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Ngày Gia đình Việt Nam năm nay (28/6/2021) rơi vào thời điểm dịch Covid-

19 đang bùng phát trở lại, những biện pháp phòng, chống dịch đang được siết chặt. 

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và lãnh đạo của đơn vị, 

tôi và những người thân trong gia đình đã không hẹn tập trung về quê nhân ngảy Gia 

đình Việt Nam như những năm không có dịch bệnh. Không thể cùng nhau họp mặt 

tại quê nhà, không cùng các anh, chị tụ tập để nấu một bữa cơm gia đình cùng cha, 

mẹ…đang ngồi chờ đến giờ nhận ca trực, tôi vội nghĩ đến việc không về quê thì có 

thể gởi lời chúc đến những người thân yêu trong gia đình, thế là tôi đã lên mạng để 

tìm kiếm những lời chúc Ngày Gia đình Việt Nam hay để có thể gởi cho những người 

thân của mình. Tôi xin giới thiệu để mọi người có thể đọc nó…để cảm nhận về Ngày 

gia đình thời Covid không thể tụ tập. Xin trích dẫn những lời chúc hay để mọi người 

cùng tham khảo: 

- Ngày Gia đình Việt Nam, con muốn gửi lời chúc tới những người quan trọng nhất 

đối với con, đó chính là ba mẹ. Chúc cho gia đình ta luôn luôn hạnh phúc! 

- Hôm nay là Ngày Gia đình Việt Nam. Mong cả gia đình mình luôn được vui vẻ hạnh 

phúc bên nhau, vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống! 

- Nhân Ngày Gia đình Việt Nam con chúc bố mẹ không chỉ ngày hôm nay mà cả 364 

ngày còn lại của năm luôn hạnh phúc! 

- Hôm nay là Ngày Gia đình Việt Nam nhưng con lại không thể về nhà được. Ở nơi 

xa con chúc bố mẹ, ông bà luôn được mạnh khỏe, vui cười. Xong việc con sẽ về thăm 

mọi người ạ! 

- Ngày gia đình Việt Nam sắp đến rồi, con chúc bố mẹ ngày càng mạnh khỏe, luôn tự 

hào về chúng con bố mẹ nhé! 



 - Nhân Ngày Gia đình Việt Nam con chúc ba mẹ thật nhiều niềm vui, mọi khó nhọc 

sẽ vơi bớt đi và con chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi, gia đình mình mãi mãi được hạnh 

phúc bền lâu! 

- Tuy con chưa bao giờ nói ra nhưng trong ngày đặc biệt này, con muốn nói rằng ba 

mẹ ơi, con yêu ba mẹ nhiều lắm! 

- Ngày đặc biệt này con lại bận mất rồi, con không về bên cha mẹ được nhưng con 

mong cha mẹ luôn dồi dào sức khỏe, luôn ở bên động viên con trên bước đường đời. 

Con yêu bố mẹ nhiều lắm! 

- Cho dù con có đi đâu, làm gì, và gặp những khó khăn như thế nào, gia đình mình 

vẫn luôn là nơi để nhớ, để yêu thương và là chỗ dựa vững chắc cho con. Con cảm ơn 

bố mẹ đã luôn yêu thương che chở con! 

- Hôm nay là Ngày Gia đình Việt Nam nhưng con lại không thể về nhà được. Ở nơi 

xa con chúc bố mẹ, ông bà luôn được mạnh khỏe, vui cười. Con luôn yêu thương và 

nhớ đến mọi người! 

…… 

Nếu không có điều kiện sum họp cùng người thân trong Ngày Gia đình Việt 

Nam (28/6), chúng ta có thể trao nhau những lời chúc đầy ý nghĩa như những lời 

chúc đã liệt kê ở trên. Kính chúc mọi người vui, khỏe để giữ gìn hạnh phúc và giữ gìn 

nề nếp, gia phong của từng gia đình nhằm trân trọng, bảo tồn những giá trị truyền 

thống văn hóa Việt Nam trong gia đình chúng ta. 

 

 

 

 


