
1 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM  

Số: 02/2022/NQ - HĐHTVN Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2022 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM THÁNG 7 NĂM 2022 

 

Ngày 16 tháng 07 năm 2022, tại Nhà khách Trung ương, số 8 phố Chu Văn An, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Hội đồng Họ Tạ Việt Nam đã tiến hành hội nghị: 

Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng và Dòng họ từ đầu năm 2020 đến nay, đề 

ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. 

Về dự hội nghị có 45 vị Ủy viên HĐHTVN và 5 khách mời. 

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe Chủ tịch Tạ Quyết Thắng phát biểu khai mạc 

Hội nghị; Ông Tạ Duy Bình - Phó chủ tịch Thường trực Báo cáo tổng hợp kết quả các 

hoạt động của Hội đồng họ Tạ Việt Nam và của dòng họ thời gian từ 2020 - 2022.  

Các đại biểu đã sôi nổi phát biểu thảo luận, nhất trí quyết nghị các nội dung sau: 

 

QUYẾT NGHỊ: 

I. Nhất trí đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng và Dòng họ trong thời 

gian qua: 

1. Mặc dù tình hình dịch Covid-19 thời gian qua đã gây nên nhiều khó khăn, 

nhưng hoạt động kết nối, tập hợp các chi tộc, tổ đường, thành viên họ Tạ tham gia 

vào Hội đồng Họ Tạ Việt Nam tiếp tục được duy trì. Hình ảnh HĐHTVN đã lan tỏa 

đến nhều địa phương trong cả nước. Trên cơ sở kết nối, Hội đồng đã bổ sung kịp thời 

nhiều Ủy viên Hội đồng ở các địa phương, phân công phụ trách các khu vực, đưa 

tổng số Ủy viên HĐHTVN lên 112 vị. Đây là những thành viên nòng cốt để 

HĐHTVN tập hợp, kết nối được rộng rãi các chi tộc, tổ đường vào trong HĐHTVN.  

2. Công tác khen thưởng, khuyến học, khuyến tài, mừng thọ, tri ân các bậc cao 

niên trong dòng tộc, tương thân tương ái được triển khai kịp thời, được nhiều thành 

viên trong Hội đồng và dòng họ hưởng ứng, đem lại hiệu quả động viên thiết thực và 

nâng cao uy tín của HĐHTVN. 

3. Hoạt động lễ hội, dâng hương tri ân tổ tiên được HĐHTVN, các tổ đường, chi 

tộc được duy trì tổ chức tại nhiều địa phương. 

4. Công tác Truyền thông đã kịp thời tuyên truyền đưa tin về các hoạt động của 

Thường trực và HĐHTVN cung như của dòng họ trong việc kết nối, dâng hương tại 

các Tổ đường và các ngày lễ, tết tới bà con thân tộc. Xây dựng trang Doanh nhân - 

Doanh nghiệp Họ Tạ Việt Nam để Câu lạc bộ DN-DN Họ Tạ Việt Nam kết nối và 

phát triển lực lượng. 



2 

 

5. Hoạt động liên hệ, kết nối, sưu tầm tư liệu, tài liệu về lich sử các chi tộc, tổ 

dường, dòng họ có nhiều cố gắng, đã giúp cho bà con trong thân tộc Họ Tạ hiểu rõ 

hơn và tự hào về cội nguồn của dòng Họ.  

Tuy nhiên, Công tác kết nối các Tổ đường, Chi tộc trong dòng Họ chưa được 

nhiều; nhiệt tình trách nhiệm của một số UVHĐ chưa thực sự được đề cao, một số 

tham gia sinh hoạt và đóng góp quỹ hội chưa đều; Công tác truyền thông các hoạt 

động của dòng Họ còn hạn chế, một số bài viết nội dung chưa được chặt chẽ.    

II. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới: 

1. Công tác kết nối, tập hợp các chi tộc, tổ đường, thành viên họ Tạ trong 

Hội đồng Họ Tạ Việt Nam: 

- Từng Ủy viên Hội đồng xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tập hợp, kết nối các chi 

tộc, tổ đường, người Họ Tạ ở từng địa phương, nhất là đối với các tỉnh khu vực miền 

Trung, Tây Nguyên, miền Nam và phía Bắc.  

- Các Uỷ viên hội đồng phải thống kê được địa chỉ, số lượng dân cư họ Tạ, nhà 

thờ, đền miếu, đình thờ các vị tiền nhân người họ Tạ, như tên tuổi, quý danh người 

được thờ tự, có văn bia, thần phả, gia phả, sắc phong… ở địa phương nơi mình sinh 

sống gửi về Ban lịch sử hội đồng họ Tạ Việt Nam vào tháng 05/2023 để làm căn cứ 

biên soạn cuốn “Việt Nam-Lịch sử Dòng Họ Tạ”. 

2. Công tác Lịch sử: 

- Tích cực nghiên cứu, sưu tầm, tập hợp các tư liệu, tài liệu lịch sử các chi tộc, 

tổ đường và lịch sử chung về dòng họ; trên cơ sở đó, tổng hợp, từng bước xây dựng 

đề cương, biên soạn chi tiết một cách có hệ thống, khoa học, logic, theo trình tự về 

thời gian, địa điểm, sự kiện diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử của từng chi Họ, tổ 

đường và của dòng họ. 

- Từng bước xây dựng phả đồ Họ Tạ trên cả nước. 

3. Công tác truyền thông: 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về truyền thống lịch sử dòng họ, hoạt động 

của HĐHTVN, HĐHT các địa phương, các chi tộc, tổ đường, qua đó giúp cho các 

thành viên Họ Tạ Việt Nam hiểu và tự hào về truyền thống dòng họ, hăng hái tích 

cực tham gia vào các hoạt động của dòng họ. 

- Để hoạt động truyền thông phát huy được hiệu quả, tránh gây hiểu lầm giữa 

các thành viên trong dòng họ, công tác truyền thông cần thực hiện đúng “Quy chế 

Công tác Truyền thông của Hội đồng họ Tạ Việt Nam” đã ban hành. Trước mắt chỉnh 

sửa tên gọi và kết nối đúng thành phần trong các nhóm zolo của Thường trực và Ủy 

viên Hội đồng Họ Tạ Việt Nam. 

4. Công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ tới: 

- Các tỉnh, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Họ Tạ cấp 

mình, trên cơ sở đó bầu ra Hội đồng Họ Tạ cùng cấp, đồng thời lựa chọn Đại Biểu 

ứng cử vào Hội đồng Họ Tạ Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2024-2028. 

- HĐHTVN tổ chức phiên họp (Ủy viên chủ chốt vào thời điểm thích hợp) để 

triển khai các công tác chuẩn bị cho Đại hội khóa tới như: Tổng kết Công tác hoạt 
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động của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam khóa 3 (nhiệm kỳ 2019-2023) cũng như của cả 

dòng họ trong thời gian qua; xác định chủ trương, phương hương hoạt động khóa IV 

(nhiệm kỳ 2024-2028); công tác nhân sự Hội đồng Họ Tạ Việt Nam khóa IV (nhiệm 

kỳ 2024-2028). Xác định việc tổ chức các hội nghị trù bị chuẩn bị cho Đại hội. 

- Các Ban chức năng của Hội đồng tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong 

nhiệm kỳ qua, kiểm điểm các đầu công việc, giải pháp, kiến nghị để đóng góp và báo 

cáo chung của Hội đồng. 

5. Công tác Tài chính, vật tư:  

- Để tạo các điều kiện cho hoạt động công tác dòng họ được bền vững, lâu dài, 

cần có các giải pháp cụ thể, chặt chẽ và tinh thần hưởng ứng từ các Ủy viên của Hội 

đồng, thành viên dòng họ cũng như việc kêu gọi nhà tài trợ, nhất là cần phải triển 

khai được các hoạt động tạo ra kinh phí, quỹ cho hoạt động của Hội đồng. 

- Từng bước mua sắm trang bị vật tư, vật chất phục vụ cho hoạt động chung của 

dòng họ và Hội đồng (như may tộc kỳ, máy ảnh, máy quay camera…).  

 

Hội đồng Họ Tạ Việt Nam nhất trí 100% quyết nghị những vấn đề, nội dung nêu 

trên; giao cho Thường trực Hội đồng Họ Tạ Việt Nam cụ thể hóa Nghị quyết và chỉ 

đạo tìm giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.  

 
 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch HĐHTVN;  

- Các Ban, UV Hội đồng HTVN; 

- HĐHT, chi tộc, tổ đường các địa phương; 

- Lưu: Ban tổ chức, hành chính.                         

TM. HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM 

CHỦ TỊCH 

               

Tạ Quyết Thắng 

   


