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HỘI TỤ THÂN TỘC TỨ XỨ TRÊN QUÊ HƯƠNG MỚI 

Trịnh Xuân Bào  

Đến  đầu thế kỷ XX, vùng đất của xã Châu Pha ngày nay nằm trong phần đất 

của làng Hắc Dịch, thuộc tổng An Trạch, tỉnh Bà Rịa. 

Ngày 8 tháng 12 năm 1982, Quyết định số 192-HĐBT của Hội đồng Bộ 

trưởng (nay là Chính phủ) thành lập xã kinh tế mới lấy tên là xã Châu Pha trên cơ 

sở sáp nhập một phần đất của hai xã Hắc Dịch và xã Long Hương, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi, mà đất rộng , người thưa  của vùng này 

có sức hút mạnh mẽ đối với nông dân từ các tỉnh Miền  Bắc  và Miền Trung  tới 

đây làm ăn , sinh sông. Những năm cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990 dân cư 

ở đây ngày một đông, trong đó có nhiều người  họ Trịnh.  

Ngày 22 tháng 12 năm Giáp Tuất (1994) với tâm huyết kết nối dòng họ Trịnh 

trên quê hương mới, các ông: Trịnh Minh Giàng, Trịnh Ngọc Viên, Trịnh Thanh Hải 

đã vận động được một số bà con họ Trịnh tại khu vực Thôn Tân Sơn và các thôn lân 

cận tổ chức họp mặt những người họ Trịnh tại gia đình ông Trịnh Minh Giàng. Tuy 

mới lần đầu tụ họp dòng họ nhưng mọi người đã bầu được Ban trị sự gồm các ông: 

Trịnh Hiệu, Trịnh Thanh Hải, Trịnh Minh Giàng, Trịnh Ngọc Viên, Trịnh Xuân Bào, 

Trịnh Đạo và tiến cử ông Trịnh Hiệu làm Trưởng Tộc. Đồng thời Ban trị sự thống 

nhất hình thức hoạt của dòng họ. Trước mắt là tìm hiểu những người họ Trịnh ở khu 

vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hai là thống nhất lấy ngày 22 tháng Chạp hàng năm làm 

ngày Họp mặt giỗ họ. 

Vì không có nhà thờ nên hàng năm họp mặt giỗ họ được tổ chức luân phiên 

tại tư gia do Ban trị sự thống nhất. Mỗi lần họp mặt đều chỉ định thêm một số người 

chịu trách nhiệm quản lý từng địa bàn để làm địa chỉ liên lạc, trao đổi công việc của 

họ. 



Việc tổ chức họp mặt giỗ họ hàng năm được tổ chức luân phiên ở tư gia bà 

con họ tộc cho mãi đến năm 2006 - năm Thái tuế Bính Tuất. Lúc này dòng họ đã 

được hình thành khá đông thành viên từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Đồng Nai. 

Năm thứ năm Mậu Dần ông Trưởng Tộc Trịnh Hiệu do tuổi cao sức yếu (ngoài 

90 tuổi) đã quy tiên. Ban trị sự thống nhất tiến cử ông Trịnh Đạo làm trưởng tộc cho 

đến hiện nay. Ông trưởng tộc đã 94 tuổi nhưng 25 năm qua ông đều có mặt làm tốt 

nhiệm vụ Trưởng tộc mà dòng họ giao phó, ông luôn được mọi người kính trọng. 

Năm thứ 12 Bính Tuất tại lễ giỗ họ,  toàn họ tộc đã thống nhất đi đến quyết 

định là phải tìm đất và đóng góp tiền của để xây dựng nhà thờ. Và cũng chỉ trong 

năm 2006 cho đến tháng 12 năm Đinh Hợi (2007) nhà thờ họ Trịnh Châu Pha đã 

được khánh thành và tiến hành giỗ họ tại Thôn Tân Sơn- Xã Châu Pha. Đất xây dựng 

nhà thờ do ông Trịnh Viên và Trịnh Xuân Bào đóng góp, mọi người trong dòng tộc 

góp công, góp cây, góp tiền theo khả năng của mỗi người không bổ theo đầu người. 

Nhà thờ dòng họ Trịnh tại Châu Pha được khởi công xây dựng ngày 6/9 năm 

Đinh Hợi (tức ngày 16/10/2007), tọa lạc tại thôn Tân Sơn, xã Châu Pha, huyện Tân 

Thành (nay thuộc thị xã Phú Mỹ) với diện tích 81m2 trong khuôn viên rộng 300m2. 

Bắt đầu từ năm 2007 đến nay việc tổ chức họp mặt, giỗ họ, đón Tết đều được tổ chức 

tại nhà thờ. Nhà thờ mỡi năm được tu bổ và củng cố có khuôn viên sân, có cổng ra 

vào được ghi rõ: TRỊNH TỘC ĐƯỜNG. 

Năm 2010 dòng họ quyết định lấy ngày 18 tháng 2 Âm lịch làm ngày giỗ họ, 

nhưng vẫn giữ tục lệ ngày 22 tháng Chạp hàng năm Ban trị sự họp mặt dâng lễ vật 

lên bàn thờ và bàn kế hoạch tổ chức ngày 18 tháng 2 năm tới. 

Suốt 25 năm qua dù họp mặt ở tư gia hay tại nhà thờ thì bà con trong dòng họ 

đều tụ họp đông đúc, luôn gìn giữ được nền nếp gia phong của dòng họ. Hàng năm 



đều tổ chức thăm viếng khi dòng học có người đau ốm, qua đời, mừng thọ cho các 

cụ cao niên, mừng các cháu thi đỗ đạt cao. Từ đường họ Trịnh ở Châu Pha thực sự 

là điểm hội tụ của bà con họ Trịnh tứ xứ đến sinh sống trên quê hương mới– một 

thời được gọi là vùng kinh tế mới, chủ yếu từ các tỉnh Bình Đinh, Quảng Trị và 

Thanh Hóa . 

Những năm gần đây, cuộc gặp mặt giỗ họ hàng năm tại từ đường Trịnh tộc 

Châu Pha, ngoài số bà con thân tộc ở Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai, còn có đại 

diện Hội đồng họ Trịnh phía Nam và các tỉnh khác đến tham dự. Từ đường Trịnh 

tộc Châu Pha phát huy được tình cảm họ hàng  thiêng liêng, cao cả, vượt ra ngoài 

khuôn khổ gia tộc  thông thường , tạo nên một truyền thống mới tốt đẹp, truyền thống 

thương yêu , đoàn kết với những tấm lòng rộng mở. 

 

Giỗ Họ tại nhà ông Trịnh Xuân Bào (2005) 
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