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TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG 
CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

Do nguyện vọng và yêu cầu của nhiều dòng họ Đỗ 
(Đậu) ở các nơi trong nước gặp nhau tại Hà Nội, tháng 
4 năm 1997, Ban Liên lạc họ Đỗ Việt Nam (nay là Hội 
đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam) đã được thành lập với tôn 
chỉ, mục đích như sau:

1. Xây dựng mối liên hệ tốt đẹp giữa các dòng họ Đỗ 
(Đậu), cùng nhau khai thác và phát huy truyền thống 
nhân văn của các dòng họ Đỗ (Đậu) của các dân tộc 
Việt Nam.

2. Giúp nhau tìm về cội nguồn, biên soạn gia phả.
3. Trao đổi những thông tin nghiên cứu và tìm hiểu lịch 

sử có liên quan đến các dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.
Đây cũng là đóng góp cùng cộng đồng các dân tộc 

Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước ta thành 
một nước công nghiệp hóa, dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh.

Được sự thống nhất của các dòng họ Đỗ (Đậu) ở trong nước, nhiều năm nay Ban Liên lạc họ Đỗ Việt Nam 
đã được đổi tên thành Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.
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CÙNG BÀ CON TRONG HỌ...
Kính thưa bà con họ Đỗ (Đậu) gần xa!
Sau hơn 3 năm tạm dừng do dịch bệnh, được sự đồng ý của Hội đồng họ Đỗ 

(Đậu) Việt Nam, dựa trên nhu cầu của bà con họ Đỗ (Đậu) Việt Nam cả nước, bắt 
đầu từ tháng 1 năm 2023 bản tin của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam sẽ khởi động 
lại, tiếp tục ấn hành số 64 với nhiều nội dung về những hoạt động quan trọng của 
dòng họ thời gian qua.

Với chủ đề chính "Hội nghị gặp mặt toàn quốc họ Đỗ (Đậu) Việt Nam", bản tin 
số 64 sẽ tập trung đưa tin về các sự kiện diễn ra trước, trong và sau đại hội. Ngoài 
nội dung "tiêu điểm" nói trên, trong bản tin tiếp tục duy trì những thông tin, bài viết 
phục vụ cho các chuyên đề về các hoạt động nổi bật của doanh nhân họ Đỗ (Đậu) 
Việt Nam, những gương mặt tiêu biểu của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam; góc văn hoá - văn 
nghệ, thơ ca, nhạc, cũng như những mẩu chuyện vui, hấp dẫn... Các chuyên mục 
"Nhịp cầu kết nối", “Tấm lòng dòng họ”, "Tìm trong di sản"... tiếp tục được duy trì với 
những thông tin được bạn đọc quan tâm. 

Đặc biệt, trong bản tin số 64 lần này, Ban Biên tập quyết định cho in lại "Tộc ước 
họ Đỗ (Đậu) Việt Nam" do PGS Đậu Công Tuệ soạn thảo và được công bố chính 
thức năm 2012 tại Đà Nẵng, với mục đích cho các thế hệ con, cháu trong dòng họ 
Đỗ (Đậu) thấm nhuần nội dung của "Tộc ước họ Đỗ (Đậu) Việt Nam", lấy đó làm "kim 
chỉ nam" cho mọi hoạt động tham gia xây dựng dòng họ.

Bản tin Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam số 64 được in 4 màu bằng giấy couche 
đẹp, khổ A4. Mặc dù hiện nay tiền giấy, tiền công in và các chi phí cho việc in ấn, 
phát hành bản in tăng lên khá nhiều, nhưng với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, đưa thông tin về dòng họ lan toả rộng khắp cả nước nên Ban Thư ký - Truyền 
thông vẫn quyết định giữ nguyên giá cũ (30.000 đồng/bản). Đề nghị bà con trong 
họ tích cực tham gia viết tin, bài, cung cấp hình ảnh cho Ban Biên tập hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Mọi tin, bài xin được gửi về địa chỉ: Ông Đỗ Văn Trắc, Trưởng ban Thư ký - 
Truyền thông Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam. Email: tracdo33@gmail.com

                                                       
                                                                                                   Xin chân thành cảm ơn

                                                                                                      T/M Ban Biên tập

                                                                                                         Đỗ Văn Trắc

TIÊU ĐIỂM
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Hội nghị họ Đỗ (Đậu) Việt Nam họp tại Đà Nẵng ngày 19/2/2012 
đã đề ra Tộc ước dòng họ và nhận được sự thống  nhất cao của bà 
con dòng tộc. Để con, cháu họ Đỗ (Đậu) và các thế hệ trong họ thấm 
nhuần, Bản tin số 64 xin được giới thiệu toàn văn Tộc ước họ Đỗ 

(Đậu) Việt Nam do PGS Đậu Công Tuệ soạn thảo.  

LỜI NÓI ĐẦU:
"Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có 

nguồn". Người Việt Nam khi sinh ra xưa nay đều mang tên 
họ nguồn gốc của họ cha hay họ mẹ. Tổ tông dòng họ, ông 
bà, cha mẹ là cội nguồn của mỗi con người. Tổ tiên dòng 
họ Đỗ (Đậu) ta xưa lấy hai chữ Nho: Thổ và Mộc ghép lại 
thành tên họ Đỗ (chữ Đỗ). Người mang tên họ Đậu ở vùng 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, và các tỉnh Quảng Ninh, 
Thái Bình, Thanh Hoá, Hà Nam... trong gia phả, bài văn 
cúng viết bằng chữ Nho xưa thấy chữ là họ Đỗ, nhưng khi 
phát âm lại là họ Đậu. Nguyên nhân tên chữ họ Đỗ mà phát 
âm họ Đậu hiện nay chưa được biết. Các anh em con cháu 

họ Đậu các tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh - Bình… trong nhận 
thức đều xác định dòng họ mình là họ Đỗ theo như chữ 
Nho tộc phả, gia phả tổ tiên xưa để lại.

Ban Biên soạn Tộc ước họ Đỗ (Đậu) nhận thấy rằng: 
Trong dòng họ Hoàng thì miền Bắc gọi là Hoàng, miền 
Nam gọi là Huỳnh; trong dòng họ Võ có vùng gọi là Võ, có 
vùng gọi là Vũ. Tôn trọng tính lịch sử để lại Ban Liên lạc lạc 
họ Hoàng vẫn để tên chữ quốc ngữ là Hoàng (Huỳnh) hoặc 
Huỳnh (Hoàng); họ Vũ vẫn để là Vũ (Võ) hoặc là Võ (Vũ). 
Vì vậy, dòng họ ta vẫn để tên họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Dòng họ Đỗ (Đậu) là dòng họ xuất hiện sớm và có 
tên trong sử sách Việt Nam gần năm ngàn năm lịch sử. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

----------------------------
TỘC ƯỚC

HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM
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Theo ngọc phả, thần phả xưa ghi lại: Thời chế độ mẫu 
hệ có cụ Đỗ Thị Đoan Trang (Đỗ Quý Thị) là vợ vua 
Đế Minh (Nguyễn Minh Khiết), người sinh ra Lộc Tục 
(Kinh Dương Vương). Khi nước Xích Quỷ do Kinh 
Dương Vương trị vì thái bình thịnh trị thì cụ Đỗ Quý 
Thị và tám người anh em trai gồm Đỗ Xương, Đỗ Tiêu, 
Đỗ Kỷ, Đỗ Cương, Đỗ Chương, Đỗ Dũng, Đỗ Bích, Đỗ 
Trọng xuất gia tu hành theo đạo Sa Bà và thành chính 
quả. Cụ Đỗ Quý Thị được tôn vinh Phật hiệu Hương 
Vân Cái Bồ tát. Tám anh em trai của cụ được tôn vinh 
Phật hiệu Bát bộ Kim Cương.

Dòng họ Đỗ (Đậu) ta từ xa xưa đã có Tộc ước để nhắc 
nhở giáo huấn nền nếp kỷ cương con cháu. Hội đồng Dòng 
họ Đỗ (Đậu) kế thừa truyền thống biên soạn, bổ sung Tộc 
ước mới nhằm tiếp tục gìn giữ  thuần phong mĩ tục văn hoá 
dòng họ. Tộc ước lần này có 03  chương với 32 điều.

CHƯƠNG MỘT:  PHẦN CHUNG
Điều 1. Đối tượng điều chỉnh của Tộc ước:
Mọi người nam, nữ ở trong nước Việt Nam hay ở 

nước ngoài có tên họ Đỗ (Đậu); những người là con dâu, 
con rể, con nuôi của người họ Đỗ (Đậu) đều có nghĩa 
vụ tự nguyện, tự giác, đồng thuận, đồng lòng thực hiện 
Tộc ước này.

Điều 2. Thành viên dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam:
Mọi người nam, nữ Việt Nam mang mang tên họ Đỗ 

(Đậu) dù ở trong nước hay ở nước ngoài không phân biệt 
thành phần xuất thân, chính kiến, dân tộc, tôn giáo đều là 
thành viên dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Người chuyển đổi tên từ dòng họ khác sang họ Đỗ 
(Đậu) đã sống ổn định, được pháp luật công nhận đều là 
thành viên dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Người gốc tên họ Đỗ (Đậu) nhưng chuyển sang dòng 

họ khác nay có nguyện vọng nhận về gốc tổ họ Đỗ (Đậu) 
đều là thành viên dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Người là con dâu, con rể, con nuôi, anh em kết nghĩa 
của người họ Đỗ (Đậu) đều là thành viên dòng họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam.

Người thuộc dòng họ khác nhưng có tâm cống hiến cho 
sự phát triển Văn hoá dòng họ Đỗ (Đậu) đều có thể được 
tôn vinh là thành viên danh dự của dòng họ.

Điều 3. Tôn chỉ mục đích hoạt động văn hoá dòng họ:
Xây dựng mối liên hệ tốt đẹp giữa các chi, tộc họ Đỗ 

(Đậu); cùng nhau khai thác và phát huy truyền thống nhân 
văn tốt đẹp của dòng họ và của các dòng họ khác trong 
cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Giúp nhau tìm về cội nguồn, biên soạn gia phả, lập phả 
hệ, bảo tồn di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh 
thuộc dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Trao đổi, cung cấp thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu về 
lịch sử có liên quan đến các chi, tộc thuộc dòng họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam.

Hướng hoạt động văn hoá dòng họ Đỗ (Đậu) Việt 
Nam vào sự nghiệp giáo dục con người, sống có tri thức 
văn hoá, đạo đức hiếu nghĩa, lòng tự tôn, tính tự lập, giàu 
tình thương yêu đoàn kết, biết tôn trọng và chấp hành pháp 
luật. Góp phần cùng các dòng họ trong cộng đồng dân tộc, 
quyết tâm xây dựng nước Việt Nam thành một nước công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, dân chủ, công bằng, văn minh, 
giàu mạnh. 

Điều 4.  Các tổ chức hoạt động dòng họ:   
1. Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam và các ban của Hội 

đồng (chức năng phụ trách hoạt động toàn quốc).
2. Hội đồng họ Đỗ (Đậu) khu vực hoặc tỉnh, thành 

phố và các ban của Hội đồng (c năng phụ trách hoạt động 
khu vực).
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3. Hội đồng họ Đỗ (Đậu) huyện, quận, thị (chức năng 
phụ trách hoạt động huyện, thị).

4. Hội đồng gia tộc họ Đỗ (Đậu)… thôn… xã …(chức 
năng phụ trách hoạt động ở chi, tộc...).

Các vị tộc trưởng của chi, tộc họ Đỗ (Đậu) là người chủ 
việc thờ cúng đương nhiên tham gia vào Hội đồng Gia tộc 
và có thể được cử làm Chủ tịch Hội đồng Gia tộc.

Hội đồng dòng họ (gọi chung cả 4 tổ chức) là hình thức 
tổ chức tự nguyện do dòng họ tiến cử, hoạt động không vì 
mục đích lợi nhuận, đảm bảo dân chủ, công bằng, giữ gìn 
đoàn kết nội bộ dòng họ, xây dựng mối đoàn kết với các họ 
bạn và chính quyền đoàn thể địa phương.

Điều 5. Chức năng nhiệm vụ chung của Hội đồng:
Hội đồng là trung tâm đoàn kết, đại diện cho nguyện 

vọng và tiếng nói chung của cộng đồng người họ Đỗ (Đậu) 
Việt Nam, của khu vực, địa phương hoặc các chi, tộc họ 
trong lĩnh vực hoạt động văn hoá dòng họ. 

Nắm bắt, tập hợp, cung cấp các thông tin về sáng kiến 
kinh nghiệm hoạt động việc họ. 

Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các thành 
viên dòng họ thực hiện tôn chỉ mục đích, Tộc ước dòng họ 
và các nghị quyết mà Hội đồng đề ra. 

Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành 
viên theo quy định của pháp luật (khi có yêu cầu). 

Hướng dẫn sưu tầm viết, bổ sung tộc phả, bài cúng, 
bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh của 
dòng họ. 

Xây dựng, duy trì tổ chức hoạt động Hội đồng, giữ gìn 
truyền thống nhân văn, đức hiếu thảo với ông bà tổ tiên, 
tình thương yêu cha mẹ, anh em con cháu trong tộc họ và 
phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ người công dân của đất 
nước Việt Nam. 

Điều 6. Biểu trưng, huy hiệu của dòng họ, con dấu 
của Hội đồng:

Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam có BIỂU TRƯNG và HUY 
HIỆU chung cho cả dòng họ.

Các Hội đồng dòng họ có thể có con dấu để tiện việc 
giao dịch đối nội, đối ngoại. Con dấu khắc nội dung tên của 
Hội đồng. (Lưu ý: Tổ chức Hội đồng dòng họ hiện nay về 
hành lang pháp lý chưa có quy định, do vậy chưa được khắc 
con dấu hình tròn).

Điều 7.  Văn hoá nghi lễ, trang phục của dòng họ:
Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam có bài ca, bài văn tế và bài hát 

tôn vinh niềm tự hào dòng họ.
Trang phục mặc khi tế lễ, cúng kính, ngày lễ hội truyền 

thống của dòng họ sử dụng theo mẫu quần áo dài truyền 
thống của dân tộc Việt Nam với hai kiểu (thụng ống tay áo 
và hẹp ông tay áo), màu sắc: Đỏ tía, đỏ, vàng, xanh, tím, và 
đen. Bộ Đỗ (Đậu) phục trước ngực áo được in hình biểu 
trưng lô gô của dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Điều 8. Ngày Truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt Nam:
Nghị quyết Hội nghị Dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần 

thứ 10 năm 1997 họp tại Hà Nội đã thống nhất lấy ngày 
15/2 hàng năm làm Ngày họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Nghị quyết Hội nghị Dòng họ lần thứ 15 ngày 
19/02/2012 tại thành phố Đà Nẵng thống nhất lấy ngày họp 
mặt dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam (19/2) là ngày họp mặt 
truyền thống của dòng họ.

CHƯƠNG HAI: CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 9. Mô hình tổ chức Hội đồng:
Hội đồng gồm có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ 

viên. Số lượng Phó Chủ tịch và Uỷ viên cơ cấu theo nhu cầu 
(cả 4 tổ chức).

Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam và các Hội đồng khu 
vực, địa phương có thể lập các ban giúp việc của Hội đồng.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên và thành viên 
Hội đồng hoạt động do sự tự giác, tự nguyện và được tiến 
cử, khi tự thấy mình không đủ điều kiện đảm trách công 
việc được giao thì tự nguyện xin nghỉ. Hội đồng họp quyết 
định và có trách nhiệm thông báo để mọi người trong họ 
được biết.     

Điều 10. Mối quan hệ giữa các tổ chức Hội đồng:
Dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam có 4 mô hình tổ chức Hội 

đồng (Điều 4).
Các Hội đồng đều bình đẳng trong hoạt động văn hoá 

dòng họ, hoạt động theo cơ chế tự nguyện, tự giác, đồng 
thuận, đồng lòng vì tình thương yêu đoàn kết và sự phát 
triển dòng họ. Các Hội đồng có nhiệm vụ định kỳ thông 
tin cho nhau về những kết quả hoạt động, những phát hiện 
mới về lịch sử văn hoá của dòng họ và những sáng kiến 
kinh nghiệm tổ chức hoạt động văn hoá dòng họ.

Điều 11. Đối tượng thực hiện thờ phụng, cúng kính:
Việc tổ chức tế lễ, cúng kính phụng thờ tiên tổ, ông bà, 

cha mẹ là hoạt động văn hoá mang tính tín ngưỡng tâm 
linh nhằm giáo dục đạo đức, tính thiện căn làm người, sự 
tôn trọng, lòng biết ơn các bậc sinh thành. Mỗi người con, 
cháu trong họ, trong gia đình không phân biệt nam, nữ đều 
có bổn phận trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ 
và người đã khuất. 

Dòng họ Đỗ (Đậu) khuyến khích nam, nữ bình đẳng 
về bổn phận thực hiện nghi lễ, việc cúng kính phụng thờ 
tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Những gia đình sinh con một bề 
gái nên chọn người thành tâm tự nguyện gánh thừa tự, 
thực hiện việc thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người 
đã khuất.       

Điều 12. Nghi thức, bày biện đồ lễ cúng kính:
Người chủ tế lễ, người phụ tế việc cúng kính phải thành 

tâm, dọn mình, mặc trang phục nghiêm túc, sạch sẽ. Tuỳ 
theo yêu cầu cuộc tế lễ mà sử dụng trang phục phù hợp, 
tôn nghiêm.

Tế phẩm sửa soạn dâng cúng tế phải sạch sẽ, chưa bị 
phàm tục, chưa từng đã dùng cúng nơi khác.

Bài văn tế cúng, người đọc chúc văn được chuẩn bị chu 
đáo. Trong khi hành lễ mọi người dự lễ để tâm, im lặng 
hướng về bàn thờ bày tỏ lòng cung kính. Sau khi lễ tất, 
người xướng lễ hoặc chủ tế mời mọi người dự lễ tế lần lượt 
thứ bậc thắp hương kính bái.

Điều 13. Nhà thờ và di sản lịch sử văn hoá của dòng họ:
Các chi, tộc họ đều có quyền lập nhà thờ riêng. Theo 

tầng thứ tiên tổ thờ phụng tại nhà thờ để phân biệt là nhà 
thờ đại tôn, nhà thờ trung tôn, nhà thờ chi tộc họ, nhà thờ 
tiểu chi, phân chi…

Nhà thờ họ là nơi thờ cúng, tri ân tiên tổ, sinh hoạt văn 
hoá tín ngưỡng tâm linh trang nghiêm, không được phép 
hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan, trái thuần phong 
mỹ tục và vi phạm quy định luật pháp hiện hành.
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Nhà thờ họ nếu toạ lạc trong cùng thửa đất với nhà ở, 
thì nền nhà thờ phải cao hơn nền nhà ở của gia đình.

Nhà thờ, tộc phả, bài văn cúng, di vật cổ, các đồ tế khí 
thờ phụng, đồ gia bảo là di sản lịch sử văn hoá của dòng họ 
cần phải được bảo vệ giữ gìn. Việc tu bổ, thay đổi kiến trúc, 
di dời nhà thờ phải được mọi người trong họ đồng thuận.

Điều 14. Mồ mả tổ tiên và mộ người đã khuất:
"Người sống có nhà, người chết có mồ" là quan niệm 

truyền thống của tổ tiên ta xưa nay. Mồ mả tổ tiên, mộ 
người đã khuất là nơi tôn nghiêm được pháp luật bảo vệ 
bất khả xâm phạm.

Việc chôn cất người chết (hung táng), cất bốc hài cốt 
(cát, cải táng) phải tuân thủ quy định truyền thống và đảm 
bảo hợp vệ sinh chung. Việc dời chuyển nghĩa trang dòng 
họ phải được mọi người trong họ đồng thuận.

Điều 15. Quan hệ, ứng xử trong dòng họ:
Người mang tên họ Đỗ (Đậu) là người trong một dòng 

họ, là con cháu trong một nhà. Tộc ước truyền thống của 
tổ tiên xưa khuyên nhắc người nam, nữ cùng tên họ Đỗ 
(Đậu) không được lập thành gia thất với nhau. Ngày nay 
Tộc ước không quy định bắt buộc mà chỉ khuyên nhắc con 
cháu thực hiện. 

Khi chưa có điều kiện phân biệt ngôi thứ chi trên nhành 
dưới thì người cùng họ cần biết ứng xử lịch sự, xưng hô tôn 
trọng nhau, tránh việc ứng xử, xưng hô có ý tranh ngôi thứ 
gây bất hoà tình anh em.

Dù trong hoàn cảnh nào người họ Đỗ (Đậu) trong giao 

thiệp luôn phải giữ khuôn phép lịch sự, tôn trọng thứ bậc, 
tôn trọng người nhiều tuổi, thái độ từ tốn, cởi mở, tự tin và 
đức biết nhẫn nhịn cần thiết.

Điều 16. Hoà giải mâu thuẫn trong nội bộ dòng họ:
Dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam khuyến khích, vận động 

mọi người nếu xẩy ra mâu thuẩn, tranh chấp, bất hoà nội 
bộ dòng họ, gia đình thì trước nhất mỗi bên tự giác kiểm 
điểm lại mình, lấy đức nhường nhịn làm đầu, tự biết kiềm 
chế bản thân không đẩy mối bất hoà dẫn tới nóng giận bức 
xúc làm trầm trọng thêm mâu thuẩn.  

Khi không tự kiềm chế, nhận thức được sai đúng thì 
cần tranh thủ sự giúp đỡ của Hội đồng Gia tộc họ làm trung 
gian hoà giải phân tích khách quan nhằm xây dựng mối 
đoàn kết, tình thương yêu trong dòng tộc. Khuyến khích 
không đưa khiếu kiện tranh chấp trong nội bộ dòng họ ra 
công đường.

Điều 17. Đạo hiếu gia đình:
Gia đình là tế bào của xã hội, là nền tảng của dòng họ. 

Gia đình hoà thuận, biết tôn trọng, giúp đỡ, nhường nhịn 
nhau, sống vui vẻ, đoàn kết, hạnh phúc góp phần làm rạng 
danh dòng họ. Con cháu dòng họ Đỗ (Đậu) có bổn phận 
giữ đạo hiếu thảo, kính trọng ông bà, cha mẹ, người trên, 
biết nhường nhịn người dưới, quý trọng tri thức và người 
có đạo đức phẩm hạnh.

Bậc làm cha mẹ có bổn phận biết vì tương lai con cháu. 
Anh chị em con cháu có bổn phận nhường nhịn, giúp đỡ 
lẫn nhau, ưu tiên giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn. 
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Dâu hiền, rể thảo, vợ chồng hoà thuận, sống bình đẳng 
chan hoà, biết chờ đợi, lắng nghe và giúp nhau cùng tiến bộ, 
thực hiện tốt các tiêu chí nếp sống gia đình văn hoá mới .

Điều 18. Trách nhiệm đối với người con dâu:
"Đức hiền tại mẫu", "giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ" là quan 

niệm nhận thức trách nhiệm tôn vinh người mẹ, người con 
dâu. Người làm dâu dòng họ Đỗ (Đậu) giữ trách nhiệm 
quan trọng trong gia đình, có bổn phận nuôi con khoẻ, dạy 
con khôn ngoan làm rạng danh gia đình, dòng họ.

Hàng năm tổ chức "Ngày hội Ghi ơn bậc sinh thành" 
hoặc" vinh danh người con dâu dòng họ" để động viên, tôn 
vinh khen thưởng, giúp đỡ người con dâu, những bà mẹ có 
công vượt khó chăm nuôi con, cháu thành đạt, ngoan hiền, 
hiếu thảo, xây dựng, giữ gìn cuộc sống gia đình đầm ấm, 
đoàn kết, vui vẻ, hạnh phúc. 

Điều 19. Việc vào họ, báo tuổi trưởng thành:  
Con trai, con gái dù là con đẻ hay con nuôi, con trong 

giá thú hay ngoài giá thú là con cháu dòng họ Đỗ (Đậu) đều 
được bình đẳng làm thủ tục nhập vào họ.

Con trai, con gái là con cháu người dòng họ Đỗ (Đậu) 
khi vào tuổi trưởng thành (18 tuổi) có bổn phận trình báo 
tổ tiên, gia tiên việc bản thân đến tuổi trưởng thành.

Điều 20. Việc kết hôn, tổ chức cưới (việc hỷ sự):
Nam, nữ đến tuổi trưởng thành có bổn phận lập gia 

đình riêng, đảm bảo phát triển, duy trì nòi giống của dòng 
họ và nòi giống dân tộc Việt Nam.

Người chuẩn bị thành lập gia đình riêng có bổn phận 

trình báo tổ tiên, gia tiên việc bản thân sẽ kết hôn với 
người mình yêu và phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký kết 
hôn hợp pháp.

Gia đình, dòng họ có bổn phận, trách nhiệm giúp đỡ 
việc tổ chức thành hôn cho con cháu theo khả năng, phong 
tục tập quán và quy định của chính quyền địa phương.

Điều 21. Việc mừng thọ:
 " Ngũ phúc thọ vi tiên" là quan niệm của đời người, 

xem tuổi thọ là phúc đứng đầu trong năm phúc lớn của 
con người. Dòng họ Đỗ (Đậu) theo định kỳ có bổn phận 
tổ chức mừng thọ chu đáo cho người cao tuổi từ 70, 75, 80, 
85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên để tôn vinh, động viên người 
cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích, nêu tấm gướng 
sáng sống mẫu mực để con cháu làm theo thêm rạng danh 
gia đình, dòng họ.

Điều 22. Việc thăm hỏi:
Khi người trong dòng họ có việc vui, việc buồn hoặc 

gặp hoạn nạn bất trắc, mọi người trong họ có bổn phận đến 
thăm hỏi. Thăm hỏi là việc làm đạo nghĩa giữa con người 
sống với nhau trong cộng đồng dòng họ.

Thăm hỏi cốt ở lòng thành tình nghĩa không câu nệ 
phải có quà cáp; người trong dòng họ khi nghe tiếng, biết 
tin vui, buồn thì kịp thời chạy đến thăm hỏi động viên, giúp 
đỡ nhau.

Điều 23. Việc tang ma (việc hiếu):
"Nghĩa tử là nghĩa tận", việc tang ma là việc nghĩa giúp 

đỡ sau cùng, tình cảm tận hiếu, tận trung với người đã khuất.
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Khi trong họ có người qua đời mọi người trong họ có 
bổn phận phối hợp với gia đình, đoàn thể, địa phương tổ 
chức tang sự, phúng viếng, an táng chu đáo. Thực hiện nếp 
sống văn minh trong việc tang ma không tổ chức đông 
người ăn uống linh đình trong lễ ba ngày, lễ bốn mươi chín 
ngày, lễ một trăm ngày.

Điều 24. Việc giáo dục con trẻ:
Thế hệ trẻ là tương lai của dòng họ, tương lai của đất 

nước Việt Nam.   
Mỗi người trong họ có bổn phận, ưu tiên tạo mọi điều 

kiện cho con cháu phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện tri 
thức, nhân cách đạo đức làm người, sống có lao động.

Giáo dục tình yêu thương, lòng dũng cảm, sự tự tin, 
tính quyết đoán, đức kiên nhẫn và biết lắng nghe, biết ứng 
xử nhẫn nhịn cần thiết.

Điều 25. Ban Khuyến học và Quỹ Khuyến học:
Mỗi chi tộc họ Đỗ (Đậu) cần thiết lập Ban Khuyến học 

và Quỹ Khuyến học, khuyến tài để kịp thời giúp đỡ, khen 
ngợi động viên con cháu phấn đấu học tập, lao động, công 
tác tốt, góp phần làm rạng danh gia đình, dòng họ.

Mỗi người, mỗi gia đình trong dòng họ có bổn 
phận đóng góp tài chính cho Quỹ Khuyến học, khuyến 
tài. Mức đóng góp tuỳ theo khả năng chung để đảm 
bảo mọi người, mọi gia đình đều thực hiện được nghĩa 
vụ của mình.

Điều 26. Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:
Người dòng họ Đỗ (Đậu) có bổn phận sống có chính 

kiến, tình thương yêu bảo vệ, giúp đỡ người trong họ khi 
họ không may gặp phải khó khăn, bất trắc, oan trái. Những 
hành vi bàng quan, vô cảm, trốn tránh trách nhiệm bảo vệ 
lẽ phải cần được phê phán và chê trách. 

Hội đồng dòng họ có bổn phận cử người thực hiện 
việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giúp 
đỡ thành viên dòng họ khi họ gặp khó khăn, bất trắc, 
oan trái. Việc đại diện bảo vệ phải tuân theo theo quy 
định của pháp luật .

Điều 27. Việc thành lập các tổ chức, lập quỹ của dòng họ:
Dòng họ có thể thành lập các tổ chức trực thuộc Hội 

đồng để giúp Hội đồng tổ chức thực hiện các hoạt động 
băn hoá dòng họ. Các tổ chức như: Câu lạc bộ Doanh nhân, 
Câu lạc bộ Tuổi trẻ, Câu lạc bộ Khoa học - Giáo dục, Câu 
lạc bộ Trợ giúp pháp luật… Các câu lạc bộ hoạt động phải 
tuân thủ theo quy định của pháp luật, chịu sự quản lý giám 
sát của tổ chức và Hội đồng nhằm đảm bảo uy tín, danh dự 
dòng họ.

Dòng họ có thể lập các quỹ phụng thờ, xây dựng, tu bổ 
nhà thờ, quỹ thi đua khen thưởng, quỹ thăm hỏi…  nhằm 
phục vụ lợi ích sinh hoạt của cộng đồng dòng họ. Việc huy 
động đóng góp gây quỹ, lập quỹ phải do sự hoàn toàn tự 
nguyện, tự nguyện của người đóng góp. Mức đóng góp tuỳ 
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theo khả năng chung nhưng phải đảm bảo để được mọi 
người, mọi gia đình đều có thể tham gia đóng góp, thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 28. Nguồn thu tài chính:
- Thu từ sự tự nguyện đóng phí sinh hoạt văn hoá dòng 

họ của các thành viên;       
- Thu từ sự tự nguyện đóng góp các quỹ theo thoả thuận 

của các thành viên
- Thu từ hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ;  
- Thu từ sự tự nguyện, hảo tâm của các cá nhân, tổ chức 

ủng hộ;   
- Các nguồn thu hợp pháp khác.
Điều 29. Nguyên tắc thu, chi tài chính:
Thu theo quy định các nguồn thu tại Điều 27 của Tộc 

ước này.  
Chi theo đúng mục đích của nguồn thu tài chính.
Mọi hoạt động thu, chi đều phải ghi chép vào sổ sách, 

công khai, minh bạch. Những nguồn thu, chi lớn phải thực 
hiện theo quy định của Luật Kế toán thống kê.

Không sử dụng quỹ các nguồn thu của dòng họ vào việc 
tổ chức ăn uống của Hội đồng. Việc tổ chức ăn uống phải 
đóng góp riêng và không được lập quỹ.

CHƯƠNG BA: SỬA ĐỔI BỔ SUNG TỘC ƯỚC
VÀ  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 30. Bổ sung, sửa đổi Tộc ước:
Tộc ước dòng họ Đỗ (Đậu) được thông qua trong kỳ 

họp lần thứ 15, ngày 19/02/2012 tại thành phố Đà Nẵng. 
Việc sửa đổi, bổ sung Tộc ước không được làm trái truyền 
thống đạo đức, văn hoá của dòng họ, không gây chia rẽ 

đoàn kết nội bộ dòng họ và mối đoàn kết của cộng đồng 
dân tộc Việt Nam; không trái quy định của pháp luật của 
Nhà nước.

Việc sửa đổi bổ sung phải thông qua hội nghị dòng họ 
Đỗ (Đậu) Việt Nam và phải được sự đồng thuận của ít nhất 
2/3 người dự cuộc họp biểu quyết tán thành.

Điều 31. Áp dụng thực hiện:  
Mỗi người trong dòng họ, các chi tộc họ thực hiện Tộc 

ước này và thực hiện theo Tộc ước của chi tộc họ mình như 
quy định tại Điều 1.     

Tộc ước được kế thừa "luật tục", bản sắc văn hoá và tính 
nhân văn của dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam. Việc thực hiện 
Tộc ước đảm bảo thông qua tuyên truyền vận động, khuyên 
nhắc, thuyết phục, cảm hoá sự tự tâm, tự nguyện, tự giác 
của mỗi người, mỗi gia đình, chi tộc họ, nhằm hướng dòng 
họ Đỗ (Đậu) Việt Nam phát triển, mãi mãi trường tồn. 

Điều 32. Hiệu lực thi hành: 
Toàn thể Hội nghị Dòng họ Đỗ (Đậu) lần thứ 15 tổ 

chức tại thành phố Đà Nẵng  nhất tâm cúi đầu bái thỉnh 
các liệt vị tiên tổ, cầu mong phù trì, ban ân, đạt ngộ cho 
mọi người con cháu phát tâm tự nguyện, tự giác, đồng lòng, 
đồng thuận thực hiện tốt Tộc ước họ Đỗ (Đậu) Việt Nam 
kể từ ngày được thông qua chính thức hôm nay 19/02/2012 
nhằm ngày 29/01 năm Nhâm Thìn.

Cẩn cáo!  

TM/HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) 
                       VIỆT NAM 
                        CHỦ TỊCH 
                 Kỹ sư Đỗ Ngọc Liên
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Vào ngày 26/12/2022, đại diện Hội đồng Đỗ (Đậu) 
Việt Nam đã tổ chức làm lễ nhận bàn giao mua 
82m² liền kề miếu cụ Hương Vân Cái Bồ tát (Đỗ 

Quý Thị) nhằm tôn tạo, mở rộng miếu cụ khang trang, đẹp 
hơn. 

Lô đất nằm tại địa chỉ: Số nhà 32, ngách 23, tổ 8, phường 
Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội. 

Với quyết tâm rất lớn của hội đồng dòng họ, cũng như 
đông đảo bà con trong cả nước việc mua đất đã hoàn tất. 
Hội đồng dòng họ sẽ sớm họp bàn để thống nhất thiết kế 
xây dựng hoàn thiện công trình miếu cụ. Tương lai nơi đây 
sẽ là điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, phong phú, mang 

nhiều giá trị lịch sử của dòng họ Đỗ (Đậu) nói riêng cũng 
như bách gia trăm họ nói chung. 

Tại buổi lễ bàn giao, đại diện hội đồng dòng họ đã biểu 
dương các cá nhân đã có đóng góp rất lớn tiền của và công 
sức vào việc mua thửa đât này gồm: 

1. Anh Đỗ Văn Tân: Công đức 1 tỷ đồng và cho vay 2,5 
tỷ đồng không lấy lãi trong thời hạn 2 năm. 

2. Chị Đỗ Nguyễn Ánh: Công đức 500 trăm triệu đồng
3. Chị Đỗ Thị Thu Hằng: Công đức 200 trăm triệu đồng. 
Đồng thời cũng rất mong toàn thể bà con trong dòng 

họ tích cực đóng góp công của để sớm nhất hoàn thành xây 
dựng công trình miếu cụ.  ĐỖ ANH TUẤN

LỄ NHẬN BÀN GIAO MUA ĐẤT 
TÔN TẠO MIẾU CỤ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT
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Sau thời gian phát động công đức 
mua đất, xây dựng nhà thờ tổ họ Đỗ 
(Đậu) tại TP HCM và phía Nam, ngày 

22/12/2022, Hội đồng họ Đỗ (Đậu) TP 
HCM tổ chức lễ an vị tiên tổ và các vị tiên 
hiền về ngự tại nhà thờ tổ họ Đỗ (Đậu) tại 
TP HCM

Lễ an vị được tổ chức trọng thể với sự 
tham dự của bà con khắp mọi miền Tổ quốc, 
đại diện Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, 
các hội đồng họ Đỗ (Đậu) địa phương: Hải 

Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng 
Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng; các hội đồng 
địa phương khác cùng Ban Liên lạc họ Đỗ 
(Đậu) Bình Dương, Đồng Nai… bà con, 
Hội đồng họ Đỗ (Đậu) TP HCM. 

Ngoài khách mời và bà con họ Đỗ 
(Đậu), Ban Tổ chức còn hân hạnh đón tiếp 
bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung 
ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.
 ĐỖ HẢI THỦY

AN VỊ TIÊN TỔ HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM 
TẠI NHÀ THỜ TỔ HỌ ĐỖ (ĐẬU) TẠI TP HCM



14   BẢN TIN SỐ 64

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kể từ ngày 22/12/2022 Nhà thờ Tổ họ Đỗ (Đậu) TP 
HCM & phía Nam, tại địa chỉ: 11A đường số 4, 
phường Long Phước, TP Thủ Đức, TP HCM, sẵn 

sàng mở cửa đón bà con, con cháu nội ngoại và bà con 
ngoài họ Đỗ (Đậu) có thể về chiêm bái, dâng hương tỏ lòng 
thành kính Tổ tiên họ Đỗ (Đậu) ngự tại Nhà thờ Tổ họ Đỗ 
(Đậu) TP HCM & phía Nam.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, TP HCM tự 
hào là cầu nối thứ 2, sau mộ Tổ - Nhà thờ Tổ họ Đỗ (Đậu) 
Việt Nam tại Ba La, Hà Đông, Hà Nội hoàn thành tâm 
nguyện của bà con Đỗ (Đậu) cả nước, những người con xa 
hương phía Nam đất nước có thể sum vầy cùng nhau mỗi 
dịp lễ, Tết.

Mong rằng thời gian tới hội đồng họ Đỗ (Đậu) các tỉnh, 
thành khác có thêm cảm hứng, sự động viên để xây dựng 
nên nhiều hơn những cầu nối - Nhà thờ Tổ họ Đỗ (Đậu) 
các địa phương - để con cháu Đỗ (Đậu) đi đâu cũng là nhà, 
đến đâu cũng là quê hương. 

“Con người có tổ, có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn”
Mỗi khi dịp lễ, Tết bà con có thể đến Nhà thờ Tổ thắp 

nén nhang thơm tỏ lòng thành kính dâng lên Tổ tiên và các 
vị tiền hiền, những thế hệ cha ông đi trước đã dựng xây nên 
đại gia đình Đỗ (Đậu) vinh hiển hôm nay.

Thay mặt Hội đồng họ Đỗ (Đậu) TP HCM trân trọng 
cảm ơn tấm lòng thành từ bà con, anh chị em Đỗ (Đậu) 

cùng gia đình đã phát tâm công đức để dựng xây lên thành 
quả chung hôm nay.

Ban Thư ký xin cập nhập bảng thống kê công đức đến 
ngày 20/12/2022 để bà con đối chiếu thông tin. Nếu thông 
tin sai lệch mong quý bà con liên lạc với Ban Thư ký để đối 
chiếu và điều chỉnh nội dung phù hợp với thực tế. (Đính 
kèm bảng danh sách công đức)

Tài khoản Quỹ Công đức được quản lý và giám sát bởi:
1. Ông Đỗ Văn Trắc - Chủ tịch Hội đồng
2. Ông Đỗ Xuân Trường - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân
3. Bà Đỗ Thị Nhung - Thư ký 
4. Ông Đỗ Hải Thuỷ - Thư ký
TÀI KHOẢN CÔNG ĐỨC
HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP HCM
Số tài khoản: 0907.0407.123.9999
Chủ tài khoản: Đỗ Văn Trắc
Tại Ngân hàng Phát triển TPHCM (HD Bank)
Chi nhánh Nguyễn Văn Cừ, TP HCM
Ghi chú: Bà con phát tâm công đức vui lòng ghi rõ vào 

phần nội dung "họ tên, số điện thoại, địa chỉ - Công đức 
hạng mục, hay việc nào..."

Thông tin liên hệ:
Đt: 0911.99.0000 Đỗ Hải Thuỷ
Đt: 0982.484.539 Đỗ Thị Nhung
Trân trọng cảm ơn tấm lòng và sự đồng hành từ tất cả 

bà con cô bác.

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP HCM 
THÔNG BÁO
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Ngày 03/1/2023, Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt 
Nam họp đầu Xuân năm mới. 

Ông Đỗ Trọng Hùng, Chủ tịch Hội đồng 
họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tỉnh Nam Định báo cáo chi 
tiết kế hoạch tổ chức gặp mặt dòng họ cả nước lần 
thứ 23 Xuân Quý Mão ngày 4 - 5/3/2023 tại Nhà Thi 
đấu thể thao huyện Hải Hậu với quy mô dự kiến 
5.000 người.

Theo đó, Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tỉnh 
Nam Định đã lên kế hoạch rất chi tiết, huy động số 
lượng lớn bà con dòng họ tỉnh nhà tham gia toàn bộ 
các tiểu ban phục vụ; kêu gọi công đức của anh em 
con cháu trong họ tại tỉnh nhà cũng như đang sinh 
sống làm ăn tại các tỉnh thành toàn quốc phát tâm 
hướng về ngày lễ. 

Việc ăn uống cần gọn nhẹ trên tinh thần "thụ 
lộc Tổ" tránh phô trương mâm cao cỗ đầy. Ban Tổ 

chức bố trí cụ thể phân khu ngồi ăn của từng đoàn, 
từng tỉnh có cắm biển tên, tránh lộn xộn khó kiểm 
soát cỗ bàn. 

Toàn bộ các khâu như kịch bản, an ninh, hậu 
cần, khen thưởng, ăn uống, y tế, tài chính, truyền 
thông... đã được bàn bạc chi tiết, rút kinh nghiệm 
sâu sắc từ các kì tổ chức trước đây cũng như tham 
khảo từ các dòng họ bạn. 

Các bài phát biểu đều được xét duyệt nội dung 
và ấn định thời lượng cụ thể. 

Sau 3 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid, bà con 
họ Đỗ (Đậu) Việt Nam đang rất háo hức chờ ngày 
anh em cả nước tái ngộ. 

Chúc họ Đỗ (Đậu) Nam Định tổ chức đại lễ 
thành công, ghi dấu trong lòng bà con dòng họ về 
đất và người Thành Nam thân thiện, mến khách.
 ĐỖ TIẾN ĐỈNH

HỌP HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM 
ĐẦU NĂM 2023
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Nam Định là vùng địa linh, nhân kiệt, giàu truyền 
thống hiếu học, một miền quê còn lưu giữ nhiều 
giá trị văn hóa của cả nước. 

Tính đến thời điểm này, Nam Định còn lưu giữ trên 
4.000 di tích văn hóa. Đặc biệt, trong các di tích đó có Cột 
cờ Nam Định là một trong ba cột cờ lịch sử của cả nước. 
Nam Định còn lưu giữ được chứng tích lịch sử về quê 
hương của các vua Trần - một triều đại ba lần đánh thắng 
quân Nguyên với 175 năm trị vì đất nước, 14 đời vua, góp 
phần chấn hưng đất nước, ổn định giang sơn.

Nam Định còn là một trong những tỉnh có nhiều nhà 
khoa bảng. Toàn tỉnh có 121 nhà khoa bảng, trong đó có rất 
nhiều nhà khoa bảng người họ Đỗ. Cụ Nguyễn Hiền (1234 
- 1256) đỗ Trạng nguyên khi mới 13 tuổi. Cụ là người làng 
Dương A, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường (nay là 
xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). 

Có gia đình họ Đỗ 3 đời là khoa bảng như dòng họ Đỗ 
Huy ở xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đó là cụ 
Đỗ Huy Cảnh, cụ Đỗ Huy Uyển, cụ Đỗ Huy Liệu. 

Đến lịch sử cận đại, Nam Định có cụ Trường Chinh quê 
xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, là người đã góp phần 

cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng Đảng và Nhà nước 
Việt Nam. 

Ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc có gia đình cả hai cha 
con là cấp hàm trung tướng lực lượng vũ trang đó là cụ Đỗ 
Mạnh Đạo và ông Đỗ Mạnh Đức.

Huyện Hải Hậu là một vùng đất trẻ của tỉnh Nam Định, 
cách đây trên 500 năm vùng đất này do 4 cụ tổ là: Trần 
Vu, Vũ Chi, Hoàng Gia, Phạm Cập, tiếp đến là 9 dòng tộc, 
trong đó có dòng họ Đỗ, đã tập hợp con cháu, dân cư các 
nơi về quần tụ anh tài, khai hoang lấn biển xây dựng quê 
hương mới. 

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, khó khăn chồng 
chất, song bằng ý chí và nghị lực, đoàn kết muôn người như 
một, Hải Hậu đã viết nên bản anh hùng ca "Hải Hậu - Văn 
hoá - Anh hùng”. 

Huyện Hải Hậu bốn lần được Đảng, Nhà nước phong 
tặng danh hiệu anh hùng, hơn 40 năm điển hình văn hoá, 
thông tin cấp huyện được Trung ương chọn làm điểm xây 
dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

 Hải Hậu là quê hương của cụ Đỗ Tông Phát (1813 
- 1893) (xã Hải Bắc). Cụ là người đỗ tiến sĩ đầu tiên của 

HỌ ĐỖ (ĐẬU) TỈNH NAM ĐỊNH
CHÀO ĐÓN HỘI NGHỊ GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 23

HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM TẠI HẢI HẬU

Thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam về dự và nghe Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Nam Định báo cáo công tác chuẩn bị 
cho Hội nghị Gặp mặt truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần thứ 23 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định năm 2023

ĐỖ THANH THUÂN
Uỷ viên Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Nam Định.
Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) huyện Hải Hậu
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huyện năm 1843, được triều đình phong chức 
"Hàn lâm viện Biên tu". Cụ là tri huyện đầu 
tiên của Hải Hậu năm 1888, được nhà vua ghi 
tên vào Văn bia Tiến sĩ tại Thành cổ Huế, được 
nhân dân địa phương lập đền thờ trong khuôn 
viên chùa Quế Phương, xã Hải Tây để ghi nhớ 
đến công ơn khai hoang, lấn biển lập lên vùng 
đất này. Trong cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện 
Hải Hậu” đã ghi tên, tuổi, công lao và sự nghiệp 
của cụ.

Phát huy truyền thống của các vị tiền 
nhân, các dòng họ Đỗ (Đậu) trên địa bàn 
huyện Hải Hậu từ xa xưa cho đến ngày nay 
luôn siêng năng, chăm chỉ học tập, cần cù, 
sáng tạo, trong lao động và công tác, dũng 
cảm trong chiến đấu.

Qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở phía Bắc, 
con cháu họ Đỗ đã xả thân vì độc lập tự do 
của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Toàn 
huyện có 13.500 thành viên họ Đỗ, có hàng 
ngàn con cháu họ Đỗ đã lên đường nhập ngũ, 
tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu đều 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
Toàn huyện có 175 liệt sỹ, 12 Bà Mẹ Việt Nam 
Anh hung, 427 thương binh và người được 
hưởng chính sách như thương binh, có 03 sỹ 

quan cấp tướng, 1 đại tá Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân, hàng trăm cán bộ cấp cao 
trong lực lượng vũ trang và cán bộ Nhà nước. 

Họ Đỗ (Đậu) tỉnh Nam Định rất vinh dự 
và tự hào được đăng cai tổ chức Hội nghị Gặp 
mặt truyền thống lần thứ 23 của Hội đồng họ 
Đỗ (Đậu) Việt Nam tại huyện Hải Hậu, Nam 
Định. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam, Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh 
Nam Định đã tiến hành thành lập các ban và 
các tiểu ban để phân công công việc cụ thể 
cho từng ban và tiểu ban. Đây sẽ là dịp họ 
Đỗ (Đậu) tỉnh Nam Định được đón tiếp đại 
biểu là các cụ, các ông, các bà, cùng bà con, 
cô bác, anh chị em nội ngoại của họ Đỗ (Đậu) 
Việt Nam.

Hội nghị gặp mặt truyền thống của Hội 
đồng họ đỗ (Đậu) Việt Nam tại Hải Hậu tỉnh 
Nam Định sẽ là cơ hội để con cháu dòng họ 
tri ân Tiên tổ và cầu mong cho quốc thái dân 
an, cầu mong cho con cháu trong dòng họ luôn 
đoàn kết, chia sẻ và phát triển. 

Lòng tin, sự thành kính và những nghĩa cử 
cao đẹp sẽ được được Tổ tiên dòng họ Đỗ (Đậu) 
ghi nhận, chứng giám ban tròn quả phúc, phù 
hộ độ trì cho hậu thế phát triển hưng thịnh, 
hưởng lộc, hưởng tài, phúc thọ trường lưun

Ông Đỗ Văn Trắc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký họ Đỗ (Đậu) Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc gặp mặt lần thứ 23 
tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định năm 2023
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Sau hơn 5 năm hoạt động kể từ Đại hội họ 
Đỗ (Đậu) tỉnh Nam Định lần thứ nhất ngày 
17/12/2017 tại Nhà Văn hóa xóm 4, xã Hải 

Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến nay, 
các hoạt động trong dòng họ được triển khai 
rộng khắp trong toàn tỉnh để thực hiện mục 
tiêu: Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các 
dòng họ Đỗ (Đậu)  cùng nhau khai thác và phát 
huy truyền thống nhân văn của các dòng họ Đỗ 
(Đậu) trong tỉnh, giúp nhau tìm về cội nguồn, 
biên soạn gia phả, trao đổi thông tin nghiên cứu 
và tìm hiểu lịch sử có liên quan đến đến sự hình 
thành và phát triển các dòng họ Đỗ (Đậu) tỉnh 
Nam Định. Đây cũng là sự đóng góp tích cực 
cùng nhân dân các địa phương trong tỉnh, xây 
dựng tỉnh Nam Định Nông thôn mới.

Các dòng họ trong tỉnh đã tích cực tuyên 

truyền, vận động con em hướng về cội nguồn 
Tiên tổ, tự nguyện đóng góp công sức, trí tuệ 
để xây dựng dòng họ vững mạnh. 

Tỉnh Nam Định đã tổ chức nhiều đoàn 
đại biểu về dâng hương khu mộ Tổ tại Văn 
La, Hà Đông vào các ngày lễ trọng. Tiêu biểu 
là ngày 19/8/2018 (tức ngày 9/7/Mậu Tuất), 
Đoàn Đại biểu Hội đồng họ Đỗ (Đậu) huyện 
Trực Ninh, Nam Định gồm 120 người tham 
gia đã về dâng hương báo cáo kết quả Đại hội 
họ Đỗ (Đậu) huyện Trực Ninh lần thứ nhất và 
giao lưu với Hội đồng họ Đỗ (Đậu) khu vực 
Hà Đông. Ngày 22/12/2019, Hội đồng họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam tổ chức khánh thành trùng 
tu, tôn tạo khu mộ Tổ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, 
Đoàn Đại biểu họ Đỗ (Đậu) tỉnh Nam Định 
có trên 70 đại biểu tham dự do ông Đỗ Trọng 

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) TỈNH NAM ĐỊNH
HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI

ĐỖ THANH QUANG
Phó Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Nam Định

Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) huyện Trực Ninh

Các đại biểu Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Nam Định và Thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam 
dâng hương tưởng niệm Tiên tổ ngày 15/7/2019 (năm Kỷ Hợi theo Âm lịch)
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Hùng - Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) 
tỉnh Nam Định làm Trưởng đoàn về dâng 
hương kính bái Tiên tổ. 

Tỉnh Nam Định đã có nhiều tấm gương 
đi đầu trong phong trào “Hướng về cội 
nguồn, tri ân Tiên tổ” tiêu biểu như: Ông 
Đỗ Duy Chính tiến cúng hơn 1,5 tỷ đồng 
tôn tạo, nâng cấp mộ Tổ. Ông Đỗ Huy 
Hoàng cho vay 3 tỷ không tính lãi gần 2 
năm để cùng bà con công đức mua được 
261m2 đất tại Văn La, Hà Đông. Năm 2022, 
Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Nam Định đã 
tiến cúng đôi song bình bằng gỗ cao 2,5m 
nặng hơn 1 tấn trị giá 90 triệu và cặp câu đối 
gian giữa bên trong trị giá 31,2 triệu đồng 
cung tiến vào Nhà thờ Tổ họ Đỗ (Đậu) Việt 
Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Trên tinh thần “Đoàn kết - Yêu thương 
- Phát triển - Hạnh phúc” với vinh dự 
được đăng cai tổ chức Hội nghị Gặp mặt 
truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt Nam Lần 
thứ 23 Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Nam 
Định đã tích cực chuẩn bị và quyết tâm tổ 
chức đạt kết quả cao nhất, thể hiện tình 
cảm, trách nhiệm trước Hội đồng họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam và anh em họ Đỗ (Đậu) 
trong cả nướcn

Ông Đỗ Thanh Quang - Chủ tịch họ Đỗ (Đậu) huyện Trực Ninh và các đại biểu họ Đỗ (Đậu) huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
về thắp hương mộ Tổ tại quận Hà Đông, TP Hà Nội tháng 8 năm 2018
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Ngày 30/10/2022, đoàn đại biểu Hội đồng họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam do ông Đỗ Văn Kiện, Chủ tịch, 
làm trưởng đoàn đã dự lễ kỷ niệm 10 năm của Hội 

đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Quảng Ninh.
Nhân dịp này, nghệ sỹ nhiếp ảnh Đỗ Kha đã cùng 

ông Đỗ Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh 
Quảng Ninh tặng ông Đỗ Văn Kiện, Chủ tịch Hội đồng họ 
Đỗ (Đậu) Việt Nam tập bưu ảnh về cảnh đẹp của vịnh Hạ 
Long do chính nghệ sỹ Đỗ Kha thực hiện trong suốt cuộc 
đời sáng tác của mình.  

Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Quảng Ninh thành lập ngày 
29/7/2012. Kể từ khi thành lập đến nay, hội đồng đã góp 
vai trò hết sức quan trọng vào việc xây dựng và phát triển 
phong trào hoạt động dòng họ của bà con họ Đỗ (Đậu) tỉnh 
Quảng Ninh và phong trào hoạt động dòng họ của họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam.

Hội đồng đã thực sự là cầu nối hữu hiệu của bà con họ 
Đỗ (Đậu) Quảng Ninh với họ Đỗ (Đậu) toàn quốc, giúp 
cho bà con họ Đỗ (Đậu) Quảng Ninh được tham gia trọn 
vẹn vào tất cả các hoạt động thường niên cũng như các sự 
kiện lớn của họ Đỗ (Đậu) cả nước. Đồng thời, truyền đạt 
kịp thời mọi chủ chương hoạt động của Hội đồng họ Đỗ 

(Đậu) Việt Nam tới các địa phương trong tỉnh, tổ chức và 
vận động tài trợ cho bà con trong tỉnh được thuận lợi hơn 
trong việc tham dự các cuộc gặp mặt hàng năm của Hội 
đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Đặc biệt, trong giai đoạn rất sôi động vừa qua (năm 
2016 - 2019), bằng tâm huyết và những nỗ lực của mình, họ 
Đỗ (Đậu) Việt Nam đã thành công trong việc đề nghị công 
nhận khu Gò Thiềm Thừ (mộ Tổ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam) 
là di tích lịch sử được Nhà nước xếp hạng và bảo tồn, đồng 
thời xây dựng phương án bảo tồn và tổ chức thi công tôn 
tạo di tích đạt quy mô, tầm vóc xứng đáng như hiện nay. 

Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Quảng Ninh đã vận động 
bà con trong tỉnh tích cực tham gia phong trào “góp viên 
gạch hồng xây dựng mộ Tổ” và vận động các doanh nhân 
họ Đỗ (Đậu) trong tỉnh đóng góp rất hiệu quả vào việc tôn 
tạo, xây dựng mộ Tổ.

Trong thời gian tới, tin rằng, với sự tham gia ngày càng 
đông đảo của bà con họ Đỗ (Đậu) ở các địa phương, hoạt 
động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Quảng Ninh sẽ ngày càng 
hiệu quả, góp phần quan trọng vào phong trào hoạt động 
dòng họ của họ Đỗ (Đậu) Quảng Ninh và họ Đỗ (Đậu) Việt 
Nam. ĐỖ ĐẬU QUẢNG NINH

Kỷ niệm 10 năm 
Hội đồng họ Đỗ (Đậu) 

tỉnh Quảng Ninh
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Cuộc gặp mặt truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt Nam 
lần thứ 12 (Xuân Kỷ Sửu năm 2009) được tổ chức 
tại làng Trạch Mỹ Lộc, Xứ Đoài (Hà Tây). Đó là một 

xã thuần nông có rất nhiều bà con theo Công giáo, nhưng 
không vì thế mà nhẹ đi tình cảm với Tổ tiên dòng tộc. 

Hội nghị hôm ấy mượn địa điểm tổ chức trong một nhà 
thờ Công giáo. Đức cha Giám mục Vũ Tất, phụ trách Giáo 
phận Hưng Hóa tổ chức một thánh lễ riêng cho bà con họ 
Đỗ trước giờ khai mạc.

  Số người đến dự hồi đó không đông như bây giờ (chỉ 
khoảng 500 - 600 người), việc đi lại hầu hết là tự phát, chưa 
được tổ chức thành đoàn như những năm gần đây. Ăn 
uống cũng thật đơn giản, gọn nhẹ, nhưng vẫn ấm cúng, 
thân tình. Đối với một làng nhỏ thuần nông như Trạch Mỹ 
Lộc dám đứng ra đăng cai tổ chức cuộc gặp mặt truyền 
thống cả nước như vậy cũng là vô cùng cố gắng.

 Tôi nhớ, hồi đó ở miền Bắc, đại biểu xa nhất đến từ 
thị trấn Bắc Quang, tỉnh Hà Giang và phường Trà Cổ, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ở miền Nam, 
đại biểu xa nhất về từ thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 
Lần đầu tiên có sự tham gia của ông Đỗ Đình Chiểu, Việt 
kiều từ Pháp về. Một số quan chức Chính phủ người họ 
Đỗ cũng đến dự, nhưng kín đáo, âm thầm, chứ không 
được xướng danh thật to như bây giờ. To nhất chỉ có ông 

Đỗ Quế Lượng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 
Tôi vẫn nhớ, hồi đó có một vị là lãnh đạo tỉnh Nam Định 
về Trung ương ở Hà Nội họp, kết hợp việc chở ông chú 
họ Đỗ về dự gặp mặt truyền thống với dòng họ. Ông 
cháu lo không kịp về họp Trung ương vì ông chú chờ mãi 
chưa tới lượt phát biểu, nên đành cầu cứu ban tổ chức 
để cho chú mình phát biểu trước... Đặc biệt, có má Đỗ 
Thị Như Mai, 72 tuổi, ở 463/2, khóm 2, phường 1, đường 
Hùng Vương, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng một 
mình lặn lội tới Trạch Mỹ Lộc tham dự dự cuộc gặp mặt 
bà con họ Đỗ Việt Nam lần thứ 12.

Vậy mà đã hơn 13 năm trôi qua. Ngày nay, mỗi lần có 
sự kiện tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống hàng năm họ 
Đỗ (Đậu) Việt Nam, có tới hàng ngàn con, cháu họ Đỗ 
(Đậu)  tham gia, được tổ chức thành từng đoàn từ khắp 
cả nước đổ về. 

Từ cuộc gặp mặt truyền thống lần thứ 18 (năm 2015 
- Phú Thọ), lần 19 (năm 2016 - Kim Quan); lần 20 (năm 
2017 - Thanh Hoá); lần 21 (năm 2018 - TP HCM); lần 20 
(năm 2019 - Hoà Xá) đều được tổ chức hoành tráng, đông 
vui với quy mô từ 2 đến hơn 3 ngàn người. Mới thấy tự hào 
biết bao trước sự phát triển nhanh chóng, vững mạnh của 
dòng họ Đỗ (Đậu) chúng ta!

Bài và ảnh: ĐỖ QUANG HOÀ 

Cuộc gặp mặt dòng họ Đỗ lần thứ 12 
tại Trạch Mỹ Lộc, Xứ Đoài (Hà Tây)
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Từ thành phố Thái Bình đi theo Quốc lộ 10, hướng 
đi Hải Phòng, tới ngã ba thị trấn Đông Hưng (cách 
thành phố 12 km), rẽ trái theo Quốc lộ 39A, đi tiếp 

khoảng 9 km tới ngã tư thị trấn Tiên Hưng, rẽ phải theo 
đường tỉnh 455 (qua cầu Đình Thượng) khoảng 3,5 km 
là tới đền An Bình, xã Lô Giang. Di tích nằm ngay cạnh 
đường giao thông nên rất dễ dàng nhận biết.

    Nơi ấy có một ngôi đền thờ Độc Nhĩ Đại vương, 
Tướng quân Đỗ Cảnh Thạc - một trong những tướng soái 
thân cận và trung thành của Ngô Quyền. Là một vị tướng 
tài giỏi, trí dũng, ông được trao chức Thái úy đứng đầu 
quan võ. Đồng thời, ông cũng là một vị tướng tài ba, một 
danh nhân lịch sử Việt Nam ở thế kỷ thứ X.

Sự nghiệp của tướng quân được ghi nhận ở ba lĩnh vực:                          
   1- Cùng với Ngô Quyền đánh thắng Hoàng Thao trên 

sông Bạch Đằng cuối năm 938.
   2- Làm quan thời Ngô, góp phần xây dựng, củng cố 

chính quyền quân chủ, độc lập, tự chủ bước ra khỏi 1.000 
năm Bắc thuộc.

   3- Duy trì trật tự kỷ cương xã hội, tạo điều kiện cho 
nhân dân vùng Thanh Oai, Quốc Oai, Hà Nội, yên bình 
trong khi chính quyền Trung ương của nhà  Ngô đã sụp đổ. 

      Về An Bình, các bậc bô lão vẫn truyền kể lại rằng, 
thuở trước ông đi đánh giặc, qua vùng An Bình đã dừng 
chân nghỉ ngơi nơi này, chiêu mộ thêm binh lính rồi lại chỉ 
dạy cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi. Khi ông mất đi, dân 
làng nhớ ơn, xây miếu thờ tự, từ đó tôn là thành hoàng làng 
để ngàn năm hương hoả. 

 Tướng quân Đỗ Cảnh Thạc là người huyện Thuận Đức, 
Quảng Đông, Trung Quốc. Cha ông là Đỗ Thạc, mẹ là Trần 
Thị Thọ vốn là người nhân đức, độ lượng, luôn sẵn sàng 
giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn. Nhân dân trong 
vùng ai cũng ngợi khen.

Ông theo học Trương Đường tiên sinh, văn võ song 
toàn, không việc gì là không tinh tường, khéo léo.

Năm 26 tuổi, Cảnh Thạc phò tá Ngô Quyền đánh quân 
Nam Hán. Trong trận đại chiến với quân Nam Hán trên 
sông Bạch Đằng năm Mậu Tuất (938) chính ông là người đã 
bày mưu đóng cọc ngầm trước cửa biển chờ thuyền giặc đi 
vào, nhờ đó đã bắt được tướng giặc Hoàng Thao. 

Khi Ngô Quyền xưng vương (939) đóng đô ở Cổ Loa, 
ông lại giúp vua sửa sang triều chính, mở ra một thời 
kỳ thịnh trị. Tuy nhiên thời kỳ này không kéo dài được 
bao lâu. 

NƠI MỘT TƯỚNG QUÂN HỌ ĐỖ 
ĐÃ ĐI QUA
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Năm 944, Ngô Quyền mất, các bè phái nổi lên tranh 
giành quyền lực. Ông cùng với 11 tướng khác, cát cứ mỗi 
người một nơi, từ đó hình thành nên 12 sứ quân  trong 
cả nước.

     Đỗ Cảnh Thạc khi đi tới trang Liệp (Lạp) Hạ, huyện 
Ninh Sơn (Ninh Sơn sau đổi thành An Sơn), phủ Quốc Oai, 
đạo Sơn Tây, thấy bên sông Động Giang, phía Tây trang 
Liệp Hạ có trại Quyền (dân ở đó gọi nôm là trại Quèn) 
trước thì có sông, sau thì có núi, thế đất như hổ rồng bao 
quanh liền hạ lệnh cho binh sĩ đắp thành tại đó, đặt tên là 
thành Quèn, lại lấy họ mình đặt tên cho con sông là Đỗ 
Động Giang. Từ trại Quèn tới Thiên Phúc, Thuỵ Khê và tới 
Bảo Đà, huyện Thanh Oai khắp nơi lập đến 72 hành cung, 
đóng thuyền, tích lương, chiêu mộ dân đinh. Ông lại dạy 
bảo, khuyến khích nhân dân trong vùng nông trang canh 
cửi, buôn bán làm ăn và giáo hoá lễ nghĩa. Nhân dân khắp 
nơi đều biết tiếng và ngợi ca ông.

Bấy giờ ở làng Hoa Lư, châu Đại Hoàng có Đinh Bộ 
Lĩnh, đi theo Sứ quân Trần Lãm, được Trần Lãm nhận làm 
nghĩa tử và giao cho binh quyền. Sau khi Trần Lãm mất, 
Đinh Bộ Lĩnh thống lĩnh quân về giữ ở Hoa Lư, ứng thiên, 
thuận nhân đã đứng lên dẹp các sứ quân. Duy chỉ có Sứ 
quân Đỗ Cảnh Thạc là chưa dẹp được vì ông quá đa mưu, 
túc trí, thế lực lại mạnh, không thể nào đánh thắng trên 
một mặt trận. Đinh Bộ Lĩnh bèn chia quân làm bốn đạo, 
bao vây chặt bộ phân chủ lực của Đỗ Cảnh Thạc ở thành 
Quèn trong lúc ông đang ở Bảo Đà, không thể nào mà ứng 
cứu kịp cho thành Quèn được. 

Sau khi thành Quèn mất, Đỗ Cảnh Thạc thu nhặt tàn 

binh, lại chiêu mộ dân ấp xây thành tiếp tục chiến đấu 
giằng co với Đinh Bộ Lĩnh gần một năm nữa. Cho tới ngày 
8 tháng Giêng năm Mậu Thân (968), trong một trận đánh 
ở núi Hoàng Xã (nay thuộc thị trấn Quốc Oai) thì bị trúng 
mũi tên có tẩm độc, chạy được đến chân núi Sài Sơn (núi 
Thầy) thì tắt thở. 

Sau khi Lý Thái Tổ lên ngôi, lập đô tại Thăng Long đã 
ban tặng sắc truy phong cho Tướng quân Đỗ Cảnh Thạc 
là Độc Nhĩ Đại vương Thượng đẳng thần, cho phép trại 
Quèn, trang Liệp Hạ và 71 hương lập đền thờ ông.

Tại ngôi đền còn giữ lại được 3 sắc phong:
- Thành Thái ngày 11/8/1889
- Duy Tân ngày 11/8/1909
- Khải Định 11/8/192 
Hàng năm, tại đền An Bình, xã Lô Giang dân làng vẫn 

tổ chức lễ hội dâng hương vào ngày 8/4 Âm lịch, để tưởng 
nhớ ông. 

 Năm 2022, ngôi đền thờ Tướng quân Đỗ Cảnh Thạc 
đã được cấp bằng di tích lịch sử cấp tỉnh. Để ghi nhớ công 
ơn của tướng quân  đã có công với dân với nước, nhân dân 
làng An Bình vẫn duy trì ngày lễ hội vào hai ngày 8 - 9/4 
Âm lịch. Các nghi thức dâng hương, tế lễ truyền thống vẫn 
được duy trì. Bên cạnh đó, vào các ngày lễ tiết truyền thống 
hay các ngày sóc, vọng hàng tháng, ban khánh tiết đều dâng 
lễ thắp hương các bậc thánh thần và mở cửa để dân làng 
vào dâng lễ.       

ĐỖ THANH PHÚC
Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) huyện Đông Hưng 
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Thiền sư Đỗ Văn Hỷ, pháp danh Thích Thanh Thao 
(1890 - 1968), nguyên quán làng Tân Hy, tổng Chi 
Nê, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Ngài xuất gia năm 1898, khi mới được 8 tuổi. 
Đến năm 1922, sau khi Thiền sư Nguyễn Văn Khánh 

viên tịch, cư dân phố Hàng Trống đã đệ đơn lên Đốc lý Hà 
Nội tín cử Thiền sư Đỗ Văn Hỷ làm trụ trì chốn tổ Linh 
Quang - Bà Đá (chùa Bà Đá). 

Ngôi chùa này thuộc phái Tào Động được Tổ Khoan 
Giai (Hoè Nhai) khai sáng hai đời Tổ sư Khoan Giai và Giác 
Vượng thuộc về Tào Động. Đến đời thứ ba trở về sau thuộc 
về Lâm Tế - nhánh Hoa Lâm Khê Hồi - đời Tổ thứ 3 pháp 
hiệu Phổ Sĩ Thiền sư. 

Thiền sư Đỗ Văn Hỷ về trụ trì chùa Bà Đá là người có 
công lớn trong việc tu sửa sau vụ hoả hoạn tại đây. Bản thân 
Thiền sư Đỗ Văn Hỷ với tư cách trụ trì đã tổ chức thành 
công các nghi lễ đón rước đoàn khách thăm quan chùa theo 
lệnh của Toàn quyền Đông Dương và Giám đốc Trường 
Viễn Đông Bác Cổ. 

Chính nhờ những công đức đó, ngày 21/7 năm Quý 
Dậu (1933) niên hiệu Bảo Đại thứ 8, Thiền sư được vua 
Bảo Đại phong Tăng cang Hoà thượng. 

Năm 1935 - Thiền sư Thanh Thao Đỗ Văn Hỷ gửi đơn 
lên chính quyền xin phép xuất bản Tạp chí Tiếng chuông 

sớm bằng chữ quốc ngữ để chấn hưng Phật giáo lúc bấy giờ. 
Sau cách mạng tháng 8/1945, Hoà thượng Đỗ Văn Hỷ 

được tôn cử làm Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Phật giáo 
Cứu quốc. 

Với lòng yêu nước và những đức hạnh "nhất tâm hướng 
Phật" của mình, Thiền sư Đỗ Văn Hỷ đã có nhiều đóng góp 
cho Nhà nước cũng như sự phát triển của Phật giáo ở miền 
Bắc thời kháng chiến chống Mỹ.

Trải qua những năm tháng với tinh thần hộ quốc - an 
dân hoằng pháp lợi sinh tại Thủ đô Hà Nội, ngài đã an 
nhiên thâu thần viên tịch ngày 23/5 năm Mậu Thân (1968); 
trụ thế 78 năm, giới lạp 58 năm. 

Tháp táng tại tổ đình chùa Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện 
Thường Tín, Hà Nội. 

Là bậc pháp khí của Thiền gia đương thời, là vị Tăng 
cang với đạo hạnh sáng ngời, Thiền sư Đỗ Văn Hỷ được các 
thế hệ hoà thượng nhắc đến như một tên tuổi đã làm rạng 
danh Phật giáo nước nhà. ĐỖ TIẾN ĐỊNH

Thiền sư Tăng cang Đỗ Văn Hỷ Thiền sư Tăng cang Đỗ Văn Hỷ 
(1890 - 1968)(1890 - 1968)

Theo “Từ điển Phật học Online” (https://phatgiao.org.vn/tu-
dien-phat-hoc-online/tang-cang-k5239.html), tăng cang là tên gọi một 
chức tăng quan chuyên giám sát quy luật của tăng, ni cũng như quản 
lý ngôi chùa lớn nổi tiếng.
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Anh bạn tôi một lần về họ Đỗ ở Khoái Châu, Hưng 
Yên cho biết: Ở xã Liên Khê có 9 họ cùng mang chữ 
Đỗ đầu tiên là: Đỗ Tràng, Đỗ Trọng, Đỗ Văn, Đỗ Bá, 

Đỗ Quang, Đỗ Đình, Đỗ Đắc, Đỗ Khoa, Đỗ Trí. Có điều, 
con cháu những người ở đây, dù cùng mang họ Đỗ, vẫn lấy 
nhau thoải mái vì chẳng phải bà con cùng huyết thống!

Ông Đỗ Tràng Sáng, người thôn Bối Khê, xã Liên Khê, 
huyện Khoái Châu, giải thích:  “Ba thôn Bối Khê, Cẩm Khê 
và Cẩm Bối thuộc xã Liên Khê vốn trước kia cùng một làng, 
đó là làng Bối Khê. Cả làng này có 9 dòng họ bắt đầu từ 
chữ Đỗ: Đỗ Tràng, Đỗ Trọng, Đỗ Văn, Đỗ Bá, Đỗ Quang, 
Đỗ Đình, Đỗ Đắc, Đỗ Khoa, Đỗ Trí. Cứ nhìn vào chữ Đỗ 
ai cũng tưởng cả 9 dòng họ này đều chung 1 họ, kỳ thực 
không phải thế...”. 

Cũng theo ông Đỗ Tràng Sáng, cho tới nay, vẫn chưa 
ai đưa ra lý giải chính xác về chuyện này, nhưng ông cho 
rằng: Các thần phả, sắc phong hiện đang được lưu trữ tại 
đình làng Bối Khê thì vị thần làng được thờ ở đây vốn là 
một tướng công mang họ Đỗ. Các dòng họ về đây sinh cơ 
lập nghiệp, nhớ ơn ông nên đều lấy chữ Đỗ đứng đầu cho 
họ của mình. Ví dụ, họ Đỗ Trọng, Đỗ Đắc thì họ gốc là 
Trọng, là Đắc, nhưng chữ Đỗ đứng đầu là lấy theo họ của 
vị thần làng. Vậy nên, tuy mang chữ Đỗ đứng đầu trong họ 
tên, nhưng các họ Đỗ này hoàn toàn không phải họ hàng 
gì với nhau, và việc dựng vợ, gả chồng giữa các “họ Đỗ” với 
nhau ở Bối Khê không có gì ràng buộc về mặt huyết thống. 
Chuyện này là tập tục lâu đời bất thành văn, nhưng được 

thực hiện nghiêm chỉnh từ xưa đến nay ở địa phương này, 
mọi người trong làng xã ai cũng biết nên không hề thắc 
mắc... Tuy nhiên, những rắc rối lại nảy sinh khi liên quan 
đến các cơ quan cấp trên hoặc ở địa phương khác. 

Ông Sáng kể: “Cách đây hơn 10 năm, tôi là cán bộ phụ 
trách văn hóa - xã hội của xã Liên Khê. Từ công việc cụ thể 
của mình, tôi đã thấy những chuyện khó khăn, phức tạp về 
họ tên, liên quan tới 9 dòng họ Đỗ ở địa phương. Khi lên 
huyện, tỉnh, hoặc tới các nơi khác làm thủ tục giấy tờ, con 
gái họ Đỗ thường gặp rắc rối vì không mang họ của bố. 
Đơn cử, trường hợp của cháu Quang Thị Viên là con của 
liệt sĩ Đỗ Quang Viễn (thôn Bối Khê) khi đi làm chế độ 
chính sách thì cán bộ ở các cơ quan chức năng cấp trên đều 
thắc mắc: Tại sao bố họ Đỗ mà con lại họ Quang, hay cô này 
là con nuôi? Xã Liên Khê lại phải có văn bản giải thích rõ 
ràng và xác nhận đầy đủ cho cháu Viên thì mới có thể đảm 
bảo quyền lợi chính đáng cho cháu...". 

Đó là câu chuyện về nhiều họ Đỗ ở xã Liên Khê, huyện 
Khoái Châu... Ngày nay, có thể nói, họ Đỗ (Đậu) là một họ 
lớn, sinh sống ở nhiều nơi trên cả nước. Ở các tỉnh, thành 
miền Trung (như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh...) người 
dân từ lâu đã không dùng từ Đỗ mà dùng từ Đậu (thực chất 
là họ Đỗ). Vậy nên, Ban Liên lạc họ Đỗ Việt Nam từ thời 
cụ Đỗ Tòng đã quyết định đổi tên thành Hội đồng họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam như bây giờ, thu hút thêm được hàng vạn 
người hướng về Tổ tiên, dòng họ.

ĐỖ ĐẮC QUANG

Chuyện ở Khoái Châu, Hưng Yên 
có 9 họ Đỗ!
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Sáng ngày 22/12/2019, bầu trời đầy mây, u ám, mưa 
bụi lất phất, tiết trời ẩm ướt như độ Xuân về. Hàng 
trăm người họ Đỗ (Đậu) cả nước vẫn kéo về dự lễ 

khánh thành mộ Tổ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tại Văn La, 
Hà Đông, Hà Nội. 

Từ Bắc, Trung, Nam với nhiều âm, giọng của nhiều 
vùng miền khác nhau, nhưng vẫn hoà quyện với nhau, tay 
bắt mặt mừng bởi họ cùng chung một dòng máu Đỗ (Đậu). 

Kỳ lạ thay, khi ông Đỗ Văn Kiện, Chủ tịch Hội đồng họ 
Đỗ (Đậu) Việt Nam đọc bài văn tế tưởng niệm liệt vị Tiên 
tổ họ Đỗ Việt Nam, bầu trời bỗng trở nên bừng sáng, mây 
tan, mưa tạnh!

Trong không khí trang nghiêm, ông Đỗ Văn Kiện 
- Chủ tịch Hội Đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, thành 
kính đọc chúc văn. Giọng ông nghe trầm lắng, ấm áp, 
nhưng cũng rất hùng hồn, âm vang. Giữa không gian 
linh thiêng của trời - đất, mọi người hiểu ra rằng: Cụ Đỗ 
Thương và Tổ mẫu Vụ Tiên là Tiên tổ của dòng họ Đỗ 
(Đậu); gò Thiềm Thừ là nơi họ Đỗ (Đậu) phát tích đã 
hàng ngàn năm. 

Nhà nước đã có quyết định công nhận khu mộ Tổ họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam là di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố và đến 
nay con cháu tham gia hướng về Tiên tổ ngày càng đông... 

Từ giữa năm 2017, Thường vụ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam 
đã ra nghị quyết mua 261m2 đất ở sát chùa Văn La cho việc 
xây dựng nhà thờ họ. 

Tháng 9/2019, một số doanh nhân và bà con họ Đỗ Văn 
La (Hà Đông) đã công đức tiền, vật liệu, thiết bị nội thất xây 
dựng hội trường tại khu đất 261m2. 

Tháng 10/2019, doanh nhân Đỗ Duy Chính đã xin được 
công đức trên 1,5 tỷ đồng cho việc xây dựng , tôn tạo khu 
mộ Tổ...

Khí thế hừng hực đi lên của dòng họ đã lay động tới 
con tim của một số đại doanh nhân họ Đỗ (Đậu). Họ bàn 
nhau sẽ cùng hướng về Tổ tiên, mong muốn xây dựng 
khu tâm linh nhà thờ của dòng họ thật xứng tầm tại 
trước khuôn viên khu mộ Tổ với diện tích cả ngàn mét 
vuông với nguồn vốn đóng góp công đức lên tới cả trăm 
tỷ đồng. Đó là những con người có tâm, dũng cảm đi đầu 
như: Doanh nhân Đỗ Quý Hải (Chủ tịch Tập đoàn Hải 

Linh thiêng ngày khánh thành 
việc tôn tạo mộ Tổ
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Phát); Đỗ Văn Trắc (TP HCM); Đỗ Thế Thiệp; Đỗ Duy 
Chính; Đỗ Văn Bình; Đỗ Đức Ty (Thanh Hoá); Đỗ Đông 
Nam; Đỗ Hữu Hạ (Hải Phòng); Đỗ Quốc Bảo; Đỗ Mạnh 
Hùng C; Đỗ Kim Hà (TP HCM); Đậu Phi Thuần (Nghệ 
An); Đỗ Xuân Trường (TP HCM); Đỗ Huy Hoàng (Nam 
Định); Đỗ Cảnh Dương; Đỗ Trọng Thuỷ (Hà Nội)... Các 
doanh nghiệp đã đăng ký được 28,8 tỷ. Do Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Sudico chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, do 
đó Hội đồng Họ chưa mua được lô đất 3.391m2 trước 
khu mộ tổ. Ông Đỗ Văn Trắc được phân công trưởng 
nhóm quản lý đã đề nghị anh, em đăng ký công đức nộp 
10% số tiền đăng ký. Ông Đỗ Hữu Hạ (Hải Phòng) và Đỗ 
Đông Nam (Hà Nội) và một cá nhân ở Hà Nội xin được 
không nêu tên đã đóng hết phần đăng ký.

Cảm động trước tinh thần vì dòng họ, Tổ tiên của các 
doanh nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã đóng 
ngay 2 tháng lương của mình, góp "một viên gạch hồng" 
cho dòng họ, càng tạo thêm khí thế cho cháu con họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam!  

Bài chúc văn của Chủ tịch Đỗ Văn Kiện hôm đó cũng 
đã ghi nhận sự đóng góp của ông Đỗ Ngọc Liên - nguyên 
Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam và ông Đỗ Mạnh 
Hùng C trong việc tìm ra mộ Tổ, giữ gìn và làm hồ sơ đề 
nghị thành phố công nhận di tích lịch sử - văn hoá; khen 
ngợi "thần đèn" Đỗ Quốc Khánh đã có công nâng cao mộ 

Tổ để được sự bề thế như ngày nay.  
Buổi lễ khánh thành được tổ chức thành công trong 

không khí phấn khởi, tự hào của các thế hệ con, cháu 
hậu duệ dòng họ Đỗ (Đậu). Mọi người sau khi dâng 
hương chiêm bái Tiên tổ đã xếp hàng lần lượt kính cẩn 
đi quanh khu mộ theo con đường đượt lát đá ngay ngắn, 
chiêm ngưỡng toàn bộ khuôn viên và toàn cảnh nơi cụ 
Tổ chọn làm nơi an nghỉ và mộ Tổ sau khi được tôn tạo 
phục dựng. Đó là một khu gò cao, vẫn có tên gọi là gò 
Thiền Thừ (hay là gò Cóc Thần) toạ lạc tại phường Phú 
La, quận Hà Đông, Hà Nội. Cách đó không xa, đối diện 
với khu mộ Tổ, phía bên kia đường Quang Trung, Hà 
Đông là khu miếu Bà (thờ cụ bà Vụ Tiên - Hương Vân 
Cái Bồ tát). Miếu Bà nằm cách khu mộ Tổ khoảng 300m, 
chỉ có khoảng hơn 10,6 m2. Hai bên là thạch trụ trấn có 
công năng như hai bệ thờ, kiến trúc theo kiểu lộ thiên, 
dạng cách kiểu ngai bành, bệ thờ dạng văn chỉ. Toàn bộ 
bàn thờ được làm bằng đá xanh. Miếu Bà nằm trong khu 
vực dân cư, xung quanh có tường bao... 

Đứng trước câu đối mới được khắc trên cột cửa chính 
tại khu mộ Tổ: “Thiềm Thừ vạn cổ khơi nguồn phúc/Đỗ 
tộc thiên thu tiếp mạch thiêng” mà ai cũng thấy bồi hồi xúc 
động, nhớ về Tổ tiên dòng họ và nguyện xứng đáng với các 
bậc tiên tổ của mình!
(Còn nữa) ĐỖ ANH NAM
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Họ Đỗ Xuân chủ yếu sống ở làng 
Nghĩa Sơn, xã Yên Vực, tổng Từ 
Quang, huyện Hoằng Hóa, phủ 

Hà Trung; nay là phố Nghĩa Sơn 2, Nghĩa 
Sơn 1, phường Tào Xuyên, TP Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Gốc tích xa xưa của họ Đỗ Xuân là ở 
thời cuối nhà Trần đầu nhà Hồ đến đời 
Hậu Lê là ở làng Đông Biện, Bồng Trung 
nay là thôn 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa, gọi là họ Đỗ Cây 
thị - Thủy tổ là cụ Đỗ Viên Thịnh. 

Đến đời thứ 10 năm Chính Hòa thứ 
3, đời vua Lê Hy Tông (1680) và chúa 
Nguyễn Phúc Tần, ông Đỗ Thiện Mẫn 
xuôi theo dòng sông Mã đến chân núi 
Ních,  Châu Phong, Hàm Rồng, nay là 
núi Ngọc, xã Yên Vực cũ dựng làng lập 
ấp, lập nghiệp gọi là xóm khu. Sau sinh 
con đàn cháu đống đông vui gọi là thôn 
Nghĩa Sơn rồi lên làng Nghĩa Sơn. Cả 
làng mang họ Đỗ.

Vậy là, cụ Đỗ Thiện Mẫn là ông tổ họ 
Đỗ - Đỗ Xuân làng Nghĩa Sơn đời thứ 
nhất, đến đời thứ 3 cụ có 5 người cháu là: 
Xuân Minh, Trung Lương, Xuân Huyên, 
Đăng Sĩ, Như Trác.

Cụ Trung Lương theo Nguyễn Huệ 
đánh giặc Thanh xâm lược, sau thắng 
lợi được vua Quang Trung phong cho là 
Thiết kỵ Tướng quân. Nguyễn Ánh dẹp 
Tây Sơn, cụ bị bắt và bị chém đầu treo xác 
ở chợ Huyện, Hoằng Hóa. Sau con cháu 
bí mật trộm xác cụ đêm chôn ở cánh 
đồng Tam Tổng, hiện nay mộ chí đã mất 
do đế quốc Mỹ đánh phá thời chiến tranh 
phá hoại (1965-1972).

Cụ Xuân Minh và cụ Trung Lương 
không có con. Cụ Xuân Huyên thừa tự là 
trưởng tộc họ Đỗ Xuân.

Cụ Xuân Huyên sinh ra ở cuối đời 
Hậu Lê, niên hiệu Cảnh Hưng. Cụ 
sống như là một nhà ở ẩn và sinh được 

4 người con trai, trong đó có cụ con 
út là Đỗ Xuân Thái rất ham học, tính 
tình thẳng thắn, không câu nệ, tên húy 
của cụ là Xuân Thái, tự Hòa Vũ. Gặp 
lúc triều Nguyễn mở vận bỏ nghề bút 
nghiên đi vào Gia Định giúp việc nơi 
quân lữ... Vì có công lớn, cụ đã được 
vua Gia Long bổ làm Tri phủ Thanh 
Đô, trấn Thanh Hóa, qua 18 năm thì 
kim lý cả phủ Hà Trung.

Đến đời vua Minh Mạng, bị kẻ điêu 
ác gian hoạt vu cáo nên đã ôm hận không 
thảo chí mà chết, ai cũng cho là bị oan, 
việc này được ghi chép rõ ràng ở trong 
Bộ sách "Lâm hành Tạp lục" và Bộ "Niên 
phả". Vụ án oan này hiện nay được một 
số trường đại học lấy làm tư liệu tìm hiểu, 
nghiên cứu.

Cụ sinh được 2 người con trai và 1 
người con gái. Con trai cả là cụ Đỗ Xuân 
Cát (1806 - 1864). 

Cụ Đỗ Xuân Cát sinh ngày 16/10 năm 
Bính Dần đời Gia Long, tên húy là Xuân 
Cát, tự là Bá Trinh, hiệu là Dưỡng Hiên... 
Cụ Cát là người ham học hỏi, thông 
thuộc kinh sử và có danh tiếng về đức 
hạnh. Cụ từng được thầy Nhữ Bá Sĩ tôn 
trọng, sĩ phu cảm phục gọi là Đỗ Trung 
Quân - Trung quân Đỗ Xuân Cát.

Đến năm 1841, đời Thiệu Trị 1, cụ Cát 
đi thi và đỗ hương cống  nên gọi là ông 
Cống Cả. Cụ không ra làm quan mà mở 
trường dạy học và làm thơ ngao du khắp 
nơi, học trò rất đông và mến phục cụ. 

Khi cưới vợ, cụ mời cả 2 bà mẹ về 
phụng dưỡng cho đến trọn tuổi già, đồng 
thời nuôi nấng dạy dỗ các em.

Em trai là Đỗ Xuân Vĩnh được cụ 
chăm sóc giáo dục, sau thi đỗ cử nhân 
và làm quan có tiếng là thanh liêm và tiết 
tháo. 

Cụ Xuân Cát giữ đúng lễ xưa, không a 
dua theo phường tục thói đời, trong việc 

ĐÔI ĐIỀU ĐÔI ĐIỀU 
VỀ HỌ ĐỖ XUÂNVỀ HỌ ĐỖ XUÂN
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  Từ dùng để chỉ cử nhân trước thời Gia Long. Cụ thể, theo “Từ điển tiếng VIệt (https://vtudien.
com/viet-viet/dictionary/nghia-cua-tu-h%C6%B0%C6%A1ng%20c%E1%BB%91ng), hương cống là học 
vị thi hương dưới triều Hậu Lê và đầu Nguyễn. Thường cứ 3 năm nhà nước mở một lần thi hương ở cấp 
xứ hay vài ba tỉnh vào các năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu; phép thi có 4 kì (kinh nghĩa, thơ phú, chiếu chế 
và văn sách). Người nào trúng cả 4 kì thi được gọi là hương cống (hay cử nhân thời Nguyễn) và được 
tuyển dụng làm quan.

giao lưu tiếp xúc với mọi người cụ rất 
mực thành thực. Họ hàng làng nước ai có 
điều gì khẩn cấp là cụ chạy đến đỡ đần 
làm những điều mà người thường không 
làm nổi, suốt đời cụ giữ tiếng, náu mình.

Năm Đinh Tý, triều đình có lệnh và 
các đại thần nhiều lần tiến cử, cụ đã phải 
theo đường trạm dịch vào kinh đô Huế 
nhậm chức. Sau đó, cụ viện cớ bị bệnh rồi 
xin lui về quê. 

Khi nghe tin giặc Pháp giảng hòa với 
triều đình, cụ khảng khái đứng lên hội 
họp các thân sĩ dâng sớ tranh luận can 
gián, sau đó có tờ mật dụ của nhà vua uý 
nạo và khuyên nhủ, lại có sắc chỉ bảo cụ 
tiến cử người tài học trò giỏi mà cụ biết. 

Đặc biệt, khi mẹ mất cụ dựng lều bên 
cạnh mộ thắp hương thờ cúng trông coi 3 

năm liền. Tiếng thơm hiếu thảo lại càng 
vang dội. 

Cụ qua đời vào ngày 10/8 năm Giáp 
Tý niên hiệu Tự Đức thứ 17 - năm 1864, 
hưởng thọ 59 tuổi. Quan đầu tỉnh Thanh 
Hóa đã tâu lên triều đình, vua khen cụ 
Đỗ Xuân Cát có chí cao, đức sáng truy 
tặng cụ là Hàn lâm Viện Biên Tu, và dụ 
chiếu xuống cho khắp xa gần trong nước 
hễ ai có tài học và đức hạnh như Đỗ Xuân 
Cát thì các nơi phải xét mà tiến cử cho 
triều đình. 

Tác phẩm của cụ để lại gồm có: Xuân 
Thu thượng luận, Mạnh Tử cầu ngôn, 
Lâm hành Tạp lục, Quan thư hữu cảm... 
và nhiều tập thơ khác nhưng đến nay đã 
thất lạc.  

 ĐỖ XUÂN MINH (Tổng hợp)



34   BẢN TIN SỐ 64

GƯƠNG MẶT HỌ ĐỖ (ĐẬU)

GS.TS Đỗ Ngọc Minh hiện đang 
công tác tại Khoa Kỹ thuật 
Điện và Khoa học Máy tính, 

Đại học Illinois Urbana-Champaign, 
đồng thời đảm nhận vị trí Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học VinUni.

Ông nhận bằng cử nhân ngành Kỹ 
thuật Máy tính tại Đại học Canberra, 
Úc, vào năm 1997, và bằng tiến sĩ khoa 
học ngành Hệ thống Truyền thông tin 
tại Học viện Kỹ thuật Lausanne Thụy 
Sĩ (EPFL) năm 2001.

Từ năm 2002, ông trở thành giáo 
sư tại Khoa Kỹ thuật Điện và Máy 
tính của Đại học Illinois tại Urbana-
Champaign (UIUC) từ năm 2002, và 
đã tổ chức các chương trình hợp tác 
với Phòng Thí nghiệm Khoa học Phối 
hợp, Viện Beckman, Khoa Kỹ thuật 
Sinh học và Khoa Khoa học Máy tính.

GS Đỗ Ngọc Minh từng là Phó 
Tổng Biên tập Tạp chí IEEE về xử lý 
hình ảnh và thành viên của một số Ủy 
ban Kỹ thuật IEEE về xử lý tín hiệu.

GS quan niệm rằng, một nhà 
nghiên cứu hiện đại cần biết về nhiều 
mảng khác nhau, cần liên kết tri thức 
đa ngành để cho ra nhiều ý tưởng mới. 
Với tư tưởng này, ông đã có rất nhiều 

đóng góp trong các hoạt động chuyển 
giao công nghệ, là CTO của Personify, 
lãnh đạo khoa học của Misfit, và thành 
viên danh dự Beckman (Beckman 
Fellow) của Centre for Advanced 
Study, UIUC.

Về thành tựu khoa học, GS Đỗ 
Ngọc Minh đã có bề dày nghiên cứu 
với chỉ số H-Index 60, một chỉ số rất 
đáng nể phục, đặc biệt với một nhà 
khoa học trẻ tuổi trong lĩnh vực khoa 
học tự nhiên.

Bên cạnh 70 công trình khoa học, 
63 bài tham luận tại các hội nghị quốc 
tế, ông còn sở hữu nhiều giải thưởng 
danh giá như: Giải thưởng Tiến sĩ của 
EPFL năm 2001, NSF Career Award 
của Quỹ Nghiên cứu khoa học quốc 
gia Hoa Kỳ (NSF); Công trình Nghiên 
cứu xuất sắc nhất trong Hội nghị 
Quốc tế IEEE về m học, tiếng nói và 
xử lý tín hiệu (ICASSP); Giải thưởng 
Nghiên cứu sáng tạo nhất tại Hội 
nghị Quốc tế IEEE về xử lý hình ảnh 
(ICIP); Giải thưởng Xerox cho giảng 
viên nghiên cứu, Đại học Kỹ thuật, 
UIUC; Giải thưởng Bài báo Xuất sắc 
nhất của IEEE.

Năm 2014, ông được chọn là IEEE 

Fellow vì những thành tựu khoa học về 
biểu diễn ảnh và hình ảnh điện toán.

GS Đỗ Ngọc Minh cũng đã được 
công nhận là một trong năm nhà khoa 
học người Việt có nhiều trích dẫn 
nghiên cứu khoa học nhất thế giới và 
nằm trong top 2% nhà nghiên cứu có 
ảnh hưởng nhất thế giới (theo công bố 
được đăng trên Tạp chí PLOS Biology, 
Hoa Kỳ năm 2020). 

Được biết, H-Index là chỉ số được 
nhà vật lý người Mỹ Jorge Hirsch đưa 
ra để đánh giá năng suất làm việc, ảnh 
hưởng của công trình nghiên cứu đến 
cộng đồng khoa học quốc tế, và sự ghi 
nhận của đồng nghiệp trong ngành 
của một nhà khoa học. Theo hệ quy 
chiếu của Hirsch, một nhà khoa học 
với H = 20 sau 20 năm làm khoa học 
có thể xem là một nhà khoa học thành 
công; H = 40 sau 20 năm làm khoa học 
được xem là xuất sắc, thường thấy ở 
các đại học hàng đầu hay viện nghiên 
cứu đẳng cấp quốc tế; chỉ số H = 60 
sau 20 năm làm nghiên cứu được xem 
là thật sự cá biệt, kiệt xuất.

Cần nói thêm, chỉ số H trung bình 
của các nhà khoa học được bầu vào 
Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ là 45n

GS ĐỖ NGỌC MINH: 

Top 2% nhà nghiên cứu 
có ảnh hưởng nhất thế giới

GS Đỗ Ngọc Minh là một trong số ít các nhà khoa học người Việt 
nằm trong top 2% nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất thế giới.
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Ngày 10/12/2022, tại Hà Nội đã 
diễn ra lễ khánh thành Ngôi 
nhà Lưu niệm của cố nhạc sĩ 

Đỗ Nhuận nhân dịp kỷ niệm 100 ngày 
sinh (1922 - 2022) của ông.

Con trai trưởng của nhạc sĩ Đỗ 
Nhuận là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - 
Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học 
nghệ thuật Việt Nam - chủ trì lễ 
khánh thành.

Xúc động trước sự kiện đáng nhớ 
này, nghệ sĩ Chiều Xuân, con dâu nhạc 
sĩ Đỗ Nhuận, viết: “Ngôi nhà Lưu niệm 
của nhạc sĩ Đỗ Nhuận - ông, cha của 
chúng tôi - người nhạc sĩ của những 
tác phẩm âm nhạc tràn đầy tình yêu 
con người, quê hương đất nước đã 
được hoàn thành. Trong sự quan tâm 
hết mực của các cấp lãnh đạo và chính 
quyền, trong tình yêu thương bao bọc 
vô bờ bến của bà con dòng họ, trong 
tình yêu thương và nhung nhớ vô bờ 
của gia đình và các con các cháu, gian 
trưng bày những kỷ vật, hình ảnh về 
cuộc sống và sự nghiệp của nhạc sĩ Đỗ 

Nhuận đã được hoàn thành. Trong cái 
giá rét của mùa Đông bỗng thấy lòng 
bừng lên ấm áp. 

Lại nhớ, một cô gái đã hớt hải chạy 
xe vào tận trong sân nhà hỏi: Chị ơi, 
nhà lưu niệm của ông đã hoàn thành 
chưa? Mấy hôm nữa em cho con em 
sang thăm quan được không?

Tôi bảo: Sau khi nhà lưu niệm 
khánh thành, người dân và các đoàn 
có thể đến thăm quan, gia đình và bên 
chính quyền sẽ triển khai việc này.

Bạn ý bảo: Vâng, em muốn để con 
em biết về một danh nhân của quê 
hương để các con noi theo học tập và 
phấn đấu.

Vậy là, ông chắc sẽ luôn được ghi 
nhớ trong tình cảm của các thế hệ con 
cháu sau này noi gương và học tập.

Gia đình và con cháu mãi yêu 
thương và biết ơn ông, người cha, 
người ông của chúng con”.

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận sinh năm 1922, 
mất năm 1991, là Tổng Thư ký đầu 
tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. 

Ông được coi là ngôi sao sáng của 
nền âm nhạc Việt Nam, là nhạc sĩ Việt 
Nam đầu tiên viết opera với vở Cô Sao. 

Ông là nhạc sĩ duy nhất trong thế 
hệ tân nhạc đầu tiên ở nước ta được 
đào tạo bài bản (học ở nhạc viện danh 
tiếng mang tên nhà soạn nhạc Nga vĩ 
đại Tchaikovsky từ 1960 đến 1962).

Theo nhạc sĩ Vũ Tự Lân thì Đỗ 
Nhuận là người “lắm tài… kéo đàn 
violon, thổi tiêu, sáo, đóng kịch và viết 
kịch, sáng tác bài hát hay mà vẽ cũng 
không xoàng…”.

Những tác phẩm âm nhạc của ông 
sống mãi với thời gian như Du kích 
ca, Áo mùa Đông, Du kích sông Thao, 
Hành quân xa, Trên đồi Him Lam, 
Việt Nam quê hương tôi… 

Bài hát Giải phóng Điện Biên đã 
trở thành khúc quân hành của bao 
thế hệ.

Ông được trao tặng Huân chương 
Độc lập hạng Nhì và được truy tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học 
nghệ thuật. ĐỖ HỒNG ANH

Khánh thành Ngôi nhà Lưu niệm 
nhạc sĩ Đỗ Nhuận
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Là người lính quân y từng trải qua gian khổ hy sinh 
đánh Pháp, đánh Mỹ, sau này là bác sỹ chuyên khoa 
1, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho đến khi 

nghỉ hưu, ông Đỗ Ngọc Trâm, xã Minh Lãng, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình luôn trăn trở, phải làm việc gì đó cho 
đời và con cháu mai sau. 

Chính từ những cảm xúc đầy trách nhiệm ấy, chỉ 
trong 10 năm ông đã cho ra mắt  bạn đọc 6 tập thơ được 
in tại Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc. Mỗi tập thơ, ông 
chỉ in khoảng 200 cuốn, chủ yếu tặng bạn bè và những 
người yêu thơ trong, ngoài tỉnh.

Từ chỗ giao lưu thơ, ông Đỗ Ngọc Trâm có dịp tiếp 
xúc với ông Đỗ Ngọc Liên, Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam, tác giả bài ca họ Đỗ. Hai thi sỹ già, 2 
tâm hồn đồng điệu, từ chuyện thơ đến việc họ. Ông Liên 
đã tặng ông Trâm Tập sách “Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam” do 
PGS Đỗ Tòng, người đầu tiên đặt nền móng hình thành 
họ Đỗ (Đậu) Việt Nam biên soạn.

Lần đầu tiên được thắp hương tại miếu thờ Tổ mẫu 
Đỗ Quý Thị, hiệu là Hương Vân Cái Bồ tát, và khu lăng 
mộ Tổ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam có niên đại nhiều nghìn 
năm, ông Đỗ Ngọc Trâm, không khỏi bồi hồi xúc động 
và tự hứa với lòng mình: Phải nhanh chóng kết nối thành 
lập Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Thái Bình.

Từ đó, không quản tuổi già, đường xa, mưa nắng, 1 

mình với chiếc xe đạp, ông Trâm tìm đến những người 
họ Đỗ (Đậu) nghỉ hưu, sau đó gặp gỡ các ông trưởng 
họ. Có người ông liên lạc qua điện thoại hoặc viết thư 
chia sẻ. Ròng rã gần 1 năm trời, ông Trâm đã tìm được 
đủ số người thực sự tâm huyết thành lập ra ban liên lạc 
do ông làm trưởng ban, 3 phó ban gồm: Kỹ sư Đỗ Gia 
Trác - nguyên Phó Giám đốc Nhà máy Thuộc gia Thái 
Bình; dược sỹ Đỗ Thị Loan - nguyên Phó Giám đốc Sở 
Y tế Thái Bình; ông Đỗ Hữu Xuyên - nguyên Bí thư 
Đảng ủy xã Song Lãng, huyện Vũ Thư. Tiến sỹ, bác sỹ 
chuyên khoa 2 Đỗ Quốc Thái, giảng viên chính Trường 
Đại học Y Thái Bình làm Ủy viên Thư ký. Nhà báo nghỉ 
hưu Đỗ Quang Nguyên làm ủy viên phụ trách công tác 
truyền thông. Ông Đỗ Như Phan, xã Tân Hòa, huyện 
Vũ Thư, làm Ủy viên Văn phòng.

Không chỉ giành thời gian, công sức, trí tuệ, các 
thành viên ban liên lạc đều đóng góp kinh phí xây dựng 
quỹ hoạt động.

Ngày 25 tháng Giêng năm Ất Mùi 2015, tại nhà thờ 
họ Đỗ Cả Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, cạnh 
khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại 
hội Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Thái Bình lần thứ nhất, 
nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Tới dự có ông Đỗ Ngọc Liên, Chủ tịch; ông Đỗ Văn 
Kiện, Phó Chủ tịch cùng các thành viên Ban Thường trực 

NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG 
CHO HỌ ĐỖ (ĐẬU) THÁI BÌNH  
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Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam; đại 
diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, 
cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ 
tịch họ Đỗ (Đậu) Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Nam Định; các doanh nhân, 
doanh nghiệp và trên 200  đại biểu họ 
Đỗ (Đậu) các huyện, thành phố.  

Sau khi làm lễ dâng hương tại nhà 
lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại 
hội đã thông qua chương trình nghị 
sự, biểu quyết nhất trí cao bầu ông Đỗ 
Ngọc Trâm làm Chủ tịch. 3 Phó Chủ 
tịch gồm: Ông Đỗ Quang Nguyên, 
ông Đỗ Phúc Tâm, bà Đỗ Thị Loan. 
Chánh Văn phòng là ông Đỗ Như 
Phan. Đồng thời, mời ông Đỗ Văn 
Vẻ, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Bia Hương 
Sen làm Chủ tịch Danh dự.

Với cương vị Chủ tịch, ông Đỗ 
Ngọc Trâm đã đề ra các giải pháp, 
phân công các thành viên tiếp tục 
tuyên truyền, kết nối tạo sự lan tỏa ra 
các huyện, thành phố. Kết quả, sau 1 
năm hoạt động, tại tỉnh Thái Bình đã 
có 3 huyện là Vũ Thư, Tiền Hải, Thái 
Thụy tổ chức thành công Đại hội Hội 
đồng họ Đỗ (Đậu) cấp huyện.                           

Đầu năm 2017, khi bước sang tuổi 
85, do tuổi cao sức yếu, ông Đỗ Ngọc 
Trâm viết đơn xin từ chức; ông Đỗ 
Quang Nguyên làm quyền Chủ tịch. 
Hiện nay, ông Đỗ Quang Nguyên là 
Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Thái 
Bình khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Tuy chỉ có 2 năm làm Chủ tịch, 
nhưng trước đó 7 năm, ông Đỗ Ngọc 
Trâm đã giành thời gian, công sức, trí 
tuệ để cống hiến cho việc họ.

Có thể nói, ông Đỗ Ngọc Trâm 
chính là người có công lớn đặt viên 
gạch nền móng hình thành Hội đồng 
họ Đỗ (Đậu) đầu tiên ở Thái Bình.

Điều đáng trân trọng là, từ khi 
nghỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng 
họ Đỗ (Đậu) Thái Bình, ông Đỗ 
Ngọc Trâm vẫn miệt mài với trang 
viết tập hợp thông tin các danh 
nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực để 
viết tiếp sách về sử tích họ Đỗ tại 
quê hương Thái Bình.

Là người cao tuổi, tâm huyết, hết 
mình vì việc họ, ông Đỗ Ngọc Trâm mãi 
mãi là tấm gương sáng cho lớp hậu duệ 
họ Đỗ (Đậu) Thái Bình noi theo.

ĐỖ QUANG NGUYÊN 
 Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Thái Bình

Ngày 8/8/2022, ông Đỗ Văn Trắc, Phó Chủ tịch 
Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng họ 
Đỗ (Đậu) Việt Nam, Trưởng ban Thư ký & 

Truyền thông của dòng họ đã về thăm và làm việc với 
Thường trực họ Đỗ (Đậu) Thái Bình. 

Cùng đi có ông Đỗ Trọng Quang, Uỷ viên Thường 
vụ, Tổng Thư ký Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ (Đậu) 
Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội đồng họ Đỗ (Đậu) 
Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được 
của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Thái Bình và mong muốn, 
thời gian tới Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Thái Bình sẽ có 
nhiều đóng góp hơn cho dòng họ, góp phần vào sự 
phát triển chung của địa phương và đất nước.

 Tin, ảnh: THANH PHÚC 

Ông Đỗ Văn Trắc 
làm việc với Thường trực 

họ Đỗ (Đậu) Thái Bình
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Nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, hiện có 
nhiều người con họ Đỗ là Trợ lý, Thư ký của Thủ 
tướng và Phó Thủ tướng.

Tại Quyết định 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ 
nhiệm ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Trợ lý ông Nguyễn Xuân Phúc, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 
- 2021, giữ chức Trợ lý ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Quyết định 1885/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ 
bổ nhiệm ông Đỗ Đức Toàn, Vụ trưởng, Thư ký ông Lê 
Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính 
phủ giữ chức Trợ lý ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương 
Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Vào cuối tháng 6/2021, ông Đỗ Đức Toàn được bổ 
nhiệm làm Thư ký Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Trước đó, vào tháng đầu tháng 5/2021, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận ông Đỗ Đức 
Toàn từ Thanh tra Chính phủ về công tác tại Vụ Kinh tế 
tổng hợp, Văn phòng Chính phủ theo chế độ biệt phái để 
giúp việc cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kể từ ngày 
26/4/2021.

Ngoài ông Đỗ Ngọc Huỳnh là Trợ lý Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Đỗ Đức Toàn là 
Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, nhiều 
người con họ Đỗ khác cũng giữ vị trí cao như: Ông 
Đỗ Hoàng Minh là Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; ông Đỗ Xuân 

Minh là Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam; ông Đỗ Văn Tá giúp việc Phó Thủ tướng Chính 
phủ Lê Minh Khái.

Theo Quy định 30 về tiêu chuẩn, điều kiện nhiệm vụ, quyền 
hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách chế độ đối với chức danh 
trợ lý, thư ký do Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay 
mặt Bộ Chính trị ký ngày 19/8/2021 thì trợ lý của lãnh đạo chủ 
chốt (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ 
tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư) được hưởng lương và 
chính sách, chế độ tương đương thứ trưởng. 

Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, 
Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ 
tịch Quốc hội được hưởng lương và chính sách, chế độ 
tương đương tổng cục trưởng.

Thư ký của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch 
nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội 
được hưởng lương và chính sách, chế độ tương đương vụ 
trưởng của bộ, ngành Trung ương.

Thư ký của Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng và 
tương đương; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc 
Trung ương được hưởng lương và chính sách, chế độ tương 
đương phó vụ trưởng hoặc phó ban cấp ủy tỉnh và tương 
đương của cơ quan, đơn vị cùng cấp.

Tháng 12/2022 
 ĐỖ CÔNG ĐỊNH

Ông Đỗ Đức Toàn - Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Nhiều người con họ Đỗ là Trợ lý, 
Thư ký Thủ tướng và Phó Thủ tướng
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Đỗ Nhật Nam - cậu 
bé từ lâu đã được 
nhiều người gọi 

một cách yêu quý là “thần 
đồng” bởi có nhiều thành 
tích trong học tập.

Năm 7 tuổi, em trở 
thành dịch giả nhỏ tuổi 
nhất Việt Nam.

11 tuổi viết tự truyện và 
là tổng biên tập một tờ báo 
dành cho tuổi teen. 

Năm 14 tuổi, Nam 
nhận được thư chúc mừng 
của Tổng thống Obama... 

Năm 2014, Đỗ Nhật 
Nam quyết định đi du học 
tại Mỹ. 

Cuối năm 2018, em đã 
nhận được hỗ trợ chi phí 
học tập trị giá 7 tỷ đồng từ 
Pomona - một trường đại học tư thục có lịch sử lâu đời nằm 
cạnh Los Angeles. 

Mẹ Đỗ Nhật Nam, chị Hồ Điệp mừng vui với lễ tốt 
nghiệp cấp 3 của con trai và đã viết trên trang cá nhân của 
mình: “18 năm qua, trong khóa học đặc biệt ấy, bề bộn 
những sai lầm và vấp ngã nhưng cũng ngọt ngào và hạnh 
phúc. Nếu hỏi mẹ đi lại con đường đó, mẹ có làm tốt hơn 
không, mẹ không dám chắc. Chỉ có điều chắc chắn mẹ vẫn 
thương em như thế. Tình thương ấy đầy và tròn rồi nên 
luôn và mãi là như vậy thôi em... Nên thành quả 18 năm 
là khi em lên phát biểu vẫn đưa mắt tìm mẹ và mỉm cười. 
Nên thành quả 18 năm là khi em hát bài hát chia tay, em 
nói trong bài hát có câu: Hãy biết ơn người vì bạn mà khóc 
thầm, em đã nghĩ đến mẹ. Nên thành quả 18 năm là khi 
quay về phòng dọn đồ cho em, mẹ thấy dưới gối có ảnh mẹ 
và dòng chữ: Mom, I love you! Chỉ vậy thôi Nam là quá đủ 
cho lễ tốt nghiệp của... mẹ...".

Theo chia sẻ của gia đình, Nam dự định có thể sẽ 
theo học ngành Âm nhạc. “Mẹ thực sự bất ngờ. Vì đó là 
điều mẹ chưa nghe thấy em nói bao giờ. Nhưng mẹ chỉ 
mỉm cười. Vì mẹ làm sao có thể lấy kinh nghiệm ít ỏi của 
mình để đặt lên em.

Nên nếu em chọn gap year, em học âm nhạc hay bất 
cứ điều gì khác, mẹ vẫn luôn ủng hộ. Vì em trước hết, cần 
được trải nghiệm để trưởng thành. Mẹ rồi sẽ già đi, khó 
tính hơn, yếu thêm nhưng mẹ vẫn ở ngôi nhà có đầy tình 

yêu của mẹ, để chở đợi và thương mến em. Hôm nay, mẹ 
tự chúc mừng mẹ vì đã là học sinh luôn cố gắng trong khoá 
học làm mẹ đấy thiêng liêng và kì diệu” - chị Hồ Điệp viết. 

Trên trang cá nhân, thầy Đỗ Xuân Thảo, Trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội, bố của Đỗ Nhật Nam, cũng ghi lại 
những dòng đầy cảm xúc khi chứng kiến lễ tốt nghiệp 
của con trai.

"Là người làm giáo dục lâu năm, nhưng chưa bao giờ 
bố được chứng kiến một buổi lễ tốt nghiệp trang trọng, xúc 
động và ấm áp như lễ tốt nghiệp ở trường con. Dự một buổi 
lễ tốt nghiệp mà nghĩ thêm nhiều điều về giáo dục, về cách 
dạy dỗ và nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ bước vào đời…

... Nam ơi, bố ghi lại tất cả những gì diễn ra trong buổi 
lễ tốt nghiệp của con để sang năm sau và nhiều năm sau 
nữa, FB nhắc lại và bố sẽ được lại gặp cảm xúc bồi hồi rưng 
rưng đến ấm nghẹn cả tim của ngày hôm nay... Bố luôn 
tâm niệm: Ai yêu thương con thì đều là ân nhân của bố. 
Vậy nên bố đã yêu từng góc nhỏ nơi ngôi trường con học, 
từng bụi cây, khóm hoa, vạt cỏ, cánh rừng và đồng cỏ mải 
miết xanh… Bố đã yêu căn phòng con ở những năm qua 
với Joseph, với Kim và rất nhiều bạn hữu của con… Bố đã 
yêu đàn cò trắng dịu dàng, yêu từng con sóc nhỏ hiền lành, 
yêu tiếng chim ríu rít mỗi ban mai... Bố yêu và thương nhớ, 
biết ơn nơi này. Nơi cách xa quê nhà nửa vòng trái đất. Nơi 
đã đánh dấu sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của 
con… (Biên tập theo Mỹ Hà, Báo Dân trí)

ĐỖ NHẬT NAM: 

Hành trình từ “thần đồng” 
đến tân sinh viên ngành Âm nhạc
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Đó là Đại uý Đỗ Tấn Đạt, hay vẫn còn được gọi là Đạt 
"kích bình". Hiện nay, anh công tác tại Đội Cảnh sát 
giao thông Bàn Cờ, quận 3, TP HCM.

Như các chiến sĩ cảnh sát giao thông khác, anh Đạt có 
nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông nhằm đảo bảo việc 
lưu thông, an toàn xe cộ trên địa bàn quận 3. Tuy nhiên, 
anh Đạt còn có một công việc khác khá đặc biệt: Ngoài giờ 
công vụ anh còn đi kích bình cho các xe bị chết máy do ắc 
quy hết điện động cơ. 

Anh Đạt chia sẻ, khoảng 2 năm trước, anh có mua một 
bộ dụng cụ kích bình ắc quy để dùng cho ô tô của mình. 
"Mang về dùng thấy êm, nên thỉnh thoảng mình có mang 
theo. Lần đó, thấy một chiếc xe bị chết máy giữa đường 
nên lôi đồ ra kích giúp anh tài xế đó". Kể từ đó, đi đâu anh 
cũng mang "bảo bối" theo bên mình, hễ có chiếc xe nào cạn 
ắc quy, trong khả năng, anh đều đến hỗ trợ và tất nhiên là 
hoàn toàn miễn phí.

Cũng nhờ việc đi kích bình miễn phí mà anh có thêm 
nhiều trải nghiệm mới, kèm theo không ít chuyện dở khóc 
dở cười. Chẳng hạn, 1 lần anh nhận được cuộc gọi của một 

chú tài xế tuổi ngũ tuần cầu cứu vì xe chết máy. Sẵn đang 
ở gần đấy, 5 phút sau anh đã có mặt nơi chiếc xe Fortuner 
đang đậu bên vệ đường. Bác tài xế thấy anh cảnh sát giao 
thông thì bối rối phân trần, mong anh thông cảm việc bác 
đỗ xe ở đây. Một cô bán nước gần đó cũng tiếp lời rằng, 
chiếc xe này mới bị chết máy, tấp tạm vào đây thôi, vừa gọi 
hỗ trợ đến kích bình xong sẽ đi ngay. Lúc này, anh Đạt mới 
lôi bộ dụng cụ kích bình trong chiếc bồ câu ra. Bác tài xế 
U50 ngẩn ngơ, còn cô hàng nước cười xoà...

Theo một số người, ngoài cái tên Đạt "kích" thì anh Đỗ 
Tấn Đạt còn có một biệt danh thứ 2, đó là Đạt "gà", bởi vì 
anh Đạt rất say mê và chăm chỉ với việc nuôi thả vườn để 
cải thiện thu nhập cho gia đình.

Đại úy Trần Thanh Tâm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát 
giao thông Bàn Cờ, cho biết: "Trong đơn vị, đồng chí Đỗ 
Tấn Đạt là một cán bộ trẻ. Việc đồng chí Đạt đi kích bình, 
hỗ trợ người dân khi có sự cố trên đường là hành động tự 
phát nhưng Ban Chỉ huy đơn vị rất quan tâm và tạo điều 
kiện để đồng chí Đạt có thể giúp đỡ người dân".

ĐỖ HẢI THUỶ (Tổng hợp)

Anh Đạt “kích bình”
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Chiều 15/2/2020 tại Giải Vô địch cử tạ 
thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2020 diễn 
ra tại Uzbekistan, đô cử Việt Nam Đỗ Tú 

Tùng xuất sắc giành 6 huy chương vàng hạng cân 
55kg nam và phá một kỷ lục thế giới ở nội dung 
cử giật.

Đỗ Tú Tùng đăng ký tham dự cả hai nội dung 
thanh thiếu niên và trẻ. Ở phần thi cử giật, đô cử 
sinh năm 2004 cạnh tranh huy chương với hai 
đối thủ chính là đồng đội Đắc Trí và vận động 
viên chủ nhà Ogabek. Tú Tùng thực hiện thành 
công cả 3 lần cử và đạt thành tích tốt nhất 110kg.

Mức tạ này cũng giúp Tú Tùng phá kỷ lục cử 
giật thanh thiếu niên thế giới khi hơn 1kg. Kỷ lục 
trước đó thuộc về Massidda Sergio (Italy) lập vào 
tháng 10/2019.

Bước sang phần thi cử đẩy, đô cử 16 tuổi tiếp 
tục thành công ở hai lần đầu, đạt thành tích tốt 
nhất 136kg. 

Với tổng cử 246kg, Tú Tùng xuất sắc dẫn đầu 
ở hai nội dung thanh thiếu niên và trẻ, đem về 6 
huy chương vàng. 

Trước đó, năm 2019, tại Giải Cử tạ trẻ thế 
giới diễn ra ở Las Vegas, Mỹ, lực sỹ cử tạ Việt 
Nam 15 tuổi Đỗ Tú Tùng đã xuất sắc giành 3 huy 
chương vàng hạng 49 kg nam. 

Trong phần thi chung kết 49kg sở trường, Đỗ 

Tú Tùng đã thi đấu đầy ấn tượng khi nâng thành 
công ở tất cả các mức tạ đăng ký. Đồng thời chỉ 
cần 2 lần nâng tạ, Tùng đã vượt qua rất nhiều ứng 
cử viên mạnh thế giới như Ecuador, Roumania, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ... để giành huy chương vàng. 

Thành tích của Tùng lần lượt ở các nội dung 
cử giật là 95 kg, cử đẩy 125kg và tổng cử đạt 220 
kg. Kết quả ấn tượng này không chỉ giúp Đỗ Tú 
Tùng giành 3 huy chương vàng mà còn thiết lập 
3 kỷ lục trẻ thế giới mới ở hạng dưới 49 kg nam. 

Còn tại Giải Cử tạ vô địch trẻ và thanh 
thiếu niên châu Á 2018 diễn ra từ ngày 24/4 tại 
Uzbekistan, đồng thời cũng là vòng loại Olympic 
trẻ 2018, lực sĩ Đỗ Tú Tùng đã thi đấu ấn tượng khi 
giành cả 3 tấm huy chương vàng với thành tích cử 
giật 92 kg, cử đầy 128 kg và tổng cử 220 kg.

Với mức cử đẩy 128kg, lực sĩ hạng cân 50kg này 
cũng phá kỷ lục thanh thiếu niên thế giới (U17) 
của vận động viên người Thái Lan Chomchuen 
Teerapat, thiết lập tại Giải Thanh thiếu niên vô địch 
thế giới 2017 với mức tạ 127kg.

Lực sỹ cử tạ Đỗ Tú Tùng sinh tại Bắc Ninh - 
nơi được coi là cái nôi sản sinh ra các tài năng cử 
tạ Việt Nam như Á quân Olympic 2008 Hoàng 
Anh Tuấn, Quán quân SEA Games Trịnh Văn 
Vinh hay Lại Gia Thành - Vô địch Giải Trẻ thế 
giới 2017n

Lực sỹ Đỗ Tú Tùng 
giành 6 huy chương vàng, phá kỷ lục thế giới
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Cách đây hơn nửa tháng, bác Đỗ Như Oai còn gọi 
điện cho tôi hỏi về chuyện "bao giờ lại ra Bản tin họ 
Đỗ (Đậu) Việt Nam", vậy mà sáng nay, Hội đồng 

họ Đỗ (Đậu) Việt Nam đã đến tiễn đưa bác về nơi an nghỉ 
cuối cùng. Thế mới thấy, cuộc đời thật vô thường!

Có thể nói, bác Đỗ Như Oai là một người đáng kính, 
và là một trong những người rất tâm huyết với dòng họ 
Đỗ (Đậu) Việt Nam. 

Bác Oai tham gia hoạt động dòng họ từ thời cụ Đỗ 
Tòng, cùng các đàn anh tiền bối như Đỗ Quang Hoà, Đỗ 
Ngọc Liên, Đỗ Dương, Đỗ Lân, Đỗ Hùng Chiến... Mặc dù 
tuổi cao, nhưng hầu như cuộc họp nào của dòng họ (dù 
xa, hay gần) cũng có mặt bác. Những ý kiến đóng góp xây 
dựng dòng họ của bác Đỗ Như Oai đều khách quan, xuất 
phát từ tâm và thực tế đã góp phần không nhỏ để họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam được phát triển như ngày hôm nay. 

Nhớ hôm, Hội đồng phát động người trong họ đóng 
góp tiền để mua đất xây dựng nhà thờ Tổ (Văn La, Hà 
Đông), bác Đỗ Như Oai là một trong những người đầu 
tiên lặng lẽ lên công đức 50 triệu đồng cho dòng họ. 

Cảm kích trước cái tâm vì dòng họ của bác, tôi hỏi: 
Bác sống bằng lương hưu, cuộc sống còn khó khăn mà 
đóng góp cho Hội đồng nhiều thế thì có ảnh hưởng tới 
thu nhập hàng ngày?

"Dòng họ cần những việc thiết thực thì mình đóng 
góp tuỳ tâm, vợ tôi cũng nhất trí như vậy. Tôi cảm thấy 
vui khi được góp một phần nhỏ bé để xây dựng nhà thờ 
Tổ. Thời gian qua họ Đỗ (Đậu) Việt Nam đã tụ hội được 
nhiều nhân tố tốt trong cả nước. Dòng họ mình hiện có 
nhiều người rất có tâm, đã đóng góp công đức rất nhiều 
để xây dựng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam như anh Đỗ Văn 
Trắc, Đậu Phi Thuần, Đỗ Huy Hoàng, Đỗ Duy Chính, 
Đỗ Đức Ty, Đỗ Quý Hải... Cái khoản tôi đã công đức 
cho dòng họ có thấm tháp gì đâu"!

Có lần, 2 anh em ngồi với nhau, bác Oai tâm sự: Khi 
nào anh Quang cần ô tô cứ gọi điện cho mình để lấy xe 
của con gái tôi đi. Nhà tôi có xe của cháu, nhưng nhiều 
khi không có người lái. Hiểu được cái tâm và tấm lòng 
của bác, đầu năm 2020 tôi đã quyết định mua ô tô để 
mỗi lần vào mộ Tổ thắp hương hay họp hành việc dòng 
họ là tôi qua đưa đón bác Oai. Vậy mà, hai anh em mới 
đi với nhau được vài lần thì bác đã vội vã ra đi...

Bác Oai ơi, âu cũng là mệnh Trời, việc bác đột ngột 
ra đi là một tổn thất lớn cho dòng họ chúng ta. Xin thắp 
một nén hương đưa tiễn bác và mong bác ở nơi chín 
suối phù hộ cho con cháu họ Đỗ (Đậu), cho sự nghiệp 
xây dựng dòng họ ngày càng gắn chặt và đoàn kết với 
nhau hơn...

Vĩnh biệt bác Đỗ Như Oai! 
Tháng 7/2021

 ĐỖ QUANG ANH

Nhớ bác 
Đỗ Như Oai

Sáng ngày 9/4/2020, thay mặt Thường trực họ Đỗ 
(Đậu) Nghệ An, ông Đậu Đức Tân, Chánh Văn 
phòng họ Đỗ (Đậu) Nghệ An đã dự lễ chính kỵ cố 

luật sư Đậu Công Tuệ  năm thứ 6 tại nhà riêng, số 7 ngõ 
6b  đường Hồng Bàng khối Tân Phong ,phường Lê Mao, 
TP Vinh,  Nghệ An. 

Ông Đậu Công Tuệ nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng họ 
Đỗ (Đậu) Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Gia tộc họ 
Đậu khu vực Nghệ Tĩnh.

Ông là người dày công nghiên cứu đóng góp trí tuệ biên 
soạn Tộc ước họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, và cũng là người giành 
nhiều tâm huyết, công sức, thời gian hoạt động kết nối các 
dòng họ để xây dựng và phát triển trên mọi miền Tổ quốc.

 ĐẬU ĐỨC TÂN (Nghệ An)

Tưởng nhớ 
cố luật sư 

Đậu Công Tuệ



43BẢN TIN SỐ 64

TẤM LÒNG NGƯỜI ĐỖ (ĐẬU)

Ngày 10/11/2022 đã diễn ra 
buổi hội thảo, giao lưu, chia 
sẻ, kết nối kinh doanh giữa 

các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức 
hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 
xây dựng, cơ điện, phòng cháy chữa 
cháy và một số lĩnh vực có liên quan... 
tại Văn phòng Trung tâm Xúc tiến 
thương mại. 

Tham dự có ông Đỗ Văn Kiện - 
Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt 
Nam, ông Đỗ Duy Chính - Phó Chủ 
tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, 

ông Đỗ Anh Tuấn - Tổng Thư ký Câu 
lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ (Đậu) Hà 
Nội cùng sự có mặt của 25 cá nhân, 
doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, 
thành phố. 

Ban Điều hành Trung tâm cùng 
toàn thể thành viên tham dự hội thảo 
đã trao đổi rất cởi mở thông tin về lĩnh 
vực kinh doanh của mình và cũng lắng 
nghe những đóng góp rất thiết thực từ 
đại biểu đại diện hội đồng. 

Buổi hội thảo diễn ra trong không 
khí vui vẻ, gần gũi tình cảm đồng 

tộc. Qua đây các thành viên tham 
dự mong muốn trung tâm tổ chức 
thường xuyên các buổi giao lưu, gắn 
kết nhằm tạo sức mạnh tập thể để phát 
triển kinh tế của các cá nhân, tập thể... 
xây dựng dòng họ ngày một lớn mạnh 
hơn nữa. 

Về phía Ban Điều hành Trung tâm 
đã cam kết cống hiến để làm những 
việc thực sự có ý nghĩa cho mọi người 
khi tham gia hoạt động của trung tâm.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN 
THƯƠNG MẠI

HỘI THẢO - GIAO LƯU - CHIA SẺ - GẮN KẾT 
GIAO THƯƠNG TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM
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Sau khi họp bàn, Hội đồng họ Đỗ (Đậu) TPHCM đã 
thống nhất thông qua phương án và kêu gọi bà con 
cô bác, con cháu nội ngoại, dâu, rể phát tâm công 

đức mua đất Nhà thờ tổ họ Đỗ (Đậu) TP HCM với diện 
tích 1.000m2, giá giao dịch là 4 tỷ đồng chẵn; tại số 11A 
đường số 4, phường Long Phước, quận 9.

Tính đến ngày 29/11/2020, Quỹ Công đức đã tiếp 
nhận 4 tỷ đồng chẵn, tương đương với 100% giá trị giao 
dịch mua 1.000m2 đất.

Việc quyên góp giai đoạn 1 - giai đoạn mua đất đã được 
hoàn tất. Tất cả nguồn tiền công đức tiếp nhận kể từ ngày 
30/11/2020 sẽ phục vụ cho việc thiết kế, thi công xây dựng, 
quản lý điều hành Nhà thờ tổ họ Đỗ (Đậu) sau này.

Ngày 02/12/2020, Hội đồng đã thực hiện thanh toán 
số tiền 700 triệu cho đợt 4, 5 hợp đồng mua bán đất. 
Tổng giá trị đã thanh toán mua đất là 3,9 tỷ đồng. Số 
tiền còn lại 100 triệu đồng (đợt 6, cũng là đợt cuối cùng) 
thanh toán sau khi hoàn tất việc đăng bộ sang tên sổ đỏ 
do ông Đỗ Văn Trắc - Chủ tịch Hội đồng và ông Đỗ Xuân 

Trường - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân đứng tên đại 
diện Hội đồng họ Đỗ (Đậu) TP HCM.

Thay mặt Hội đồng họ Đỗ (Đậu) TP HCM trân trọng 
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả anh, chị em, bà con, 
con cháu nội ngoại, dâu, rể họ Đỗ (Đậu) đã phát tâm 
công đức bước đầu hoàn thành được tâm nguyện có 
đất, có nơi để sau này con cháu sum vầy khi dịp lễ, tết, 
hay những ngày thiết lễ tri ân, tưởng nhớ và vinh danh 
những đóng góp của các thế hệ đi trước cho con cháu Đỗ 
(Đậu) hiển vinh và mạnh khỏe như hôm nay.

Ghi chú: Trên danh sách liệt kê chi tiết và toàn bộ số tiền 
mà Quỹ Công đức đã tiếp nhận, anh chị em, bà con kiểm 
tra đối soát, nếu thấy sai sót, nếu đã chuyển tiền mà không 
có tên trên bảng thống kê, nếu thấy mục nào chưa phù hợp.

Vui lòng liên lạc về Ban Thư ký Hội đồng họ Đỗ 
(Đậu) TP HCM, hoặc số điện thoại 0911.99.0000 (Đỗ 
Hải Thủy - Thư ký) để đối chiếu.

Danh sách chi tiết bà con họ Đỗ (Đậu) đã phát tâm 
công đức:

HỘI ĐỒNG VÀ CÂU LẠC BỘ 
DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP HCM

THÔNG BÁO
Kính gửi: Bà con cô bác, con cháu nội ngoại, cùng con dâu, con rể họ Đỗ (Đậu) TP HCM
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Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, của các cấp chính quyền địa phương 
về phòng chống bệnh Covid-19 tại tỉnh 

Nam Định; Thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) 
tỉnh Nam Định đã họp thống nhất phát huy 
truyền thống của dòng họ “đoàn kết, sẻ chia”, nhất 
là trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Những ngày đầu tháng 9/2021, trước tình 
hình dịch bênh tại tỉnh Nam Định có chiều 
hướng phức tạp do một số công dân di chuyển 
từ vùng dịch trở về, gây ra tâm lý bất an, lo lắng 
ảnh hưởng đến đời sống nhân dân nhất là các 
địa phương phải thực hiện “giãn cách xã hội” 
theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về 
phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thường trực 
họ Đỗ (Đậu) tỉnh Nam Định đã phát động các 
thành viên Hội đồng ở các khu vực tìm hiểu, 
lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con 
người họ Đỗ (Đậu) trong vùng dịch để hỗ trợ, 
động viên những hoàn cảnh khó khăn vươn lên 
vượt qua hoạn nạn khi phải thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng dịch. 
Trước tình hình thực tế, Thường trực Hội 

đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh đã kêu gọi những tấm 
lòng nhân ái ủng hộ Quĩ Hỗ trợ phòng chống 
dịch bênh Covid-19 của dòng họ bằng tiền, 
nhu yếu phẩm thiết yếu và phương tiện phòng 
chống dịch.

Với sự vào cuộc tích cực của các cụ trong 
Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh và bà con cô bác 
trong dòng họ; Hội đồng tỉnh Nam Định đã 
trao gần 90 suất quà (mỗi suất trị giá 200.000 
đồng) cho các hộ khó khăn do tác động của 
dịch bệnh tại thị trấn Yên Định, xã Hải Hưng, 
xã Hải Phương thuộc huyện Hải Hậu và trao 
tặng quà cho Chốt Kiểm dịch xã Hải Bắc tuyến 
đầu chống dịch góp phần sớm ổn định tình 
hình kiểm soát dịch bệnh tại tỉnh Nam Định 
đưa lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

  TIN, ẢNH: ĐỖ THANH QUANG
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng họ Đỗ (Đậu) 
tỉnh Nam Định

HỌ ĐỖ (ĐẬU) TỈNH NAM ĐỊNH 
KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

Ông Đỗ Trọng Hùng -  Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Nam Định
thăm hỏi và tặng quà các gia đình có người mắc Covid-19 năm 2021
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Một việc làm tưởng như bình thường, nhưng có 
ý nghĩa vô cùng lớn vào đầu năm 2020 của Câu 
lạc bộ (CLB) Doanh nhân họ Đỗ (Đậu) Hà Nội:  

Trong 3 ngày trước Tết Canh Tý, từ 15 đến 17/1/2020 (tức 
từ 21 đến 23 tháng Chạp Kỷ Hợi) các doanh nhân trong 
CLB đã tự nguyện đóng góp kinh phí, tập trung nhân lực, 
vật lực để làm sạch, đẹp khu mộ Tổ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam 
sau ngày được khánh thành (22/12/2019).

Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam và bà con dòng họ cả 
nước vô cùng cảm kích về hoạt động này!    

Sáng kiến đầu tiên do anh Đỗ Mạnh Hùng C (Công ty 
Đầu tư Xây dựng Tây Bắc) khởi xướng. Cá nhân anh đã 
công đức toàn bộ tiền để mua cỏ Nhật thảm lên những chỗ 
đất trống quanh mộ tổ. Doanh nhân Đỗ Anh Tuấn, Tổng 
Thư ký CLB Doanh nhân họ Đỗ (Đậu) Hà Nội, đã đưa lên 
trang thông tin của CLB, kêu gọi mọi người đóng góp thêm 
để mua hoa và cây xanh trồng, làm đẹp khu mộ Tổ với tổng 
kinh phí dự trù khoảng 50 triệu đồng. Điều ngạc nhiên là, 
chỉ chưa đến 2 ngày quyên góp số tiền mà anh em trong 
CLB đóng góp đã vượt xa mức dự trù ban đầu. Tổng Thư 
ký Đỗ Anh Tuấn là người đầu tiên gương mẫu đóng 3 triệu 
đồng. Doanh nhân Đỗ Trọng Thành mới tham gia đã nhiệt 
tình đóng 2 triệu, doanh nhân Đỗ Thành Văn tuy ở xa cũng 

gửi về góp 3 triệu đồng để làm đẹp mộ tổ của dòng họ... 
Nói là làm: Chỉ sau 2 ngày, các thảm cỏ Nhật đã được 

phủ kín khuôn viên quanh mộ Tổ, tạo nên một màu xanh 
mượt mà đẹp mắt. Hơn một chục cây cau lùn và hàng trăm 
cây trạng nguyên, đỗ quyên cùng nhiều loại hoa khác đã 
được vận chuyển đến trồng đều tăm tắp theo hàng lối ngay 
ngắn, xen kẽ vào các bồn hoa, tạo nên khung cảnh với 
những sắc màu tươi tắn, rực rỡ, sinh động trên cả khu mộ 
Tổ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Trao đổi với Bản tin Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, anh Đỗ 
Mạnh Hùng C, Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp họ Đỗ 
(Đậu) Hà Nội cho biết: Sau lễ khánh thành khu mộ Tổ họ 
Đỗ (Đậu) Việt Nam tại Văn La, Hà Đông, rất nhiều bà con 

Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Sáng 28 Tết Canh Tý, CLB Doanh nhân họ Đỗ (Đậu) Hà Nội 
dâng hương lễ tạ Tổ tiên dịp cuối năm. CLB đã trồng thêm rất nhiều 
cỏ, hoa, cau... tại lăng mộ Tiên tổ và dâng cúng 2 cây quất, 2 cây 
đào mừng Xuân 2020 rất đẹp (3 cây tại gò Thiềm Thừ, 1 cây đào 
tại miếu cụ Đỗ Quý Thị). Đây là lần đầu tiên, 2 nơi đầy đủ cả đào, 
quất kính lễ Tổ tiên. 
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háo hức muốn về viếng thăm mộ Tổ. Chúng tôi 
muốn bà con dòng họ bốn phương dịp Tết này 
về đây sẽ phải thấy thật đẹp, vui vẻ hài lòng và 
tự hào về khu mộ Tổ của dòng họ Đỗ (Đậu) Việt 
Nam. Thực tế, người có công lớn nhất là bác Đỗ 
Duy Chính (Giám đốc Công ty Đại Cát Thành) 
đã may lên "cả cái áo" như mọi người đều đã biết, 
còn anh em chúng tôi chẳng qua chỉ góp một 
chút công sức để thêu thêm bông hoa lên chiếc 
áo đó mà thôi... 

Theo doanh nhân Đỗ Anh Tuấn, mặc dù gần 
Tết mọi người đều rất bận, nhưng nhiều anh em 
doanh nhân của CLB Doanh nhân họ Đỗ (Đậu) 
Hà Nội (đặc biệt là “quân khu” Long Biên) đã tình 
nguyện ra khu mộ Tổ của dòng họ lao động trồng 
cây, trồng cỏ. Họ muốn vun trồng, tưới tắm cho 
cảnh đẹp nơi đây bằng chính công sức của con 
cháu người họ Đỗ (Đậu). Bà con họ Đỗ (Đậu) 
Hà Đông thấy vậy cũng đem dụng cụ, cuốc xẻng 
ra, xắn tay vào hỗ trợ, tạo ra khung cảnh làm việc 
vui vẻ, hăng say...

Trong niềm vui phấn khởi được tham gia lao 
động cùng các bạn trẻ làm đẹp mộ Tổ tiên, doanh 
nhân Đỗ Bích Ngọc (Công ty Tâm Trí Thành) 
không giấu nổi xúc động: Thật hoan hỷ anh ạ, 

quá trưa rồi mà em không hề thấy đói, thấy mệt. 
Đầu óc thư thái, lâng lâng, cảm giác như có các 
cụ Tổ tiên đang ở bên mình. 

Còn doanh nhân Đỗ Trọng Quang (giám đốc 
một công ty vận tải ở Long Biên) thì tỏ ra hồ hởi: 
Em mong luôn được tham gia những hoạt động 
như thế này. Mới tham gia CLB, nhưng hôm nay 
tại đây em đã thấy gần gũi, gắn kết hơn nhiều với 
các anh em cùng dòng họ. Thật tuyệt anh ạ!

Trời đã ngả về chiều nhưng các doanh nhân 
CLB Doanh nhân họ Đỗ (Đậu) Hà Nội cùng một 
số bà con họ Đỗ Văn La vẫn mải miết, chăm chú 
sửa từng ngọn cỏ, nhành cây trên khuôn viên mộ 
Tổ của dòng họ... 

Bỗng phía góc trái khu Mộ chợt vang lên bản 
nhạc Đỗ Ca (chắc ai đó cài làm nhạc chuông cho 
điện thoại), nghe thật tự hào, tha thiết "... Họ Đỗ 
Việt Nam sáng ngời sử sách/Họ Đỗ Việt Nam 
sáng ngời từ đây...".

Vâng! Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn tin vào sự 
phát triển của dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, tin 
vào sự phù hộ linh thiêng của Đức Tổ tiên Hương 
Vân Cái Bồ tát và rất hy vọng vào một chân lý là 
"họ Đỗ Việt Nam sáng ngời từ đây"!

TRỌNG QUANG
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Hưởng ứng phong trào khuyến học, khuyến tài, thực 
hiện truyền thống của dòng tộc, ngày 30/9/2022, 
dòng họ Đỗ Đức, thôn Hiếu Thiện, xã Vũ Hội, 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã tổ chức vinh danh các 
cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào khuyến học, 
khuyến tài, đồng thời khen thưởng các học sinh, sinh viên 
có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022.

Về dự có ông: Đỗ Đức Hồng, Trưởng tộc họ Đỗ; cụ Đỗ 
Đức Vượng, Tiên chỉ họ, cùng đông đảo các cụ, các ông, 
các bà, anh chị em là trai, dâu, gái, rể của dòng họ.

Với truyền thống lịch sử hơn 300 năm, dòng họ Đỗ 
Đức, thôn Hiếu Thiện, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình đã ghi dấu ấn trên bảng vàng học tập, với những tấm 
gương như: Nhà giáo ưu tú Đỗ Đức Hiến, Đỗ Xuân Thu, 
Đỗ Đức Khả, Đỗ Thị Hương Vân, Đỗ Thị Phượng, Đỗ Thị 
Vân và nhiều thầy giáo cô giáo khác của dòng họ. 

Từ năm 2017, với mục đích động viên, hỗ trợ con em 
học tập, dòng họ Đỗ Đức đã thành lập Ban Khuyến học. 
Đến nay, Quỹ Khuyến học của dòng họ đã huy động được 
hơn 10 triệu đồng. Từ nguồn đóng góp của các hộ gia 

đình, trong 6 năm qua, dòng họ đã duy trì nền nếp. Cứ 
vào dịp đầu năm học mới hàng năm, con cháu xa gần 
lại tề tựu để biểu dương, khen thưởng những con em có 
thành tích trong học tập. Phần thưởng tuy không nhiều 
nhưng có ý nghĩa trong việc động viên, khích lệ con em 
hăng say học tập, rèn luyện về mọi mặt để vươn lên lập 
thân, lập nghiệp…

Dịp này, Ban Khuyến học của dòng họ đã tổ chức trao 
thưởng cho 20 con em là sinh viên và học sinh có thành 
tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022. 

Trong thời gian tới, dòng họ Đỗ Đức tiếp tục tuyên 
truyền vận động để các gia đình trong dòng họ quan tâm 
chăm lo đến sự học của con cháu, đẩy mạnh xây dựng Quỹ 
Khuyến học, khuyến tài, tuyên truyền các tiêu chí về “dòng 
họ học tập”, “gia đình học tập”; phối hợp chặt chẽ với các 
nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con cháu; động viên 
khen thưởng kịp thời để các cháu trong dòng họ phấn đấu 
rèn luyện và học tập đạt thành tích cao hơn nữa trong năm 
học 2022 - 2023 và những năm học tiếp theo.

Tin và ảnh: ĐỖ HUY DUY

Dòng họ Đỗ Đức xã Vũ Hội, Thái Bình 
trao thưởng khuyến học năm học 2021 - 2022



BẢN TIN SỐ 64 53

TẤM LÒNG NGƯỜI ĐỖ (ĐẬU)

Ngày 02/9/2022, họ Đỗ thôn Xuân 
Tảo, xã Xuân Giang, huyện Sóc 
Sơn, Hà Nội, đã tổ chức khen 

thưởng các cháu đạt thành tích xuất sắc 
trong học tập năm học 2021-2022, đúng 
vào dịp cả nước hân hoan kỷ niệm 77 năm 
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022).

Trước buổi lễ trao phần thưởng Quỹ 
Khuyến học họ Đỗ thôn Xuân Tảo, ông Đỗ 
Quang Khải - Trưởng tộc đồng thời là Trưởng 
Ban Khuyến học của Gia tộc cùng với các 
ông trưởng chi, các ông trưởng cành, các cụ 
cao tuổi và toàn thể con cháu trong Gia tộc đã 
thực hiện nghi lễ dâng hương báo cáo các liệt 
vị Tổ tiên về kết quả công tác khuyến học của 
Gia tộc trong năm học 2021-2022, đồng thời 
cầu mong các liệt vị Tổ tiên phù hộ, độ trì cho 
toàn thể Gia tộc luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, 
các cháu chăm ngoan, học giỏi.

 Toàn thể con cháu trong Gia tộc xin 
nguyện trước anh linh các liệt vị Tổ tiên 
luôn đoàn kết, đồng tâm, đồng thuận và 
đồng lòng để xây dựng công tác khuyến 
học của Gia tộc ngày càng phát triển.

Sau phần lời khai mạc, ông Đỗ Quang 

Khải, Trưởng Ban Khuyến học đã công bố 
Quyết định số 20/QĐ-HĐTXT-KT ngày 
02/9/2018 khen thưởng cho 86 lượt cháu 
trong Gia tộc đã đạt thành tích xuất sắc 
trong học tập năm học 2021-2022 và điều 
hành công tác khen thưởng cho các cháu. 

Tổng hợp số liệu các cháu đạt thành 
tích xuất sắc trong học tập được Gia tộc 
khen thưởng theo từng cấp trong năm học 
2021-2022 như sau: Cấp tiểu học 28 cháu; 
cấp trung học cơ sở 19 cháu; cấp trung học 
phổ thông 11 cháu; các cháu sinh viên đạt 
loại giỏi 01 cháu; các cháu đỗ vào học hệ 
cao đẳng 01 cháu; các cháu đỗ vào học các 
trường đại học 03 cháu; các cháu tốt nghiệp 
hệ đại học đạt loại giỏi 01 cháu; các cháu 
đang học tại các trường cao đẳng, đại học 
được Gia tộc hỗ trợ tiền giấy bút 21 cháu.

Lễ trao phần thưởng Quỹ Khuyến học 
của họ Đỗ thôn Xuân Tảo cho các cháu đạt 
thành tích xuất sắc trong học tập năm học 
2021-2022 đã được biên tập thành phim tư 
liệu và được đăng tải trên trang Youtube 
của Gia tộc tại địa chỉ https://www.youtube.
com/watch?v=KUcU6-hvuNw&t=1842s.

 ĐỖ KHẢI

HỌ ĐỖ THÔN XUÂN TẢO KHEN THƯỞNG 
CÁC CHÁU ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

TRONG HỌC TẬP

Ông Đỗ Xuân Tý và ông Đỗ Văn Hợi học trao phần thưởng 
Quỹ Khuyến học cho các cháu học THPT 

đạt học sinh giỏi, năm học 2021-2022.

Ông Đỗ Văn Vực và ông Đỗ Văn Khóa trao phần thưởng 
Quỹ Khuyến học cho các cháu học THCS đạt học sinh giỏi, 

năm học 2021-2022.
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Giai đoạn 07/2021 đến 10/2021, 
TP HCM liên tục phải chịu 
áp lực về thiếu lương thực, 

thực phẩm do bị ảnh hưởng của giãn 
cách xã hội để phòng chống đại dịch 
Covid-19. Mọi sinh hoạt, công việc 
bị gián đoạn, người dân được khuyến 
cáo ở yên tại chỗ. Do các siêu thị, các 
chợ không hoạt động, nguồn cung 
lương thực thực phẩm bị gián đoạn, 
dẫn đến việc nhiều người dân ít nhiều 
chịu ảnh hưởng và thiếu lương thực, 
thực phẩm.

Trong hoàn cảnh đó, Hội đồng 
Họ Đỗ (Đậu) TP HCM  và Câu lạc bộ 
Doanh nhân họ Đỗ (Đậu) TP HCM 
phát động Chương trình “Một miếng 
khi đói bằng một gói khi no”. Kết quả 
là, đã huy động được 06 tấn gạo và 01 
số thực phẩm là rau củ để chia sẻ tới 
bà con gặp khó khăn. 

Trong đó: 
Gia đình bác Đỗ Văn Trắc, Chủ 

tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) TP HCM  
tặng 03 tấn gạo

Gia đình anh Đỗ Việt Trung, 

Thường vụ Hội đồng họ Đỗ (Đậu) TP 
HCM  tặng 01 tấn gạo

Gia đình bác Đỗ Đức Dục, Chánh 
Văn phòng Hội đồng họ Đỗ (Đậu) 
Việt Nam tặng 01 tấn gạo

Gia đình anh Đỗ Trùng Dương, 
VCCI tặng 01 tấn gạo

Gia đình bác Đỗ Văn Dũng, 
Thường vụ Hội đồng họ Đỗ (Đậu) TP 
HCM  tặng rau củ.

Đại diện Câu lạc bộ Doanh nhân 
thực hiện phân phát gạo tới các nơi 
trọng yếu để hỗ trợ kịp thời bà con: 
01 tấn gạo được phát tại phường Long 
Phước nơi có Nhà thờ Tổ họ Đỗ (Đậu) 
TP HCM và phía Nam. 04 tấn được 
phân phát tại 12 Kỳ Đồng, Thủ Đức, 
Hóc Môn, quận 12, Khu chế xuất Linh 
Trung… 01 tấn từ nguồn bác Đỗ Đức 
Dục (Hà Nội) hỗ trợ được chuyển về 
Văn phòng Ban Liên lạc Họ Đỗ (Đậu) 
Đồng Nai để chia sẻ, hỗ trợ bà con 
họ Đỗ (Đậu) tại Đồng Nai do bác Đỗ 
Quang Thuận - Trưởng ban Liên lạc 
cùng thành viên Ban Liên lạc hỗ trợ 
phân phát tới bà con.

ĐỖ HẢI THUỶ (TP HCM)

Gạo sẻ chia, hỗ trợ bà con họ Đỗ (Đậu) 
TP HCM bị ảnh hưởng 

của giãn cách xã hội 2021
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Dịch Covid-19 trải qua một khoảng 
thời gian dài đã khiến nhiều gia 
đình, cá nhân lâm vào cảnh khó 

khăn. Đặc biệt là đối với các bạn trẻ đang là 
sinh viên bị kẹt lại TP HCM. Thấu hiểu được 
những điều đó, Ban Thiện nguyện, Câu lạc 
bộ Doanh nhân họ Đỗ (Đậu) TP HCM đã 
phát động Chương trình “Hỗ trợ sinh viên 
họ Đỗ (Đậu) TP HCM 2021” với mục đích 
gửi tới các em sinh viên trong họ Đỗ (Đậu) 
mỗi em một phần quà là tiền mặt trị giá 1 
triệu đồng/1 em. 

Thời gian nhận quà: 01/09/2021
Số lượng: 100 sinh viên 
Đối tượng đăng ký nhận hỗ trợ là sinh 

viên có bố hoặc mẹ mang họ Đỗ (Đậu), đang 
theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, 
đại học tại TP HCM. 

Ban Thiện nguyện đã quyên góp và tiến 
hành chuyển tiền (chuyển khoản) tới các em 
thông qua tài khoản (danh sách chi tiết được 
đăng tải trên website: doanhnhandodau.
com). Do có 4 em đăng ký trễ nên không 
được tham gia nhận quà, biết được thông 
tin này, anh Đỗ Xuân Sơn (TP HCM) đã gửi 
hỗ trợ bổ sung mỗi em 01 phần quà trị giá 
500.000 đồng. Như vậy, tổng sinh viên được 
nhận quà là 104 em.

Chi tiết: https://www.facebook.com/
groups/sinhvienhododau

Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng sẻ chia từ 
Ban Tổ chức và các anh, chị, em thành viên 
đã chung tay đóng góp, hỗ trợ đồng hành 
cùng các em sinh viên Đỗ (Đậu) tại TPHCM 
vượt qua giai đoạn khó khăn trong dịch 
bệnh. ĐỖ HẢI THUỶ (TP HCM)

Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ (Đậu) TP HCM 
hỗ trợ sinh viên trong họ vượt qua đại dịch
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Ngày 8/1/2023, diễn ra lễ khánh thành Từ đường họ Đỗ tộc, thôn Phạm 
Kham, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 
Tại buổi lễ, đại diện Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam; các cụ cao niên, 

con cháu dòng họ xa quê hương và các cháu thế hệ trẻ đã phát biểu tưởng nhớ 
công đức tổ tiên và mong muốn dòng họ sẽ ngày càng gắn kết, phát triển hơn.
 ĐỖ HỒNG ANH

Ngày 18/12/2022, bà con họ Đỗ (Đậu) Ninh Bình đã long trọng tổ chức lễ 
khánh thành việc trùng tu Từ đường Đỗ tộc xóm Gòi, Đông Trang, Ninh 
Bình. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm trong sự tự hào, mừng vui của cháu 

con họ Đỗ (Đậu) Ninh Bình với tấm lòng luôn hướng về Tiên tổ.
ĐỖ TRỌNG QUANG
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Ngày 1/12/2022, giải golf ra mắt Ban Điều hành Câu lạc bộ Golf họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2025, đã thành công tốt đẹp 
trên sân Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Giải đã chọn được các golfer để trao nhiều giải lớn.
ĐỖ VĂN TRẮC

Ngày 6/11/2022, anh em, con cháu họ Đỗ (Đậu) thôn 1, xã Quảng Minh, 
TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, dâng hương tổ tiên tại khu mộ tổ họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam. ĐỖ QUANG TRUNG
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Ngày 25/9/2022, tại TP Cẩm Phả, bà con họ Đỗ (Đậu) đã trang trọng tổ 
chức đại hội thành lập Hội đồng họ Đỗ (Đậu) TP Cẩm Phả sau nhiều 
năm chờ đợi và chuẩn bị.

Đại hội đã thành công rực rỡ, kết nối và lan tỏa rộng rãi tinh thần đoàn kết 
tộc họ, lòng thành kính với Tổ tiên họ Đỗ (Đậu) qua hàng nghìn năm phát triển. 

Như vậy, tới nay tại tỉnh Quảng Ninh đã hình thành tổ chức hội đồng dòng 
họ Đỗ (Đậu) tại 3 thành phố và 4 huyện, thị xã.

ĐỖ ĐẬU QUẢNG NINH

Ngày 6/11/2022, Hội đồng họ Đỗ (Đậu) huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình, triển khai cuộc họp thường kỳ, bàn một số công việc của họ, chuẩn 
bị cho Đai hội họ Đỗ (Đậu) huyện Đông Hưng lần 2 vào năm 2023. 

Đồng thời, triển khai cho các dòng họ tổ chức đi gặp mặt họ Đỗ (Đậu) toàn quốc 
lần thứ 23 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

ĐỖ THANH PHÚC
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Nhân dịp đại lễ mừng ngày sinh Hương Vân Cái Bồ tát (ngày 8/4 Nhâm 
Dần - 2022), Thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Thái Bình đã chuyển 
rước một đôi lọ lộc bình bằng gỗ hương Nam Phi (cao 2m17, đường 

kính 0m65, nặng gần 50kg) từ Thái Bình ra Hà Nội dâng lên nơi thờ tự họ Đỗ 
(Đậu) Việt Nam tại Khu Di tích văn hóa lịch sử họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, Văn La, 
Hà Đông.                             

Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam trân trọng ghi nhận tấm lòng, tình cảm 
của bà con họ Đỗ (Đậu) Việt Nam đối với Hương Vân Cái Bồ tát và Bát bộ Kim 
Cương. ĐỖ QUANG NGUYÊN    
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“ Con Người có Tổ, có Tông 
Như cây có cội như sông có Nguồn” 
Cây không có gốc héo mòn 
Sông không có nước vì Nguồn cạn khô 
Người không có Tổ bơ vơ 
Mênh mông nào biết bến bờ là đâu 
Bao năm ta đã tìm nhau 
Chân trời góc bể biết đâu mà tìm 
Bấy lâu đáy bể mò kim 
Đến nay Họ Đỗ đã tìm thấy nhau 
Công ai đã nối nhịp cầu? 
Sử vàng ai viết nên câu nghĩa tình 
Những trang ngọc phả lung linh 
Bác Đỗ Tòng đã khai sinh sử vàng 
Bút thần soạn thảo từng trang 
Hồn Tổ Tiên tự suối vàng hiện lên 
Nhập vào ngọn bút thần tiên 
Cả pho sử đã bừng lên sáng ngời 
Không còn bèo dạt mây trôi 

Anh em khắp bốn phương trời đoàn viên 
Yêu nhau một khúc ruột liền 
Thương nhau khắp cả ba miền thương nhau 
Anh em cùng giọt máu đào 
Thương nhau dù có thế nào vẫn thương 
Mốc son ghi dấu chặng đường 
Mười lăm năm cả một Chương sách hồng 
Tìm ra nguồn cội Tổ Tông 
Sinh ra con cháu Lạc Hồng hôm nay 
Tự hào mảnh đất rồng bay 
Thần Long Đỗ hoá hồn cây núi Nùng 
Rốn rồng là đất Anh hùng
Gò Thiềm Thừ cùng là vùng đất thiêng 
Nơi yên nghỉ của Tổ Tiên 
Có bia con cóc, có thiên sử vàng 
Xôn xao gió nội mây ngàn 
Nghe như tiếng Mẫu Đoan Trang vọng về 
Bà nằm giữa chốn hương quê 
Ngủ không an giấc bộn bề lo âu 

MỐC SONMỐC SON
Kính tặng: PGS Đỗ Tòng và bà con họ Đỗ (Đậu) 
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Hỏi rằng duyên cớ vì đâu? 
Kinh Dương Vương vẫn cúi đầu lặng im 
Lạc Long Quân vẫn chưa tìm? 
Để cho bà nội trái tim mong chờ 
Bà là Quốc Mẫu bơ vơ! 
Chúng  con thắp nén hương thờ mẹ đây 
Cậu ông trời cưỡi mây bay 
Uy nghi văn, võ về đây đàng hoàng 
Chào mừng Bát Bộ Kim Cương 
Các ngài từ chốn Thiên đường về đây 
Vui cùng con cháu hôm nay 
Chốn trần gian cũng là đây thiên đường 
Kính chào Tể Tướng Đỗ Thương 
Người mang gươm báu mở đường tiên phong 
Cụ Tổ họ Đỗ anh hùng 
Giúp vua dựng nước giữa vùng trời Nam 
Hôm nay Cụ rất hân hoan 
Về đây sum họp với đàn cháu con 
“ Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” 
Vụ Tiên mẹ của chúng ta 
Tấm lòng của mẹ bao la đất trời 
Sinh ra con cháu nối đời 
Họ Đỗ gần chín triệu người hôm nay 
Lòng con có lúc vơi đầy 
Tình thương của mẹ không ngày nào vơi 
Hỡi ai đi ngược về xuôi! 
Hãy về thăm đất mẹ ở nơi đất lành 
Em về em có nhớ anh? 
Mười lăm năm ấy đã thành quen nhau 
Nhớ ban liên lạc khởi đầu 
Bác Đỗ Tòng nối nhịp cầu anh em 
“ Sử thơm lần dở trước đèn” 
Thấy hình bóng Bác thiêng liêng hiện về 
Cả đời Bác đã say mê 
Ngày vui thấy Bác cùng về hôm nay 
Mười lăm năm ấy là đây 
Mốc son ghi dấu đến ngày vinh quang. 
******
Sử Họ ta rất vẻ vang
Tổ tiên rực rỡ, Anh em thuận hòa
Họ ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích ông cha của mình
Rằng xưa có Cụ Đế Minh
Tơ trời xe kết duyên tình Đoan Trang
Nguyễn Minh Khiết – Đỗ Đoan Trang
Sinh ra được một Hoàng Nam tuyệt vời
Nguyễn Lộc Tục bước vào đời
Được mẹ nuôi dạy ở nơi tu hành
Nhờ tám Ông Cậu tài danh
Nuôi dạy Lộc Tục trở thành tài cao
Địa linh nuôi chí anh hào
Động Tiên Phi nhớ thưở nào hồng hoang
Mẹ ru con tiếng ngân vang
Cậu dạy Cháu trở thành trang Anh hùng
Lửa hồng lò luyện sắt, đồng
Càng tôi luyện, chí Anh hùng càng cao
Động tiên tỏa sáng như sao

Khói hương tu luyện quyện vào thành mây
Đạo Sa Môn cũng từ đây
Hương Vân giáo chủ dựng xây khởi đầu
Trải bao mưa nắng dãi dầu
Bế con tu luyện trên đầu đội mây
Hương Vân Cái ở nơi đây
Động Tiên Phi hóa nơi này thành tiên
Đất hiền, nuôi chí người hiền
Động Tiên nuôi bậc Đại tiên Anh hùng
Dạy con trọn đạo hiếu – trung
Khai thiên, lập địa giữa vùng trời Nam
Được tôn Thủy Tổ Nam bang
Kinh Dương Vương – Đức Ngọc hoàng tối cao
Dọng Họ ta rất tự hào!
Giúp Vua dựng nước biết bao công trình
Kể từ khi buổi bình minh
Mang gươm mở cõi, luyện binh phất cờ
Nuôi Lộc Tục lúc còn thơ
Dạy Cháu từ thưở bơ vơ trưởng thành
Văn tài, võ giỏi vang danh
Dựng nước Xích Quỷ, tung hoành bốn phương
Đại danh Bát Bộ Kim Cương
Muôn đời ca tụng tấm gương sáng ngời
“Con Cóc là Cậu Ông trời
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho”
Công các Cậu thật là to!
Tám Ông Cậu ruột, tám pho tượng vàng
Dạy dân trồng lúa, khai hoang
Mở lò luyện sắt, đúc gang, đúc đồng
Rèn cầy, cuốc giúp nhà nông
Tám Ông Cậu, là tám Ông Tổ nghề
Vượt qua ngàn dặm sơn khê
Rèn đúc binh khí giữ quê hương mình
Đánh tan Ma Mạc kiêu binh
Giúp dân giành lại hòa bình ấm no
Mở mang thêm rộng cõi bờ
Đem lại hạnh phúc về cho dân lành
Mười lăm bộ tụ quần anh
Địa cầu mạch chủ đất lành là đây.
Cùng nhau chung sức dựng xây
 Năm nghìn năm cũng từ đây kết thành 
Thành tài, thành đạo, thành danh
Dầy công tu luyện đã thành Kim Cương
Một lòng giúp Kinh Dương Vương
Giúp Vua giữ vững kỷ cương trong triều
Giúp dân thoát cảnh đói nghèo
Được dân quý trọng tin yêu vô cùng
Mỗi đời được mấy Anh hùng?
Dọc ngang trời, biển vẫy vùng bốn phương
Tự hào Bát Bộ Kim Cương
Muôn đời sáng mãi tấm gương Anh hùng
Năm ngàn năm đẹp vô cùng
Năm ngàn năm sử Anh hùng vẻ vang
Phương Phần Bảo Vật vinh quang
Thiềm Thừ vạn cổ sử vàng muôn năm.
                                                                                         

Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam
                                                           ĐỖ VĂN KIỆN
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CỘI NGUỒN
“Cây có gốc mới nảy cành xanh lá,
Nước có nguồn mới bể cả sông sâu” 
     
Tổ tông nguồn gốc từ đâu,
Tương lai kế hậu trước sau vẹn toàn.
Lòng tưởng niệm tông môn vạn đại,
Là cháu con ắt phải phụng thờ.
Mấy lời căn dặn tóc tơ,
Gia đình hưởng phúc là nhờ ân công.
CÂY ĐỨC quyết vun trồng cho tốt,
NỀN NHÂN xây ắt được vững vàng.
Phụng thờ hương khói đèn nhang,
Là nhờ phúc ấm vẻ vang đời đời.
Tình thân họ tộc bao nơi,
Vẫn còn khăng khít một lời sắt son.
Muôn năm nguồn cội vẫn còn,
Thêm nhiều chi phái, vẫn "con một nhà".
Vun trồng cây ĐỨC thêm hoa,
Làm cho rạng rỡ Đỗ gia đời đời.

CỤ ĐỖ NGỌC PHANG 
(80 tuổi, Lương Xá, Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định)

  

VƯỢT KHÓ 
Một năm hạnh phúc an khang,
Xuân về, Hạ đến, Thu sang, Đông chờ,
Trôi qua như một giấc mơ
Từ đường "Đỗ - Đậu" giăng cờ tung bay,
Gió reo ngọn cỏ, nhành cây
Ruộng đồng trải khắp chân mây xa vời,
Tổ tiên gây dựng khắp nơi
Giống dòng Đỗ (Đậu) gặp thời phát huy,
Nhân hoà, Địa lợi khó chi?
Sẵn sàng tiến bước - không gì khó khăn,
Nhớ lời Tiên, tổ dạy răn:
Thương yêu, đùm bọc, chuyên cần mọi nơi...
Hướng về Mộ Tổ bồi hồi,
Cháu con dòng họ muôn đời hiển vinh!

ĐỖ LÝ XUÂN
(Thôn Đâu Kiên)
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ĐI TÌM CA DAO 
Bao giờ đom đóm bay ra
Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng (ca dao)

Mưa rào một trận cho xong
Xin đừng rả rích... nẫu lòng người ta
Đương xuân trong tiết tháng ba
Lẽ nào trời, đất bất hòa với nhau?
Thương con đom đóm đớn đau
Ướt rã đôi cánh, còn đâu lập lòe
Hoa gạo khóc mắt đỏ hoe
Để bông ngậm nước ướt nhòe xót xa
Nhỏ nhoi đứng giữa bao la
Hạt vừng tủi phận nghĩ mà đáng thương
Đất, trời như chẳng bình thường
Muốn hòa thuận không thể nhường nhịn sao?
Xin trời mãi cứ xanh cao
Đất lành ơi! hãy ngọt ngào lời ru
Ngày xưa ơi! Hỡi ngày xưa!
Ca dao nông vụ đừng đưa về trời?

ĐỖ YÊN

QUÁN XƯA
Bánh cuốn Tiến Hưng
Nào đâu bằng hữu?
Đời người như giấc mộng
Nỗi u buồn rồi cũng qua thôi.

Một thời tung tẩy
Trẻ trai cứ việc hí tình
Nay bao bạn bè đi biệt
Hương lòng đành niệm nam mô.

Mùa thu thời này nóng lạ
Còi xe không ngớt động kinh
Thực khách ăn to nói lớn
Bơ vơ hoang hoải nhân tình.

Nay viếng tri âm lục thập
Quán xưa xa xót nhớ người
Trời bớt xanh và nắng vàng rất khác
Dòng thời gian vẫn vô tình trôi.

ĐỖ NHỰT THƯ
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Năm đầu tiên của Thập kỷ hai mươi
Nhân loại đứng trước một cơn Hồng thuỷ
Trung quốc, Đại Hàn, Iran, Ý, Mỹ...
Cúm Covid reo rắc khắp hành tinh.

Vũ Hán oằn mình trong cuộc chiến tử sinh
Nơi nhộn nhịp bỗng là thành phố chết
Triệu con người háo hức chờ đón Tết
Ánh mắt thất thần, giờ xe hú hằng đêm...

Con số tử vong như cứ dày thêm
Tin thời sự cứa vào lòng đau cắt
Dõi theo miền xa lơ xa lắc
Trái đất này sao nhỏ bé lạ thường!?

Teheran, tỉnh Qom thật xót thương
Ngàn người chết chỉ vài ngày, nhanh quá
Lombardy, Daegu phong toả
Giờ đây đâu sẽ là chốn an toàn?

Thế giới này chống dịch thật ngổn ngang
Xét nghiệm, cách ly hay cho tự nhiễm?
Thật xót xa trước Covid ác hiểm
Bác sỹ Ý đớn đau: Cứu cho trẻ hay già?

Vi rút kia như một lũ ác tà
Có hình đấy, nhưng lại là vô ảnh
Tưởng rất xa, nhưng lại luôn sát cạnh
Rình rập loài người quăng địa võng thiên la.

Nếu giờ đây ai viết một "Chiến ca"
Việt nam tôi là bài ca bất hủ
Đánh giặc này chưa từng trong lịch sử
Nhưng vẫn tự tin như tự thuở nào.

Khi chống dịch thấy đậm nghĩa đồng bào
Con cá, mớ rau gửi vào khóm phố
Chắc bị cách ly đâu thể còn đi chợ
Gói đồ này gửi người chẳng hề quen!

Tư lệnh Đam nhiều đêm thức chong đèn
Chỉ đạo các cánh quân ra tay dập dịch
Mắt trũng sâu nhìn biểu đồ phân tích
Gần sáng rồi ngủ một chút đi Anh!

Ngành Y nay lại hát khúc quân hành
Chiến sỹ tuyến đầu trong bộ blu trắng
Gian khó, hiểm nguy, hy sinh thầm lặng
Cứu sống mạng người đẹp nhất khúc vỹ thanh.

Tổ quốc mình mãi là mảnh đất lành
Giang rộng cánh tay đón con về với Mẹ
Bộ đội nhường dân nơi nằm tử tế
Còn các anh với lán trại phong sương.

Là chiến binh ở nơi chốn thương trường
Khó khăn bội phần khi kinh doanh tụt dốc
Anh vẫn sẻ chia, vẫn góp công góp sức
Số tiền này đỡ gánh nặng tiền phương.

Khi lâm nguy mới tỏ mặt hiền lương
Hiến kế, quân sư tìm mưu dập dịch
Thủ tướng họp bàn cùng tìm kế sách
Cao kiến này cần góp sức chung tay.

Lúc trời quang sẽ xua hết mù mây
Bình minh rạng là đêm đen trốn ẩn
Nếu chúng ta cùng một lòng ra trận
Chiến thắng này sẽ toả sáng nơi nơi.

Anh sẽ lại thấy Em rạng rỡ nụ cười
Sau bao ngày bị khẩu trang che khuất
Nếu kể về hôm nay, anh sẽ viết lên trang nhất
Niềm tin ơi - Đất nước Việt của Tôi!

 Khi dịch cúm Covid-19 đang đe doạ cả thế giới, giữa những ngổn ngang, hỗn độn của xã hội và những khó 
khăn chồng chất của nhiều doanh nghiệp, một nhà thơ - doanh nhân họ Đỗ (xin được giấu tên) vẫn suy nghĩ lạc 
quan, tích cực. Bài thơ "Niềm tin ơi" mà anh sáng tác đã mang lại niềm hy vọng và sức sống mới, cho chúng ta 
cảm thấy tự hào, vững bước vượt khó đi lên. Bài thơ do doanh nhân Đỗ Cao Bảo giới thiệu. 

NIỀM TIN ƠI
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Một ông vua ngồi trong hoàng cung, 
nghe thấy tiếng rao bên ngoài cửa sổ: 
Táo ngon đây! Ai mua táo ngon đây!

Nhà vua nhìn ra thấy một ông già với một 
chiếc xe chứa đầy những quả táo vừa to, vừa 
tươi, xung quanh là cả một đám đông đang 
tranh nhau mua. 

Vua thấy thèm ăn hoa quả bèn gọi quan 
nhất phẩm đến và nói: Đây là năm đồng tiền 
vàng, hãy đi mua táo cho ta!

Quan nhất phẩm cho gọi quan cửu phẩm 
đến và nói: Đây là bốn đồng tiền vàng, hãy 
chạy đi mua táo!

Quan cửu phẩm lại cho gọi quan bộ lễ và 
nói: Đây là ba đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua 
táo!

Quan bộ lễ gọi đội trưởng thị vệ và nói: 
Đây là hai đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua 
táo!

Đội trưởng thị vệ gọi một người lính canh 
và nói: Đây là một đồng tiền vàng, hãy chạy 
đi mua táo!

Tên lính canh bước ra và ngay lập tức tóm 
cổ ông già bán táo: Này ông già, ông đang hò 
hét cái gì vậy? Đây là cái chợ hay hoàng cung? 

Xéo khỏi đây ngay, tịch thu hết táo trên xe!
Một lúc sau, thị vệ quay về và nói với đội 

trưởng: Đây thưa đội trưởng, một món hời. 
Chỉ có 1 đồng tiền vàng mà chúng ta thu được 
hơn một nửa xe táo!

Đội trưởng đi đến quan bộ lễ: Đây thưa 
ngài, hai đồng tiền vàng mà mua được một 
bao tải táo!

Quan bộ lễ đi đến gặp quan cửu phẩm: 
Đây ba đồng tiền vàng được một túi táo to!

Quan cửu phẩm đến gặp quan nhất phẩm: 
Đây bốn đồng tiền vàng chỉ được một nửa túi 
táo. Biết làm sao được, thưa ngài, tiền vàng 
bây giờ cũng mất giá!

Quan nhất phẩm xuất hiện trước mặt nhà 
vua và trình: Đây thưa bệ hạ, năm đồng tiền 
vàng mua được đúng 5 quả táo ngon ạ. Chúng 
thần cũng phải tranh giành mãi mới mua 
được để dâng lên bệ hạ đấy ạ!

Nhà vua ngồi trong cung điện và nghĩ: 
Năm quả táo, năm đồng tiền vàng. Một quả 
táo, một đồng tiền vàng mà dân chúng vẫn 
tranh giành để mua!

Như vậy, cần phải tăng thuế táo!
TL (Sưu tầm)

CHUYỆN VUI:

Nhà vua mua táo
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Tìm thân nhân của liệt sĩ 
Đỗ Văn Triệu

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 
337 đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu, hạ 
sĩ quan, tiểu đội trưởng ở Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên huyện Hướng Hóa (cũ). 
Ở lớp đất có độ sâu 1,5 mét, hài cốt liệt sĩ có nguyên 

tăng,võng, đế giày bộ đội, cúc áo. Đặc biệt, có di vật là 
một lọ thủy tinh, bên trong chứa mảnh giấy. Quá trình 
khôi phục chữ viết trên mảnh giấy nhỏ để trong chai thủy 
tinh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã 
ghi nhận nội dung như sau:

“Đỗ Văn Triệu, H1, A Trưởng. Sinh năm 1950, ngày 
nhập ngũ: 10/4/1970. Quê quán: Thọ Bình, Tân Quang, 
Hải Hưng. 

Con ông: Đỗ Vương Khải, con bà: Nguyễn Thị Mận. 
Hy sinh ngày 18/7/72”.

Bản tin họ Đỗ (Đậu) Việt Nam mong muốn, những 
người con họ Đỗ (Đậu) chia sẻ thông tin này cho gia đình 
liệt sĩ Đỗ Văn Triệu.

 Tìm người thân 

Người thân của anh Đỗ Mạnh Hùng là anh Đặng 
Văn Dũng làm việc và sống tại tỉnh Hà Tây (cũ) 
nhờ anh chị em họ Đỗ ở Hà Nội tìm giúp người 

bác là ông Đặng Văn Vinh, sinh năm 1940. Đây là bác 
ruột (anh bố) của anh Đặng Văn Dũng.

Trước năm 1950, ông Đặng Văn Vinh bị lạc ra Hà 
Nội và sau đó được một gia đình họ Đỗ là gia đình cụ 
Đỗ Mạnh Thường, số nhà 115 Bùi Thị Xuân, Hà Nội (gia 
đình dạy âm nhạc) nhận làm con nuôi. 

Cụ Thường có con gái tên là Trang (nếu còn sống đến 
nay cũng khoảng 70 tuổi). Để được hợp thức đi học, ông 
Đặng Văn Vinh đã phải đổi họ là Đỗ Thái Vinh. 

Sau năm 1954 ông Đỗ Thái Vinh đã chuyển vào Đà 
Lạt sống, lấy vợ người Huế và bán hàng tại chợ Đà Lạt. 
Địa chỉ số 3 bits.6 Cô Giang A, Đà Lạt.

Ông sinh hạ được 3 cô con gái là: Đỗ Thị Đoan Trang; 
Đỗ Thị Bích Thu và Đỗ Thị Anh Đào (tính tới nay họ 
cũng đều trên 60 tuổi). 

Năm 1977, ông Đỗ Thái Vinh làm ở Công ty Cầu 
đường số 3 Phan Thiết, nhưng từ sau năm 1977 gia đình 
đã bị mất liên lạc, không có thêm thông tin gì. Nếu còn 
sống, năm nay ông Đỗ Thái Vinh 83 tuổi. Với những 
thông tin như trên, nếu ai trong họ Đỗ (Đậu) Việt Nam có 
thông tin về ông Đỗ Thái Vinh và gia đình thì xin thông 
báo cho anh Đặng Văn Dũng, cháu ruột ông Vinh đang 
sống ở Chương Mỹ, Hà Nội; số điện thoại 0963188822.

Gia đình anh Dũng xin chân thành cảm ơn!

Tìm người thân của liệt sĩ 
Đỗ Văn Trại

Từ An Giang, Đại tá - Anh hùng Lực lượng Vũ trang 
Huỳnh Trí đã gửi cho chúng tôi thông tin nhờ tìm 
thân nhân của liệt sĩ hiện nằm tại Nghĩa trang Liệt sĩ 

tỉnh An Giang với nội dung:
"Đồng chí Đỗ Văn Trại, cấp bậc chuẩn úy; chức vụ: 

Trung đội trưởng; Đại đội 2, Tiểu đoàn 512, An Giang. Hy 
sinh ngày 23/10/1974 tại An Giang.

Đồng chí Đỗ Văn Trại quê phía Bắc (không rõ quê quán 
cụ thể) là chiến sĩ thuộc đơn vị chủ lực vào Nam chiến đấu 
ở địa bàn tỉnh An Giang khoảng năm 1970 - 1971.

 Đồng chí bị sốt rét nằm Bệnh viện Quân y An Giang. 
Sau khi lành bệnh, đồng chí Trại không thể trở về đơn vị 
cũ (do đơn vị chủ lực này đã hành quân sang địa bàn khác) 
nên đã tình nguyện ở lại Tiểu đoàn 512 công tác. 

Đồng chí Trại hy sinh trong trận đánh Đồn R7, gần 
Đồn Giồng Găng (nay thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng 
Tháp). Hài cốt của liệt sĩ được quy tập về chôn cất tại Nghĩa 
trang Liệt sĩ tỉnh An Giang.

Thông qua Bản tin họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, đề nghị bà 
con dòng họ ai biết về thân nhân, người nhà của liệt sĩ Đỗ 
Văn Trại (từng đi B sau chiến tranh mà không trở về năm 
1970 - 1971) liên hệ, kết nối với tỉnh An Giang, hoặc số 
điện thoại 0912570036, góp tay cùng Đại tá Huỳnh Trí đưa 
hài cốt của một liệt sĩ họ Đỗ (Đậu) về quê hương.

THU UYÊN

Tìm con trai Đỗ Anh Tuấn
Mẹ Bùi Thị Huê tìm con trai là Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 

1977.
Năm 1995, anh Đỗ Anh Tuấn sang Đức và sống 

tại địa chỉ: Berliner, str 26.13507 Berlin. Tegel; số máy: 
03343977738. 

Lúc sống ở Đức,  anh Đỗ Anh Tuấn vẫn thường được 
gọi với cái tên là Tuấn Vinh. 

Đến năm 1997 thì anh Tuấn mất liên lạc với gia đình ở 
Việt Nam cho đến nay.  

Ai biết anh Tuấn hiện nay đang ở đâu, hoặc bạn bè của 
anh Tuấn xin gọi điện về số em Linh: 01626526921. 

Gia đình đang rất mong tin. 
Thông tin của người thân :
Mẹ: Bùi thị Huê.
Em: Đỗ Anh Đức.
Em: Đỗ Thị Thanh Tâm.
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