
Thông báo đến tất cả bà con họ Cao-Xuân

Đáp lại nguyện vọng mong mỏi của bà con cháu chắt họ Cao-Xuân sau bao nhiêu năm chờ đợi, 
BLLH Cao-Xuân đã mua đất, và đưa ra kế hoạch khẩn trương triển khai xây dựng nhà thờ cho cụ 
Cao. 

Gần đây UBND xã DIỄN THỊNH đề nghị không nên để đất lưu không lâu  ngày, vì trong thời gian 
qua đã có đơn từ của các dòng họ khác đề nghị được mua đất trong khu vực quy hoạch nhưng không 
được giải quyết, họ đã gây phiền hà cho chính quyền, vì vậy BLLH Cao-Xuân đã họp và quyết định 
thực hiện dự án này. 
       
Lễ động thổ được BLLHC ao-Xuân, UBND xã và bà con Cao-Xuân ở quê tổ chức trọng thể, cẩn 
thận, chu đáo và tiết kiệm vào ngày 31 tháng 10 năm 2015 tức là 19 tháng 9 năm Ất Mùi.

Đến hôm nay 20 tháng 11 năm 2015 chúng ta đã làm xong phần móng bằng đá hộc, đang dựng côp - 
pha để đổ các cột cái và cột con, ... hy vọng nếu không có gì trục trặc bất khả kháng thì cố gắng xong 
phần thô, đổ xong mái và dán ngói hài trước tết Nguyên Đán. 

Theo bản vẽ chi tiết thì riêng phần nhà thờ chúng ta phải chuẩn bị tiết kiệm tối đa cũng phải có 
khoảng 70000 usd ,trong khi đó quỹ họ, sau khi đã trừ tiền mua 1000m2 đấ , chúng ta chỉ còn 
400.000.000vnd (20000usd). Tất cả 4 thành viên trong BLLH Cao-Xuân, ngoài chuyện lo toan công 
việc chung sẽ cố gắng bằng mọi cách có thể chuẩn bị đóng góp công đức thêm mỗi người 40 - 50 000
000vnd (2500usd). Như vậy quỹ sẽ có khoảng 600 000 000vnd (30 000usd). 

Với số tiền trên chúng ta chỉ đủ làm xong móng , dựng các cột cái côt con , đổ xong mái và dán ngói 
hài.... Vì vậy đây là một vấn đề mà BLLH Cao-Xuân trong nước không thể dễ gì mà làm được, nếu 
không có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng tộc họ Cao-Xuân trong nước cũng như ở nước  
ngoài, nội tộc cũng như ngoại tộc gần xa. 
        
BLLH Cao-Xuân xin thoơng báo kêu gọi các con, các cháu, và các thế hệ hậu duệ của cụ Cao-Xuân 
Dục, vì trách nhiệm cha ông, truyền thống danh gia vọng tộc, ơn nghĩa tâm linh, uống nước nhớ 
nguồn, hãy chung sức chung lòng, bảo ban bàn thảo chu đáo, tiết kiệm tiêu pha xa xỉ, để dành tiền 
gửi về sẻ chia gánh vác trách nhiệm cùng với BLLH Cao-Xuân trong nước, để chúng ta cố gắng hết 
sức hoàn thành thật tốt công trình rất hệ trọng này của dòng họ.

Đáp ứng lòng mong mỏi của biết bao cháu con mấy đời, xem như đây là thành quả ghi dấu ấn của các
con cháu, chắt - mãi mãi đến mai sau hòng đền đáp ơn sâu nghĩa nặng  đối với các bậc tiền nhân đã 
có công sinh thành dựng xây và làm rạng rỡ cho một vọng tộc nổi tiếng danh giá một thời này !
        
Mọi sự đóng góp, công đức trong giai đoạn hiện nay, ít nhiều tùy tâm, nhưng cần mọi người khẩn 
trương nhanh chóng, càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó, để BLLH Cao-Xuân có cơ sở căn cứ 
vào số tiền đã và sẽ có triển khai các kế hoạch tiếp theo cho dự án.

Mọi thông tin công đức vào quỹ họ đã có trong www.caoxuan.com. Sau này khi công trình hoàn 
thành , BLLLH Cao-Xuân sẽ có bản tài chính công khai toàn bộ , rất mong được bà con họ mạc hết 
sức tin tưởng vào BLLH Cao-Xuân, tích  cực hưởng ứng đợt kêu gọi công đức đóng góp này. 
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