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HỘI ĐỒNG  HỌ ĐỖ VIỆT NAM 

BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH 

............................... 

                                                                  

                                                    Nam Định, ngày  17  tháng 12 năm 2017 

 

CHƢƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH LẦN THỨ NHẤT 

Nhiệm kỳ 2017 – 2020 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG 
PHỤ 

TRÁCH 

7h30 - 8h15 Đón khách, phát tài liệu Ô. Thắng  

8h15 - 8h45 Văn nghệ chào mừng Ô. Phương 

8hh45 - 9h15 - Chào cờ (Quốc ca, Đỗ ca, Văn tế liệt tổ họ Đỗ 

Việt Nam; 

- Mời đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Giới thiệu các đoàn  tặng hoa 

 

 

Bà Hạ 

9h15 - 9h35 Trình bày Diễn văn khai mạc và báo cáo kết quả 

1 năm hoạt động của Ban liên lạc họ Đỗ Nam 

Định 

Ông Hối 

9h35 - 10h10 Báo cáo dự thảo Điều lệ - Thảo luận - Thông 

qua 

Ông Thắng 

10h10 - 10h25 Bầu Hội đồng họ Đỗ Nam Định (khóa 1) Ông Hối 

10h25 - 10h40  Giải lao – HĐ họ Đỗ họp phiên thứ nhất  Ông Hối 

10h30 - 10h55 Hội đồng ra mắt 

Báo cáo tổ chức của Hội đồng và nhân sự 

Bà Hạ 

10h55 - 11h25 Đọc thư ngỏ của Hội đồng họ Đỗ Việt Nám kêu 

gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Đỗ Việt Nam 

Ông Hối 

11h25 - 11h45 Chủ tịch HĐ họ Đỗ Việt Nam phát biểu Ông Kiện 

11h45 - 12h00 Đáp từ và phát biểu bế mạc Đại hội Ông Hối 

                                                                      

                                                                  BAN TỔ CHỨC 
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DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ TỈNH NAM ĐỊNH 

………………………….. 

 

 

Cẩn cáo liệt vị tiên tổ họ Đỗ Việt Nam! 

Cẩn cáo liệt vị tiên tổ họ Đỗ Nam Định! 

Kính thưa các vị khách quý! 

Thưa toàn Đại hội! 

Trong thời khắc đáng ghi nhớ này, thay mặt cho Ban Liên lạc họ Đỗ tỉnh 

Nam Định, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các vị khách quý 

cùng toàn thể bà con họ Đỗ tỉnh ta đã có mặt trong buổi lễ trọng thể hôm 

nay, và cũng nhân dịp này, tôi xin gửi tới các vị khách quý, gửi tới toàn 

thể bà con họ Đỗ tỉnh Nam Định lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, 

thành đạt và hạnh phúc! 

Kính thưa đại hội! 

Thực hiện Kế hoạch của Ban Liên lạc họ Đỗ Nam Định và nhằm 

giải quyết một số vấn đề hết sức cấp bách trong công tác dòng họ; hôm 

nay chúng ta long trọng tổ chức Đại hội Thành lập Hội đồng họ Đỗ tỉnh 

Nam Định nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

Đại hội trân trọng chào đón các đại biểu đại diện Hội đồng họ Đỗ 

Việt Nam, các nhà hoạt động văn hóa xã hội, các phóng viên báo chí 

trung ương và địa phương, quý vị đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, 

các vị khách mời danh dự đã dành thời gian tới tham dự và chúc mừng 

Đại hội! 

Đại hội vinh dự được chào đón các vị đại diện lãnh đạo chính 

quyền, đoàn thể của xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu đã đến dự để chia sẻ, hỗ 

trợ và động viên Đại hội! 

Đại hội nhiệt liệt chào đón các đại diện cho thành phố Nam Định 

và các dòng họ Đỗ của 9 huyện trong tỉnh đã tề tựu về đây tham dự sự 

kiện lịch sử trọng đại này của họ Đỗ Nam Định! 

Sự có mặt của quý vị đại biểu, khách quý và các đoàn đại biểu 

khẳng định sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và ý chí đoàn kết họ tộc 

và cũng là niềm tự hào, trân trọng của các thế hệ người họ Đỗ hôm nay 

đối với các bậc tiền nhân đã lưu danh thiên cổ.  

Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị! 

- Kính thưa Đại hội! 

Trong thời gian qua, hoạt động của Ban Liên lạc họ Đỗ Nam Định 

đã có những bước phát triển lớn mạnh không ngừng. Các chi họ, gia tộc 
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được kết nối, nhiều nhà thờ của dòng họ Đỗ trên địa bàn toàn tỉnh được 

công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Hàng chục nhà thờ, từ đường được 

trùng tu, tôn tạo và xây dựng mới. Tổ chức họ Đỗ được thành lập từ cấp 

huyện, thành phố đã góp phần mở rộng quy mô hoạt động dòng họ trong 

phạm vi toàn tỉnh. 

  Đại hội lần này sẽ thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ 

và giải pháp cho nhiệm kỳ thứ nhất (2017 – 2020); sớm ổn định tổ chức, 

khắc phục những khó khăn, tập trung củng cố đoàn kết nội bộ, thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu đoàn kết, góp phần xây dựng và phát triển họ Đỗ 

Việt Nam trong thời kỳ mới. 

Đại hội cũng sẽ hiệp thương chọn cử Hội đồng khóa I để để đảm 

bảo xây dựng một Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định đoàn kết thống nhất, 

có trình độ năng lực thực tiễn, có tâm và có tầm, có văn hóa và biết kế 

thừa truyền thống cha ông, có uy tín và bản lĩnh của người họ Đỗ để 

gánh vác được trọng trách mà dòng họ giao cho trong bước đi đầu tiên 

này. 

Đại hội lần này là sự kiện quan trọng của họ Đỗ tỉnh Nam Định nói 

riêng và của họ Đỗ Việt Nam nói chung. Đây cũng là dịp để bà con 

chúng ta được quây quần hoan hỉ, nhận mặt anh em, ôn lại truyền thống 

yêu nước và khoa bảng của dòng tộc; củng cố tình đoàn kết, hướng tới 

tương lai. 

 Tôi tin tưởng rằng, với tấm lòng tất cả vì dòng họ, Đại hội sẽ bầu 

ra được những thành viên có lòng nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm để 

đáp ứng được sự mong mỏi của bà con. Thay mặt Ban Liên lạc họ Đỗ 

tỉnh Nam Định, Tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thành lập Hội đồng 

họ Đỗ tỉnh Nam Định .  

 Xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu khách quý và toàn thể bà 

con, chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ 1 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ 

NAM ĐỊNH 
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HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM 

HĐ HỌ ĐỖ TỈNH NAM ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              Nam Định, ngày 17 tháng 12 năm 2017 

 

ĐIỀU LỆ 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

 CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 

Phần I. 

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH 

- Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định là tổ chức xã hội tự nguyện, không thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Nghị định 45/2000 và Nghị định 33/2012. Hội đồng 

trực thuộc Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam. 

- Hội đồng hoạt động phi lợi nhuận, nhằm tập hợp đông đảo các dòng họ Đỗ 

trên địa bàn tỉnh Nam Định và các cá nhân, gia đình họ Đỗ Nam Định đang 

cư trú ở quê hương, ở mọi miền tổ quốc hoặc định cư ở nước ngoài. 

- Phát huy truyền thống tốt đẹp, chấn hưng các dòng họ Đỗ, giúp nhau tìm về 

cội nguồn đầy đủ và chính xác hơn. 

- Biên soạn cuốn lịch sử các dòng họ Đỗ trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Giao lưu, trao đổi văn hóa và văn hóa tâm linh thời đại mới, xây dựng dòng 

họ văn hóa, quê hương hưng thịnh. 

Phần II 

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 

 

Chƣơng I 
NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

 

Điều 1: Nguyên tắc xây dựng Điều lệ 

- Tuân thủ luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tộc ước 

họ Đỗ (Đậu) Việt Nam. 
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- Tộc ước được quy định bình đẳng giữa các dòng họ, giữa các thành viên, 

không phân biệt đẳng cấp, tôn giáo, dân tộc, quốc tịch, miễn có gốc là họ Đỗ 

Nam Định.  

Điều 2: Tên gọi và con dấu 

- Tên gọi: Hội đồng họ Đỗ Nam Định (Viết tắt: HĐHĐ - NĐ). 

- Con dấu: Hình vuông, có hai đường tròn đồng tâm, trên vành tròn có dòng 

chữ: HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ VIỆT NAM, và chữ Hán 杜 , chính giữa là HỌ ĐỖ 

NAM ĐỊNH. 

Điều 3: Nghi lễ trong các hoạt động lớn của Hội đồng họ Đỗ Nam Định 

- Cờ: Cờ thần 5 màu (ngũ hành) ở giữa có chữ 杜 

- Bài hát truyền thống: Sử dụng bài "Dòng họ Đỗ Việt Nam". 

- Văn tế: Sử dụng bài "Văn tế liệt tổ họ Đỗ Việt Nam. 

- Trang phục của chủ lễ: Áo thụng dài, khăn xếp. 

- Khánh tiết và văn phong: Không mang sắc thái của tôn giáo nào. 

Chƣơng II 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH 

Điều 4. Thành viên họ Đỗ Nam Định 

 Thành viên họ Đỗ Nam Định bao gồm: Con trai, con dâu, con gái có 

gốc họ Đỗ Nam Định và con rể họ, không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, dân 

tộc, quốc tịch đang cư trú tại Nam Định, trên khắp mọi miền Tổ quốc hoặc 

định cư ở nước ngoài, tự nguyện và chấp thuận tộc ước họ Đỗ Việt Nam, 

đồng thuận bản Điều lệ này. 

Điều 5. Nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên 

 5.1. Nghĩa vụ của thành viên 

- Luôn tìm hiểu nguồn gốc và truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, họ Đỗ 

Nam Định; sống gương mẫu, giữ danh dự cho dòng họ. 

- Tích cực tham gia các hoạt động của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam và họ Đỗ Nam Định. 

- Tham gia đóng góp ý kiến, viết thơ văn ca ngợi dòng họ và quê hương, đất nước. 
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5.2. Quyền lợi của thành viên 

- Được tham dự tất cả các hoạt động do Hội đồng họ Đỗ Việt Nam và họ Đỗ 

Nam Định tổ chức. 

- Được tham dự Đại hội họ Đỗ Nam Định, được đề cử, ứng cử vào danh sách 

bầu cử ủy viên Hội đồng. 

- Được viết bài tham gia ý kiến xây dựng, thơ, văn... và được đăng tải ở thông 

tin họ Đỗ Nam Định. 

Điều 6. Tổ chức của Hội đồng họ Đỗ Nam Định 

- Hội đồng họ Đỗ Nam Định do Đại hội giới thiệu và bầu bằng hình thức biểu quyết. 

- Số lượng ủy viên Hội đồng có từ 21 đến 29 ủy viên. Mỗi huyện và thành 

phố cơ cấu 01 đến 02 ủy viên, các huyện lớn cơ cấu 03 ủy viên, trường hợp 

đặc biệt cơ cấu 04 ủy viên. Các ông (bà) là Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ các 

huyện và thành phố là ủy viên đương nhiên. Do yêu cầu công việc, hàng năm 

có thể bổ sung thêm ủy viên (nếu cần thiết). 

- Tổ chức của Hội đồng gồm Chủ tịch và 04 phó Chủ tịch (trong đó có 01 

phó Chủ tịch thường trực). Các phó Chủ tịch đều kiêm chức Trưởng ban, 

Chánh văn phòng hoặc Tổng thư ký.  

- Trước mắt thành lập các Ban: Tổ chức - Kiểm tra, Ban tài chính, Văn phòng 

và Truyền thông, Tổng thư ký. Sau này phát triển sẽ thành lập thêm một số 

Ban và các Câu lạc bộ. 

- Hội đồng bầu ra bầu ra Chủ tịch và các phó chủ tịch, thành lập các Ban, các 

cơ quan tương đương, các câu lạc bộ và phân công nhiệm vụ cho các ủy viên 

- Hội đồng khóa 1 do còn thiếu kinh nghiệm nên thành lập Ban cố vấn. Ban 

có từ 5 đến 7 người. 

- Hội đồng khóa 1 do còn thiếu kinh nghiệm nên thành lập Ban cố vấn. Ban 

có từ 5 đến 7 người. 

- Thường trực Hội đồng gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các trưởng ban và 

Tổng thư ký. 

- Trụ sở của Hội đồng sẽ được lựa chọn địa điểm phù hợp đặc điểm của từng 

khóa. Trước mắt, trụ sở của Hội đồng đặt tại chung cư số 345 ngõ 220 xóm 4 

xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 
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- Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng là 03 năm. 

Điều 7. Hoạt động của Hội đồng  

- Nề nếp của Hội đồng: 6 tháng họp một lần vào đầu năm và cuối năm. 

Trường hợp có công việc quan trọng, đột xuất thì triệu tập họp bất thường. 

- Thường trực Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo thường xuyên bằng điện 

thoại. Văn bản chuyển phát qua bưu điện hoặc qua trang mạng thông tin, qua 

bản tin. 

- Thông tin hoạt động sẽ được đăng tải trên trang Thông tin điện tử 

www.hodonamdinh.com và trang Facebook “Họ Đỗ Nam Định”, khi có điều 

kiện sẽ in bản tin. 

Điều 8. Nghĩa vụ và quyền lợi của ủy viên Hội đồng 

8.1. Nghĩa vụ của ủy viên Hội đồng 

- Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng, mang tâm huyết 

để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. 

- Đóng góp công sức, trí tuệ, phương tiện đi lại… đều cống hiến cho sự 

nghiệp họ Đỗ, không có phụ cấp, phụ phí hoặc nhuận bút cho bài viết và các 

tác phẩm. 

- Luôn xây dựng tình đoàn kết, tránh phát ngôn tổn hại đến Hội đồng và cộng 

đồng họ Đỗ Nam Định. 

8.2. Quyền lợi của ủy viên Hội đồng 

- Được ứng cử, để cử vào các chức danh của Hội đồng, được giới thiệu nhân 

sự để bầu Hội đồng khóa mới. 

- Được biểu dương, khen thưởng và được đề nghị Hội đồng họ Đỗ Việt Nam 

khen thưởng khi có thành tích xuất sắc. 

- Được Hội đồng chúc thọ ở tuổi 80. 85, 90, 95, và 100, 101…. 

- Khi tứ thân phụ mẫu, vợ, (chồng), con hoặc bản thân qua đời được, Hội 

đồng tổ chức phúng viếng. 

 Điều 9. Hội đồng họ Đỗ cấp Huyện, Thành phố 

- Mỗi Huyện và Thành phố thành lập Hội đồng họ Đỗ cấp mình để thống 

nhất và thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động. 
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- Mối quan hệ giữa Hội đồng họ Đỗ cấp Huyện, Thành phố và các dòng họ 

với Hội đồng họ Đỗ cấp tỉnh là mối quan hệ hợp đồng làm việc, không phải 

là mối quan hệ cấp trên, cấp dưới. 

 Điều 10. Tài chính của Hội đồng 

- Hội đồng không thu phí đóng góp của các thành viên và ủy viên Hội đồng. 

- Hội đồng kêu gọi các thành viên, các ủy viên Hội đồng các dòng họ, các 

doanh nhân họ Đỗ, các nhà hảo tâm…giúp đỡ ủng hộ, tài trợ để lập quỹ hoạt 

động của Hội đồng. 

- Hội đồng thành lập Ban tài chính, lập tài khoản riêng của Hội đồng họ Đỗ 

Nam Định. 

- Chi tiêu của Hội đồng hết sức tiết kiệm, chi phí cho các việc cấp thiết hết 

sức khắt khe, nghiêm ngặt, nề nếp sổ sách công khai, minh bạch và được lưu 

giữ lâu dài. 

- Mọi sự ủng hộ tài trợ và các chi tiêu đều được đăng tải trên bản tin của Hội 

đồng họ Đỗ Nam Định. 

Chƣơng III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Bản Điều lệ này gồm 2 phần, 3 chương, 12 điều, đã được thông qua 

tại Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội đồng họ Đỗ Nam Định và có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2017. 

Điều 12. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ này được thực hiện ở các lần Đại hội 

tiếp theo và phải được ít nhất 2/3 số đại biểu dự Đại hội nhất trí. 

 

      T/M HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH 

                   CHỦ TỊCH 

 

                 Đỗ Phúc Hối 
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CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ KHÓA I 

---------------------------- 

1. Hoạt động của Hội đồng theo Điều lệ, tích cực liên lạc, liên kết các dòng họ Đỗ 

trên địa bàn tỉnh, giúp nhau tìm về cội nguồn, tu phả dòng họ đầy đủ, chính xác, 

trao đổi văn hóa tâm linh thời đại mới. 

2. Cùng các huyện, thành phố chưa thành lập Hội đồng, từng bước chuẩn bị Đại 

hội thành lập Hội đồng họ Đỗ cấp huyện, cấp thành phố. 

3. Tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam 

4. Ban Biên tập thông tin, sử dụng trang Thông tin điện tử 

www.hodonamdinh.com và trang Facebook “Họ Đỗ Nam Định” cùng hòm 

thư điện tử hodotinhnamdinh@gmail.com  khi có điều kiện sẽ in bản tin. 

5. Thành lập Ban biên soạn cuốn sách “Lịch sử các dòng họ Đỗ trên địa bản tỉnh 

Nam Định”. 

6. Khảo cứu tài liệu, minh chứng lịch sử đề nghị minh oan cho cụ Đỗ Thích (thế 

kỷ X – triều Đinh). 

7. Chuẩn bị để thành lập Câu lạc bộ doanh nhân, câu lạc bộ văn, thơ, văn nghệ họ 

Đỗ Nam Định. 

8. Vận động quyên góp xây dựng quỹ, ủng hộ cho các hoạt động của họ Đỗ Nam 

Định. 

9. Xây dựng kế hoạch để có thể đăng cai: Họp mặt họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tại 

Nam Định. 

10. Năm 2020 chuẩn bị nhân sự, nội dung và công tác bảo đảm cho Đại hội Họ Đỗ 

Nam Định khóa 2. 

      T/M HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH 

                   CHỦ TỊCH 

 

                 Đỗ Phúc Hối 


