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TÌM HIỂU KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT HỌ TẠ VIỆT NAM  
TRONG THỜI KỲ MỚI 

 
   Kế thừa và phát huy truyền thống của dòng họ, kể từ ngày khai sinh ra nước Việt 
Nam Dân Chủ Cộng Hoà tới nay, sau nhiều thời kỳ phát triển với những diễn biến 
thăng trầm, ngày 17/11/2019, tại trung tâm sự kiện ALMAZ Long Biên, Hà Nội, cộng 
đồng người họ Tạ tại Việt Nam và kiều bào họ Tạ ở Hải ngoại đã chính thức ra mắt 
khối đại đoàn kết họ Tạ Việt Nam trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền sở 
tại, đại diện các dòng họ anh em, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình và hơn 
1.000 đại biểu họ Tạ đại diện các tổ chức họ Tạ trên cả nước và kiều bào họ Tạ ở Hải 
ngoại. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phiên họp trù bị lần thứ 3 – Ban vận động xây dựng khối đại đoàn kết họ Tạ Việt Nam 

đã hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Tạ Việt Nam 
nhiệm kỳ 2019-2023. 

 
Cụm từ “  Họ Tạ Việt Nam “ có ý nghĩa thế nào ? 
 Họ Tạ Việt Nam có nghĩa là tên gọi của tập hợp các tổ chức dòng họ, các cá nhân của 
người họ Tạ sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam trong đó bao gồm cả khối kiều bào họ Tạ 
Việt Nam sinh sống tại Hải ngoại hợp thành. Tên gọi “Họ Tạ Việt Nam” được Đại hội 
đại biểu toàn quốc họ Tạ Việt Nam ngày 17/11/2019 tại trong tâm ALMAZ Long Biên, 



 2 

Hà Nội thông qua và trở thành Tộc hiệu của cộng đồng người họ Tạ sinh sống trên lãnh 
thổ Việt Nam trong đó bao gồm cả khối kiều bào họ Tạ Việt Nam sinh sống tại Hải 
ngoại. 
Cơ quan đại diện của họ Tạ Việt Nam: 
   Cơ quan đại diện cao nhất và duy nhất của họ Tạ Việt Nam là Hội đồng họ Tạ Việt 
Nam. 
  Hội đồng họ Tạ Việt Nam được các tổ chức dòng họ, các cá nhân người họ Tạ sinh 
sống trên lãnh thổ Việt Nam trong đó bao gồm cả khối kiều bào họ Tạ Việt Nam sinh 
sống tại Hải ngoại thống nhất bầu ra và chính thức thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc 
họ Tạ Việt Nam kỳ họp ngày 17/11/2019 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hội đồng họ Tạ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2023 
 

Nhân sự Hội đồng họ Tạ Việt Nam: 
  Đai hội đã tín nhiệm bầu ra 68 vị đại biểu có nhiều tâm huyết đại diện các tổ chức dòng 
họ tại 3 miền Bắc – Trung – Nam và Kiều bào họ Tạ sinh sống tại Hải Ngoại tham gia 
ủy viên Hội đồng họ Tạ Việt Nam, trong đó có một số ủy viên đã từng là thành viên 
Ban liên lạc họ Tạ Việt Nam thời kỳ trước.  
  Cũng tại Đại hội, 17 ủy viên được đề cử vào cơ quan thường trực của Hội đồng họ Tạ 
Việt Nam và được phân công đảm nhiệm các trọng trách phù hợp với trình độ, năng lực 
và uy tín. 
 
Chủ tịch hội đồng họ Tạ Việt Nam: 
  Doanh nhân Tạ Quyết Thắng với tấm gương tiêu biểu trong việc gìn giữ cương thường, 
đạo lý gia đình, dòng họ, không những là doanh nhân thành đạt, ông còn là người tâm 
huyết trong việc xây dựng, tu tạo các công trình tâm linh giúp địa phương và dòng họ 
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có được nơi hội tụ gìn giữ các nghi thức văn hoá truyền thống…; đặc biệt gia đình ông 
quan tâm đầu tư hiến tặng nhiều công trình phúc lợi cho xã hội như cầu đường, trường 
học… có giá trị nâng cao chất lượng sống cộng đồng, được chính quyền và xã hội ghi 
nhận. 
  Từ khi kết nối với Ban vận động Xây dựng khối đại đoàn kết họ Tạ Việt Nam, dù công 
việc kinh doanh bận rộn, ông Thắng cùng vợ và các con trai, gái, dâu, rể vẫn luôn quan 
tâm tham gia và hậu thuẫn vật lực, góp phần cùng các mạnh thường quân và bà con 
trong cộng đồng họ Tạ tạo điều kiện cho mọi hoạt động của Họ Tạ Việt Nam thêm nhiều 
thuận lợi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ông Tạ Quyết Thắng – Chủ tịch hội đồng họ Tạ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2023 
 
   Với những điểm sáng toát lên từ doanh nhân Tạ Quyết Thắng, Đại hội đại biểu toàn 
quốc họ Tạ Việt Nam ngày 17/11/2019 đã tín nhiệm bầu chọn ông đảm nhiệm vị trí chủ 
tịch hội đồng họ Tạ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2023. 
 
Trung tâm văn hoá tâm linh họ Tạ Việt Nam: 
   Sau nhiều công trình nghiên cứu và hội nghị, hội thảo. Đại hội đại biểu toàn quốc họ 
Tạ Việt Nam ngày 17/11/2019 nhiệm kỳ 2019-2023 đã thống nhất công nhận Ngũ vị 
Đại vương: Hùng Công; Dũng Công; Cường Công; Uy Công và Châu Công là những 
anh hùng dân tộc người họ Tạ có công với dân với nước sớm nhất cho tới thời điểm hiện 
tại, cùng với đó là nhị vị viễn tổ cô: Trinh Nương và Minh Nương, tất cả bảy anh em họ 
Tạ từ triều đại vua Hùng Vương thứ 6 tới nay đã được nhân dân lập đền, lập phủ tôn thờ 
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ghi nhận công lao. Các triều đại về sau đều truy phong ghi nhận công lao các ngài. Sau 
khi Ngũ vị Đại vương qua đời, Vua Hùng Vương thứ 6 ban truyền lập thiên miếu tại 
khu lăng mộ để đời sau tưởng nhớ và phong tăng thuỵ hiệu “Vạn Cổ Thượng Đẳng 
Thần”.(trích thần phả phủ Điềm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khu di tích lịch sử quốc gia Phủ Điềm 
 

  Căn cứ dữ liệu lịch sử, Đại hội đại biểu toàn quốc họ Tạ Việt Nam ngày 17/11/2019 
nhiệm kỳ 2019-2023, thống nhất chọn cụm Công trình Di tích lịch sử quốc gia Đền, Phủ, 
Lăng mộ tại Điềm Xá trang, xã Mình Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên làm trung 
tâm văn hoá tâm linh của họ Tạ Việt Nam, tạo điều kiện để cộng đồng họ Tạ Việt Nam 
hướng về cội nguồn, tri ân các bậc tiền nhân của họ Tạ. 
 
Tộc biểu, Tộc kỳ, Tộc huy hiệu, Tộc ấn, Điều lệ họ Tạ Việt Nam: 
  Sau nhiều phiên họp trù bị, tại Đại hội đại biểu toàn quốc họ Tạ Việt Nam ngày 
17/11/2019 nhiệm kỳ 2019-2023, Các đại biểu đại diện các tổ chức dòng họ, các cá nhân 
của người họ Tạ sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam trong đó bao gồm cả khối kiều bào 
họ Tạ Việt Nam sinh sống tại Hải ngoại, đã thống nhất bầu chọn mẫu tộc kỳ; Tộc biểu; 
Tộc huy hiệu; Tộc ấn và bản dự thảo Điều lệ họ Tạ Việt Nam do tác giả: Tạ Tuấn Anh 
thiết kế và biên soạn làm biểu tượng và tôn chỉ hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết 
họ Tạ Việt Nam trước sự chứng kiến của các dòng họ anh em, các cơ quan báo chí 
truyền thông và hơn 1.000 đại biểu đại diện các tổ chức họ Tạ trên cả nước và khối kiều 
bào ở Hải ngoại. 
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Lễ rước và lễ công nhận Tộc kỳ, Tộc biểu họ Tạ Việt Nam 
 
Mục tiêu của Hội đồng họ Tạ Việt Nam: 
  Các ủy viên Hội đồng họ Tạ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2023 kế thừa tư tưởng, đạo đức 
truyền thống của các bậc tiền nhân qua nhiều thời kỳ trong việc họ với đạo lý “uống 
nước nhớ nguồn” và triết lý “ Bách điểu quy sào”, Hội đồng họ Tạ Việt Nam nhiệm kỳ 
2019-2023 đề ra quyết tâm xây dựng và tinh lọc bộ máy làm việc để có đội ngũ nhân sự 
tinh nhuệ, có tri thức, có tâm, có tầm, sẵn sàng đảm nhiệm mọi công tác được giao phó, 
đồng thời cải tiến phương pháp hoạt động cho thích nghi với văn hoá từng địa phương 
và thích nghi với tình hình chung của thời đại mới trong công tác xây dựng khối Đại 
đoàn kết họ Tạ Việt Nam, bảo tồn và giáo dục cho lớp kế thừa các tinh hoa văn hoá và 
những truyền thống tốt đẹp của người họ Tạ tại Việt Nam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điều lệ; Tộc biểu; Tộc ấn của họ Tạ Việt Nam 



 6 

Chủ trương chung của Họ Tạ Việt Nam: 
• Đẩy mạnh công tác kết nối các tổ chức, cá nhân người họ Tạ sinh sống tại khắp các 

địa phương trên lãnh thổ Việt Nam và kiều bào họ Tạ Việt Nam sinh sống tại Hải 
ngoại tham gia xây dựng khối Đại đoàn kết họ Tạ Việt Nam. 

• Phục Hưng các tinh hoa văn hoá truyền thống của dân tộc, đặc biệt là bản sắc văn 
hoá của người họ Tạ. 

•  Xây dựng, tôn tạo cụm công trình tâm linh tôn thờ các bậc Viễn tổ họ Tạ Việt Nam 
trở thành trung tâm văn hoá của cộng động họ Tạ Việt Nam. (Kinh phí bằng nguồn 
đóng góp của các mạnh thường quân, các tổ chức dòng họ, các cá nhân trong cộng 
đồng họ Tạ Việt Nam và các nguồn thu từ phát triển kinh tế khác) 

• Trú trọng, quan tâm đặc biệt tới việc giữ gìn bản sắc văn hoá dòng họ, giáo dục 
cương thường và lòng tự tôn, tự hào dòng họ cho lớp kế thừa. 

• Tạo điều kiện phát triển nhân tố có năng lực, tạo công ăn việc làm cho con em người 
họ Tạ. 

• Thành lập các: CLB Doanh nhân, Doanh nghiệp; CLB Phụ nữ dòng họ; CLB Thanh 
niên họ Tạ tại các cấp, nhằm định hướng mọi tầng lớp xã hội trong dòng họ cùng 
tham gia xây dựng khối Đại đoàn kết họ Tạ Việt Nam. 

• Xây dựng, tổ chức các dự án kinh tế khác nhau, tạo điều kiện để bà con thuộc mọi 
tầng lớp xã hội trong cộng đồng họ Tạ Việt Nam cùng tham gia đầu tư, tạo nguồn 
thu nhập phục vụ lợi ích của nhà đầu tư, trong đó nhà đầu tư có nghĩa vụ trích (%) 
lợi nhuận xây dựng quỹ hoạt động dòng họ của HĐHTVN. (Tỉ lệ % góp quỹ được 
quy định theo từng gói đầu tư cụ thể). 

• Xây dựng phần mềm phả đồ họ Tạ Việt Nam. 
• Phát động phong trào thi đua khen thưởng và hoạt động tương thân, tương ái, quan 

tâm giúp đỡ người yếu thế trong cộng đồng, tiến tới lập quỹ thi đua, khen thưởng 
và tương thân tương ái tại các cấp. Nguồn kinh phí bằng sự đóng góp của cộng đồng 
(việc thực hiện thu, chỉ cần có tính tái tục và cần được quy định cụ thể về quản lý 
tài chính cho mỗi cấp và do đơn vị phụ trách cấp đó chịu trách nhiệm trước pháp 
luật) 

• Đoàn kết với các dòng họ anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.  
• Chấp hành tốt hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Thi đua đạt thành tích trên mọi 

lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. 
*** Hội đồng họ Tạ Việt Nam là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức, thành lập các ban 
chuyên môn để trợ giúp bà con trong cộng đồng cùng tham gia công tác xây dựng khối 
đại đoàn kết họ Tạ Việt Nam theo định hướng chung. 
 
Phương châm hoạt động của Hội đồng họ Tạ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2023 là: 

Họ Tạ Việt Nam 
Hướng về cội nguồn 

Tri ân Tổ tiên 
Phát huy truyền thống 
Đoàn kết, Phát triển 
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   Để triển khai các nội dung đề ra, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tạ Quyết Thắng 
và sự nỗ lực quyết tâm của Thường trực Hội đồng họ Tạ Việt Nam, CLB Doanh 
nhân, Doanh nghiệp họ Tạ Việt Nam đã được thành lập và đi vào hoạt động dưới sự 
điều hành của ông Tạ Trung Bắc – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Tạ Việt Nam làm Chủ 
tịch CLB. Trong giai đoạn bước đầu hoạt động CLB đã được các doanh nhân họ Tạ 
quan tâm hưởng ứng và tham gia mạnh mẽ nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 
kéo dài suốt hơn 2 năm qua nên ít nhiều cũng có phần ảnh hưởng tới kết quả hoạt 
động. 
  Ngoài ra, các tổ chức dòng họ Tạ tại các địa phương cũng chủ động lựa theo diễn 
biến của dịch bệnh để đưa các hoạt động cộng đồng dần đi vào nề nếp, cụ thể ngày 
8/4/2022 Họ Tạ Đình xã Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương 
tri ân Tổ Tiên và vinh danh các tập thể, cá nhân của dòng họ có những thành tích 
trong học tập, lao động sản xuất; ngày 10/4/2022 Họ tạ Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh 
Phúc đã chủ động làm lễ dâng hương ra mắt CLB phụ nữ họ Tạ của chị tộc, thực 
hiện tốt nghị quyết Đại hội 2019-2023 đề ra; ngày 28/5/2022 Họ Tạ tỉnh Ninh Bình 
đã tổ chức Hội nghị họ Tạ toàn tỉnh về công tác xây dựng dòng họ vv… và còn nhiều 
hoạt động văn hoá dòng họ khác được các chi tộc Tạ ở nhiều địa phương trên toàn 
quốc triển khai hoạt động. Không những thế, bà con trong Cộng đồng họ Tạ Việt 
Nam còn tổ chức được nhiều đợt hưởng ứng gây quỹ tương thân, tương ái trợ giúp 
những thân tộc Tạ kém may mắn trong vùng đại dịch Covid-19 cũng như vùng chịu 
ảnh hưởng nặng nề của thiên tai lũ lụt… 
   Dưới sự định hướng và trợ giúp của Hội đồng họ Tạ Việt Nam, kết quả bước đầu 
đạt được sau quá trình hoạt động mang đầy tính đoàn kết của cả cộng đồng, chúng 
ta hoàn toàn có thể tin tưởng hơn nữa khi sức lan tỏa của những việc làm đầy ý nghĩa, 
ấm áp tình thân tộc đó sẽ khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dòng họ trong các tầng lớp xã 
hội người họ Tạ để mỗi ngày lại có những thân tộc bằng lòng tương ái đồng tộc, đem 
trí tuệ, tâm huyết cũng như lòng thành kính hướng về nguồn cội, tham gia chung tay 
xây dựng khối Đại đoàn kết họ Tạ Việt Nam. 
 
                                                              Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2022 

Nguyên Phó CTTT HĐHTVN 
            Tạ Tuấn Anh 


