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HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
VP:Tầng 2, số 258- phố BàTriệu,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội
Website: www.hophamvietnam.org
Điện thoại: 0913241718; 0916838154
Email: cauphamvu@gmail.com

THÔNG BÁO
Của Thường trực Hội đồng họ Phạm Việt nam
Về việc tổ chức Lễ Giỗ Phạm Đô Hồ Đại Vương- Thượng Thủy Tổ HPVN
Ngày 05/8/2022 đại diện Thường trực HDHPVN đã dự họp với UBND xã Thanh Liệt,
huyện Thanh Trì, Hà Nội để bàn về việc tổ chức Lễ Giỗ Đức Bản cảnh Thành Hoàng, Phạm
Đô Hồ Đại Vương- Phạm Tu (476-545),Thượng Thủy Tổ HPVN- năm Nhâm Dần 2022.
Nay Thường trực HĐHPVN xin thông báo các nội dung cụ thể như sau:
I. Tại Phạm Tổ Linh Từ:
1. Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội và UBND huyện Thanh Trì về
việc hạn chế tổ chức Lễ hội linh đình và không tổ chức ăn uống tập trung đông người trên
địa bàn Hà Nội trong thời điểm hiện nay, bởi lí do đang có diễn biến gia tăng dịch COVID
-19 và dịch cúm, sốt xuất huyết; do đó UBND xã và nhân dân xã Thanh Liệt cùng với
Thường trực HĐHPVN sẽ tổ chức tế lễ, dâng hương Phạm Đô Hồ Đại Vương- Phạm Tu
tại Phạm Tổ Linh Từ vào đúng ngày 20 tháng 7 âm lịch (ngày 17/8/2022 dương lịch),
nhưng với qui mô và hình thức có hạn chế hơn so với các năm 2019 về trước.
2. Nội dung chương trình cụ thể:
2-1. Từ 7g30 đến 9g30 :
+Đội tế của địa phương hành lễ theo truyền thống văn hóa thờ cúng của Việt nam và
địa phương.
+ Các Doàn đại diện chính quyền Thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt,
nhân dân các thôn tại xã Thanh Liệt vào dâng hương Đức Thánh.
2-2: Từ 9g30- 10g30:
+ Các Đoàn Thường trực HĐHPVN, các HĐHP cấp tỉnh/thành phố, các CLB họ Phạm
toàn quốc cùng với toàn thể bà con cô bác dòng họ Phạm hiện diện tại Phạm Tổ Linh Từ
cùng dự Lễ dâng hương Thượng Thủy Tổ. Gồm các nội dung:
- Cùng hướng về Hậu cung Đình thờ để nghe Chúc văn của HĐHPVN kính cáo
Thượng Thủy Tổ.
-Sau đó các đoàn HĐHP các cấp lần lượt được mời vào dâng hương Thượng Thủy Tổ
- Tiếp theo các cá nhân bà con dòng họ Phạm và bà con trăm họ, thập phương vào
dâng hương Đức Thánh.
3. Yêu cầu và đề nghị:
+ Các Đoàn HĐHP các địa phương có kế hoạch chương trình về Lễ Tổ thì đăng ký
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trước ngày 19/7 âm lịch (báo tin qua Email hoặc Zalo với Chủ tịch Phạm Vũ Câu hoặc với
Tổng thư Ký Phạm Văn Tuyên) để tổ chức đón tiếp các đoàn chu đáo và để bổ sung họ,
tên của Trưởng đoàn, tên các đoàn vào Chúc Văn kính cáo cụ Tổ.
+ Khi vào làm lễ, các Đoàn không thực hiện đọc Cáo văn riêng cho từng đoàn, vì đã
có Chúc văn chung cho các đoàn HĐHP và các cá nhân trong dòng họ rồi.
+ Các Đoàn và cá nhân bà con dòng họ có Lễ thì chuyển vào bên trong Đình thờ
trước 9g30 sáng- trước giờ làm lễ của dòng họ. Ai đến sau giờ đó thi chuyển vào sau.
+ Các Đoàn và cá nhân bà con dòng họ có lòng hảo tâm công đức thì góp tại bàn tiếp
nhận công đức do UBND xã Thanh Liệt trực tiếp thu và ghi Giấy chứng nhận công đức.
+ Để đảm bảo anh ninh, an toàn trật tự, trang nghiêm cho Lễ hội, các Đoàn, các cá
nhân đến dự Lễ hội phải tuân thủ hướng dẫn của Ban tổ chức Lễ hội (bao gồm các thành
viên của chính quyền xã và của HĐHPVN cử ra làm nhiệm vụ).
+ Năm nay không tổ chức thụ lộc Tổ tại sân Đình như các năm trước, nên các đoàn
và cá nhân ở xa về lễ Tổ xong, sẽ tự túc lo ăn trưa cho phù hợp với thời gian, địa điểm
thuận lợi tùy ý.
II. Tại các địa phương tỉnh /thành phố xa Hà Nội:
+ HĐHP các tỉnh /thành phố cần có kế hoạch chương trình tổ chức Lê Giỗ Thượng
Thủy Tổ với qui mô và hình thức phù hơp với qui định về tổ chức Lễ hội của chính quyền
địa phương tại thời điểm hiện nay.
+ Tổ chức tại Nhà thờ họ Phạm tỉnh; hoặc tại nơi có Tượng thờ hoặc ảnh thờ Thượng
Thủy Tổ- Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu tại Từ đường Phạm Tộc. Với những nơi không có
Ảnh thờ hoặc Tượng thở Thượng Thủy Tổ thì tổ chức bái vọng cụ Tổ tại nơi thờ phượng
nào đó phù hợp.
+ Hoạt động dâng hương lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ HPVN của Hội đồng họ phạm các
cấp cần được phản ánh kịp thời trên các trang thông tin của HĐHP các cấp.
Trân trọng thông báo và chúc Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ năm nay thành công tốt đẹp !
Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2022
T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

TS. Phạm Vũ Câu

