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Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan
trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát
huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục
vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại
và phát triển đều phải biết chăm sóc và phát triển gia đình.
Ngày gia đình Việt Nam 28/6 là ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình Việt với
thông điệp “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
của dân tộc”. Gia đình được xem là tổ ấm, là nơi mang lại giá trị của sự hạnh phúc,
sự hài hòa trong đời sống của mỗi thành viên, mỗi công dân của xã hội. Hơn nữa,
gia đình còn là nơi thiêng liêng nhất để thể hiện tình cảm giữa vợ - chồng, cha mẹ con cái. Ngày gia đình Việt Nam là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến
nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, những cặp vợ
chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia
đình hạnh phúc. Sự hạnh phúc của một gia đình là tiền đề để hình thành nên nhân
cách của một con người. Vì vậy muốn xây dựng xã hội thì phải xây dựng gia đình
tốt. Hồ chủ tịch nói: “Gia đình tốt thì xã hội tốt, nhiều gia đình tốt cộng lại thì làm
cho xã hội tốt hơn”.
Như vậy, gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát
triển của xã hội. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát
triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp đã góp phần xây dựng bản sắc văn hóa

dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương,
yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo
trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được
gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng
nước và giữ nước. Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn
vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, là dịp để các gia đình
giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát
triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế.
Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có
nhiều thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình
vẫn là một nhân tố vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tếxã hội của đất nước. Để gia đình trở thành bến đỗ bình yên hạnh phúc và là nơi duy
trì được bản sắc văn hoá, đồng thời tiếp thu được cái hay, cái mới thì các thành
viên trong gia đình phải biết tôn trọng lẫn nhau, biết nâng niu các giá trị chuẩn mực
của gia đình truyền thống Việt Nam đồng thời phải dành thời gian quan tâm, giúp
đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường lành mạnh nhằm phát triển và nâng cao
chất lượng cuộc sống của gia đình.
Ngày nay, lĩnh vực gia đình và văn hóa gia đình đang đứng trước những
thách thức của tiến trình hội nhập. Nước ta đang trên đường công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, sự giao lưu và hội nhập đã đem đến cho gia
đình Việt Nam nhiều cơ hội để có điều kiện phát triển kinh tế, giao lưu hội nhập
với các nền văn hóa tiên tiến, văn minh của các nước.
Song, bên cạnh những mặt tích cực đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề tác động
đến đời sống gia đình Việt Nam, làm cho gia đình Việt Nam đang đứng trước
nhiều thử thách. Cuộc sống của xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của các

thành phần kinh tế đã ở một góc độ nào đó đã phá vỡ nền nếp gia phong đạo đức
của gia đình truyền thống Việt Nam. Mâu thuẫn xung đột giữa các thế hệ về phép
ứng xử, lối sống và vấn đề chăm sóc người cao tuổi đang đặt ra những thách thức
mới. Tình trạng bạo lực trong gia đình, bạo lực học đường có chiều hướng ngày
càng gia tăng mạnh mẽ đến mức báo động.
Với thông điệp truyền thông “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của dân tộc”, ngày gia đình Việt Nam năm nay không thể tổ
chức các hoạt động giao lưu chia sẻ cùng nhau do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Thay vào đó, Văn phòng khoa Sư phạm đã thực hiện trao đổi về “Vai trò của phụ
nữ trong gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc” qua những kênh thông tin
như Zalo, email hoặc trao đổi trực tiếp để viên chức cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm
cuộc sống hàng ngày của mình, ví dụ chia sẻ về cách chăm sóc và nuôi dạy con và
vai trò của người phụ nữ trong gia đình.

