
SUY NGHĨ VÀ NHỚ LẠI 

Trịnh Đức Cường 

(Nguyên Ủy viên HĐHT Việt Nam, 

Nguyên phó chủ tịch HĐHT Thăng Long-Hà Nội). 

 

Bản Thông tin Họ Trịnh (TTHT) nói ở đây là bản in trên giấy không phải bản viết trên mạng và là 

bản có cơ quan chủ quản thuộc   tổ chức chính thức của người họ Trịnh chúng ta. 

Thời kỳ đầu từ 2002 đến 2006, bản TTHT ra được 14 số. Cơ quan chủ quản là Ban liên lạc họ 

Trịnh Hà Nội. Thời kỳ sau từ 2006 đến 2010 bản TTHT ra được 7 số. Trong 7 số này, có 2 sô Hội 

đồng họ Trịnh (HĐHT) Việt Nam giao cho HĐHT Thăng Long –Hà Nội làm cơ quan ngôn luận. 

Cơ quan chủ quản là Ban liên lạc Họ Trịnh Việt Nam (sau là HĐHT Việt Nam).  

Nội dung của tổng cộng 21 số qua hai thời kỳ nói trên, đều tập trung vào một số vấn đề chính sau 

đây: 

-  Thông báo về nối mạng phả, tìm về cội nguồn , đặc biệt là thông báo tìm ra 6 dòng lâu đời chủ 

yếu của cây phả họ Trịnh, bao gồm dòng Trịnh Khắc Phục có cụ Trịnh Thị Ngọc Thương là mẹ 

vua Lê Thái Tổ, dòng Trịnh Khả (ngài là Thái úy đại công thần bình Ngô khai quốc), dòng Thái 

vương Trịnh Kiểm tức dòng chúa Trịnh và 3 dòng khác là dòng Trịnh Cảnh Khuất, Trịnh Phúc 

Tâm và Trịnh Minh Triêt 

- Giới thiệu các danh nhân họ Trịnh từ các vị khai quốc công thần triều Lê, qua thời Lê Trịnh như 

ngài Trịnh Khả đã nói trên và một số chúa Trịnh tiêu biểu (như chư chúa Trịnh Kiểm nói trên, 

chúa Trịnh Tùng, chúa Trịnh Cương …vv) đến thời kỳ chống Pháp chống Mỹ ngày nay, như Trịnh 

Đình Cửu đứng đầu ban chấp hành  Trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam, Trịnh Văn Đạt 

(tức Đội Cấn) lãnh tụ của khởi nghĩa Thái Nguyên …vv 

- Thông tin về các hoạt động của Ban liên lạc họ Trịnh Hà Nội trước đây và HĐHT Việt Nam ngày 

nay cùng các HĐHT địa phương 

- Điểm các sách báo có liên quan đến họ Trịnh như “Họ Trịnh và Thăng Long” của Bỉnh Di và 

Quang Vũ, “Chúa trịnh qua các áng văn thơ” (gồm 5 tập) của Trịnh Xuân Tiến, “Thăng Long thời 

Lê Trịnh” của đồng chí Vũ Oanh – nguyên Ủy viên BCT Đảng CSVN  …vv. 

- Giới thiệu các cuộc Hội thảo khoa học liên quan tới các sự kiện lịch sử họ Trịnh như Hội thảo 

“Chúa Trịnh vị trí và vai trò lịch sử”, Hội thảo về chúa Trịnh Tùng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, 

Hội thảo về chúa Trịnh Cương tại thư viện Quốc gia Hà Nội…vv. 



- Thông báo về các văn bia, đền đài xây dựng trong thời Lê Trịnh như chùa Bút Tháp do Trịnh Thị 

Ngọc Trúc – con gái chúa Trịnh Tráng tu bổ hoàn thiện. 

Hình thức các bản TTHT thời kỳ đầu là những tệp giấy dập ghim của (4-6) trang A4 bằng (8-12) 

trang khổ (14x20) cm quy đổi, rồi đóng thành quyển với số lượng trang tăng dần lên tới 26 rồi 34 

trang khổ (14x20) cm. Ở thời kỳ sau các bản TTHT dầy hơn vào khoảng 50 trang cũng khố đó 

nhưng chất liệu trang bìa in mầu và cứng cáp hơn.  Thời kỳ đầu các bản TTHT được phát miễn 

phí và những người viết tin cũng không nhận nhuận bút. Chi phí cho công in ấn do những người 

hảo tâm ủng hộ. Các bản TTHT thời kỳ sau có chủ trương thu phí công in ấn (nghĩa là có thu tiền 

khi HĐHT các tỉnh đến nhận) nhưng trên thực tế cứ phát “ào ào” chưa kể nếu nơi nào cần thêm 

thì tự nơi đó đi photocopy cho đủ. Tất nhiên tiền nhuận bút cũng không người viết nào nhận cả.  

Ở giai đoạn đầu làm như thế là phù hợp. Nhưng khi yêu cầu đã lớn hơn (số lượng bản tin nhiều 

hơn, nội dung bản tin đa dạng và phức tạp hơn, tốc độ cung cấp thông tin cần cập nhật hơn …vv) 

thì cách làm như cũ sẽ không hiệu quả và không bền vững. Đấy là chúng tôi chưa nói tới việc còn 

quan trọng hơn là  phải có quy chế hoạt động rõ ràng của Ban biên tập và mối quan hệ của nó (về 

trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi) với cơ quan chủ quản là HĐHT Việt Nam. Có lẽ đó cũng là 

một trong những lý do chính mà bản TTHT đã tạm ngừng lại ở số 21 vào năm 2010. 

Đến nay trên mạng đã có website liên quan đến họ Trịnh Việt Nam như: Trinhtoc.com. Nhận xét 

về những trang thông tin điện tử này nằm ngoài phạm vi bài viết. Tôi chỉ có mấy đề nghị sau với 

HĐHT Việt Nam nhiệm kỳ tới liên quan đến công tác thông tin của họ Trịnh chúng ta như sau: 

- Nên tiếp tục ra bản TTHT in trên giấy với một phiên bản mới có sự tổ chức và quản lý bài 

bản hơn (hiện nay nhiều tờ báo, thông tin có cả 2 loại: trên giấy và trên mạng để phục vụ 

cho nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau) 

- Quan tâm hơn đến trang thông tin điện tử về họ Trịnh để bảo đảm tính chính thống hơn 

(ghi rõ tổ chức chủ quản, danh sách Ban biên tập do HĐHT quyết định …vv). 

 

Hà Nội tháng 8 năm 2019  

 

 

 


