Chào Mừng bạn đọc đến với trang web họ Hoàng

CHÀO MỪNG BẠN ĐỌC ĐẾN VỚI TRANG WEB
HỌ HOÀNG
BÍCH KHÊ - TRIỆU PHONG - QUẢNG TRỊ
Trang thông tin điện tử nội bộ nầy đã được thực hiện với sự thống nhất về chủ trương, nội dung
và hình thức của các thành viên trong Ban Đại Diện Họ Hoàng.
Mục đích cơ bản của trang web là sưu tầm, lưu trữ và phổ biến rộng rãi những tư liệu quan
trọng về lịch sử, địa chí, hành trạng của tiền nhân thuộc dòng họ ta. Đồng thời cũng có những
chuyên mục giới thiệu lớp hậu duệ tài năng, có những mặt đóng góp tích cực trong cộng đồng
xã hội hôm nay. Trang web cũng là nơi phổ biến những thông tin cần thiết đến bà con xa gần.
Trang web được thực hiện ở trong nước nên phải tuân thủ luật lệ của nhà nước Việt Nam
.
Tuy nhiên chúng tôi tránh không đi sâu vào những vấn đề nhạy cảm về chính trị, tôn giáo… có
thể làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa các thành viên trong gia tộc. Bài
vở cần thể hiện sự nghiêm túc, đúng đắn nhưng không quá nặng nề, khô khan. Phát huy thế
mạnh của nguồn cộng tác viên “
cây nhà lá vườn
” nhưng không quá dễ dãi về chất lượng nội dung và hình thức.
Trước đây vào năm 2001, chúng tôi đã phát hành hai tập tài liệu quan trọng là quyển gia phổ “
Xương Khê Hoàng Tộc Thống Phổ”
và đặc san “
Nếp Nhà”
.
Phần lớn bài vở trong hai tập sách ấy sẽ được giới thiệu lại trên trang web này. Đây chính là dịp
tốt để bà con góp ý chỉnh sửa, bổ sung những thiếu sót của hai tập sách nói trên.

Xin hoan nghênh và rất mong bà con nội ngoại, thân bằng quyến thuộc trong và ngoài nước
đọc, cộng tác và ủng hộ để trang web đạt được kết quả mong muốn.

Thay mặt Ban Đại Diện Họ Hoàng: HOÀNG HỮU HẠCH (Đ.14)

TRUY CẬP TRANG WEB:
www.hoangtocbichkhe.com

1/2

Chào Mừng bạn đọc đến với trang web họ Hoàng

LIÊN LẠC VỚI TRANG WEB QUA ĐỊA CHỈ MỚI:
Email: ngocphanglang@gmail.com
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