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THƯ MỤC VỤ  
CỦA ĐỨC CHA GIÁO PHẬN  

 
Kính gửi : Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, 

Quý Chủng sinh và toàn thể Anh Chị Em Giáo 
hữu Giáo phận Thái Bình. 

 

PHẦN I: THƯ MỤC VỤ 
V/v: XÂY DỰNG MỚI ĐẠI CHỦNG VIỆN  

THÁNH TÂM THÁI BÌNH 
 

Kính thưa:  Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý 
Chủng sinh và toàn thể Anh Chị Em Giáo hữu 
Giáo phận Thái Bình thân mến,  

Nhìn lại 85 năm về trước, ngày 09/3/1936 khi Giáo phận 
Thái Bình được chính thức thành lập, tách ra từ Giáo phận mẹ 
Bùi Chu, Giáo phận chưa có Toà Giám Mục, Chủng viện và các 
cơ sở cần thiết, nên sau khi được tấn phong Giám mục, Đức 
Cha Gioan Casado Thuận đã ngay lập tức bắt tay vào việc xây 
dựng các cơ sở cho Giáo phận. Chỉ sau một năm (9/1937), ngài 
đã khánh thành cơ sở đầu tiên là Chủng viện Mỹ Đức, gồm một 
tòa nhà ba tầng cao 14 mét, rộng 13 mét, dài 90 mét, thuộc xã 
Đông Hòa, thành phố Thái Bình. Đây là nơi đào tạo nhân sự 
chính và đầu tiên cho Giáo phận. 

Trước bao khốn khó, thử thách của thế chiến lần thứ hai và 
nạn đói kinh hoàng năm 1945, các Đấng bậc tiền bối của chúng 
ta - Đức cha Gioan Casado Thuận (1936-1941), Đức cha Santos 
Ubierna Ninh (1942-1954),  Đức cha Đaminh Maria Đinh Đức Trụ 
(1954-1982), Đức cha Giuse Maria Đinh Bỉnh (1982-1989), ĐHY 
Giuse Trịnh Văn Căn (1989-1990), Đức Cha Phanxicô Xaviê 
Nguyễn Văn Sang (1990-2009)…, đã không nản chí, sờn lòng, 
vẫn một niềm tin sắt son, phó thác, hoàn toàn cậy trông vào 
Chúa Quan Phòng và Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu. Các Ngài đã 
nhìn xa, trông rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết 
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của một Đại Chủng Viện cho Giáo phận, nên các Ngài đã hăng 
say bắt tay ngay vào việc xây dựng, sửa chữa và phát triển Đại 
Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình.  

Sau 85 năm thành lập, Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái 
Bình đã đem lại cho Giáo phận biết bao hoa thơm, trái ngọt, biết 
bao Giám mục đạo đức thánh thiện, biết bao linh mục hăng say 
nhiệt thành truyền giáo, biết bao chủng sinh, thầy giảng và giáo 
dân đạo đức, sốt sắng hăng say phục vụ Chúa và Giáo Hội trên 
mọi nẻo đường chông gai của sứ vụ truyền giáo ! 
 

+ Hiện trạng cơ sở Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình : 
Tuy nhiên, vì đã được xây dựng trên 85 năm, với vật liệu 

thô sơ, bằng vôi vữa, ít bê-tông, cốt sắt, nên hiện nay cơ sở đã 
xuống cấp trầm trọng, nhất là sau cơn bão năm 2012: nhiều chỗ, 
nhiều nơi đã bị hư hỏng, nhiều tường vách loang lổ, thấm nước, 
mục rỗng và không sử dụng lại được !   

Trong nhiều năm qua, Giáo phận đã có nhiều cố gắng và 
tốn kém để sửa chữa hay đại tu lại, nhưng tất cả đều không như 
ý muốn vì toàn bộ khung, xương cốt của ngôi nhà đã rệu rạo, 
không thể vá víu sửa chữa lại được nữa! Đây cũng là kết luận 
của Ban Xây dựng Giáo phận ! 

 

+ Cơ sở quá chật hẹp so với số lượng Chủng sinh : 
Hiện tại, Đại Chủng viện Thánh Tâm đã trở nên quá tải, 

không thể đáp ứng và tiếp nhận tất cả 183 Thầy Chủng Sinh của 
niên khóa 2019-2020:   

+ Khoa Triết    :   76 
+ Khoa Thần    :   36 
+ Chủng sinh Gioan Tiền Hô :   06   
+ Chủng sinh Lạng Sơn  :   02 
+ Tu sinh     :   30 
+ Thầy mãn trường   :   36  
+ Phó tế     :   07  
+ Tổng     :   183  
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+ Thách đố khó khăn, bất lợi cho việc đào tạo :  
Với nhiều nguyên nhân khó khăn nói trên, hơn 3 năm qua, 

cơ sở của Đại Chủng Viện đã không đủ chỗ để tiếp nhận tất cả 
các thầy Chủng Sinh, nên Ban đào tạo đã phải chia đôi Chủng 
sinh làm hai nơi để dạy và học: một nửa tại Mỹ Đức, một nửa tại 
Nhà Chung. 

 

Việc chia đôi này đã gây nên rất nhiều bất lợi và thiệt thòi 
cho Chủng sinh cũng như cho Ban đào tạo trong việc chu toàn 
nhiệm vụ của mình ! 
  

+ Đoàn kết hiệp nhất xây dựng mới Đại Chủng viện Thánh 
Tâm Thái Bình 

Trọng kính Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, 
Quý Chủng sinh và toàn thể Anh Chị Em Giáo hữu Giáo phận 
Thái Bình thân mến, 

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, không ai không biết công ơn 
sinh thành dưỡng dục của Mẹ Giáo phận - Đại Chủng viện 
Thánh Tâm Thái Bình ! 
Để tạ ơn Chúa và hướng đến kỷ niệm 85 năm thành lập, 
toàn Giáo phận Thái Bình chúng ta sẽ dâng lên Chúa một 
của lễ khiêm tốn nhưng đầy lòng chân thành biết ơn sâu 
đậm của toàn Giáo phận, đó là :  

"XÂY DỰNG MỚI ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH TÂM THÁI  BÌNH" ! 

Đây là trách nhiệm của toàn Giáo phận đối với Đại Chủng 
Viện như Giáo luật điều 233 nói :  

• "Toàn thể cộng đồng Kitô giáo có nghĩa vụ cổ động ơn 
gọi, hầu cung cấp đủ cho nhu cầu các tác vụ thánh 
trong toàn thể Giáo Hội. Nghĩa vụ này bó buộc cách 
riêng các gia đình Kitô giáo, các nhà giáo dục và đặc 
biệt là các Linh mục, nhất là các Cha sở. " 

• "Các Giám mục Giáo phận là những người quan tâm 
hơn cả về việc cổ động các ơn gọi, phải dạy cho giáo 
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dân của mình biết tầm quan trọng của thừa tác vụ 
thánh và sự cần thiết của các thừa tác viên có chức 
thánh trong Giáo Hội. " 

• "Các ngài hãy phát động và nâng đỡ các sáng kiến cổ 
động ơn gọi, nhất là qua các cơ sở đã được thành lập 
nhằm mục tiêu ấy." 

 

+ Trách nhiệm của toàn Giáo phận : 
Do ý thức và hiểu biết sâu xa về tầm quan trọng, lợi ích và 

sự cần thiết của Đại Chủng Viện, nên mọi người đều tha thiết 
quan tâm và mong mỏi, chớ gì việc xây dựng Đại Chủng Viện 
sớm được khởi công và hoàn  thành.  

Về cách thức đóng góp, trước hết xin được nhắc lại Giáo 
luật điều 263 : Mọi thành phần, cả Giám mục, linh mục đều phải 
đóng góp cho việc xây dựng chủng viện.  

• Điều 263 : "Giám mục Giáo phận, hoặc các Giám mục 
liên hệ nếu là chủng viện liên Giáo phận, phải đóng 
góp, dựa theo một giá biểu đã thỏa thuận, vào việc xây 
cất và bảo trì chủng viện, việc chu cấp cho các chủng 
sinh, thù lao cho các giáo sư và các nhu cầu khác của 
chủng viện". 

• Điều 264: "(1) Ðể đáp ứng các nhu cầu của chủng viện, 
ngoài tiền lạc quyên nói ở điều 1266, Giám mục có thể 
ấn định một ngân khoản đóng góp cụ thể trong Giáo 
phận”. 
"(2) Tất cả các pháp nhân thuộc Giáo Hội, kể cả pháp 
nhân tư, có trụ sở trong Giáo phận, phải đóng góp giúp 
chủng viện, trừ những pháp nhân nào chỉ sống nhờ tiền 
bố thí hoặc hiện có một cộng đồng sinh viên hay giáo 
sư nhằm cổ động cho lợi ích chung của Giáo Hội”.  
"Khoản đóng góp này có tính cách tổng quát, tương 
xứng với lợi tức của những người phải đóng góp và 
được ấn định tùy theo những nhu cầu của chủng viện". 
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Ngoài ra, điều 1266 còn nhắc đến cả nhà thờ, nhà nguyện 
Dòng tu bán công, đều được lạc quyên : 

• Điều 1266 : "Trong mọi nhà thờ và nhà nguyện, dẫu 
thuộc về dòng tu nhưng mở cửa cho công chúng, Bản 
Quyền sở tại có thể truyền một cuộc lạc quyên nhằm 
cho một công cuộc thuộc giáo xứ, giáo phận, quốc gia 
hay hoàn vũ. Tiền lạc quyên phải được cẩn thận gửi về 
phủ Giáo phận". 

 

+  Cách thức đóng góp xây dựng Đại Chủng Viện :   
Dựa theo tinh thần trên và để mọi thành phần Dân Chúa 

trong Giáo phận có thể và có cơ hội để chu toàn lòng yêu mến 
của mình đối với Đại Chủng viện Thánh Tâm, vậy xin Quý Đức 
Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý Chủng sinh và toàn thể 
Anh Chị Em Giáo hữu Giáo phận Thái Bình vui lòng chấp nhận 
cách thức đóng góp cụ thể như sau: 

• Mỗi tháng, xin mỗi gia đình hy sinh dành dụm ủng hộ 
cho Đại Chủng Viện tối thiểu từ 50.000 đồng trở lên. 

• Mỗi gia đình sẽ có một cuốn sổ nhỏ trong đó có : 
! một thư mục vụ của Đức Cha Giáo phận,  
! một mô hình Đại chủng viện mới,  
! một sổ ghi số tiền ủng hộ của từng gia đình. 

Vào tuần cuối tháng, các Thầy Chủng Sinh sẽ đến từng gia 
đình trong giáo xứ, giáo họ để nhận tiền ủng hộ của gia đình. 

 

Trọng kính Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, 
Quý Chủng sinh và toàn thể Anh Chị Em Giáo hữu Giáo phận 
Thái Bình thân mến, 

Để kết thúc thư mục vụ này, tôi có vài tâm sự, xin được cầu 
nguyện và chia sẻ với Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam 
nữ, Quý Chủng sinh và toàn thể Anh Chị Em như sau : nhân 
hôm nay 25/7/2019, tôi nhớ lại 10 năm trước, Tòa Thánh đã bổ 
nhiệm tôi về làm Giám mục chính tòa Giáo phận Thái Bình. Nay 
tôi đã gần 74 tuổi, với nhiều bệnh tật và đau ốm, thời gian còn lại 
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của sứ vụ Giám mục của tôi rất ngắn, và vì thế, tôi không nên  
nhận và khởi sự một công việc to lớn đầy thách đố và mệt mỏi 
đó là xây dựng mới Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình.  

Thật đúng vậy, tôi đã từ chối nhiều lần, nhưng cuối cùng 
trước những mong mỏi đầy khẩn khoản của nhiều người, đặc 
biệt của các Cha trong Ban tư vấn, các cha trong Đại Chủng viện 
và các chủng sinh, tôi đã 'bị thúc đẩy' hãy cố gắng lên, hãy can 
đảm lên, hy sinh tất cả cho Chúa và Giáo phận Thái Bình đến 
hơi thở cuối cùng. 

Xin Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý 
Chủng sinh và toàn thể Anh Chị Em Giáo hữu hãy thương cầu 
nguyện nhiều cho tôi, nâng đỡ tôi và cộng tác hết sức với tôi để 
Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình chúng ta sớm được khởi 
sự và hoàn thành như Lòng Chúa và mọi người mong muốn !   

 

Xin Thánh Tâm Chúa Giê-su, bổn mạng đệ nhất của Giáo 
phận và của Chủng viện, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù 
hộ các Giáo Hữu, các Thánh tử đạo quê hương Thái Bình và 
Hưng Yên, chúc lành và ban muôn phúc lộc cho Quý Đức Ông, 
Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý Chủng sinh và toàn thể Anh 
Chị Em Giáo hữu vì đã quảng đại, hy sinh, đóng góp ủng hộ cho 
công trình xây dựng Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình. 

 
Thái  Bình, ngày 25/7/2019 
Kỷ niệm 10 năm Tòa Thánh bổ nhiêm 
làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình  
+ Phê-rô NGUYỄN VĂN ĐỆ SDB 

  



7	

PHẦN II : MÔ HÌNH XÂY DỰNG ĐẠI CHỦNG VIỆN 
  

 Trọng kính Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, 
Quý Chủng sinh và toàn thể Anh Chị Em Giáo hữu Giáo 
phận Thái Bình thân mến, 

 
Chủng viện Thái Bình đã chọn Thánh Tâm Chúa Giê-su 

làm Bổn Mạng, có mục đích nhắc nhở toàn Giáo phận, cách 
riêng Ban Đào tạo, Ban Giáo sư, Linh mục và Chủng sinh, phải 
đào tạo các linh mục tương lai của Chúa cho Giáo Hội, hoàn 
toàn đặt trên nền tảng yêu thương, hy sinh, phục vụ theo gương 
Trái tim mục tử của Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường.  

 

Đây cũng là ý nghĩa chính của mô hình mới Đại Chủng 
Viện muốn nhắm đến khi chọn mô hình Trái Tim rộng mở của 
Chúa Giê-su. Ngài giang rộng đôi tay, mở rộng Trái Tim, ôm vào 
lòng tất cả những ai đáp lại ơn gọi của Ngài, để chính Ngài và 
cùng Ngài tự đào tạo huấn luyện mình trở thành nhũng mục tử 
sẵn sàng sống và chết cho đàn chiên của mình. 

 

10 năm dùi mài kinh sách dưới mái ấm Chủng viện Thánh 
Tâm Chúa Giê-su là một chặng đường dài đầy thử thách, vất vả, 
gánh nặng và lo âu, nhưng Thánh Tâm Chúa đã bảo đảm (Mt 
11,28-30) : "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, 
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy 
mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu 
và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi 
dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng". 
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PHẦN III 
CƠ CẤU TỔ CHỨC XÂY DỰNG MỚI  

CHỦNG VIỆN THÁNH TÂM THÁI BÌNH  
 

I. BAN TRÁCH NHIỆM CHÍNH   
1. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình 
2. Cha F. Ass. Nguyễn Tiến Tám: Tổng đại diện 
3. Cha Jos. Trần Xuân Chiêu: Chủ tịch Hội đồng Linh mục 
4. Cha Dom. Đặng Văn Cầu: Giám đốc Đại Chủng Viện 

Thánh Tâm  
5. Cha Fx. Ngô Văn Toan: Tổng quản lý - Quản hạt Thành phố   
6. Cha JB. Đỗ Bá Dương: Quản hạt Thái Thụy 
7. Cha Pet. Đinh Văn Hùng: Quản hạt Đông Hưng Yên 
8. Cha Vinc. Vũ Văn Hướng: Quản hạt Bắc Tiền Hải 
9. Cha Dom. Nguyễn Văn Thao: Quản hạt Nam Tiền Hải 
10. Cha Jos. Phạm Văn Thiện: Quản hạt Tây Hưng Yên 
11. Cha Hier. Nguyễn Ngọc Hinh: Quản hạt Đông Hưng 
12. Cha Jos.Trịnh Tiến Thành: Giám đốc Nhà Chung 

II. BAN KIẾN TRÚC   
1. Kỹ sư Hoàng Khôi Nguyên 
2. Kỹ sư Nguyễn Kim Sơn  
3. Kỹ sư Thọ 
4. Kts/ Cs: Dom. Nguyễn XuânThiếm 
5. Kỹ sư Dũng  
6. Kỹ sư Chí   

 

III. BAN TÀI CHÁNH :  
Nội dung : 
- Mỗi tháng, xin mỗi hộ gia đình ủng hộ tối thiểu 50.000 
đồng, cho việc xây dựng chủng viện Thánh Tâm Thái Bình.  
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- Vào khoảng tuần cuối tháng, các Thầy đặc trách sẽ đến 
từng giáo xứ và gia đình để nhận sự giúp đỡ và ký nhận 
sổ tiền ủng hộ. 

- Cha quản hạt và Cha xứ tích cực tạo điều kiện thuận lợi, 
chuẩn bị trước cho giáo dân để các Cha chủng viện đến 
dâng lễ riêng tại các giáo xứ theo lịch đã sắp xếp trước ! 

- Xin các Cha Linh hướng, đặc trách các Hội Đoàn và các 
Trưởng Hội đoàn, Dòng tu, cách riêng các hội đoàn lớn 
trong Giáo phận như :  
• Hội Đồng Giáo xứ,  
• Hội Con Đức Mẹ,  
• Hội Gia Trưởng, 
• Hội Huynh đoàn Đaminh,  
• Hội Lòng Chúa Thương Xót,  
• Hội Thánh Tâm,... 

Hãy có nhiều sáng kiến, dành dụm, hy sinh hãm mình như 
những đồng xu của người đàn bà góa dâng cúng xây dựng 
chủng viện ! Mẹ Tê-rê-xa Calcutta nói : " Không ai nghèo đến độ 
không có gì để trao ban, và cũng không ai giàu đến độ không nhận 
thêm được gì !" 
 

1.  Nhóm Bắc Tiền Hải  
• Trưởng : Cha Vinc. Vũ Văn Hướng  
• Phụ tá : 1 Thầy mãn trường 
• Số gia đình  

2.  Nhóm Nam Tiền Hải  
• Trưởng : Cha Dom. Nguyễn Văn Thao  
• Phụ tá : 1 Thầy mãn trường 
• Số gia đình  

3.  Nhóm Tây Hưng Yên  
• Trưởng : Cha Giuse Phạm Văn Thiện  
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• Phụ tá : 1 Thầy mãn trường 
• Số gia đình  

4.  Nhóm Đông Hưng Yên   
• Trưởng : Cha Phê-rô Đinh Văn Hùng   
• Phụ tá : 1 Thầy mãn trường 
• Số gia đình  

5.  Nhóm Đông Hưng  
• Trưởng : Cha Hier. Nguyễn Ngọc Hinh    
• Phụ tá : 1 Thầy mãn trường 
• Số gia đình  

6.  Nhóm Thái Thụy 
• Trưởng : Cha JB. Đỗ Bá Dương 
• Phụ tá : 1 Thầy mãn trường 
• Số gia đình  

7.  Nhóm Kiến Xương  
• Trưởng : Cha F.Ass. Nguyễn Tiến Tám   
• Phụ tá : 1 Thầy mãn trường 
• Số gia đình  

8.  Nhóm Thành Phố : 
• Trưởng : Cha FX . Ngô Văn Toan     
• Phụ tá : 1 Thầy mãn trường 
• Số gia đình  

9.  Nhóm vận động các giáo xứ :  
• Trưởng : Cha Đaminh Đặng Văn Cầu 
• Phó : Cha Giuse Mai Văn Diện  
• Số gia đình  

10. Nhóm các Hội Đoàn : 
• Trưởng : Cha Giuse Trịnh Tiến Thành và các Cha 

Linh hướng, Đặc trách các Hội đoàn. 



13	

• Trưởng Hội Đoàn :  
• Số thành viên :  

 

IV. BAN THƯỜNG TRỰC ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH (TT/ĐH) 
- Nguyên tắc chung: Những người có tên dưới đây đều 

thuộc Ban Thường Trực Điều Hành. 
o Mỗi người đều có nhiêm vụ và công việc riêng, nhưng 

không độc lập, độc quyền hay riêng biệt, mà liên kết, 
tổng hợp tất cả lại với nhau thành một khối đoàn kết, 
thống nhất trong quan điểm cũng như trong cách thức 
thực hiện. 

o Tránh cách làm việc xé lẻ, một mình, riêng tư hay phe 
nhóm, dễ gây chia rẽ và mất đoàn kết.  

o Ý thức trách nhiệm cao của mỗi cá nhân trong mọi 
việc. 

o Đồng trách nhiệm trong mọi việc chung. Tham dự họp 
bàn, trao đổi, lắng nghe góp ý chung của mọi người. 

o Có mặt đều đặn trong các cuộc họp chung.   
o Cần công khai trong cuộc họp tất cả mọi dự định, 

sáng kiến cá nhân, trước khi triển khai. 
o Không bàn tán, xì xào, phê bình, chỉ trích riêng tư. 

Nếu có gì không vừa lòng thì phát biểu ngay cách can 
đảm, không né tránh bằng việc cắt nghĩa xấu, nói sai 
sự thật, mất đoàn kết nội bộ. 

 

 

1. Linh hướng chỉ đạo : Đức Cha Giáo phận 
• Tất cả vì danh Chúa, vì lợi ích cho Giáo phận và phần 

rỗi các linh hồn. 
• Thánh ý Chúa trên hết : mọi người sẵn sàng bỏ ý 

riêng, đặt ý Chúa, lợi ích chung lên trên hết ! 
• Vui vẻ, sẵn sàng, mau mắn đón nhận và thực hành 

các kết luận, quyết định chung cuộc của cuộc họp. 
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2. Trưởng ban : Cha Giuse Trần Xuân Chiêu  
• Trách nhiệm triển khai các dự định, kế hoạch của toàn 

ban. 
• Thường trực hiện diện và chỉ đạo trên công trường. 
• Với sự cộng tác của mọi thành viên trong Ban TT/ĐH.  
• Phụ tá tổng thơ ký : 1 Thầy mãn trường 

 

3. Phó 1 : Cha Aug. Nguyễn Quang Huy + Cha Dom. Bích  
• Cộng tác với Ban TT/ĐH trong mọi việc của công 

trình, thường trực hiện diện - giám sát công trường. 
• Đối ngoại : giao dịch với các đối tác mua bán vật tư 
• Tìm thuê các tổ thợ 
• Phụ tá : Cha Dom. Bích và 1 thầy mãn trường 

 

4. Phó 2 : Cha Giu-se Trịnh Tiến Thành + Cha Dom. 
Bích + 1 Thầy mãn trường 

• Cộng tác với Ban TT/ĐH trong mọi việc của công 
trình, thường trực hiện diện - giám sát công trường. 

• Đối ngoại + đối nội : giao dịch với các đối tác mua bán 
vật tư 

• Tìm thuê các tổ thợ 
 

5. Phó 3 : Cha Dom. Nguyễn Văn Bích + 1 Thầy mãn trường   
• Cộng tác với Ban TT/ĐH trong mọi việc của công 

trình, thường trực hiện diện - giám sát công trường. 
• Đối ngoại: giao dịch + tìm thuê các tổ thợ 
• Mua bán vật tư 
• Ghi sổ sách thu chi vật tư 
• Phụ tá : 1 mãn trường - ghi sổ sách vật tư 
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6. Phó 4 : Cha Jos. Mai Trần Diện + 1 Thầy mãn trường 
• Cộng tác với Ban TT/ĐH trong mọi việc công trình, 

thường trực hiện diện - giám sát công trường. 
• Đối nội : quản lý, giám sát, tổ chức, phục vụ các tổ thợ 

trên công trường. 
• Trưởng kho vật tư + giao dịch + mua bán các vật tư   
• Điện nước 
• Phụ tá : 1 Thầy mãn trường - ghi sổ sách vật tư 

 

7. Phó 5 : Cha Aug. Đỗ Duy Đại : tổng quản lý vật tư + 
5 Thầy mãn trường  

• Chủ nhiệm văn phòng thường trực Xây dựng : 
 + Địa điểm : nhà xe 
 + Bàn ghế hội họp 
 + Máy móc, loa đài trên công trường 
 + Điện nước, tiếp khách 

• Quản lý kho xi măng : 1 Thầy mãn trường 
• Quản lý kho sắt thép : 1 Thầy mãn trường 
• Quản lý cát, đá, sỏi : 1 Thầy mãn trường 
• Quản lý các loại máy móc, dụng cụ xây dựng : 1Thầy 

mãn trường 
• Quản lý các kho : ghi số lượng, xuất nhập : 1 Thầy 

mãn trường 
 

8. Phó 6 : Cha Gioan Chu Văn Yên + Phó tế Vinc. Đoan 
+ 1 Thầy mãn trường 

• Đặc trách điều phối huy động công nhân Giáo phận.  
• Đặc trách quản lý tiền ủng hộ của các gia đình, các 

giáo xứ. 
• Điều phối lịch trình giáo dân ủng hộ công xây dựng. 
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• Thầy Phó tế Vinc. Đoan : thơ ký, đặc trách các sổ 
sách quyên góp, công nhân.  
 

9. Phó 7 : Cha Dom. Đặng Văn Cầu + Cha Gioan Chu Văn 
Yên + Cha Dom. Nguyễn Văn Bích  
• Nhiệm vụ : đi xin các ân nhân + công ty giúp đỡ 

Chủng viện. 
• Công ty : Cát các loại 
• Công ty : Gạch các loại  
• Công ty : Đá 
• Công ty : Sắt thép 
• Công ty : Xi Măng 
• Công ty : Gỗ 
• Công ty : Đồ dùng nội thất  

 

V.  BAN HẬU CẦN THƯỜNG TRỰC BẢO VỆ CÔNG TRƯỜNG  
1. Trưởng ban : Cha Giuse Mai Trần Diện 
2. Phó : Cha Aug. Đỗ Duy Đại và 5 Thầy mãn trường   

+ Hiện diện thường trực  
+ Ăn, ở, ngủ nghỉ, ngày và đêm tại công trường  
+ Phụng vụ cả nhóm   

3. Công tác hậu cần nội bộ  
+ Đi chợ/ Nấu ăn  
 

VI. BAN ĐẶC TRÁCH CÁC TỔ THI CÔNG  :  
1. Ban giám sát : 

+ Cha Giuse Trần Xuân Chiêu + Thầy Phó tế Trịnh 
+ Cha Aug. Nguyễn Quang Huy + Thầy Dom. Thiếm 

2. Ban Trách nhiệm các Tổ thợ : 
- Trưởng : Cha Giuse Trịnh Tiến Thành   
- Phó 1 : Cha Dom. Nguyễn Văn Bích 
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- Phó 2 : Cha Giuse Mai Trần Diện  
- Nhiệm vụ : 

+ Tìm hiểu, thuê các thợ cao cấp giám sát, thi công, 
điều hành thợ 

+ Hợp đồng các Tổ trưởng giám sát thi công  
+ Hợp đồng với các thợ phổ thông  
+ Các tổ tự nấu ăn   
+ Các tổ xa muốn nghỉ lại đêm,... 

3. Nhóm thợ cốp - pha  
+ Người đặc trách : 
+ Số thợ chính : 
+ Số lao động giáo dân ủng hộ công :  
+ Ước tính công việc :  
+ Dự chi vật liệu và công thợ chính : 
+ Dự kiến thời gian cần để hoàn thành 

4. Nhóm thợ đúc cột bê-tông  
+ Người đặc trách : 
+ Số thợ chính : 
+ Số lao động giáo dân ủng hộ công :  
+ Ước tính công việc :  
+ Dự chi vật liệu và công thợ chính : 
+ Dự kiến thời gian cần để hoàn thành 

5. Nhóm thợ làm sắt  
+ Người đặc trách : 
+ Số thợ chính : 
+ Số lao động giáo dân ủng hộ công :  
+ Ước tính công việc :  
+ Dự chi vật liệu và công thợ chính : 
+ Dự kiến thời gian cần để hoàn thành 



18	

6. Nhóm thợ xây  
+ Người đặc trách : 
+ Số thợ chính : 
+ Số lao động giáo dân ủng hộ công :  
+ Ước tính công việc :  
+ Dự chi vật liệu và công thợ chính : 
+ Dự kiến thời gian cần để hoàn thành 

7. Nhóm thợ tô trét   
+ Người đặc trách : 
+ Số thợ chính : 
+ Số lao động giáo dân ủng hộ công :  
+ Ước tính công việc :  
+ Dự chi vật liệu và công thợ chính : 
+ Dự kiến thời gian cần để hoàn thành 

8. Nhóm thợ ốp gạch nền nhà  
+ Người đặc trách : 
+ Số thợ chính : 
+ Số lao động giáo dân ủng hộ công :  
+ Ước tính công việc :  
+ Dự chi vật liệu và công thợ chính : 
+ Dự kiến thời gian cần để hoàn thành 

9. Nhóm thợ mộc  
+ Người đặc trách : 
+ Số thợ chính : 
+ Số lao động giáo dân ủng hộ công :  
+ Ước tính số lương cửa ra vào, cửa sổ  
+ Dự chi vật liệu và công thợ chính : 
+ Dự kiến thời gian cần để hoàn thành 

10. Các thợ khác có khả năng :   
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VII. BAN VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ 
1. Trưởng ban : Cha Fx. Ngô Văn Toan  
2. Phó 1 :  Cha Dom. Đặng Văn Cầu  
3. Phó 2 : Cha Gioan Chu Văn Yên  
4. Quản lý + ghi sổ sách : Thầy Phó tế Vinc. Đoan 
5. Trách nhiệm : 

o Tổ chức hài hòa viêc kêu gọi xin các gia đình giúp đỡ. 
o Điều phối các chủng sinh đi thu nhận sự ủng hộ. 
o Đặc trách quản lý tiền ủng hộ của các gia đình, các 

giáo xứ. 
o Điều phối lịch trình giáo dân ủng hộ công xây dựng. 

 
SỔ GIA ĐÌNH ỦNG HỘ XÂY DỰNG ĐẠI CHỦNG VIỆN  

 
GIA ĐÌNH : ...................................................................................  
GIÁO HỌ/GIÁO KHU: ..................................................................  
GIÁO XỨ : ................................ GIÁO HẠT: ................................  

 

Tt Ngày/tháng Số tiền ủng 
hộ 

Gia đình ký 
nhận 

Người nhận 
ký tên 

01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
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10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     

	


