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Kính gửi: Toàn thể Quý thân tộc Họ Tạ Việt Nam 

   

Chào đón Xuân Nhâm Dần 2022. Thay mặt Hội Đồng Họ Tạ Việt Nam, tôi trân trọng gửi lời 

chúc tới toàn thể thân tộc trong cộng đồng Họ Tạ sinh sống trên mọi miền Tổ Quốc và Kiều Bào 

Họ Tạ sinh sống ở nước ngoài, bước sang năm mới: Mạnh Khỏe, Hạnh Phúc, Bình An, Vạn Sự 

Cát Tường! 

Năm qua, trước thảm họa đại dịch Covid-19, Hội đồng Họ Tạ Việt Nam đã phát động quyên 

góp quỹ tương thân tương ái nhằm giúp đỡ những người, những gia đình bị ảnh hưởng của đại 

dịch, giảm bớt một phần nhỏ khó khăn về đời sống. Sự đóng góp của những người hảo tâm thể 

hiện tinh thần và trách nhiệm đối với cộng đồng là một việc vô cùng có ý nghĩa. Thay mặt HĐHT 

Việt Nam, tôi bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm đã góp phần để làm nên dấu ấn tốt 

đẹp của HĐHT Việt Nam. 

Nhân dịp năm mới, xuân về, tết đến với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với 

phương châm “Họ Tạ Việt Nam - Hướng về cội nguồn – Tri Ân Tổ Tiên - Phát Huy Truyền 

Thống - Đoàn Kết Phát Triển”. Tôi mong muốn toàn thể dòng Họ Tạ Việt Nam luôn đoàn kết 

bên nhau tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống của cha ông, giữ gìn 

bản sắc văn hóa của dòng Họ, giáo dục con cháu kế thừa lòng tự tôn, tự hào là người Họ Tạ trở 

thành người có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước luôn giàu mạnh, cường thịnh và phát 

triển. 
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