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Mỗi người ai cũng có một gia đình. Gia đình là tổ ấm, là cái nôi của xã hội. Gia 

đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, từ đó 

góp phần xây dựng một đất nước văn minh, giàu đẹp. Hiểu được tầm quan trọng của 

gia đình đối với việc xây dựng, phát triển đất nước, Chính phủ chọn ngày 28/6 hàng 

năm là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các 

cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây 

dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trải qua nhiều thời kỳ từ dựng nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nước và cho 

đến nay, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị 

tốt đẹp. Những giá trị truyền thống quý báu như: lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu 

thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu nghĩa, thủy chung, hiếu học, cần cù sáng tạo, bất khuất, 

kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách... đã được các thế hệ gia đình Việt Nam 

gây dựng và giữ gìn, vun đắp và phát huy, để lại cho chúng ta hôm nay và con cháu 

mai sau. 

Tuy nhiên, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gia đình cũng phải đối 

mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của nền kinh tế thị trường và lối sống 

thực dụng, ích kỷ, đề cao tự do cá nhân đang tác động mạnh đến giá trị truyền thống 

và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình. Nhiều tệ nạn xã hội: trẻ em bị xâm hại tình 

dục, trẻ em vi phạm pháp luật, tình trạng bạo lực gia đình, việc ly hôn, tảo hôn ảnh 

hưởng không nhỏ đến gia đình và xã hội. Thời đại kinh tế thị trường đã đẩy khoảng 

cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng rộng ra, sâu hơn; mối liên kết giữa các 

mối quan hệ trong gia đình ngày càng lỏng lẻo. Không khí đầm ấm trong gia đình vì 

thế mà dần dần bị ảnh hưởng. Những bữa cơm cả gia đình quây quầng bên nhau ngày 

càng ít đi.  Xã hội càng phát triển càng kéo theo nhiều hệ lụy. Sự phát triển nhanh 



chóng và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra nhiều thách thức đối với 

đất nước Việt Nam nói chung và với công tác gìn giữ, phát triển, xây dựng gia đình 

Việt Nam nói riêng. Nhiệm vụ đặt ra cho xã hội, cho mỗi người là phải xây dựng con 

người mới gắn liền với việc phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống. 

Chúng ta vừa lao động sản xuất tạo ra nhiều của cải cho gia đình và xã hội, vừa phải 

quan tâm, chăm sóc gia đình để các truyền thống quí báu của dân tộc: lễ phép, kính 

trên nhường dưới…. không bị mai một. Có như thế xã hội chúng ta mới thực sự tươi đẹp.  

Sinh thời Bác Hổ đã khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia 

đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội 

mới tốt”. Chính vì thế, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác gia đình, góp 

phần nâng cao đến đời sống vật chất và tinh thần của mọi gia đình. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được chính phủ triển 

khai đã thực sự tác động tích cực vào đời sống kinh tế - xã hội, lối sống nếp sống ở 

khắp các cả vùng đô thị lẫn nông thôn góp phần phát huy dân chủ cơ sở, ổn định chính 

trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.  

Để gia đình trở thành bến đỗ bình yên hạnh phúc, là nơi duy trì được bản sắc văn 

hoá của dân tộc các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, nâng niu các giá trị 

chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam, phải dành thời gian quan tâm, giúp đỡ 

nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường lành mạnh. Ông bà, cha mẹ phải là tấm gương 

trong việc giáo dục con cháu. “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, ngoan 

hiền”. Mỗi gia đình dù bận bịu công việc tới đâu cũng cần thời gian duy trì những bữa 

cơm gia đình. Điều đó sẽ làm tăng sự hiểu nhau, cảm thông và sẻ chia 

"Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có 

được cả hai, đó là hạnh phúc". Đúng vậy, gia đình là nơi bình yên và an toàn nhất trong 

cuộc đời của mỗi chúng ta. Gia đình chính là nơi đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng 

nhân cách của con người. Chỉ có ở gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình 

yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Một mái ấm hạnh phúc, có lẽ đó là một ước mơ 

đời thường mà cũng sâu xa nhất của mỗi con người.  



Để gia đình thực sự là nền tảng cho xã hội, mỗi cá nhân và gia đình cần: Giữ gìn 

và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình; Phòng chống bạo lực 

gia đình; thực hiện bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

trẻ em, tạo ra những sân chơi lành mạnh giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí 

tuệ. Mỗi chúng ta cần nhận thức được vai trò hết sức quan trọng của gia đình trong sự 

phát triển chung của toàn xã hội. Gia đình có ổn định thì cộng đồng và xã hội mới ổn 

định và phát triển. Các chính sách kinh tế - xã hội cần phải quan tâm tới những tác 

động đối với đời sống của mọi gia đình. 

Đối với mỗi cá nhân người Việt Nam, gia đình thực sự là cội nguồn của mọi 

thành công, là điểm xuất phát và nơi nương tựa để vượt qua mọi khó khăn trong công 

việc và cuộc sống. Gia đình cũng là chốn nương náu cuối cùng của cuộc đời mỗi con 

người. Khi đạt được thắng lợi hay thành công, sau chúng ta là gia đình. Khi gặp khó 

khăn hay thất bại, gia đình là nơi đem lại hy vọng và nghị lực. Gia đình Việt Nam luôn 

là nơi bình yên của mỗi người. Sự giáo dục, chăm sóc, thương yêu của gia đình, sự vun 

đắp, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho các thế hệ sau đã, đang và sẽ vẫn là nguồn lực to 

lớn cho sự trưởng thành của mỗi cá nhân, thúc đẩy mỗi cá nhân phải có trách nhiệm 

nhiều hơn đối với gia đình và Tổ quốc. Trẻ cậy cha, già cậy con là triết lý sống quý giá 

từ ngàn đời nay của dân tộc ta để lại. Đất nước phát triển, Tổ quốc vững bền không thể 

tách rời với gia đình yên ấm, con người hạnh phúc. 


