枚

THÔNG BÁO SỐ 1
KẾ HOẠCH HIỆU CHỈNH, BỔ SUNG VÀ TÁI BẢN

SÁCH HỌ MAI VIỆT NAM

Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 2014
Kính gửi các chi họ Mai trong cả nước !
Kính gửi ban Liên lạc họ Mai tại Hà Nội và các tỉnh thành !
Kính gửi phòng Văn hóa huyện Nga Sơn, ban Quản lý di tích Mai An

MAI VIỆT

Tiêm!
Sách HỌ MAI VIỆT NAM do Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc phát hành lần thứ
nhất năm 2010 cơ bản đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo bạn đọc:
- Xác định được nguồn gốc nội sinh trong lòng Đất nước, từ hơn 2300 năm
trước tại Nga Sơn Thanh Hóa với Thượng thủy tổ Mai An Tiêm.
- Làm rõ bản sắc văn hóa họ Mai gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc: cần cù
lao động tự lập tự cường sẵn sàng cống hiến khai sơn phá thạch mở mang bờ cõi đất
nước, Thượng thủy Tổ Mai An Tiêm đại diện cho bản sắc văn hóa đó.
- Nâng cao lòng tự hào Dân tộc và Gia tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng dòng
họ và đất nước ngày càng phồn thịnh
- Cuốn sách ra đời đã góp phần xúc tiến xây dựng các chi họ vững mạnh, đồng
thời hướng về với cội nguồn và bước đầu có những đóng góp thiết thực xây dựng di
tích văn hóa của gia tộc tại đền thờ Mai An Tiêm.
Kính thưa các chi họ cùng toàn thể bạn đọc ! Một cuốn sách không phải phát
hành một lần là hoàn thiện, còn nhiều chi họ trên cả nước chưa có tên trong sách,
nhiều vấn đề về lịch sử và văn hóa gia tộc chưa được nghiên cứu đầy đủ.
Vì lẽ đó ban Biên soạn chủ trương trong vài năm tới tiếp tục bổ sung, hiệu
chỉnh và tái bản để đáp ứng yêu cầu của các chi họ trong cả nước.
Chúng tôi kêu gọi các ban liên lạc, các chi họ tích cực và khẩn trương tham gia
sớm nhất đóng góp tư liệu cho ban Biên soạn để sách sớm được xuất bản lần thứ 2
vào cuối năm 2015.
Nhận được thông báo này kính nhờ các ban liên lạc, phòng Văn hóa huyện Nga
Sơn, ban quản lý đền Mai An Tiêm và ông bà thông tin cho các chi họ bạn biết để
tham gia.
Kính chúc toàn thể con cháu họ Mai đời đời an khang thịnh vượng !
Bài viết xin gửi về địa chỉ:
Ô. Mai trọng Nhân,
F17, nhà 96A, phố Định Công, phường
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
Email:
1/ Mai Trọng Nhân:
nhanmthanoi@gmail.com
2/ Mai An Tiêm:
mailacviet01@gmail.com

Trưởng ban Biên soạn

Mai Trọng Nhân
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NỘI DUNG
BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ CHI HỌ

MAI VIỆT

Chi họ Mai ………., tại ………………..
Người cung cấp tư liệu:………………, địa chỉ, số diện thoại, hộp
thư email.
Chủ tịch HDGT, Tộc trưởng, liên hệ khi cần.
Phát tích của chi họ:
Tổ tên là….sinh năm…, từ đâu tới…., năm nào…., lý do…., công tích ?.
Nhà thờ tại…, mộ tổ tại…, được xây dựng năm nào, các ngày tế của họ.
Các câu đối trong nhà thờ, văn tế họ, tổ chức viết gia phả của họ xưa và
nay, nếu gia phả đã lưu tại VNGP thì cho mã tải về.
Họ phát triển được mấy đời, tổng số con cháu, phả đồ phát triển.
Thành tích chiến đấu và xây dựng của họ: Liệt sĩ và bà mẹ VNAH, công
thần các loại(xưa và nay: Lão thành CM, tướng tá, cán bộ cao cấp..), Tiến sĩ(cũ
và mới), Cử nhân(Nho học)…
Tổ chức và hoạt động nổi bật của họ là gì ?
Hình ảnh: Phả đồ, nhà thờ, mộ…
Viết tại…ngày … tháng … năm …

Chú thích: đầu trang là Logo họ Mai Việt Nam, viết tắt là Mai Việt. Chữ Mai
trong trái dưa là Mai Việt (枚), khác với Mai Tàu (梅).
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