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THANH NIÊN HỌ TRỊNH TP HỒ CHÍ MINH  

HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI 

Trịnh Văn Tú  

( Ban Thanh niên HĐHT Tp HCM ) 

 

Giao lưu kết nối   

Từ năm 2017, theo đề xuất  của các thân tộc trẻ sinh sống ở khu vực Tp Hồ Chí Minh, chủ 

tịch HĐHT phía Nam thống nhất chủ trương thành lập một tổ chức Trịnh tộc trẻ phía 

Nam.Tháng 8/2017 thanh niên Trịnh Tộc đang sinh sống và làm việc tại Tp HCM đã tổ 

chức buổi gặp mặt giao lưu tại 206 Bình Quới - Thanh Đa . Tham dự buổi gặp mặt có   các 

vị lãnh đạo HĐHT phía Nam cùng bà con Trịnh tộc đang sinh sống làm việc tại Tp . Đây 

là tiền đề đánh dấu sự hình thành  phong trào Thanh Niên Trịnh Tộc các tỉnh phía nam nói 

chung , Tp HCM nói riêng. 

 

 

: 

 

 
Giao lưu kết nối thân tộc  năm 2017 

 

Năm 2018, qua nhiều lần bàn bạc thống nhất ,thanh niên Trịnh Tộc tại Tp HCM đã thành 

lập Ban Vận Động  - Tuổi Trẻ Trịnh Tộc Phía Nam . 

Tháng 8/2018, Ban Vận động  tổ chức cuộc gặp mặt lớn,  với sự tham dự của đại diên  

HĐHT VN , HĐHT Phía Nam , CLB Nữ Trịnh VN cùng đông đảo bà con Trịnh Tộc đang 

sinh sống tại Tp HCM và các tỉnh phía Nam . Buổi gặp mặt đã thảo luận  dự thảo quy chế 

hoạt động của Tuổi Trẻ Trịnh Tộc phía Nam đồng thời ra mắt Ban vận động Tuổi Trẻ Trịnh 

Tộc Phía Nam trực thuộc HĐHT Phía Nam do ông Trịnh Quốc Trấn làm trưởng ban. 
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Cuộc gặp mặt năm 2018 

 

Hoạt động của Ban vận động Tuổi Trẻ Trịnh Tộc Phía Nam 

Năm 2018 và 2019, Ban vận động  đã tổ chức các hoạt động hướng về dòng họ: 

- Tích cực hỗ trợ HĐHT Phía Nam trong việc kết nối bà con họ tộc tại các tỉnh ; tổ chức 

đón tiếp và giao lưu với bà con thân tộc các nơi  có dịp đến  Tp HCM công tác; tổ chức 

thăm hỏi ốm đau bệnh tật, tang hiếu bà con thân tộc tại Tp HCM và các tỉnh lân cận. 

- Cử đoàn đại biểu về dự đại hội Tuổi Trẻ Trịnh Tộc VN tại Thanh Hoá (12/2018)  

- Tham gia tìm hiểu và thăm quan các di tích lịch sử dòng họ , các chi họ tại Thanh Hoá, 

Hải Dương, Hải Phòng. 

 

 

- Tổ chức đón tiếp các lãnh đạo HĐHT VN , HĐHT các tỉnh và bà con thân tộc các tỉnh về 

Tp HCM tham dự sự kiện của dòng họ ( 12/2018) 

- Cử đại diện tham gia cùng đoàn HĐHT phía Nam về dự lễ khánh thành lăng mộ chúa 

Trịnh Doanh và tham dự lễ giỗ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm 17/2/2019 , thăm 

viếng các di tích dòng họ tại Thanh Hoá. 
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Ban Thanh niên Trịnh tộc TPHCM cùng HĐ Họ Trịnh Phía Nam về dự Lễ khánh thành 

Lăng mộ Chúa Trịnh Doanh đợt 1 

 

 

- Thăm viếng , kết nối giao lưu các chi họ Trịnh  ở  Củ Chi 

- Nhiều cá nhân tham gia đóng góp xây dựng lăng mộ chúa Trịnh Doanh , Đền Đông , Đền 

thờ cụ Trịnh Tú , thếp vàng tại Nghè Vẹt  

- Tham gia BTC góp phần cùng HĐHT phía nam tổ chức thành công đại hội HĐHT Phía 

nam và thành lập HĐHT Tp HCM ngày 28/7/2019 tại  Tp HCM  

 

 Ban Thanh Niên Trịnh Tộc Tp HCM  ra mắt và hoạt động 

Đại hội đại biểu  HĐHT phía Nam ngày 28/7/2019 hoàn thành sứ mệnh giai đoạn 2011-

2019  và  BVĐ Tuổi Trẻ Trịnh Tộc Phía Nam cũng kết thúc sứ mệnh của mình 

  Ngày 28/7/2019 HĐHT Tp HCM được thành lập và từ đây theo quyết định của HĐHT Tp 

HCM , Ban Thanh Niên Trịnh Tộc Tp HCM ra đời do ông Trịnh Văn Lấn làm Trưởng ban với 

nòng cốt nhân sự được kế thừa từ BVĐ Tuổi Trẻ Trịnh Tộc Phía Nam và một số uỷ viên HĐHT 

Phía Nam trước đây. 

Hoạt động của Ban Thanh niên Trịnh Tộc Tp HCM tiếp nối Ban vận động tuổi trẻ Trịnh tộc 

phía Nam  từ ngày chính thức thành lập ( 28/7/2019):  Cử đại diện tham gia chương trình Mùa Hè 

Tím lần 4 tại tỉnh Thái Bình do BTN Trịnh Tộc VN tổ chức;  thăm hỏi ốm đau bệnh tật thân tộc 

tại Tp HCM;  cùng HĐHT Tp HCM tham dự đại lễ An Vị bài vị và bát nhang  và trồng cây lưu 

niệm tại Nghè Vẹt - Thanh Hoá ;  thăm viếng đền thờ Quan Thái bảo  Trịnh Tú tại tỉnh Ninh Bình. 

 

Chương trình hành động hướng tới dòng tộc 

Dưới sự chỉ đạo của HĐHT Tp HCM, Ban Thanh niên bắt đầu triển khai chương trình hoạt 

động với một số nội dung sau đây: 

- Hỗ trợ HĐHTVN lập danh sách gia phả các chi họ Trịnh mà các thành viên thanh niên có 

thể kết nối,  phục vụ cho nhu cầu của thân tộc Trịnh muốn nối phả, tìm tông; kể cả việc hỗ 

trợ thân tộc  lập gia phả chi họ hoặc gia tộc của mình 

- Kết nối, giao lưu các doanh nhân, doanh nghiệp họ Trịnh để biết ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh, nguồn lực, thế mạnh của nhau, tạo điều kiện hợp tác làm ăn, thông qua việc hưởng 

ứng việc lập cơ sở dữ liệu doanh nhân , doanh nghiệp họ Trịnh do HĐHT TpHCM khởi 

xướng trong phiên họp đầu tiên của HĐ ngày 23/8/2019. 
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- Công tác thông tin , truyền thông : cung cấp thông tin kịp thời về các hoạt động của 

HĐHTVN, HĐHT TP HCM và HĐHT các địa phương khác để bà con thân tộc biết được 

và thang gia, truy cập thường xuyên trang thông tin điện tử của HĐHTVN ( trinhtoc.com) 

và các trang mạng xã hội, góp phần đảm bảo thông tin với tinh thần đoàn kết, xây dựng 

dòng tộc, tránh các biểu hiện lệch lạc gây mất đoàn kết nội bộ.. 

- Khuyến khích thanh niên Trịnh tộc giúp nhau khởi nghiệp, nâng cao trình độ nghề nghiệp, 

học vấn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và làm giàu đàng hoàng. 

Kỳ vọng của HĐHTVN và HĐHT TpHCM đối với  Thanh niên họ Trịnh TpHCM  rất lớn. 

Ban Thanh niên họ Trịnh TpHCM sẽ nỗ lực đóng góp bằng hành động thực tiễn và hy vọng 

sẽ đạt được kết quả tương xứng với khả năng của mình. 

Tháng 8 năm 2019   

 

 

 

 

 

 

 


