CÙNG CHUNG TAY GIỮ GÌN HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH ĐỂ BẢO
TỒN NHỮNG GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA VIỆT NAM
Lê Thành Nhân
Công đoàn Phòng Công tác Chính trị
“Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” là chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam
năm nay (28/6/2021), với các thông điệp như: “Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi
nhà bạn; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; Gia đình là nơi bảo
tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc; xây dựng nhân cách người Việt Nam từ
giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng xã hội an toàn, lành mạnh; yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; ông
bà, cha mẹ mẫu mực - con c háu thảo hiền; “Gia đình là pháo đài, thành viên gia đình
là chiến sĩ trong phòng, chống dịch bệnh” nhằm nhắc nhở tất cả mọi người hãy quan
tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; xây dựng mối quan hệ gia
đình, bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tôn vinh những
giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Đây cũng chính là cách để giữ gìn hạnh
phúc và giữ gìn nề nếp, gia phong của mỗi gia đình nhằm trân trọng, bảo tồn những giá
trị truyền thống văn hóa Việt Nam.
Vì xã hội văn minh, vì một gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, chúng
ta hãy cùng nhau tích cực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình
và Ngày gia đình Việt Nam (28/6); cùng chung tay giữ gìn và phát huy truyền thống
văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình; tổ chức gặp mặt, sum họp các thành viên trong
gia đình nhằm ôn lại truyền thống, nề nếp, gia phong là điều hết sức cần thiết và ý
nghĩa, việc này giúp gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, để từng bước đưa
“Ngày gia đình” vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả,
được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam.

