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Căn cứ vào cuộc họp Ban thường vụ mở rộng của HĐDH Vũ - Võ tỉnh 

Bình Dương ngày 8/11/2015 về yêu cầu hướng dẫn điều kiện để có cơ sở thành 

lập HĐDH Vũ-Võ huyện, thị, thành phố. Thường trực HĐDH Vũ - Võ tỉnh có ý 

kiến như sau: 
 

Hoạt động của HĐDH Vũ - Võ  (cấp huyện, xã) dựa theo nguyên tắc tự 

nguyện, đồng thuận dân chủ, hoạt động theo quy ước dòng họ. Hội đồng dòng họ  

không phải là tổ chức chính trị - xã hội, mà chỉ mang tính dòng tộc, huyết thống. 

Khi chuẩn bị Đại hội và quá trình hoạt động cần tranh thủ sự đồng tình ủng hộ 

của chính quyền và đồng thuận của MTTQ ở địa phương ( chỉ báo cáo, không xin 

hoặc phải chờ có giấy phép ). 

 Trước hết cần tập họp từ 10 đến 20 người nhiệt tình, có tâm huyết với 

dòng họ, có kinh nghiệm quản lý tổ chức, có uy tín để hình thành Ban vận động 

(còn phải là Ban chấp hành lâm thời). Sau đó, chuẩn bị đủ điều kiện để tổ chức 

Đại hội bầu ra Ban chấp hành HĐDH Vũ- Võ, Ban vận động khi đã thành lập, 

báo cáo về Ban Thường trực HĐDH Vũ-Võ tỉnh ra Quyết định công nhận. Sau 

khi có Quyết định của tỉnh công nhận, Ban vận động huyện, thị hoặc thành Hội 

cần tổ chức ra mắt Ban vận động. Nội dung ra mắt Ban vận động như sau: 
 

- Đọc Quyết định ban vận động 

* Thông qua Quy chế hoạt động của Ban vận động và phân công nhiệm vụ 

cho mỗi thành viên của Ban vận động từ 20 đến 30 bà con trong dòng họ ở địa 

phương; 

* Lập danh sách để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội (đại biểu dự đại hội) 
 

* Dự kiến thời gian Đại hội, từ 2 đến 3 tháng kể từ ngày ra mắt Ban vận 

động. 

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, giải thích để bà con trong dòng họ Vũ-

Võ hiểu biết về dòng họ, những truyền thống tốt đẹp của tổ tiên dòng họ để nâng 

cao lòng tự hào về dòng họ, đồng thời nhằm giáo dục con cháu dòng họ tiếp tục 

kế thừa và phát triển những truyền thống tốt đẹp để xây dựng gia đình dòng họ 

Vũ-Võ ngày càng phát đạt góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp.  
 



- Lập kế hoạch, giới thiệu và vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo 

tâm trong dòng họ hoặc ngoài dòng họ đóng góp kinh phí cho Đại hội tùy theo 

lòng hảo tâm của họ. 

Trong công tác chuẩn bị đại hội cần khen thưởng cho tập thể, cá nhân, 

thành viên Ban vận động có thành tích suất sắc trong công tác vận động và đóng 

góp công sức cho việc chuẩn bị Đại hội. 
 

  - Ban chấp hành HĐDH Vũ - Võ cấp huyện, thị, thành phố từ 21 đến 29 

thành viên, cần chú ý cấu tạo cấp xã để sau Đại hội cấp huyện, thị sẽ tiến hành 

thành lập HĐDH Vũ-Võ hoặc Ban liên lạc dòng họ Vũ-Võ từ 9 – 15 thành viên, 

cần chú ý phối hợp sự ủng hộ của các cụ cao niên, trưởng họ vì là người có kinh 

nghiệm và có uy tín cao trong dòng tộc. 
 

Những nội dung trên nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Ban vận động 

cần xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho từng thành viên thật chi tiết 

được thông qua trong các cuộc họp chuẩn bị Đại hội, khi xét thấy đủ khả năng để 

tổ chức Đại hội thì thành lập ngay Ban tổ chức Đại hội để xây dựng chương trình 

và tiến hành Đại hội. 
 

Trên đây là một số nội dung về công tác phát triển đề nghị các thành viên 

Ban chấp hành HĐDH Vũ-Võ tỉnh hướng dẫn cho các huyện, thị, thành hội thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện có gì cần trao đổi xin liên hệ với Ban phát triển tổ 

chức dòng họ Vũ-Võ tỉnh. 
 

Rất mong sự hợp tác của các thành viên HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dương. 

Nhiệm kì : 2014-2019. 

Trân trọng ! 
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