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CỘNG ĐỒNG HỌ TRỊNH TRÊN QUÊ HƯƠNG NGHỆ AN  

 

                                                            Trịnh Văn Cát 

                                          Hội đồng Họ Trịnh tỉnh Nghệ An 

  

 

          I . Sơ lược về họ Trịnh Nghệ An. 

          Theo sử phả của các Chi họ, người họ Trịnh đến sinh cơ, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An bắt đầu vào thế kỷ XV, tập trung nhiều nhất vào thế kỷ thứ XVI, XVII. Dòng họ đầu tiên trên 

đất Nghệ An là Trịnh Quỳnh Lưu (1423), tiếp đó là dòng họ Trịnh Lạng Khê, Thanh Chương 

(1533). Đặc điểm chung các Chi tộc Trịnh di chuyển từ phía Bắc vào Nghệ An; nguồn gốc chủ 

yếu xuất phát từ Thanh Hoá, Vĩnh Phúc.   

          Thống kê sơ bộ, Họ Trịnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 14.000 người (trong 

đó có 7.000 đinh nam, 7.000 nhân nữ); có 33 chi họ, sinh sống trên địa bàn 10 huyện, thành, bao 

gồm: Quỳnh Lưu 01 chi họ, Diễn Châu 6 chi họ, Yên Thành 3 chi họ, Nghi Lộc 4 chi họ, Cữa Lò 

2 chi họ, Hưng Nguyên 6 chi họ, Nam Đàn 5 chi họ, Thanh Chương 4 chi họ, Tân Kỳ 2 chi họ, TP 

Vinh chưa thành lập các chi họ nhưng có đông người Họ Trịnh cư ngụ trên địa bàn. Địa bàn có 

người Họ Trịnh sinh sống đông nhất là huyện Thanh Chương có gần 6.000 người.  

        Trải qua nhiều biến cố, thăng trầm của lịch sử người họ Trịnh trên đất Nghệ An vẫn kiên 

trung, bất khuất duy trì sự sinh tồn của dòng họ và tham gia tích cực công cuộc bảo vệ, xây dựng 

đất nước; sáng tạo, linh hoạt trong mọi hoạt động, không ngừng phát triển trên mọi mặt đời sống, 

xã hội; đồng hành cùng quê hương, đất nước và xây dựng dòng họ phát triển phồn vinh.  

        Trước phong kiến có 3 Cử nhân, 28 Tú tài Nho, có 04 người làm Giáo thụ, 5 người làm Tổng 

giáo, 21 người làm thầy Đông y giỏi, có 48 người đi dạy học, 02 người đỗ đầu Xứ, có 4 Quan Hiệp 

cầm quân đi đánh giặc được Nhà Vua sắc phong và có Đền thờ riêng. 

        Thời đại phong kiến có 11 quan huyện, 03 quan phủ, có 4 người được tôn thờ Thành hoàng 

Làng, Thượng, Trung đẳng thần. Ngoài ra có một số người quan Võ trong triều đình, có người là 

Thầy lý, Thầy phán, Thầy địa lý, Lý Trưởng, Bang Tá, Chánh Tổng, Phó tổng… 

         Ngày nay con cháu họ Trịnh Nghệ An vẫn kế thừa và phát huy truyền thống của các bậc tiền 

nhân chuyên tâm rèn đức luyện tài, cần mẫn chăm lo học tập, hướng tới mục tiêu thành đạt. Số 

con cháu tốt nghiệp THPT hàng năm chiếm tỷ lệ cao, học sinh giỏi các cấp ngày càng nhiều. Hàng 

trăm con cháu có trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ... Tính đến nay đã có 36 tiến sỹ; 8 Phó 

giáo sư, Tiến sĩ; 01 Nhà giáo nhân dân; 01 Nghệ sĩ nhân dân; 01 Giải thưởng Hồ Chí Minh…nhiều 
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tướng lĩnh trong công an, quân đội. Trong dân chính có 02 thứ trưởng, 04 Vụ trưởng, 3 Giám đốc 

sở, nhiều người giữ các chức vụ quan trọng khác như; Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng, phó phòng ban, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, nhiều người là Tổng giám đốc; 

Chánh, phó Giám đốc các doanh nghiệp, trên 200 người là thầy thuốc, giáo viên, cán bộ quản lý 

giáo dục từ Mầm non đến Đại học… 

         Con cháu Họ Trịnh Nghệ An tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt 

các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ người công dân; giữ gìn 

thuần phong mỹ tục, cùng phát huy nét đẹp truyền thống lâu đời; tích cực trong công tác; cần cù 

lao động sản xuất, nâng cao đời sống, có nhiều đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, 

chống Mỹ và công cuộc xây dựng CNXH cũng như xây dựng quê hương, đất nước. Hiện nay con 

cháu trong dòng họ phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, có nhiều doanh nhân, nghệ nhân uy tín; có 

nhiều người là chủ các trang trại, doanh nghiệp làm ăn lớn, đời sống mọi gia đình nâng cao rõ rệt, 

tuổi thọ ngày càng nâng lên. Tổng hợp sơ bộ đến cuối năm 2018, trong 3.487 hộ gia đình dòng Họ 

Trịnh Nghệ An, có 940 hộ giàu, 988 hộ khá, 1.528 hộ trung bình, chỉ còn 31 hộ nghèo, chiếm tỷ 

lệ 0,9%. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2018 đạt 87%, trong đó có hơn 15% gia đình văn hóa tiêu 

biểu. 

         Dẫu ở đâu con cháu vẫn luôn hướng về cội nguồn. Với tình cảm uống nước nhớ nguồn, nhân 

sinh do tổ, hàng năm con cháu nội ngoại trong dòng họ đều duy trì phong tục giổ Tổ, tri ân tiên tổ 

và công đức tiền của, hiện vật có giá trị phục vụ hương khói, xây dựng từ đường và duy trì các 

hoạt động của dòng họ. Đến nay 33/33 chi họ có nơi thờ tự trang nghiêm. Nhìn chung Tú thờ 

khoáng đạt, khang trang, bề thế, có khá đầy đủ về đồ tế khí vật dụng, xứng đáng là cội nguồn linh 

thiêng nơi thờ cúng để con cháu phụng sự tiên tổ và đoàn kết dòng tộc. Nhiều chi họ đã đầu tư 

hàng tỷ đồng để xây dựng, tu sửa nơi thờ tự, mở rộng khuôn viên phục vụ trước mắt và lâu dài, 

điển hình như: Chi họ Quỳnh Lưu, chi họ Thanh Phong 1, Lạng Khê - Thanh Chương, chi họ Cữa 

Lò… 

         Bà con trong dòng Tộc Trịnh sống chan hòa, đoàn kết trong cộng đồng làng mạc luôn quan 

tâm theo dõi, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đơn chiếc; tham gia tất cả các hoạt động 

hội đoàn của các tổ chức chính trị-xã hội của địa phương, đoàn kết cùng các dòng họ khác trên địa 

bàn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt các chính sách kế hoạch 

hóa dân số, bình đẳng giới, chống bạo hành trong gia đình …Việc hiếu, việc hỷ của từng gia đình 

được thực hiện theo Qui ước dòng tộc và theo nghi thức cổ truyền dân tộc văn minh và tiết kiệm.  

         Các chi họ đã tổ chức huy động thành lập quĩ khuyến học, duy trì chế độ khen thưởng cho 

các cháu có thành tích học giỏi, xuất sắc trong học tập. Qua phong trào thi đua trong học tập, nhiều 

cháu đã đạt được những thành tích học tập xuất sắc và đã được HĐGT khen thưởng học sinh giỏi 
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các cấp, điển hình như: Chi họ Trịnh Lạng Khê, Thanh Chương; chi họ Trịnh Đăng Hưng Lợi; Chị 

họ Trịnh Diễn Hồng, Chị họ Trịnh Hưng Chính … 

          Các chi họ trên địa bàn tỉnh cơ bản đã xây dựng và bàn hành Quy ước của dòng họ để duy 

trì các hoạt động và xây dựng phong cách nếp sống trong dòng tộc cho con cháu thực hiện. Trên 

cơ sở nội dung Quy ước các chi họ con cháu trong dòng tộc tuân thủ, chấp hành, phấn đấu thực 

hiện và tạo nên khuôn phép của một tổ chức khép kín; hoạt động hiệu quả, thiết thực, dân chủ, 

minh bạch trong các hoạt động. Tạo nên bầu không khí ấm áp, đoàn kết dòng họ tập hợp mọi người 

xích lại gần nhau hơn.   

         2. Những dấu ấn 12 năm hoạt động của Hội đồng Họ Trịnh tỉnh Nghệ An:  

         Hội đồng Trịnh tộc tỉnh Nghệ An hình thành đi vào hoạt động hơn 12 năm, đã trải qua 03 kỳ 

đại hội.  

         Vào ngày 28 tháng 12 năm 2007 hình thành Hội đồng Lâm thời. Sáng lập viên đầu tiên hình 

thành Hội đồng Trịnh tộc Nghệ An là ông Trịnh Huy Thục và ông Trịnh Đăng Thiện, phối hợp 

cùng các ông Trịnh Xuân Sơn, Trịnh Văn Thành, Trịnh Phương Huy, Trịnh Văn Tân…hình thành 

bộ máy lâm thời để tập hợp và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội, đại biểu Họ Trịnh tỉnh Nghệ 

An lần thứ nhất. Đây là giai hết sức khó khăn để hình thành một tổ chức mới. Người họ Trịnh trên 

đất Nghệ An vô cùng trân trọng những kết quả bước đầu Hội đồng họ Trịnh Lâm thời đã dành 

được. 

        Ngày 16 tháng 3 năm 2008 hội đồng Lâm thời đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Trịnh tỉnh 

Nghệ An lần thứ nhất. Đây là dấu mốc lịch sử chính thức thành lập Hội đồng Họ Trịnh tỉnh Nghệ 

An. Đại hội đã bầu 21 thành viên của Hội đồng. Ông Trịnh Xuân Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám 

đốc sở Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An được bầu làm Chủ tịch danh dự; ông Trịnh Huy Thục, Đại tá, 

nguyên Trưởng phòng Công Binh, Quân khu 4 được bàu làm Chủ Tịch Hội đồng. Các phó chủ 

tịch gồm ông: Trịnh Đăng Thiện, Trịnh Phương Huy, Trịnh Xuân Giáo, Trịnh Xuân Thành và 15 

thành viên hội đồng đại diện các chi họ và các lĩnh vực khác.  

         Đại hội đại biểu họ Trịnh tỉnh Nghệ An lần thứ 2 vào tháng 3 năm 2013. Đại hội đã đánh giá 

kết quả hoạt động nhiệm kỳ thứ nhất, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ thứ 2 và kiện toàn 

tổ chức Hội đồng. Đại hội đã bầu 29 thành viên Hội đồng, ông Trịnh Xuân Sơn, tiếp tục được bầu 

làm Chủ tịch danh dự; ông Trịnh Huy Thục tiếp tục được bầu làm Chủ Tịch Hội đồng, các phó 

chủ tịch gồm ông: Trịnh Đăng Thiện, Trịnh Phương Huy, Trịnh Xuân Giáo, Trịnh Xuân Thành và 

23 thành viên hội đồng đại diện các chi họ, các lĩnh vực khác.  

         Tháng 2 năm 2016 Hội đồng Trịnh tộc tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Trịnh tỉnh Nghệ 

An giữa nhiệm kỳ để đánh giá kết quả hoạt động 3 năm nhiệm kỳ thứ 2, đề ra phương hướng, hoạt 
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động thời gia tới và kiện toàn tổ chức Hội đồng. Đại hội đã bầu 36 thành viên Hội đồng, 05 thành 

viên ban Cố vấn. Ông Trịnh Huy Thục được bầu làm Trưởng ban Cố vấn, Ông Trịnh Văn Long 

được bầu làm Chủ tịch Hội đồng. Các phó chủ tịch gồm ông: Trịnh Đăng Thiện, Trịnh Phương 

Huy, Trịnh Xuân Giáo, Trịnh Xuân Thành, Trịnh Hoàng, Trịnh Dương, Trịnh Chính, Trịnh Hồng 

Lựu, Trịnh Dũng và 24 thành viên hội đồng đại diện các chi họ, các lĩnh vực khác. Đại hội bầu 

Ban Thường trực 5 người, gồm: Trịnh Long, Trịnh Hoàng, Trịnh Thiện, Trịnh Chính, Trịnh 

Dương.  

          Hội đồng họ Trịnh Nghệ An được hình thành sớm so với các dòng họ trong vùng. Đến thời 

điểm hiện nay chúng ta đã kết nối, tập hợp được 33 chi họ trên địa bàn tỉnh; kết nối hệ phả 12 chi 

họ, là tỉnh đi đầu cả nước trong việc hình thành tổ chức Hội đồng Họ Trịnh cấp huyện; tham gia 

đầy đủ các cuộc hội nghị, lễ trọng do Hội đồng họ Trịnh Việt Nam tổ chức; giao lưu kết nối 12 hội 

đồng dòng tộc Trịnh trong cả nước và 4 dòng họ khác trong tỉnh Nghệ An. Hệ thống tổ chức dòng 

họ Trịnh Nghệ An tương đối chặt chẽ, khép kín, từ Tỉnh, đến Huyện và các Chi họ. Thành viên 

Hội đồng dòng họ cấp Tỉnh tương đối đông, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, có tính kế thừa và có cả 

thành phần nữ Trịnh tham gia hội đồng. Đại bộ phận thành viên hội đồng là những người tâm 

huyết, trí tuệ, có tâm, có tầm, hăng hái, vững vàng trong các hoạt động của dòng họ. Hoạt động 

của dòng họ không ngừng sáng tạo, đổi mới và đem lại hiệu quả thiết thực. Bà con Họ Trịnh trên 

đất Nghệ An đồng tình cao với sự tồn tại của tổ chức dòng họ và phấn khởi, tin tưởng với những 

kết quả hoạt động của dòng Họ trong thời gian qua. 

         Để có một tổ chức và kết quả như ngày hôm nay, nhìn lại hơn 12 năm qua đã phải trải qua 

bao khó khăn, vất vả từ khâu kết nối, tuyên truyền, tập hợp. Những câu hỏi đặt ra: Ai làm?, làm ra 

sao?. Nói làm sao để người ta tin? làm sao để tập hợp? tổ chức ra sao cho phù hợp? kinh phí ở đâu 

để hoạt động...Vừa hành quân vừa sắp hàng, không có mô hình, tìm tòi, mò mẫm để tạo dựng 

phong trào. Nhiều vị trong Hội đồng đã có sự đóng góp, hi sinh lớn để duy trì hoạt động và xây 

dựng phong trào của dòng họ. Thực sự là những cố gắng, nỗ lực rất lớn của Hội đồng dòng họ đã 

lập nên nhiều kỳ tích quan trọng, tạo được dấu ấn mang tính lịch sử trong tiến trình phát triển của 

dòng tộc Trịnh trên đất Nghệ An. Trong đó phải kể đến những gương mặt tiêu biểu như: Trịnh 

Xuân Sơn, Trịnh Huy Thục, Trịnh Phương Huy, Trịnh Long, Trịnh Thiện, Trịnh Hoàng, Trịnh 

Dũng, Trịnh Giáo, Trịnh Phúc, Trịnh Thành, Nghệ Sĩ Nhân Dân Hồng Lựu, Trinh Cần, Trinh 

Chính, Trinh Dương, Trịnh Ngọc... 

         3. Những số liệu đáng trân trọng. 

         Với sự nỗ lực chung con cháu trong dòng tộc Họ Trịnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tính từ 

năm 1975 đến nay đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 9 lượt Bằng khen, 16 lượt Giấy khen cho 

các Chi họ vì đã có thành tích trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các hoạt động xây 
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dựng quê hương đất nước. Trải qua 12 năm hoạt động đã được Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam tặng 

5 Bằng khen cho tập thể Hội đồng Họ Trịnh Nghệ An và 4 chi họ trên địa bàn tỉnh, 3 bằng khen 

cho các cá nhân, Hội đồng Họ Trịnh tỉnh Nghệ An đã tặng 36 giấy khen cho các tập thể và cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng dòng họ trên địa bàn tỉnh. Có 6 Chi họ được công 

nhận “Dòng họ Văn Hoá”, gồm: Chi Họ Trịnh Nghi Đồng, Chi Họ Trịnh Nghi Phong – Nghi Lộc; 

Chi Họ Trịnh Diễn Phong, Chi Họ Trịnh Diễn Lợi – Diễn Châu; Chi họ Trịnh Lạng Khê – Thanh 

Chương, Chi Họ Trịnh Nghi Thủy – Cữa Lò và 01 Chi Họ Trịnh Hưng Chính – Hưng Nguyên  

được công nhận “ Dòng Họ Khuyến học”. 

         Hàng trăm gia đình, cá nhân con cháu được tặng huân, huy chương, bằng khen, giấy khen, 

các phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều đảng 

viên được tặng Huy hiệu 30, 40, 50, 60, 65, 70 năm tuổi đảng. Tổ quốc ghi công 132 liệt sỹ chống 

Pháp và chống Mỹ. Nhà nước công nhận nhiều thương, bệnh binh. 

         Để dòng tộc Họ Trịnh Nghệ An trường tồn, phát triển như ngày hôm nay, các thế hệ con 

cháu trong dòng tộc Trịnh luôn trân quý, tri ân với những đóng góp quý báu của các bậc tiền nhân, 

các cá nhân có nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực. Những đóng góp quý báu ấy đã tô thắm 

thêm truyền thống của dòng họ là gương sáng để các thế hệ con cháu trong dòng tộc noi theo. 

Dòng tộc Trịnh Nghệ An vô cùng biết ơn sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm giúp đỡ của các thế 

hệ cán bộ Cấp uỷ, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng các cấp; cảm ơn 

nhân dân và các dòng tộc khác nơi có người Họ Trịnh sinh sống đã sẻ chia, giúp đỡ, đồng hành 

cùng dòng tộc Trịnh cùng phát triển; cảm ơn Hội đồng Trịnh tộc Việt Nam và cộng đồng người 

Họ Trịnh các tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm, giúp đỡ, cổ vụ động viên Trịnh tộc Nghệ 

An trong những năm qua./. 
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