Hội, hiệu trưởng trường dạy nghề Hưng Yên
50. Ông Trịnh Văn Thành - Giám đốc Công ty CP đầu tư Minh Khang
51. Ông Trịnh Xuân Tỉnh, Vĩnh Phúc
52. ThS. Trịnh Quốc Tuấn, Thanh Hóa
53. Ông Trịnh Bản, Thanh Hóa
Ban Thường trưc 19 người :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ông Trịnh Đình Hưng
Ông Trịnh Tất Đạt
Ông Trịnh Ngọc Huyền
Ông Trịnh Huy Luân
Ông Trịnh Lâu
Ông Trịnh Lương
Ông Trịnh Ánh Sang
Ông Trịnh Tam Kiệt
Ông Trịnh Đình Long
Ông Trịnh Xuân Tiến
Ông Trịnh Xuân Minh
Ông Trịnh Quang Cưu
Ông Trịnh Hải
Ông Trịnh Tuệ
Ồng Trịnh Tuân
Ông Trịnh Đình Thi
Ông Trịnh Đình Hà
Ông Trịnh Văn Giỏi
Ông Trịnh Văn Lục
Đoàn chủ tịch HĐHT VN gồm:
• Chủ tịch danh dự: Cụ Trịnh Ngọc Bích
• Chủ tịch: KS Trịnh Đình Hưng
• Các phó chủ tịch:
1. TS Trịnh Tất Đạt
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KS Trịnh Ánh Sang
KS Trịnh Huy Luân
KS Trịnh Lâu
Thiếu tướng Trịnh Ngọc Huyền
Nhà giáo Trịnh Lương
GS TSKH Trịnh Tam Kiệt
KS Trịnh Đình Long

Từ đây, HĐHT VN chỉ đạo các hoạt động dòng họ trên phạm vi cả nước. Một giai đoạn mới
bắt đầu!

II.

NHỮNG DẤU ẤN KHỞI SẮC

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển của Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam suốt 15 năm (
1992 – 2007) , nhiều sự kiện của dòng họ đã để lại những dấu ấn thể hiện sự khởi sắc trong
hoạt động dòng tộc trên phạm vi cả nước.

2.1 Tổ chức kỷ niệm hàng năm giỗ Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm
được khôi phục từ năm 1993
Lễ kỷ niệm hàng năm giỗ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm tại Phủ Trịnh ở
Vĩnh Hùng từ năm 1943 không còn được tổ chức.
Từ năm 1993, Giỗ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm bắt đầu được khôi phục
. Sự kiện này cho thấy nhận thức của xã hội Việt Nam đối với công lao của vị tiền
bối khởi nghiệp vương triều Lê Trịnh trong lịch sử nói riêng và đối với dân tộc ,
với nước Đại Việt nói chung đẫ bắt đầu có sự nhìn nhận một cách trân trọng.
Giỗ Minh Khang Thái Vương là một dịp để các thế hệ con cháu họ Trịnh có dịp
gặp nhau, giao lưu, ôn lại quá khứ hào hùng của cha ông cũng như bàn bạc về các
công việc họ , nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của dòng họ.
2.2 Hội thảo khoa học “ Các chúa Trịnh – vị trí và vai trò lịch sử”
tại Thanh Hóa năm 1995
Cuộc Hôị thảo do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Sử học Việt Nam phối hợp với Ban
Nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hóa tổ chức tại TP Thanh Hóa tháng 1 năm 1995.
Giáo dư Văn Tạo – nguyên Viên trưởng viện Sử học Việt Nam đã tổng kết Hội thảo :
“ Các Chúa Trịnh tồn tại trong lịch sử dân tộc hơn 200 năm vào các thế kỷ XVI, XVII,
XVIII. Cho đến nay, ba bốn trăm năm đã trôi qua nhưng nhận thức về các Chúa Trịnh
– vị trí và vai trò lịch sử còn nhiều điểm vẫn chưa được rõ ràng, thậm chí còn sai lệch.
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhờ không khí đổi mới của đất nước chúng ta có
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điều kiện nhìn nhận, đánh giá lại vai trò, vị trí của các Chúa Trịnh trong lịch sử Việt
Nam một các khách quan, khoa học. Vì vậy, cuộc “Hội thảo khoa học về các Chúa
Trịnh của chúng ta hiện nay thật là cần thiết, lý thú và bổ ích”. Cũng cần phải nhấn
mạnh rằng đây là cuộc Hội thảo đầu tiên về các Chúa Trịnh chứ chưa phải là duy nhất,
vì cũng như bất cứ một cuộc hội thảo nào, cũng không cho phép tự coi mình như là
tiếng nói cuối cùng.
…Gần 100 đại biểu với hơn 50 bản tham luận, hơn 30 lượt người phát biểu tranh luận
với tinh thần thực sự khách quan, khoa học và đấy trách nhiệm trước lịch sử. Hội thảo
đã thống nhất đánh giá các nội dung lớn như sau:
1. Việc các Chúa Trịnh, như lâu nay vẫn thường gọi là “tiếm quyền”, “lấn át”… vua
Lê, là cần thiết hay không cần thiết?
Hội thảo đã tranh luận sôi nổi và đi đến nhất trí rằng : Trong bối cảnh lịch sử xã hội
Việt Nam lúc đó, khi mà con cháu vua Lê không còn đủ sức để cai quản đất nước, khủng
hoảng kinh tế, xã hội diễn ra có lúc trầm trọng, nông dân khởi nghĩa triền miên, bọn
ngoại xâm không từ bỏ âm mưu xâm lược…Cả dân tộc đang cần có một chính quyền
đủ sức để bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, nhưng khi không
muốn động chạm đến ngai vàng bởi âm hưởng, đức độ của các vua Lê tiền bối, cộng
với tư tưởng “Trung quân ái quốc” đã thấm vào máu thịt các nhà nho, các tầng lớp
nhân dân. Đó là một mâu thuẫn lớn không dễ giải quyết.
Trong điều kiện xã hội Việt Nam như vậy thì việc các Chúa Trịnh từng bước “lấn át”
vua Lê là tất yếu khách quan. Thực tế lịch sử đặt ra yêu cầu các Chúa Trịnh phải nắm
thực quyền để điều hành xã hội, quản lý đất nước. Và, để phần nào giải quyết mâu
thuẫn trên, bên cạnh “lục bộ” của nhà Lê, các Chúa Trịnh đã khôn khéo đặt ra “lục
phiên” của phủ Chúa để thực sự nắm quyền hành động.
Thực tế lịch sử cho thấy, nếu chính quyền của các Chúa Trịnh không hợp lòng dân,
không đảm đương nổi nhiệm vụ quản lý đất nước, điều hành đất nước, ổn định đời sống
xã hội (tất nhiên chỉ có mức độ) thì không thể tồn tại tới hơn 200 năm.
2. Những công lao đóng góp của các Chúa Trịnh đối với lịch sử Việt Nam thế kỷ
XVI, XVII, XVIII.
+ Về đối nội: Đã giữ được kỷ cương, phép nước để xã hội phong kiến Việt Nam vẫn tồn
tại và phát triển.
+ Về đối ngoại: Giữ gìn được độc lập dân tộc, không những không bị Trung Quốc xâm
lược mà còn bảo vệ được lãnh thổ quốc gia (như việc đòi lại được khu mỏ đồng Tụ
Long mà Trung Quốc đã chiếm dụng).
+ Phát triển đất nước: Đã tiến hành được một số cải tiến, đổi mới mà tiêu biểu là Trịnh
Cương. Đã cải tiến quản lý kinh tế tài chính, cải tiến bộ máy quản lý hành chính, cải
tiến chế độ giáo dục thi cử, nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân tài. Cải tiến ít nhiều
tổ chức quân sự, tăng thêm tiềm lực quốc phòng.
Phố Hiến – Kinh Kỳ thời kỳ này được mở mang và phát triển sầm uất là biểu hiện của
những chính sách tiến bộ về kinh tế của các Chúa Trịnh. Tuy nhiên những cải tiến đổi
mới ấy đều có những cố gắng nhưng hiệu quả chưa cao, và cũng chỉ là “giải pháp tình
thế” nhất thời, chưa đến tầm của một cuộc cải cách đổi mới toàn diện.
3. Những gương mặt nổi bật trong dòng dõi các Chúa Trịnh:
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Bước đầu Hội thảo thừa nhận một số nhân vật trong dòng các Chúa Trịnh đã có những
cống hiến trong các lĩnh vực cho đất nước:
– Trịnh Sâm, Trịnh Cương vừa là nhà quản lý, vừa là nhà thơ có ít nhiều cống hiến
trong các lĩnh vực văn học.
– Trịnh Ngọc Thị Trúc với “Chi nam ngọc âm giải nghĩa” vừa có tính văn học, vừa có
tính “từ điển” học và “Phật huyết bảo phục mẫu âm” của Trịnh Quán cũng có cống
hiến nhất định về văn hóa. Đó là những phát hiện mới mẻ trong Hội thảo này.
Về quân sự, họ Trịnh tuy có những cải tiến về mặt tổ chức, nhưng nhìn chung vẫn không
mạnh. Tuy nhiên, Trịnh Tùng nổi bật lên là nhà quân sự tài ba thì Hội thảo đều nhất trí
đánh giá.
4. Sau khi làm rõ thêm một bước công lao đóng góp cảu các Chúa Trịnh, Hội thảo
kiến nghị:
a. Đây là Hội thảo khoa học đầu tiên đánh giá lại vị trí, vai trò các Chúa Trịnh, đã giải
quyết được một số vấn đề cơ bản về những đóng góp của các Chúa Trịnh đối với lịch
sử dân tộc Việt Nam thế kỷ XVI, XVII. XVIII. Vì vậy biên soạn các giáo trình lịch sử,
sách giáo khoa lịch sử về các Chúa Trịnh cần phải có sự sửa chữa lại cho đúng mức
hơn. Trong nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy, lịch sử, chúng ta đã bỏ dùng từ “Ngụy”,
“nhuận” đối với nhà Hồ, nhà Mạc, nhà Tây Sơn. Đối với các Chúa Trịnh, cũng cần
phải sửa chữa lại cho đúng với thực tế lịch sử.
b. Ghi công lao họ Trịnh bằng cách lấy tên một số danh nhân họ Trịnh đặt cho các
đường phố.
c. Những di tích lịch sử các Chúa Trịnh để lại như Nghè Vẹt, đền thờ Thái Tể Hoàng
Đình Ái, Phủ Trịnh, đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng được
xếp hạng là di tích lịch sử cấp Quốc gia và có sự đầu tư thích đáng, khẩn cấp để bảo
vệ và tôn tạo. Đồng thời cần phải quy hoạch lại và công nhận . Tổ chức sưu tầm và giới
thiệu các tác phẩm văn học điêu khắc thời Lê – Trịnh”.
Cuộc Hội thảo “ Các chúa Trịnh – vị trí và vai trò lịch sử” mở đầu giai đoạn mới trong
sự nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan về những đóng góp lớn lao của các chúa
Trịnh cho dân tộc, cho đất nước suốt một phần tư thế kỷ, mà lâu nay đã bị sai lệch ,
định kiến không tốt qua lăng kính của các dòng họ và triều đại khác. Cuộc hội thảo này
có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tầm nhìn và những nỗ lực của các vị lãnh đạo Ban Liên lạc
họ Trịnh Việt Nam thời kỳ đó, đứng đầu là ông Trịnh Tự và các vị khác.

2.3 Phủ Trịnh và Nghè Vẹt được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia
năm 1995
Sau cuộc hội thảo “ Các chúa Trịnh – vị trí và vai trò lịch sử” , Ban Liên lạc họ Trịnh
Thanh Hóa và Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam phối hợp xúc tiến làm thủ tục xin cấp
bằng công nhận di tích Lịch sử- Văn hóa cho quần thể Phủ Trịnh , Nghè Vẹt.
Ngày 26/6/1995 Bộ Văn Hóa Thông tin có Quyết định số 2233/QĐ/BT công nhận Phủ
Trịnh và Nghè Vẹt là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia. Bằng công nhận Di tích
Lịch sử - Văn hóa Phủ Trịnh và Nghè Vẹt ban hành ngày 28/9/1995.
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2.4 Tìm được mộ của chúa Trịnh Sâm năm 1994 – 1996, xây lăng mộ năm
2001
Năm 1987 có người dân ở xã Quý Lộc đào móng làm nhà ở “Bái Khua Rèn” phát hiện ngôi
mộ cổ. Đoàn khảo cổ của tỉnh Thanh Hóa đã khai quật và khảo cứu , kết luận là mộ của chúa
Trịnh Sâm và đem táng tại chân núi “ Đùm cơm trái cà” . Năm 1996, ông Lê Hợp Hải ( Trịnh
Hải) một hậu duệ của chúa Trịnh Sâm, cùng chính quyền xã Quý Lộc và 17 chi họ Trịnh ở địa
phương đã chuyển phần mộ chúa lên khu đất cao rộng, làm đường vào. Năm 2001 khu lăng mộ
chúa Trịnh Sâm được xây dựng và hoàn thành ngày 25/7/2001.

2.5 Tạc tượng Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm năm 1996
Thực hiện tâm nguyện của thân tộc họ Trịnh Việt Nam, tưởng nhớ công đức to lớn của
tổ tiên , ngày 16 tháng 7 năm 1995 , Thường trực Ban liên lạc họ Trịnh đã họp tại 28 Ngõ Đình
Đông, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội thống nhất quyết định tiến hành tạc tượng Đức Thế tổ
Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm. Bức tượng được tạc theo phác họa tâm linh của con
cháu nhà Trịnh, ngồi trên chiếc ngai cổ mang từ Phủ Trịnh Vĩnh Hùng, bằng gỗ mít liền khối,
được yểm tâm theo phong tục.
Ngày 30 tháng 3 năm 1996, bức tượng Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm hoàn
thành. Ngày 17 tháng 2 năm Bính Tý ( AL) con cháu họ Trịnh rước tượng Minh Khang Thái
Vương về Phủ Trịnh tại Vĩnh Hùng..

2.6 Tạc tượng 11 chúa Trịnh và rước về Phủ Trịnh năm 2005
Từ đầu thập niên 2000, Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam và ông Trịnh Doanh, trưởng tộc họ
Trịnh thuộc dòng chúa Trịnh Căn ở làng Yên Lộ, Hà đông đã có ý tưởng và vận động thân tộc
tạc tượng 11 chúa Trịnh để thờ cùng tượng Minh Khang Thái vương trịnh Kiểm tại Phủ Trịnh.
Đầu năm 2005, công việc tạc tượng được hoàn tất tại làng Vũ Lăng là làng chuyên nghề tạc
tượng . Trước ngày giỗ Minh Khang Thái Vương 18/2 AL năm 2005, việc đón rước tượng 11
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chúa Trịnh và thủ tục hô thần nhập tượng đã được tiến hành tại Phủ Trịnh. Hòa Thượng Thích
Đạo Hòa ( người họ Trịnh) trụ trì chùa Phúc Lâm (gần chùa Thầy) chủ trì lễ yểm tượng, và
vị Hòa Thượng trụ trì chùa Tường Vân ở Vĩnh Lộc đón tượng các chúa từ ngã ba đường cái
vào Phủ Trịnh.
Tượng 12 chúa Trịnh an vị trong bàn thờ Phủ Trịnh đã đáp ứng được nguyện vọng của thân
tộc Trịnh cả nước.

2.7 Tìm được mộ của chúa Trịnh Cương năm 2001
Từ năm 2001, nhà giáo Trịnh Hải (Lê Hợp Hải) đã đến gia đình họ Lại , nơi có mộ phần của
chúa Trịnh Cương xin phép thắp hương và xây dựng hiện trạng ngôi mộ. Đến tháng 2/2007
gia đình đã đồng ý cho xây lăng mộ và ông Hải đã xây dựng tường đá bao quanh ngôi mộ,
nhà bia và khuôn viên rộng gần 30 m2.

2.8 Bản tin “ Thông tin họ Trịnh”
Tháng 3 năm 2002, Ban Liên lạc họ Trịnh phát hành Bản tin “ Thông tin họ Trịnh” số đầu
tiên, nhân dịp kỷ niệm ngày giỗ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm (18 tháng 2 AL năm
Nhâm Ngọ - 2002). Bản tin “ Thông tin họ Trịnh” do ông Trịnh Bỉnh Di điều hành một ban
biên tập, lo liệu từ nguồn tài liệu, thông tin, viết, biên tập, in ấn và phân phối, phát hành tới
các thành viên Ban Liên lạc họ Trịnh, Hội đồng họ Trịnh, các chi họ ở địa phương. Do thực tế
Bản tin được thực hiện theo phương thức tự biên, tự diễn, nên tùy điều kiện, mỗi bản tin có số
lượng trang nhiều, ít khác nhau, kích thước khác nhau, trình bày bìa khác nhau. Càng về sau ,
một mình bác Trịnh Bỉnh Di miệt mài vối công tác biên tập, in ấn Thông tin họ Trịnh. Sau đó
, ông Trịnh Tất Đạt tiếp nối công việc của cụ Trịnh Bỉnh Di.
Trong một bản báo cáo viết năm 2010, ông Trịnh Đức Cường, một thành viên trong Ban
biên tập Bản tin cho biết, trong một văn bản viết tay:
“ Bản tin đã phát hành được 20 số theo thứ tự thời gian:
-

Từ năm 2002 đến năm 2006 phát hành được 14 số, do Ban Liên lạc họ Trịnh Hà Nội
xuất bản.
Từ năm 2006 đến năm 2008 phát hành 4 số do Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam. ( Sau
đổi tên thành Hội đồng họ Trịnh Việt Nam) xuất bản .
Từ Quý 3 năm 2009 đến Quý 4 năm 2009 phát hành 2 số, do Do Hội đồng họ Trịnh
Thăng Long – Hà Nội Xuất bản.
Năm 2010 xuất bản Bản tin số 21.
Nội dung Bản tin giới thiệu về các dòng họ Trịnh ở các địa phương, các danh nhân họ
Trịnh từ quá khứ tới hiện tại, nội dung các cuộc hội thảo khoa học về các chúa Trịnh
nói chung và một số chúa Trịnh như chúa Trịnh Tùng, chúa Trịnh Cương, chúa Trịnh
Sâm... đã đuọc tổ chức ở Thanh Hóa và ở Hà Nội. Bản tin còn giới thiệu nhiều tộc phả
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của các chi họ Trịnh ở nhiều miền của đất nước, nhằm đáp ứng một phần việc nối và
ghép phả của các thế hệ và chi họ Trịnh khác nhau. Bản tin cũng trình bày quá trình
hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức của Ban điều hành và chỉ đạo họ Trịnh ở các
địa phương vả Trung ương, mang tên Ban Liên lạc họ Trịnh trước đây và Hội đòng họ
Trịnh bây giờ ( 2010) .
Việc thăng trầm trong quá trình phát hành các bản tin “ Thông tin họ Trịnh” có nhiều
nguyên nhân về mạng lưới cộng tác viên. Mạng lưới phát hành, và tài chính v.v...mà
chúng ta phải tiếp tục rút kinh nghiệm.
Tuy nhiên , việc ra ấn phẩm “ Thông tin họ Trịnh” số 21 vẫn là một cố gắng tiếp nối
duy trì và phát triển công tác thông tin tư liệu .Hy vọng rằng các số sau 22,23 v.v... sẽ
được tiếp tục khơi thông vào năm 2011 trở đi.”
Trong hoàn cảnh khó khăn về lực lượng và điều kiên vật chất kỹ thuật, cái tâm phục vụ công
việc họ của bác Trịnh Bỉnh Di, Trịnh Tất Đạt và các cộng sự thật đáng nể phục.
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Một số bản “ Thông tin họ Trịnh” ( Bìa )

2.9 Hành cung Cổ Bi – Bước đầu tôn tạo
Với sự tác động của Ban Liên lạc họ Trịnh Hà Nội và Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam đã có
những việc xúc tiến quá trình tôn tạo Hành cung Cổ Bi:
-

-

Ngày 18/2 (ÂL) năm Kỉ Mão 1999, với tinh thần bảo vệ di sản văn hoá dân tộc và tưởng
niệm chúa Trịnh Cương, nhân dân thôn Bình Minh (thị trấn Trâu Quỳ) đã góp công
sức, tiền của để dựng lại ngôi điện ( đình làng thờ chúa Trịnh Cương là Thần hoàng)
trên nền hành cung Cổ Bi, tôn tạo cảnh quan di tích khang trang, đẹp đẽ. Hướng tới kỉ
niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, năm 2000, di tích lại được tiếp tục tu bổ sân
thềm, tường bao khuôn viên và trồng thêm nhiều cây xanh.
Tháng 10/2006, các nhà khảo cổ đã mở đợt điều tra, thám sát, khai quật khảo cổ tại
Hành cung Cổ Bi, trong đó tập trung thám sát và khai quật ở khu vực trung tâm của
đình Bình Minh, nơi có nhiều di vật xuất lộ, đặc biệt là xung quanh vị trí liền kề với
hàng tượng thú. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu còn khảo sát khu vực phụ cận với bán
kính khoảng 5 km để tìm hiểu vết tích liên quan đến Hành cung Cổ Bi thuộc địa phận
thôn Hội,thôn Cam, thôn Vàng (xã Cổ Bi), thôn Cửu Trù và Việt Thành (thị trấn Trâu
Quỳ), và Lăng mộ bà Quận chúa Trương Thái Phi (di tích Từ Vũ, Văn Lâm, Hưng
Yên). Kết quả nghiên cứu bước đầu đã xác định phạm vi phân bố của di tích, với sự
"hiện diện" của Hành cung Cổ Bi thời Lê, làm rõ hơn tính chất, niên đại, quá trình tồn
tại và nhiều vấn đề liên quan đến di tích. Tại các hố đào thám sát, các chuyên gia đã tìm
thấy vết tích cư trú văn hoá Đông Sơn và nhiều dấu tích kiến trúc các
thời Trần, Lê, Nguyễn...

19

2.10
Tổ chức Lễ Cầu an, Cầu siêu, Cầu phúc tại Phủ Trịnh năm 2007
Trong dịp lễ Vu Lan tháng 7 năm Đinh Hợi ( 2007) , Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam
phối hợp với địa phương đã tổ chức Lễ Cầu an, Cầu siêu, Cầu phúc tại Phủ Trịnh,
Vĩnh Hùng, Thanh Hóa. Đây là một sự kiện lớn về tâm linh đối với thân tộc Trịnh
Việt Nam.

2.11
Vinh danh những tấm lòng vàng giai đoạn đầu khởi phát
Công cuộc vận động, kết nối thân tộc Trịnh trong giai đoạn 1992 – 2007, cùng làm
việc họ, “ vấn tổ tìm tông”, tổ chức các cuộc hội thảo ở tầm quốc gia để nhìn nhận lại
vai trò lịch sử và công lao to lớn của các chúa Trịnh và các danh nhân họ Trịnh đóng
góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và phát huy truyền tống oanh liệt của
dòng tộc là những việc “ vạn sự khở đầu nan”. Nhờ có những tấm lòng vàng, với ý chí
kiên cường, đầy bản lĩnh và trình độ cao , Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam đã gây dựng
lực lượng, khơi dậy các nguồn lực, tổ chức những hoạt động ban đầu rất có ý nghĩa,
khai mở được hướng phát triển sinh hoạt họ Trịnh Việt Nam ngày càng tốt hơn.
Các thế hệ thân tộc Trịnh ngày nay và mai sau ghi nhận và vinh danh các vị lãnh đạo
Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam đã đóng góp xứng đáng cho công cuộc khai mở thời
gian qua. Đó là các vị:
1) Trịnh Đình Đản
2) Trịnh Tự
3) Trịnh Trân
4) Trịnh Ngọc Bích
5) Trịnh Bỉnh Di
6) Trịnh Quang Vũ
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