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Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt Nam là đơn vị trực thuộc Hội đồng họ Trịnh Việt Nam,
được thành lập và ra mắt ngày 01/01/2016 tại Phủ Trịnh, Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.
Đây là đơn vị được thành lập mới, tên gọi ban đầu là Ban Liên lạc Tuổi trẻ Trịnh tộc Việt Nam
và được đổi tên thành Hội đồng Tuổi trẻ Trịnh tộc Việt Nam vào tháng 5/2016, sau đó tại Đại
hội Hội đồng Tuổi trẻ Trịnh tộc Việt Nam ngày 02/12/2018 tại Thanh Hóa, Hội đồng họ Trịnh
Việt Nam quyết định đổi tên thành Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt Nam (viết tắt là Ban). Việc
thành lập mới tổ chức Tuổi trẻ Trịnh tộc nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu ngày một cao của
công tác dòng họ và nhu cầu đóng góp, giao lưu của thế hệ trẻ Trịnh tộc trong cả nước và nước
ngoài. Từ khi thành lập, Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt Nam đã đưa ra một số nội dung nhằm
tập trung thực hiện như sau: (1) Góp phần nâng cao nhận thức của Thanh niên Trịnh tộc về
lịch sử truyền thống, giá trị của Đại Trịnh tộc trong quá trình dựng nước, giữ nước và phát
triển của dân tộc Việt Nam; (2) Khơi gợi tinh thần tự hào Trịnh tộc, đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ
lẫn nhau, cùng nhau phát triển trong thanh niên Trịnh tộc; (3) Tổ chức các hoạt động gắn kết
thanh niên Trịnh tộc trong một tổ chức thống nhất; (4) Là lực lượng nòng cốt, hậu bị quan
trọng cho các hoạt động của dòng họ Trịnh; (5) Đoàn kết với thanh niên các dòng họ khác,
cùng nhau góp sức xây dựng quê hương, đất nước.
Bám sát mục tiêu đề ra, Thường trực Ban cùng với nỗ lực cố gắng của đông đảo thanh
niên, công tác thanh niên Trịnh tộc đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều nhân tố mới,
điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp
về lớp thanh niên Trịnh tộc thời kỳ mới. Kết quả thực hiện nội dung hoạt động giai đoạn 2016
- 2019 được đánh giá cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Góp phần nâng cao nhận thức về giá trị lịch sử, truyền thống dòng họ Trịnh trong
thanh niên Trịnh tộc
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Công tác góp phần nâng cao nhận thức cho Thanh niên Trịnh tộc về giá trị lịch sử, truyền
thống dòng họ Trịnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có tầm chiến lược quan trọng của
Thanh niên Trịnh tộc giai đoạn 2016 – 2019 và các giai đoạn tiếp theo. Đây là công tác luôn
chiếm thời gian và nguồn lực lớn của Ban thời gian qua. Công tác này được tập trung vào một
số nội dung cụ thể:
1.1. Công tác truyền thông về dòng họ Trịnh.
Tuyên truyền về dòng họ Trịnh được Ban đặc biệt chú ý, cùng với vận dụng tiến bộ của
khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, Tuổi trẻ Trịnh tộc đã có nhiều hình thức,
cách làm hay nhằm tuyên truyền về dòng họ Trịnh. Trong đó, (1) về công cụ truyền thông,
Tuổi trẻ Trịnh tộc đã: xây dựng 01 website Tuổi trẻ Trịnh tộc lượng truy cập hàng ngày tầm
500 lần; 01 Group trên facebook mang tên Thanh niên Trịnh tộc với khoảng 4.518 thành viên;
01 fanpage Tuổi trẻ Trịnh tộc Việt Nam với hơn 3000 thành viên; 01 Group Tuổi trẻ Trịnh tộc
phía Nam có khoảng gần 2000 thành viên; Group Tuổi trẻ Trịnh tộc Hà Nam Ninh, Tuổi trẻ
Trịnh tộc Hải Phòng cũng có số lượng thành viên tầm 300 thành viên. Đây là những công cụ
công bố thông tin chính thức về hoạt động và giới thiệu, tuyên truyền về dòng họ Trịnh. Thêm
vào đó, các thành viên Tuổi trẻ Trịnh tộc hỗ trợ các chú, bác, anh, chị em lập và tham gia quản
lý Group Trịnh Gia Hội tụ với số lượng thành viên lên đến 18.500, phần lớn là người họ Trịnh;
đồng thời hỗ trợ một số địa phương thành lập các Group về họ Trịnh nhằm thu hút bà con họ
Trịnh theo địa phương. Ngoài ra, Tuổi trẻ Trịnh tộc sử dụng các công cụ truyền thông khác
như Youtube, Đài truyền hình (Truyền hình Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình), báo
điện tử (báo Thanh hóa, Văn hóa – đời sống,...) để truyền tải các nội dung tuyên truyền về
dòng họ Trịnh và các hoạt động của Tuổi trẻ Trịnh tộc. Về cơ bản, với việc chủ động tiếp cận
các công nghệ và phương tiện truyền thông, ngày càng lan tỏa các thông tin về dòng họ Trịnh
được nhiều người truy cập và biết đến. (2) Về nội dung truyền thông: Tuổi trẻ Trịnh tộc đã xây
dựng dự án truyền thông về các danh nhân họ Trịnh (Thượng thư Trịnh Tú, Thái úy Trịnh Khả,
Đại vương Trịnh Khắc Phục, Thần phi Trịnh Thị Ngọc Lữ, Khai quốc công thần Trịnh Lỗi,
Thánh mẫu Trịnh Thị Khang, Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm, Triết vương Trịnh Tùng
và các Chúa Trịnh, cụ Trịnh Văn Cấn, ông bà Trịnh Văn Bô, Trịnh Đình Kính, Trịnh Xuân
Thuận, Trịnh Trân, Trịnh Tự, Trịnh Thị Ngọ... và các con dâu, rể họ Trịnh có thành tích đối
với đất nước); các di tích họ Trịnh và gắn liền với họ Trịnh (Phủ Trịnh, Nghè Vẹt, Phủ Thái
Kiều, Đền Đông, Lăng các chúa Trịnh, Đền Bà chúa Me, Đền Bà chúa (Lĩnh Nam), đền bà
Dương Thị Ngọc Hoan, Đền Dực Liễn (Hải Phòng), Lăng mộ Đại tướng Trịnh Phong....); các
đánh giá trong, ngoài nước về công lao của dòng họ Trịnh và các cá nhân họ Trịnh tiêu biểu
(đây là các bài viết được đăng trên các Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, các tạp chí nghiên
cứu chuyên ngành); các dòng họ, chi họ Trịnh tại các Tỉnh, TP như Hà Nội, Hà Tây, Hải
Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng,
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Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Phú Yên; các hoạt động hướng về dòng họ của
Thanh niên Trịnh tộc cả nước và nước ngoài; tuyên dương các thành tích trong lao động, học
tập của Tuổi trẻ Trịnh tộc. (3) về hình thức truyền thông: Ban đã đăng tải gồm: 1100 bài viết,
06 clips, 07 phóng sự; 07 bài hát. Đáng chú ý, Tuổi trẻ Trịnh tộc đã xây dựng 01 đoạn phim
tài liệu mang tên: Hào Khí Ngàn Năm, nhân dịp ra mắt Công ty TGFC; xây dựng 02 bài đọc
để phát tại lăng Triết vương Trịnh Tùng và Phủ Trịnh giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của
Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm và Triết vương Trịnh Tùng để giới thiệu cho bà con
Trịnh tộc về các địa điểm dâng hương; tổ chức biên soạn 02 bài nghiên cứu về Minh khang
Thái vương Trịnh Kiểm và chính sách kinh tế của các chúa Trịnh, góp phần vào việc sửa đổi
khách quan nội dung trên Wikipedia; Tổ chức dịch các bài viết bằng tiếng Việt về công lao họ
Trịnh sang Tiếng Anh để tuyên truyền về họ Trịnh cho người nước ngoài; chuyển thể các bài
hát ca ngợi họ Trịnh sang Karaoke để thuận tiện cho bà con Trịnh tộc nhớ và sử dụng. Đồng
thời, Tuổi trẻ Trịnh tộc đã trực tiếp làm hướng dẫn viên, giới thiệu về các di tích lịch sử họ
Trịnh cho 05 đoàn khách trong nước và 02 đoàn khách ngoại quốc về Phủ Trịnh dâng hương;
tham gia hỗ trợ đoàn làm phim tài liệu về Quốc công, Thái úy Trịnh Khả của Đài truyền hình
Việt Nam và phim tài liệu các di tích họ Trịnh tại Thanh Hóa của Đài truyền hình Thanh Hóa.
Ngoài ra, Tuổi trẻ Trịnh tộc đã thiết kế lịch tết 2017 và làm huy hiệu Tuổi trẻ Trịnh tộc, đồng
phục Tuổi trẻ Trịnh tộc để tạo hình ảnh, tuyên truyền về các hoạt động dòng họ.
Với các nội dung, hình thức nêu trên, công tác truyền thông đã đem lại hiệu ứng tích cực,
nhiều bà con Trịnh tộc được tiếp cận thông tin dòng họ, hiểu hơn về công lao to lớn của tổ tiên
ta với đất nước, nâng cao niềm tự hào Trịnh tộc, khích lệ tinh thần đoàn kết, tương trợ và cùng
nhau hướng tới dòng họ Trịnh. Đồng thời góp phần tuyên truyền đối với các dòng họ khác
hiểu, đoàn kết và ủng hộ họ Trịnh.
1.2. Tổ chức cuộc thi “Trịnh tộc trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển của
Việt tộc”.
Nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, tìm hiểu về công lao đóng góp của dòng họ Trịnh
đối với sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều
dài lịch sử. Năm 2016, Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt Nam đã đề xuất và được chấp nhận tổ
chức cuộc thi viết với tên gọi “Trịnh tộc trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển
của Việt tộc”, đến nay cuộc thi đã trao giải được 02 lần, thu hút được khá đông số lượng các
nhà nghiên cứu, nhà thơ, văn, nhạc sỹ tham gia. Đến nay, đã có 01 cuốn sách; 05 bài hát; 04
bài nghiên cứu; 02 Clips; 05 bài thơ ca ngợi công đức của họ Trịnh đối với đất nước đã được
ra đời tham gia giải. Giải thưởng được trao tặng hằng năm dịp giỗ Minh khang Thái vương
Trịnh Kiểm là phần thưởng khích lệ tinh thần tác giả, từ đó lan tỏa giá trị sản phẩm đến bà con
Trịnh tộc trong và ngoài nước, góp phần củng cố thêm tư liệu phục vụ việc ghi nhận các đóng
góp to lớn của dòng họ Trịnh cho đất nước và dân tộc ta.
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1.3. Tổ chức thăm các bậc trưởng bối dòng họ Trịnh và các buổi nói chuyện về truyền
thống dòng họ Trịnh.
Ban đã tổ chức 04 buổi nói chuyện (trong đó có 01 buổi do HĐ họ Trịnh Việt Nam tổ chức
cho thanh niên Trịnh tộc); đến thăm, viếng gia đình các tiền bối, trưởng lão họ Trịnh như: thăm
cụ Trịnh Tự - Nguyên Trưởng BLL họ Trịnh Việt Nam, dâng hương cụ Trịnh Trân – Cố Chủ
tịch HĐ họ Trịnh Việt Nam, dâng hương cụ Trịnh Ngọc Bích – Cố Chủ tịch danh dự HĐ họ
Trịnh VN. Tại các buổi nói chuyện, tuổi trẻ Trịnh tộc được các báo cáo viên (là các nhà nghiên
cứu, sử học) và các bậc trưởng bối dòng họ phân tích, cung cấp thêm thông tin về giá trị dòng
họ Trịnh, lan truyền nhiệt huyết dòng họ, tấm gương phấn đấu, hy sinh và tinh thần yêu nước
của các bậc trưởng bối để thanh niên Trịnh tộc noi theo, góp phần nâng cao nhận thức, nhiệt
huyết công tác dòng họ, rèn luyện bản thân, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.
2. Tổ chức các hoạt động kết nối và hướng thanh niên Trịnh tộc tham gia các hoạt
động dòng họ.
a. Tổ chức hoạt động kết nối, giao lưu thanh niên Trịnh tộc.
Nhằm gắn kết anh em thanh niên Trịnh tộc, Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt Nam tổ chức
các 05 buổi giao lưu, gặp mặt thanh niên Trịnh tộc nhân dịp đầu xuân 2017 - 2018, kỷ niệm
ngày thành lập Thanh niên Trịnh tộc, các sự kiện thu hút khoảng 100 – 200 thanh niên Trịnh
tộc tham gia. Sau các chương trình giao lưu này, nhiều nhân tố tích cực đã xuất hiện tham gia
vào các hoạt động của dòng họ Trịnh, trở thành nòng cốt trong các hoạt động dòng họ Trịnh
thời gian qua, góp phần tổ chức các hoạt động dòng họ sôi nổi.

b. Tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật hướng về cội nguồn Trịnh tộc”.
Nhằm tích cực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp trực tiếp cho dòng họ
của tuổi trẻ Trịnh tộc, từ đầu năm 2016, Ban đã phát động chương trình “Ngày Chủ nhật hướng
về cội nguồn Trịnh tộc”, đến nay đã tổ chức được 16 ngày Chủ nhật hướng về cội nguồn bằng
việc tổ chức đi thăm viếng 25 Nhà thờ chi họ Trịnh, di tích gắn liền với dòng họ Trịnh tại Thanh
Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Huế, Khánh Hòa... nhân các dịp giỗ
tổ, các ngày húy kỵ và sự kiện của chi họ. Tại các địa điểm, tuổi trẻ Trịnh tộc đã tam gia cùng
thanh niên Trịnh tộc tại các chi họ dọn dẹp vệ sinh, dâng hương tổ tiên, tìm hiểu lịch sử hình
thành chi họ, nhà thờ, di tích; tham gia trồng, chăm sóc cây tại các di tích dòng họ; tham gia giao
lưu, gặp gỡ các ông, bà, cô, bác, anh, chị, em... Trịnh tộc tại các chi họ. Thông qua hoạt động
giao lưu, tuổi trẻ Trịnh tộc các nơi thêm gắn bó, đoàn kết cùng nhau tham gia các công việc
chung của dòng họ.

c. Tổ chức các chương trình Văn nghệ.
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Ban đã tổ chức 04 chương trình văn nghệ nhân các sự kiện quan trọng của dòng họ.
Trong đó tổ chức 02 chương trình ca nhạc với chủ đề “Để gió cuốn đi” và “Nắng Thủy
tinh” nhằm tôn vinh nhạc sỹ tài ba của họ Trịnh, Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Chương trình
này thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo thanh niên Trịnh tộc yêu ca hát, trở
thành sự kiện văn hóa – văn nghệ vui vẻ cho thanh niên Trịnh tộc và bà con Trịnh tộc yêu
thích ca nhạc. Đồng thời qua các chương trình đã tôn vinh giá trị dòng họ Trịnh, tạo không
khí vui vẻ và từ đó tìm chọn ra những bạn thanh niên có khả năng ca hát tham gia các hoạt
động của dòng họ.

d. Tổ chức chương trình tình nguyện ”Mùa hè tím” hằng năm.
Đây là chương trình tình nguyện quan trọng của Ban trong năm, từ khi thực hiện lần thứ
nhất đến nay, Ban đã tổ chức được 04 chương trình Mùa hè tím tại Thanh Hóa (năm 2016),
Hải Phòng (năm 2017) và Hải Dương (năm 2018), Thái Bình (năm 2019) nhân dịp Kỷ niệm
ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 hằng năm, thu hút từ 40 – 70 thanh niên Trịnh tộc tham gia.
Tại các sự kiện này, Ban đã phối hợp với chính quyền địa phương và Hội đồng họ Trịnh tại
các tỉnh, thành phố, chi họ Trịnh: (1) Trao tặng hơn 150 suất quà cho các gia đình Thương
binh, liệt sỹ họ Trịnh tiêu biểu tại các địa phương nơi đoàn thực hiện chương trình nhằm tri ân
những đóng góp, mất mát hy sinh của các gia đình chính sách họ Trịnh cho nền độc lập, tự do
của đất nước; giáo dục truyền thống yêu nước, bất khuất, thủy chung với đất nước, dân tộc của
những người con họ Trịnh nhằm nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ dòng họ trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ tổ quốc. (2) Dâng hương tổ tiên Trịnh tộc tại các chi họ Trịnh, trong đó
dâng hương 12 nhà thờ thuộc các chi họ Trịnh tại Yên Định, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Đông Sơn
(Thanh Hóa); Hải An, Kiến Thụy, An Lão (Hải Phòng); Ninh Giang, Bình Giang (Hải Dương);
Đền Đông, Bách Tính, Bách Thuận, Trà Giang, Lưu Xá, An Vinh (Thái Bình). Tại các di tích
này, Ban đã tham gia ngày công xây dựng di tích lịch sử dòng họ (01 ngày công xây dựng lăng
mộ cụ Trịnh Quyện, thân phụ Thái úy Trịnh Khả); tổ chức tặng quà và tìm hiểu lịch sử dòng
họ, kết nối thân tộc Trịnh và tổ chức các hoạt động giao lưu, ẩm thực với bà con thân tộc Trịnh.
(3) Tham gia dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sỹ tại các địa phương (Nghĩa trang liệt sỹ tại
Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình) và các hoạt động xã hội cùng với chính quyền
địa phương như: Tuổi trẻ hướng tới biển đảo quê hương tại Sầm Sơn – Thanh Hóa năm 2016.
(4) Đáng chú ý, Tuổi trẻ Trịnh tộc Đà Nẵng đã tổ chức Đêm nhạc tri ân nhân kỷ niệm 70 năm
ngày thương binh – liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), đây là sự kiện lớn, thu hút được đông đảo
bà con đồng tộc tham gia.
Các hoạt động của chương trình Mùa hè tím rất thiết thực, được hưởng ứng của đông đảo
bà con Trịnh tộc trong nước và nước ngoài. Chương trình cũng tạo hiệu ứng lan tỏa hình ảnh
thanh niên Trịnh tộc uống nước nhớ nguồn, có trách nhiệm với cộng đồng trong chính quyền
và nhân dân địa phương.
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e. Tổ chức Giải bóng đá ”Thanh niên Trịnh tộc” và các hoạt động giao lưu thể thao.
Nhằm khuyến khích tinh thần hăng say thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo gắn kết của thanh
niên Trịnh tộc. Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt Nam đã tổ chức Giải bóng đá ”Thanh niên Trịnh
tộc” lần thứ nhất năm 2018 với sự tham gia tranh giải của đội bóng là thanh niên Trịnh tộc tại
Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng và Nam Định với sự theo dõi của khoảng 200 người. Đáng
chú ý, Giải bóng đá đã được Họa sỹ Trịnh Quang Vũ thiết kế Cup Vô địch dành riêng cho Tuổi
trẻ họ Trịnh, được tài trợ đúc đồng. Giải bóng đá đã tạo tiếng vang lớn, quy tụ thanh niên Trịnh
tộc tham gia các hoạt động thể thao của dòng họ, tạo cơ sở, tiền đề cho các hoạt động tiếp theo.
Ngoài ra, tuổi trẻ Trịnh tộc cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao giữa
các chi họ Trịnh với nhau tại Hà Nội, Hưng Yên.

f. Kêu gọi thanh niên Trịnh tộc góp công, của cho việc tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử
dòng họ Trịnh
Trước việc các di tích lịch sử dòng họ Trịnh xuống cấp, hư hoại hoặc phá hủy, Tuổi trẻ
Trịnh tộc đã chung tay tổ chức kêu gọi sự tham gia chia sẻ, góp công, của của Tuổi trẻ Trịnh
tộc cả nước. Trong đó, bằng việc tổ chức ra mắt Tuổi trẻ Trịnh tộc Đất Tổ tại đền Quốc công
Thái úy Trịnh Khả, liên tục đưa tin về ngôi đền đang xuống cấp nghiêm trọng để góp phần nhỏ
bé kêu gọi bà con thân tộc chung tay góp sức phục dựng ngôi đền. Tại lăng mộ cụ Trịnh Quyện
– Thân phụ Thái úy Trịnh Khả, Ban đã kêu gọi tài trợ được 25 triệu đồng ủng hộ cho dự án
xây dựng lăng mộ và trực tiếp ủng hộ cây bằng lăng, một số kinh phí nhỏ, góp 01 ngày công
cho việc xây dựng lăng mộ (năm 2016). Tại khu lăng mộ chúa Trịnh Doanh và chính phi
Nguyễn Thị Ngọc Vinh, tuổi trẻ Trịnh tộc đến nay đã kêu gọi và trực tiếp đóng góp được gần
100 triệu VNĐ và nhiều anh chị em Thanh niên Trịnh tộc đã góp công, của cho việc xây dựng
lăng mộ. Tại Đền Đông thờ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm tại Thái Bình, Tuổi trẻ Trịnh
tộc đã phát động, kêu gọi anh em thanh niên đóng góp đến nay được hơn 70 triệu VNĐ cho
việc hoàn tất ngôi đền. Tại đền thờ Quan thái bảo Trịnh Tú tại Ninh Bình, Ban Thanh niên
Trịnh tộc đã tham gia cùng dòng họ kêu gọi cung tiến và trực tiếp đóng góp 1 ngày công và
huy động được hơn 10 triệu VNĐ cho hoàn thành ngôi Đền.
Nhìn chung, qua việc kêu gọi đóng góp xây dựng các công trình dòng họ đã tạo gắn bó
thanh niên Trịnh tộc với nhau, tăng tình đoàn kết, hướng về nguồn cội.
3. Tham mưu cho Hội đồng họ Trịnh Việt Nam và các cấp, tham gia nòng cốt trong
việc tổ chức các hoạt động dòng họ.
Từ năm 2016 đến nay, Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt Nam đã trực tiếp tham mưu và tham
gia tích cực tổ chức các ngày lễ lớn của dòng họ Trịnh, tiêu biểu như: Lễ kỷ niệm ngày mất
của Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm các năm 2016, 2017, 2018, 2019; Lễ động thổ xây
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Vương Phủ Trịnh; lễ khánh thành lăng mộ Minh Đô vương Trịnh Doanh và chính phi; Húy kỵ
Quốc công Thái úy Trịnh Khả, Đại vương Trịnh Khắc Phục; Giỗ Triết vương Trịnh Tùng, Thái
phi Nguyễn Thị Ngọc Bảo; chúa Trịnh Sâm.... Trong đó, Hội đồng đã tham mưu nội dung,
phương án tổ chức các buổi họp mặt, liên hoan, văn nghệ, nơi ăn, ở và phối hợp với chính
quyền địa phương trong việc bảo vệ an ninh, trật tự cho các sự kiện trên. Việc tham gia tích
cực của lực lượng thanh niên Trịnh tộc trong các sự kiện này được chính quyền địa phương,
nhân dân và Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, các cấp và bà con Trịnh tộc ghi nhận.
Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt Nam đã hỗ trợ và tham gia cùng một số chú, anh trong
dòng họ phối hợp với Tập đoàn FLC tổ chức thành công 02 chương trình “Trịnh Gia hội tụ”
tại FLC Sầm Sơn (tháng 3/2017) và FLC Quy Nhơn (tháng 4/2017) quy tụ sự tham gia của
gần 1000 người họ Trịnh cả nước.
Ngoài ra, các sự kiện khác của Hội đồng tại các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ
An, Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình cũng có sự tham gia tích cực của thanh niên Trịnh tộc
như: Đại hội Hội đồng họ Trịnh; kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam; lễ thượng lương các đền
thờ, nhà thờ và các sự kiện quan trọng khác.
4. Khuyến học, khuyến tài, động viên, giúp đỡ nhau giữa các thanh niên Trịnh tộc.
a. Công tác khuyến học, khuyến tài.
Hội đồng Tuổi trẻ Trịnh tộc Việt Nam thường xuyên quan tâm, chăm lo hoạt động khuyến
học, khuyến tài. Trong đó kịp thời động viên, khen thưởng những thanh niên Trịnh tộc có thành
tích xuất sắc trong học tập, công tác, lao động. Từ năm 2016 đến nay, thông qua các phương tiện
truyền thông, Hội đồng đã tuyên dương 18 cá nhân tiêu biểu về thành tích học tập như: Tiến sỹ Y
khoa trẻ nhất; các sinh viên được huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các kỳ thi quốc tế về toán, vật
lý, tin học, thể thao; các em học sinh đỗ đại học điểm cao tại Australia, Việt Nam; các em học sinh
được học bổng du học nước ngoài; em sinh viên giải Nhất cuộc thi tay nghề toàn quốc,...
b. Công tác tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
Trước khó khăn của đồng tộc, thân tộc Trịnh, nhất là các bạn thanh niên Trịnh tộc, Ban Thanh
niên Trịnh tộc đã kịp thời phát hiện, kêu gọi sự đóng góp, tương thân, tương ái của đồng tộc Trịnh
trong cả nước cụ thể: (1) hỗ trợ 02 triệu VNĐ và trực tiếp cử người gửi vòng hoa đến động viên
an ủi gia đình thanh niên họ Trịnh tại Thái Nguyên có 02 con mất trong tai nạn tại Đà Nẵng năm
2016; (2) kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ giúp đỡ em Trịnh Huyền Trang tại Nghệ An, đỗ đại học
điểm cao nhưng khó khăn số tiền là 16 triệu VNĐ năm 2016; (3) hỗ trợ bạn Trịnh Thị Trang tại
Thọ Xuân, Thanh Hóa bị bệnh hiểm nghèo 3 triệu VNĐ.
Các hỗ trợ vật chất tuy nhỏ, nhưng đã góp phần thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái của
thanh niên Trịnh tộc với nhau, ấm lòng thân tộc những lúc khó khăn.
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5. Công tác xây dựng tổ chức Ban vững mạnh được tăng cường, mặt trận đoàn
kết tập hợp thanh niên ngày càng rộng rãi
Công tác xây dựng tổ chức được chú trọng, đặc biệt là công tác củng cố kiện toàn gắn
với việc nâng cao chất lượng tổ chức thanh niên Trịnh tộc. Từ đơn vị nhỏ, đến nay Ban Thanh
niên Trịnh tộc Việt Nam đã phát triển mở rộng ra các địa phương như: Hải Phòng, Phía Nam,
Thanh Hóa, Hà Nam Ninh, Đà Nẵng với sức quy tụ thanh niên Trịnh tộc ngày một đông. Hội
đồng cũng tổ chức được 01 đội bóng đá Trịnh tộc để tham gia các hoạt động giao lưu thể
thao dòng họ. Công tác họp ban thường trực thường xuyên được thực hiện, kiểm tra, giám
sát các nội dung giao và thực hiện nghiêm túc các báo cáo tổng kết công tác, thông báo công
khai minh bạch các hoạt động của Tuổi trẻ Trịnh tộc.
Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Hội đồng có cơ chế đào tạo cán bộ Hội,
thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ được thể hiện tính gương mẫu, vai trò lãnh đạo trong
công tác. Tuy nhiên, mặc dù cán bộ đông, nhưng có lúc có nơi chưa phát huy hết hiệu quả cán
bộ để đáp ứng yêu cầu công tác dòng họ ngày một lớn.
Công tác tài chính được thực hiện chặt chẽ. Hội đồng có kế toán, thủ quỹ và hoạt động
tài chính công khai, minh bạch. Các nguồn thu – chi được giám sát từ 03 người (Chủ tịch
– Kế toán – và người được ủy quyền chi). Nội dung chi quyết toán được tổng hợp rõ ràng
và được gửi cho các nhà tài trợ, Chủ tịch HĐ họ Trịnh Việt Nam, một số lãnh đạo Hội đồng
họ Trịnh các tỉnh, TP để kiểm tra, giám sát. Do đó đảm bảo niềm tin của các nhà tài trợ và
uy tín của tổ chức.
6. Công tác phối hợp với các tổ chức trong họ Trịnh và đối ngoại đối chính quyền và
thanh niên các dòng họ khác.
Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt Nam đã có phối hợp tích cực với Hội đồng họ Trịnh các
Tỉnh, TP và các đơn vị trực thuộc của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam trong việc tổ chức các sự
kiện chung của dòng họ và công tác tuyên truyền. Qua đó đã tranh thủ được sự ủng hộ của các
đơn vị cũng như các nhà hảo tâm dòng họ đóng góp trực tiếp cho công tác của Tuổi trẻ Trịnh
tộc. Trong đó, đáng chú ý đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng họ Trịnh tỉnh Thanh Hóa, Hải
Dương, Hải Phòng, Hà Nội... tổ chức thành công các lễ giỗ Minh Khang Thái vương Trịnh
Kiểm các năm 2016 – 2018; chương trình Mùa hè tím, giải bóng đá và các hoạt động giao lưu
thể thao, văn nghệ, tìm hiểu nguồn cội. Phối hợp tích cực với Công ty TGFC góp phần tổ chức
thành công lễ thụ lộc tại giỗ Minh khang Thái vương Trịnh Kiểm năm 2018, năm 2019 và trao
quà cho các gia đình chính sách họ Trịnh nhân sự kiện này.
Đối với các tổ chức khác, Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt Nam có quan hệ và phối hợp với
các đơn vị tổ chức ngoài họ Trịnh như: Thanh niên Đặng tộc; thanh niên họ Nguyễn; thanh
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niên họ Vũ – Võ; hội đồng họ Đinh Ninh Bình,... Trong đó, đã phối hợp với Hội đồng họ Đinh
Ninh Bình tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 1050 năm thành lập nhà nước
Đại Cồ Việt, gắn liền với công lao của Đinh Tiên Hoàng và Thượng thư Trịnh Tú. Đối với họ
Nguyễn dòng Hưng Quốc công Nguyễn Kim, Tuổi trẻ Trịnh tộc đã tổ chức dâng hương tại
Lăng Trường Nguyên và Gia mưu Ngoại trang, nơi thờ Hưng Quốc công Nguyễn Kim, nhạc
phụ Thái vương Trịnh Kiểm; dâng hương đền thờ bà chúa tại Lĩnh Nam, Hà Nội nơi thờ bà
Nguyễn Thị Ngọc Tú, vợ chúa Trịnh Tráng; phối hợp họ Nguyễn đến dâng hương nhân ngày
giỗ Thái phi Nguyễn Thị Ngọc Bảo, phu nhân Thái vương Trịnh Kiểm, mẹ Triết vương Trịnh
Tùng; dâng hương nhân ngày mất của Hưng Quốc Công Nguyễn Kim và ngày mất của Chính
phi Nguyễn Thị Ngọc Tú tại Thanh Hóa. Đối với họ Vũ – Võ, đoàn đến dâng hương tại đền
bà chúa Me, thờ Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên, mẹ chúa Trịnh Giang và Trịnh Doanh.
Đối với chính quyền địa phương, Ban tích cực phối hợp trong các sự kiện lớn của dòng họ
trên cơ sở tôn trọng pháp luật, quy định của địa phương, hướng tới mục tiêu chung, tạo sự lan
tỏa giá trị truyền thống. Bước đầu đã được chính quyền địa phương đánh giá tích cực, tạo hình
ảnh tốt đẹp của thanh niên Trịnh tộc trong mắt chính quyền và nhân dân các dòng họ khác.
Nhìn chung, việc phối hợp và đối ngoại được Ban thực hiện hiệu quả, qua đó thể hiện tinh
thần đoàn kết, cầu thị, gắn bó vì mục tiêu cùng nhau phát triển, đóng góp dựng xây đất nước,
quê hương, dòng họ.
Năm 2019, Ban Thanh niên Trịnh tộc cùng với Thanh niên các dòng họ: Đinh, Mạc, Vũ –
Võ tổ chức giải bóng đá Thanh niên các dòng họ Việt Nam lần thứ nhất, kết quả đội bóng đá
Trịnh tộc được giải Nhì.
7. Một số đề tài, dự án triển khai trong nhiệm kỳ
Trong nhiệm kỳ đã triển khai thực hiện 02 dự án gồm:
- Dự án trồng 249 cây bằng lăng tím và xây dựng cổng chào vào Lăng mộ Thành tổ Triết
vương Trịnh Tùng và đền thờ Quốc công Thái úy Trịnh Khả. Đến nay dự án cơ bản hoàn thành,
cổng vào đền thờ khang trang, cây đa số lớn, bước đầu đã nở hoa. Tuy nhiên số lượng cây chưa
đảm bảo do một số cây bằng lăng tím bị người dân chặt hạ hoặc do thời tiết, súc vật phá hoại
chết chưa trồng mới lại.
- Dự án dịch cuốn tài liệu song ngữ Anh – Việt về chủ đề ” Chính sách ngoại giao, kinh tế
của Việt Nam dưới thời Vua Lê – Chúa Trịnh (1592 – 1789)”. Tập hợp dịch các bài viết về
chủ đề liên quan do các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước công bố tại các Hội thảo quốc gia,
quốc tế và trên các tạp chí chuyên ngành, nhằm tuyên truyền cho người nước ngoài về dòng
họ Trịnh.
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II. Đánh giá chung
Gần 04 năm qua, dưới sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, HĐ họ
Trịnh các cấp, các nhà hảo tâm; sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài Hội đồng họ Trịnh,
công tác thanh niên của Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực,
quan trọng, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nội dung đề ra từ năm 2016.
Các chủ trương, nội dung hoạt động đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án,
phong trào cụ thể, thiết thực, bám sát với tình hình thực tiễn, tạo sự chuyển biến mới, khẳng định
và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc thực hiện các mục tiêu của dòng họ.
Công tác hướng nguồn được quan tâm đúng mức, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức trong
thanh niên Trịnh tộc về giá trị, lịch sử dòng họ, nâng cao niềm tự hào Trịnh tộc, từ đó quyết tâm
rèn luyện bản thân, tham gia các hoạt động dòng họ. Đây cũng là tiền đề cho việc thanh niên
Trịnh tộc tham gia ngày một nhiều trong các hoạt động của dòng họ từ cấp cơ sở đến cấp trung
ương.
Công tác gắn kết thanh niên Trịnh tộc được đẩy mạnh trên cơ sở công tác hướng nguồn. Các
hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu, khả năng của thanh niên Trịnh tộc, thu hút và lan tỏa
ngày một lớn đến nhiều đối tượng thanh niên. Trong đó, chương trình Mùa hè tím và giải bóng
đá Thanh niên Trịnh tộc sẽ là những chương trình cơ bản, quan trọng cho hoạt động thanh niên
Trịnh tộc thời gian tới để lan tỏa đến các hoạt động khác.
Công tác khuyến học, khuyến tài và hỗ trợ lẫn nhau đang được hình thành, tạo tiền để tốt để
tiếp tục triển khai giai đoạn tới, phục vụ chiến lược tiếp theo của phong trào tuổi trẻ Trịnh tộc
trong mục tiêu chấn hưng của thanh niên Trịnh tộc.
Việc kiện toàn bộ máy đã có cơ sở tốt, sẽ là tiền đề cho việc thu hút, đào tạo, bồi dưỡng các
cán bộ tích cực cho công tác dòng họ. Đồng thời việc mở ra các mối quan hệ phối hợp và hợp
tác vừa qua thể hiện đúng chủ trương đoàn kết của dòng họ Trịnh, tạo hình ảnh tích cực của
thanh niên Trịnh tộc và nền tảng quan trọng trong mục tiêu hòa cùng dòng chảy chung của dân
tộc và đất nước trong tiến trình phát triển.
Bên cạnh thành tích đạt được, còn một số hạn chế như: (1) Tổ chức, nhân sự có biểu
hiện rời rạc, phân tán, một số ủy viên Hội đồng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan
chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm. Hệ thống Ban và các nhân sự chưa phát huy được hiệu
quả; (2) Chưa gây dựng được các tổ chức thanh niên Trịnh tộc tại đông đảo địa phương (nhất
là các địa phương đã có Hội đồng họ Trịnh); (3) Chưa tổ chức được nhiều hoạt động thu hút
được đông đảo tuổi trẻ Trịnh tộc tham gia; chưa tập hợp và tổ chức được các thanh niên Trịnh
tộc nhiệt huyết tham gia công việc dòng họ nói chung, công việc của Hội đồng nói riêng; chưa
đẩy mạnh hoạt động giao lưu với thanh niên các dòng họ khác;
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3. Nguyên nhân của những hạn chế
Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại là công tác cán bộ và tổ chức bộ máy của đơn vị.
Theo đó, đối với nhân sự nhân sự ban đầu chủ yếu là thanh niên vừa tốt nghiệp đại học,
thậm chí chưa tốt nghiệp, khả năng kinh tế, thời gian và kinh nghiệm trong công tác dòng
họ nói riêng, công tác phong trào nói chung có hạn. Thời gian lập thân, lập nghiệp ảnh
hưởng đến việc tham gia các hoạt động dòng họ, do đó mặc dù rất nhiệt huyết, ban đầu đã
thể hiện khả năng xung kích trong việc dòng họ, tuy nhiên trước nhiều khó khăn và những
vấn đề trong cuộc sống, mức độ đầu tư vào hoạt động này có phần bị hạn chế. Thêm vào
đó, là tổ chức tự nguyện, ít ràng buộc, nên ý thức kỷ luật, trách nhiệm công tác của các cán
bộ thực hiện nhiệm vụ ít, dẫn đến có lúc, có nơi chưa sâu sát công việc dòng họ. Ngoài ra,
đội ngũ cán bộ ít được đào tạo và không chịu tự đào tạo mình để trở thành những cán bộ
dòng họ nhiệt huyết, năng lực, trách nhiệm.
Nguyên nhân thứ yếu là do đây là đơn vị mới thành lập, cần có thời gian để củng cố,
tạo uy tín, ảnh hưởng nhằm tạo đà cho các bước tiếp theo. Do đó, nhiều nội dung tổ chức
mang tính thử nghiệm hoặc chưa thực sự sâu, sát thu hút được đông đảo thanh niên Trịnh
tộc, chưa phát huy được sức mạnh lớn lao của thanh niên Trịnh tộc vào công tác chung của
đơn vị.
III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM
Một là, luôn chú trọng công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức về giá trị dòng họ trong
thanh niên Trịnh tộc, nhằm tạo niềm tự hào Trịnh tộc, khát vọng cống hiến cho dòng họ để vẻ
vang với đất nước, dân tộc. Từ đó thôi thúc thanh niên Trịnh tộc cố gắng nhiều hơn nữa để lập
thân, lập nghiệp, từ đó góp phần to lớn vào sự nghiệp chung của toàn dân tộc, đưa họ Trịnh
trên con đường chấn hưng và phát triển.
Hai là, tăng cường công tác gắn kết thanh niên Trịnh tộc, định hướng thanh niên Trịnh tộc
tham gia vào công tác dòng họ tại chi họ đến các việc lớn hơn. Không phân biệt chi phái, không
phân biệt nội ngoại, không phân biệt địa phương, trình độ, vị trí, chuyên môn,... để tăng tình
đoàn kết đại Trịnh tộc, phục vụ cho công tác chung của dòng họ.
Ba là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Ban có trình độ, tâm huyết, gắn bó với thanh
niên, sâu sát với cơ sở; sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ tổ chức giao. Làm tốt công tác quy
hoạch, tạo nguồn cán bộ; kịp thời kiện toàn cán bộ khi thiếu khuyết, quan tâm đến đội ngũ cán
bộ cơ sở.
Bốn là, thường xuyên nắm bắt xu thế phát triển chung của đất nước, của dòng họ để đề ra
những chương trình, hoạt động phù hợp, góp phần đưa các hoạt động vào xu hướng đi lên của
xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chế độ báo cáo, họp định kỳ.
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Năm là, mở rộng quan hệ với các đơn vị khác trong Hội đồng họ Trịnh Việt Nam; chính
quyền và nhân dân địa phương và với các chi họ, thanh niên các dòng họ khác; với tổ chức
thanh niên Trịnh tộc ở nước ngoài nhằm tranh thủ tối đa các ủng hộ cho sự phát triển chung
của phong trào thanh niên Trịnh tộc.
IV. Một số đánh giá, dự báo
Xu thế hội nhập quốc tế đang trở thành xu thế khách quan của sự phát triển, nó đang ngày
một rõ nét, ngày một tác động đến mọi lứa tuổi, thành phần, trong đó có thanh niên Trịnh tộc.
Tuổi trẻ Trịnh tộc muốn phát triển cần phải nhanh chóng nắm bắt xu thế, hòa được vào dòng
phát triển chung đang lên. Xu thế này đem đến cả cơ hội và thách thức. Về cơ hội, nó tăng
cường giao lưu, hợp tác với bên ngoài, tạo nhiều cơ hội cho thanh niên Trịnh tộc hợp tác, phát
triển... không bị bó hẹp về không gian, kể cả thời gian. Tuy nhiên, nó đem lại thách thức về
khả năng của thanh niên Trịnh tộc trong việc tận dụng các cơ hội đem lại lợi ích cho bản thân
rất lớn, nhất là thách thức về kiến thức và kỹ năng. Trong đó, kiến thức chuyên môn, nghề
nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, khả năng cạnh tranh và giữ gìn bản sắc của người họ
Trịnh nói riêng, Việt Nam nói chung là lực cản khi hội nhập với nền kinh tế, văn hóa, chính
trị, xã hội khác để không bị hòa đồng, không bị loại khỏi cuộc chơi ngay trên sân nhà, trở thành
nô lệ kiểu mới, người làm thuê trên chính mảnh đất tổ tiên ông cha để lại.
Tiến bộ khoa học công nghệ một cách mạnh mẽ, nó đã và đang đem lại “thế giới phẳng”,
khi công nghệ thông tin, viễn thông làm con người xích lại gần nhau hơn, tạo thời cơ mới cho
tuổi trẻ Trịnh tộc trong việc ứng dụng khoa học công nghệ cho phát triển bản thân, phong trào
dòng họ, như việc gắn kết anh em thanh niên Trịnh tộc trong nước và thế giới dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, đây cũng là thách thức khi khả năng ứng dụng công nghệ chưa tốt, bị tụt lại trong
tiến trình phát triển của xã hội. Yêu cầu về giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống, trình độ, tay nghề, kỹ năng, kiến thức, khả năng hội nhập đối với
thanh niên cao hơn. Đây là những nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với tổ chức Hội đồng.
Thanh niên Trịnh tộc ngày càng có trình độ học vấn cao hơn, năng động, sáng tạo, có khát
vọng phấn đấu, vươn lên trong học tập, lao động và công tác; muốn có việc làm ổn định và thu
nhập cao. Trong các hoạt động dòng họ của thanh niên hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều
gương thanh niên điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất và giữ gìn trật
tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc...
Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên còn có biểu hiện thờ ơ, ít quan tâm đến hoạt động dòng
họ; sống thực dụng, ích kỷ; không chịu cống hiến, thích hưởng thụ. Trình độ học vấn của thanh
niên, còn thấp, các kỹ năng về ngoại ngữ, tin học, giao tiếp của thanh niên còn thấp, khả năng
tự lập, khả năng thích ứng chưa cao. Không ít thanh niên còn thụ động, ỷ lại trông chờ, thiếu
ý chí phấn đấu vươn lên, chưa tích cực lao động, học tập và rèn luyện. Một số thanh niên còn
vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Một bộ phận thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao
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đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề nhưng chưa có việc làm. Đây là thách
thức không nhỏ cho công tác thanh niên của Ban thời gian tới để cùng với chính quyền và tổ
chức chính trị xã hội địa phương chăm lo cho thanh niên Trịnh tộc.
Mục tiêu: Xây dựng thế hệ trẻ Trịnh tộc phát huy truyền thống, giá trị tốt đẹp của người họ
Trịnh, có tri thức, có văn hóa, có trách nhiệm với cộng đồng. Cổ vũ thanh niên học tập, sáng tạo
khởi nghiệp, lập nghiệp làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; phát huy vai trò, trách nhiệm của
thanh niên, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nâng cao trách nhiệm của thanh niên Trịnh
tộc đối với công tác dòng họ Trịnh. Nâng cao chất lượng tổ chức Ban, mở rộng mặt trận đoàn
kết tập hợp thanh niên; xung kích, tình nguyện góp phần phát triển phong trào thanh niên Trịnh
tộc, góp phần xây dựng dòng họ, quê hương, đất nước.
Khẩu hiệu hoạt động: “Liên kết họ tộc -Tìm về cội nguồn - Tôn vinh tổ tiên – Đoàn kết
chấn hưng”;
V. Định hướng một số hoạt động thời gian tới của Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt Nam
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử, giá trị dòng họ Trịnh.
Tăng cường sử dụng các công cụ truyền thông hiện có, phân rõ trách nhiệm của cán bộ
phụ trách các công cụ truyền thông này, đồng thời thống nhất nội dung, qui định để không bị
trùng lắp; đổi mới nội dung tuyên truyền, trong đó bổ sung các nội dung mới, có chứng cứ
khoa học xác đáng, các lập luận sâu sắc về lịch sử dòng họ Trịnh; cần có nhiều nội dung tuyên
truyền về gương ”Người tốt – Việc tốt” trong học tập, công tác, lao động; giới thiệu nhiều chi
họ, dòng họ Trịnh; phổ biến sâu rộng các hoạt động của dòng họ Trịnh; hướng tới mục tiêu
truyền thông: Nêu nổi bật về truyền thống yêu nước, thủy chung, hết lòng hết sức vì lợi ích
quốc gia, dân tộc; hăng say lao động, cống hiến, sống có trách nhiệm của người họ Trịnh. Hình
thức truyền thông cần liên tục thay đổi để tận dụng ưu thế của phát triển khoa học – công nghệ,
mạng xã hội, trong đó tăng cường hình thức nghe – nhìn, truyền hình hóa các nội dung truyền
thông trong việc kết hợp với các hình thức, nội dung khác. Tiếp tục tổ chức các cuộc thi, các
cuộc tọa đàm, nói chuyện, gặp gỡ người thành đạt trong dòng họ để truyền lửa, truyền đạt kinh
nghiệm trong cuộc sống cho thanh niên Trịnh tộc.
Cần có đội ngũ cán bộ có chuyên môn tốt để thực hiện nhiệm vụ này, đây được coi là
”chiến trường” nhằm không chỉ nâng cao nhận thức cho thanh niên Trịnh tộc mà còn đấu tranh
với các luận điệu sai trái, phê phán vô căn cứ về những công lao, cống hiến của dòng họ Trịnh
đối với đất nước đã, đang, sẽ được một số trang mạng xã hội thể hiện. Nội dung tuyên truyền
phải tập trung tôn vinh giá trị nổi bật, cái đúng đắn, khách quan, mang tính định hướng tới cái
công bằng, công minh và nét đẹp trong văn hóa; không phô trương, quá đà gây phản cảm.
Thứ hai, góp phần nâng cao giá trị đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh niên Trịnh tộc.
Đẩy mạnh tuyên truyền về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống văn hóa qua hoạt động, phong trào
thực tiễn; tổ chức tọa đàm ngoại khóa về giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, xây dựng
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hình mẫu thanh niên Trịnh tộc “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn” và ”có trách nhiệm”.
Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao đạo đức, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối
sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân; giáo dục về tinh
thần đoàn kết, lòng nhân ái, tính trung thực, giản dị, khiêm tốn, tinh thần xung kích, tình
nguyện, tích cực rèn luyện trau dồi đạo đức, lối sống. Vận động thanh niên và nhân dân xây
dựng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo các quy định, phong
trào chung của chính quyền, địa phương và phong tục văn hóa truyền thống.
Tham gia cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, xã hội trong việc tổ chức tuyên truyền
giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho thanh niên Trịnh tộc. Đồng
thời tổ chức các buổi nói chuyện, các chuyên đề truyền thông về pháp luật để nâng cao nhận thức
về pháp luật, cách phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh niên Trịnh tộc.
Thứ ba, tiếp tục tổ chức các hoạt động kết nối anh em thanh niên Trịnh tộc, hướng thanh
niên Trịnh tộc vào các hoạt động dòng họ. Trong đó, tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu
Thanh niên Trịnh tộc dịp đầu xuân, lễ giỗ tổ tiên Trịnh tộc. Tuy nhiên các hoạt động giao lưu
đảm bảo nếp sống văn hóa, văn minh, an toàn, tiết kiệm, ý nghĩa. Tránh việc phô trương, lãng
phí. Tổ chức thêm các Ngày chủ nhật hướng về nguồn cội Trịnh tộc tại nhiều địa điểm khác
nhau trên cả nước. Hướng việc tổ chức này tới các chi họ, hội đồng họ Trịnh các địa phương
với sự hướng dẫn của cán bộ Ban phụ trách địa phương đó. Duy trì chương trình văn nghệ
“Nối vòng tay lớn” hằng năm nhân dịp lễ giỗ Minh khang, Thái vương Trịnh kiểm; duy trì
chương trình văn nghệ tôn vinh Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn nhân ngay mất của ông (01/4) hằng
năm. Nghiên cứu khả năng tổ chức Chương trình “Giọng ca Trịnh tộc” nhằm tìm ra các ca sỹ
Trịnh tộc thể hiện tốt nhất các bài hát của Nhạc sỹ họ Trịnh,.v..v..Duy trì chương trình “Mùa
hè tím” hằng năm với nội dung thiết thực, tại nhiều địa phương khác nhau, tạo thành hiệu ứng
phong trào đồng loạt tại các địa phương trong cả nước.Tiếp tục kêu gọi Thanh niên Trịnh tộc
góp công, của cho việc tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử dòng họ Trịnh. Trước mắt, kêu gọi
tham gia hoàn thành 02 công trình: Khu lăng mộ Chúa Trịnh Doanh và Chính phi Nguyễn Thị
Ngọc Vinh tại Thanh Hóa; Khu di tich Đền Đông tỉnh Thái Bình. Sau đó, tham gia hỗ trợ kêu
gọi hỗ trợ thực hiện dự án Vương phủ Trịnh tại Thanh Hóa và các di tích lịch sử khác khi được
Hội đồng họ Trịnh Việt Nam và các địa phương phát động.
Thứ tư, đẩy mạnh phong trào “Khuyến học – Khuyến tài” trong thanh niên Trịnh tộc.
Trong đó, tìm kiếm biểu tượng và xây dựng giải thưởng Khuyến học – Khuyến tài của Thanh
niên Trịnh tộc; tổ chức tìm kiếm và trao giải thưởng cho các bạn thanh niên Trịnh tộc có thành
tích cao trong học tập (trong cả giáo dục và đào tạo nghề); Tổ chức tuyên truyền, nhân rộng
gương “người tốt – việc tốt” trong học tập, công tác của thanh niên Trịnh tộc nhằm cổ vũ tinh
thần gắng sức học tập, rèn luyện trong thanh niên Trịnh tộc; Tổ chức chương trình “Báo công
tổ tiên Trịnh tộc” tại các di tích họ Trịnh cho thanh niên Trịnh tộc có thành tích học tập, công
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tác tốt.Tổ chức 01 chương trình giao lưu với các gương mặt Tuổi trẻ Trịnh tộc tiêu biểu trong
học tập – công tác.
Thứ năm, thúc đẩy phong trào ‘Thanh niên Trịnh tộc lao động giỏi”. Trong đó, tìm
kiếm biểu tượng và xây dựng giải thưởng “Doanh nhân Trịnh trẻ” của Thanh niên Trịnh tộc;
tổ chức tìm kiếm và trao giải thưởng cho các bạn thanh niên Trịnh tộc lao động, làm ăn kinh
tế giỏi; Tổ chức tuyên truyền, nhân rộng gương “người tốt – việc tốt” trong hoạt động lao động,
kinh doanh của thanh niên Trịnh tộc nhằm cổ vũ tinh thần gắng sức lao động, phấn đấu làm
giàu trong thanh niên Trịnh tộc; Tổ chức lớp học kỹ năng trong hoạt động kinh doanh cho
thanh niên Trịnh tộc, do các doanh nhân Trịnh tộc thành đạt đào tạo, hướng dẫn; Tổ chức
chương trình giao lưu với các gương mặt Tuổi trẻ Trịnh tộc tiêu biểu trong lao động, sản xuất
và kinh doanh.
Thứ sáu, công tác xây dựng tổ chức Hội đồng vững mạnh được tăng cường, mặt

trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng rộng rãi.
Công tác xây dựng tổ chức tiếp tục chú trọng, đặc biệt là công tác củng cố kiện toàn gắn
với việc nâng cao chất lượng tổ chức Ban. Trong đó chuyển đổi mô hình tổ chức quản trị từ
hàng dọc như hiện nay sang hàng ngang, tăng quyền cho các địa phương trong việc chủ động
thực hiện các hoạt động của thanh niên Trịnh tộc tại các địa phương. Phấn đấu mở rộng hầu
hết các địa phương đều có tổ chức thanh niên Trịnh tộc. Công tác họp ban thường trực thường
xuyên được thực hiện, kiểm tra, giám sát các nội dung giao và thực hiện nghiêm túc các báo
cáo tổng kết công tác, thông báo công khai minh bạch các hoạt động của Tuổi trẻ Trịnh tộc.
Công tác cán bộ có cơ chế ”có vào mới và có ra”, nếu không còn đáp ứng yêu cầu hoặc tự
nguyện xin rút, Ban giải quyết kịp thời, đồng thời bổ sung người mới theo đúng quy định. Có
hình thức đào tạo cán bộ Ban liên tục về các kỹ năng nhằm tăng cường đội ngũ lãnh đạo công
tác.
Thứ bảy, công tác phối hợp với các tổ chức trong họ Trịnh và đối ngoại đối chính quyền
và thanh niên các dòng họ khác.
Ban tiếp tục phối hợp tích cực với Hội đồng họ Trịnh các Tỉnh, TP và các đơn vị trực
thuộc của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam trong tổ chức các sự kiện chung của dòng họ và công
tác tuyên truyền. Chú trọng công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức
đoàn thể - xã hội tại địa phương, nhất là Đoàn thanh niên địa phương. Tăng cường quan hệ với
thanh niên các dòng họ khác, đặc biệt là thanh niên các dòng họ Ngoại, thân tộc với dòng họ
Trịnh như họ Lê, Nguyễn, Hoàng, Đặng, Lại, Vũ, Đinh, Trần,... Phối hợp tổ chức các hoạt
động hướng nguồn cội chung; hội thao thanh niên các dòng họ Việt Nam.
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Với những thành tích ban đầu và định hướng tiếp theo, Ban Thanh niên Trịnh tộc Việt
Nam đang từng bước khẳng định mình cùng với các đơn vị khác của Hội đồng họ Trịnh Việt
Nam đóng góp tích cực cho công tác dòng họ ngày một phát triển, thể hiện sức trẻ của dòng
họ Trịnh trong công tác dòng họ.
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