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SINH HOẠT DÒNG HỌ Ở HẢI PHÒNG- 

NHỮNG DẤU ẤN KHÔNG BAO GIỜ QUÊN 

Trịnh Văn Hoãn   

 

  Đầu những năm 90 của thế kỷ trước có hai cụ già thường qua lại thăm hỏi 

nhau và cùng nhau làm lễ cúng giỗ ông bà, tổ tiên. Mặc dù hai cụ ở hai quê khác 

nhau, nghề nghiệp khác nhau, cùng đã về hưu, nhưng vì cùng mang dòng máu Trịnh 

nên coi nhau như anh em. Đó là cụ Trịnh Thiệu Huy (quê Hà Nội) nguyên cán bộ 

ngân hàng nhà nước Hải Phòng, cụ Trịnh Tuần ( quê Thanh Hóa) nguyên Chù nhiệm 

chính trị Quân chủng Hải quân. Có lẽ mầm mống sinh hoạt dòng họ Trịnh ở Hải 

Phòng xuất phát từ đây chăng… 

  Cách nay gần ba chục năm, bác Trịnh Văn Nghĩa trưởng chi họ Trịnh làng 

Hà Tê (Trung Hà, Thủy Nguyên) lặn lội lên Hà Nội tham gia sinh hoạt họ với Ban 

Liên lạc họ Trịnh Hà Nội. Và những năm sau này chi họ Hà Tê trở thành hạt nhân 

liên kết 13 chi họ Trịnh Thủy Nguyên, hình thành tổ chức dòng họ mạnh mẽ nhất 

của Hải phòng. 

  Vào những năm 2005 – 2007, cụ Trịnh Minh Thanh một cán bộ nghỉ hưu ở 

quận Lê Chân tập một nhóm người họ Trịnh gồm có 7 người thành một tổ chức rất 

chặt chẽ : có qui chế sinh hoạt được thông qua tập thể, có nộp niên liễm, hai tháng 

họp một lần luân phiên ở  nhà các thành viên. Cụ tự tìm đến Ban Liên lạc họ thành 

phố, gia nhập tự nguyên trở thành thành viên tập thể. Từ tổ chức ban đầu do cụ 

Thanh thành lập lan tỏa toàn nội thành, thành tổ chức dòng họ của bà con xa quê làm 

ăn và sinh sống nhiều năm ở nội thành Hải Phòng. 

 Độc lập với các nơi ở trên, vào các năm từ 2002 đến đầu năm 2004, anh Trịnh 

Ánh Sang rất tích cực vận động anh em họ Trịnh là công nhân viên chức trong các 

cơ quan khu vực nội thành để lập Ban Liên lạc họ Trịnh. Sau Tết Giáp Thân (2004), 

anh Sang mời được vài chục người họp tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp. Có thể 

coi đây là cuộc họp trù bị chuẩn bị cho các hoạt động dòng họ sau này. Lần đầu tiên 

những người tham dự cuộc họp ai nấy đều vui vẻ, cùng nhau hàn huyên, nói chuyện 

rất nhiều về họ Trịnh. Tuy nhiên để có một tổ chức thì mọi người đều chưa thấy hết 

phải làm như thế nào. Mặc dù vậy mọi người thống nhất lập một Ban Liên lạc, cử 
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anh Sang làm trưởng ban. Ban Liên lạc còn có một số người nữa, trong đó có anh 

Trịnh Văn Thành, một doanh nhân trẻ, rất năng động và tích cực đóng góp cho sinh 

hoạt dòng họ. Tại cuộc họp còn quyết định mời thân tộc trong thành phố họp mặt 

nhân dịp đón Xuân Giáp Thân. 

 Bằng cách nào mời được bà con? Một sáng kiến được đưa ra: mở danh bạ điện 

thoại thấy người họ Trịnh thì mời. Nhiệm vụ này anh Thành xung phong đảm nhận. 

Thế còn kinh phí ? Anh Thành lại xung phong : cháu ủng hộ họ! Địa điểm ? Anh 

Trịnh Phúc Tuệ, giám đốc Cung văn hóa nói: anh sẽ thu xếp để cuộc họp diễn ra tại 

Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp. Ổn cả ! 

 Thế là ngày 29 tháng 2 năm 2004 nhằm ngày 10 tháng 2 năm Giáp Thân cuộc 

Họp mặt thân tộc Trịnh toàn thành phố Hải Phòng lần đầu tiên được tổ chức tại Cung 

Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp.  

Lần đầu tiên này có khoảng trên dưới năm mươi đại biểu, phần lớn là anh chị 

em cán bộ công nhân viên và đại diện các chi họ ở xã Đông Hải, huyện An Hải. 

Cuộc họp diễn ra trong hơn hai tiếng đồng hồ nhưng để lại rất nhiều ấn tượng tốt 

đẹp. Lần đầu tiên bà con thân tộc toàn thành phố gặp nhau. Lần đầu tiên mọi người 

bày tỏ tình cảm của người cùng dòng máu Trịnh, hỏi han nhau rất nhiều về gốc gác. 

Lần đầu tiên mọi người thỏa thuận sẽ cùng đi Vĩnh Lộc Thanh Hóa dự ngày giỗ Thái 

vương Trịnh Kiểm vào ngày 18 tháng 2 âm lịch. 

Ngày 18 tháng 2 năm ấy (2004 – Giáp Thân), họ Trịnh Hải Phòng tổ chức một 

đoàn hành hương trên một xe ca và một xe con (của Trịnh Ánh Sang). Đoàn khởi 

hành 3 giờ sáng, lục tục đón nhau ở sân Cung Văn hóa và dọc đường 10 cho hết địa 

phận huyện An Lão. Lễ mọn, lòng thành, mâm xôi, mấy con gà, ít hoa quả. Đoàn 

làm lễ xong là thụ lộc ngay sân Nghè Vẹt. Còn nhiều việc phải bàn, phải làm. Nhưng 

vui đã, một sự mở đầu thắng lợi, cuộc hành hương không có trục trặc gì. 

 Sau lần gặp mặt thân tộc toàn thành phố khoảng một tháng, họ Trịnh Hải 

Phòng đã mời một đoàn đại biểu Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam và Ban Liên lạc 

họ Trịnh Hà Nội thăm và giao lưu với thân tộc họ Trịnh Hải Phòng. Các bác, các 

anh là những người khởi xướng sinh hoạt dòng họ cả nước như Trịnh Lê Vọng, Lê 

Hợp Hải, Trịnh Quang Vũ, Trịnh Bỉnh Di…Trong cuộc giao lưu, các bác, các anh 

mỗi người một câu chuyện, để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người 

dự họp. Đặc biệt bác Trịnh Bỉnh Di khi đó đã ngoài tám mươi tuổi nói một câu khó 
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quên “ trên đời có nhiều sự đồng, đồng hương, đồng môn, đồng chí… nhưng chỉ có 

đồng tộc mới là vĩnh viễn”. 

Cuộc gặp mặt thân tộc toàn thành phố lần thứ hai vào đầu Xuân Ất Dậu (2005) 

số lượng người tham dự tăng gấp hàng chục lần so với lần thứ  nhất, ngồi gần kín 

hội trường lớn Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp. Tham dự cuộc gặp mặt có nhiều 

đoàn đại biều của nhiều tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hóa, đặc biệt từ 

Hà Tĩnh xa xôi, bác Trịnh Văn Lục ngoài 80 tuổi cùng đoàn đại biểu đi xe khách 

suốt đêm để kịp ra dự đúng giờ; dự liên hoan xong lại bắt xe về Hà Tĩnh. Kể từ sau 

gặp mặt đầu xuân 2005 họ Trịnh Hải Phòng thường xuyên giao lưu với các tỉnh, thắt 

chặt tình thân tộc, tạo cơ hội cho việc các chi họ nối phả sau này. 

Cũng kể từ cuộc gặp đầu Xuân Ất Dậu (2005), nội dung Gặp Mặt được xác 

định : giao lưu toàn thể thân tộc, mừng thọ các cụ cao tuổi, khen thưởng các cháu 

học sinh có thành tích cao trong học tập, nhất là các cháu đạt giải trong các kỳ thi 

học sinh giỏi từ cấp thành phố trở lên. 

Từ đó đến bây giờ Gặp mặt thân tộc đầu xuân hàng năm toàn thành phố và 

tham dự lễ hội phủ Trịnh đã trở thành truyền thống, chưa bao giờ bị đứt đoạn. 

Tuy nhiên cho đến cuộc Gặp mặt đầu Xuân 2016 có một thay đổi có tính bước 

ngoặt, địa điểm họp không ở nội thành mà chuyển về làm tại từ đường các chi họ. 

Vì vậy nội dung cuộc Gặp mặt được tăng thêm lễ tế tổ chi họ đăng cai địa điểm và 

thắp nhang nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Do vậy, Gặp mặt đầu xuân thực sự là lễ 

hội của dòng họ Trịnh, số người tham gia đông thêm.( Xuân 2016 họ tại đình Dực 

Liễn, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên; Xuân 2017 họp tại chi họ Trịnh Cát Tiên, xã 

Quang Trung, An Lão; Xuân 2018 họp tại chi họ Trịnh Phương Lưu, phường Đông 

Hải I, quận Hải An; Xuân 2019 họp tại chi họ Trịnh Thấp Linh, xã Minh Tân, huyện 

Kiến Thụy) 

Ngoài gặp mặt thân tộc hàng năm, từ năm 2009, nhân ngày 13 tháng 10  ngày 

doanh nhân Việt Nam, các doanh nhân họ Trịnh cũng tổ chức họp mặt, mỗi năm một 

địa điểm khác nhau. Trong cuộc họp mọi người trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất 

kinh doanh. Bước đầu lập Câu lạc doanh nhân họ Trịnh Hải Phòng, nhưng hoạt động 

chưa hiệu quả cao, cần rút kinh nghiệm mới có kết quả. 
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 Sau nhiều tháng chuẩn bị, tốn nhiều công sức, tập trung trí tuệ cả đòng họ, 

ngày 26 tháng 7 năm 2009, hội thảo khoa học mang tên HỌ TRỊNH HẢI PHÒNG 

VÀ DI SẢN VĂN HÓA THỜI LÊ – TRỊNH TRÊN ĐẤT HẢI PHÒNG diễn ra tại 

hội trường lớn Trung tâm Hội nghị thành phố. Hội trường với 800 chỗ ngồi chật 

cứng. Thân tộc toàn thành phố tề tựu về đây nghe các nhà khoa học, các nhà nghiên 

cứu trên mọi miền tổ quốc và con cháu họ Trịnh trình bày 30 bài tham luận sau khi 

nghe bài đề dẫn của nhà sử học Ngô Đăng Lợi, chủ tịch Hội khoa học lịch sử thành 

phố Hải Phòng. Tất cả các tham luận thể hiện sự hào hùng, rực rỡ của một thời lịch 

sử kéo dài hai thế kỷ rưỡi. Một thời kỳ lịch sử vẻ vang, nổi trội với thế chế chính trị 

có một không hai – lưỡng đầu chế, giúp cho đất nước yên bình, phát triển thịnh 

vượng, không có bóng giặc ngoại xâm. Hội nghị diễn ra trang nghiêm, mọi người 

trật tự lắng nghe suốt từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa không nghỉ giải lao. Nhà sử học 

Dương Trung Quốc kết luận hội thảo bằng một bài phát biểu chuẩn bị tại chỗ với nội 

dung khẳng định thắng lợi của hội thảo, khẳng định đóng góp to lớn của các chúa 

Trịnh trong quá trình phát triển của dân tộc, đặc biệt về thể chế quản trị đất nước rất 

tiến bộ. Hội thảo để lại một tập kỷ yếu đăng tải đầy đủ các tham luận gửi tới tham 

dự và lời giới thiệu rất khoa học và sâu sắc của nhà sử học Dương trung Quốc. Đây 

là dấu son rất đặc sắc của sinh hoạt dòng họ Trịnh Hải Phòng và cả nước. Thân tộc 

lần đầu tiên được nghe những điều tốt đẹp của lịch sử dòng họ Trịnh, càng tự hào về 

tổ tiên mình. 

Mặc dầu từ khi có hoạt động dòng họ ở Hải Phòng đến trước Đại hội đại biểu 

thân tộc lần thứ III, tháng 7 năm 2016 (là Đại hội thông qua chính thức qui chế sinh 

hoạt họ) chưa bao giờ chính thức thông qua được qui ước sinh hoạt, nhưng họ Trịnh 

Hải Phòng vẫn chung tay làm được: 

- Lập  Hội đồng gia tộc tại tất cả các chi họ. 

- Thành lập Hội đồng họ ở tất cả các quận nội thành và hầu hết các huyện 

ngoại thành. 

- Tham dự giỗ tổ hàng năm ở các chi họ. 

- Viếng các cụ tuổi thọ 90 trở lên qua đời. 

Toàn bộ các chi họ Trịnh Hải Phòng đều đã xây dựng hoặc sửa chữa nâng cấp 

từ đường, đây là niềm vui to lớn của toàn thân tộc Hải Phòng. 
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Tháng 7 năm 2017 Ban Tuổi trẻ Trịnh tộc Hải Phòng được thành lập, tập hợp 

đông đảo tuổi trẻ trong cả thành phố, tuy nhiên do đặc điểm những người trẻ còn 

phải làm ăn nên số lượng tham gia chưa được đông đảo. Hội đồng họ thành phố giao 

cho Ban Trịnh tộc trẻ ngoài nhiệm chính là tập hợp tuổi trẻ họ Trịnh vào tổ chức của 

mình, hàng năm là lực lượng chính tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách ở các 

chi họ. Tuy chỉ mới là bước đầu nhưng đã thể hiện lòng tri ân của dòng họ với những 

người có công với nước. 

Thấm thoắt đã trải qua 17 năm hoạt động dòng họ dưới mọi hình thức  

 

trong đó Gặp mặt đầu xuân đã trở thành truyền thống đẹp của họ Trịnh Hải 

Phòng. Toàn thể thân tộc Trịnh Hải Phòng tự hào về những gì đã làm được, xứng 

đáng góp phần tạo nên truyền thống vẻ vang của họ Trịnh Việt Nam trước mọi biến 

cố của lịch sử dân tộc. 

 

Ông Trịnh Ánh Sang, Chủ tịch HĐ họ Trịnh HP  trao hàng cứu trợ lũ lụt 2010 

cho đồng bào Miền Trung 
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HĐHT Hải Phòng tổ chức gặp mặt đầu xuân hàng năm 

 

Kỷ niệm 15 năm thành lập HĐHT Hải Phòng  

                                        

 

 

 

 

 

 


