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Là một thành viên của một gia đình nhỏ gồm bốn người, gần 30 năm công tác tại 

Trường Đại học Cần Thơ, tôi đã cảm nhận được rất nhiều điều ấm áp, hạnh phúc từ gia 

đình và nhà Trường đã lan tỏa trong tôi những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, 

cũng như đề cao các chuẩn mực đạo đức lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của 

mái ấm gia đình Việt. Nhất là thông điệp Phòng chống bạo lực trong gia đình cũng đã 

lay động trong tôi những trăn trở đối với các hành vi bạo lực đã xảy ra. 

Tôi thường chia sẽ với mọi người chung quanh rằng: Ở nhà là một gia đình nhỏ 

ấm áp thân thương, khi đến nơi làm việc, đó là một gia đình lớn thân thiện trìu mến với 

bao ngọt ngào được lưu giử trong tôi. Tôi rất hạnh phúc khi được sống trong ba gia 

đình lớn là: gia đình Công nhân, gia đình Quân đội và nay là gia đình Đại học Cần Thơ. 

Làm sao tôi quên được những năm tháng khi đất nước còn khó khăn, những năm tháng 

là công nhân, là Quân Tình nguyện Việt Nam làm Nghĩa vụ Quốc tế giúp bạn trở về 

cống hiến cho xã hội và tiếp tục công tác trong trường Đại học Cần Thơ. Ở đâu cũng 

là mái ấm gia đình của tôi. Làm sao tôi quên được những lần sốt rét run nẩy cả người, 

đồng đội phải ôm ghì tôi xuống để truyền hơi ấm, rồi bón cho tôi từng thìa cháo với 

muối dưới cơn mưa rừng. Nếu không là gia đình thì làm sao có được những giây phút 

cảm động như thế? 

Nhớ những năm tháng khi đất nước trở mình xây dựng kinh tế, tôi là một công 

nhân bám trụ công trình xây dựng nhà máy Rau quả Đông lạnh Hậu Giang do Nhật thi 

công và bàn giao để vận hành. Những buổi chiều nhớ nhà, anh em cùng leo lên giàn 

ngưng tụ nhìn về phía quê nhà rưng rưng nước mắt, rồi anh em cùng chia sẽ động viên 

với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không xem nhau là gia đình thì có động viên an 

ủi lẫn nhau như thế không? 

Rồi tôi cũng có gia đình, một mẫu người mà tôi đã từng mơ ước: Ngoan, dịu hiền, 

đảm đang và hiểu biết. Năm tôi 1990 lập gia đình, có nhiều khó khăn bủa vây. Nhưng 

mỗi nhân tố đều biết cách vượt qua để yêu thương sưởi ấm gia đình mình. Chia sẽ cho 

nhau, quan tâm với nhau từ những việc nhỏ nhất. Trong cuộc sống, chúng tôi đều tôn 

trọng lẫn nhau, khi thực hiện một việc gì đó sẽ bàn bạc với nhau, tìm ra những biện 

pháp tối ưu để đi đến thống nhất thực hiện. Hoàn toàn bình đẳng giới. Tôi nghỉ rằng 

khi hạnh phúc đến với mọi gia đình, trên thuận dưới hòa, yêu thương lan tỏa thì chắc 

chắn một điều: Bạo lực gia đình sẽ không bao giờ xảy ra, từ đó dẩn đến những vụ án 

hình sự sẽ giảm dần. Yêu thương nhau, cho nhau không hết thì hà cớ gì phải làm cho 
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nhau đau. Phải không quý vị? Trong thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông 

đã giảm bớt những vụ kiện ly hôn mà nguyên nhân chính là do bạo lực gia đình gây ra. 

Ngày gia đình Việt Nam là một ngày lễ tôn vinh gia đình Việt, là ngày mọi người 

trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không 

có cha mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng 

gió để có một gia đình hạnh phúc "Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và 

hạnh phúc". 

Khi con tôi vào lớp một, những bữa cơm chung trong gia đình như một điều tất 

yếu không thể thiếu. Những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương tràn ngập tiếng cười, 

những câu chuyện trong lớp, những buồn vui nơi công sở được của vợ chồng con cái 

tuôn trào bất tận. Rồi những khi rảnh rỗi, gia đình tôi đèo nhau trên chiếc Cup 81 kim 

vàng rong rủi ra vùng ngoại ô để giải trí, để cập nhật kiến thức cho con tôi bằng hình 

ảnh thực tế như Trùng trùng điệp điệp, nước ngập lé đé, con Trâu… đó là những yêu 

thương vun đắp, bồi dưỡng cho hạnh phúc gia đình để gia đình luôn luôn lung linh như 

ca khúc “3 ngọn nến” của ca sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ đã hát. 

Từ những giá trị cốt lõi đó gia đình tôi đã góp phần xây dựng nhân cách cho con 

thông qua việc giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Lấy ông bà, cha mẹ làm mẫu 

mực để uốn nắn con cháu thảo hiền, với quan niệm gia đình là trường học đầu tiên để 

hình thành nhân cách cho con. Những lần đi làm, thấy không khí lễ trao học bổng tốt 

nghiệp tại khuôn viên Hội trường Rùa trường Đại học Cần Thơ, vợ chồng thường tâm 

sự với con (khi đó đã học xong chương trình đại học tại TP.HCM) với một ước mơ rất 

nhỏ nhoi: Được chụp hình cùng con trong ngày lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Cần 

Thơ, được như thế là mãn nguyện rồi. Với một sự yêu thương cha mẹ vô bờ bến trong 

một gia đình đơn giản. Con tôi đã vượt qua khó khăn áp lực công việc, đòi hỏi khắt khe 

chương trình đào tạo để thực hiện mơ ước của cha mẹ.  

Ngày 15/06/2019, gia đình tôi đã hạnh phúc khi cùng nhau chụp hình trước Hội 

trường Rùa trong ngày trao bằng Tiến sĩ - Thạc sĩ năm 2019 đợt 1. Thế là mơ ước được 

chụp hình cùng con trong ngày lễ trao bằng trước Hội trường Rùa đã trở thành hiện 

thực. Với tôi, đó là sự trả ơn ngọt ngào của con tôi, là một hạnh phúc lớn lao của gia 

đình tôi, là sự cố gắng của con, là sự hy sinh của cha mẹ để có một gia đình hạnh phúc 

như hôm nay. 

Đến hôm nay, gia đình đã có thêm 1 thành viên mới, có nghĩa là tăng thêm tiếng 

cười trong mỗi bữa cơm gia đình, tăng thêm sự chờ đợi khắc khoải khi trong nhà thiếu 

một ai đó, hoặc bùng nổ khi một ai đó trong gia đình mang đến những niềm vui bất 

ngờ. Rồi cuộc đời lại lặng lẽ trôi qua, như sông Tiền sông Hậu mang nặng phù sa bồi 

đắp hai bên bờ trước khi đổ ra biển Đông bao la. Những giá trị gia đình tốt đẹp đó sẽ 

được lưu giử, bảo tồn để truyền lại cho các thế hệ mai sau. 
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Sau 20 năm được ghi nhận, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã trở thành ngày truyền 

thống, có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Đây cũng là ngày thắp lên tinh 

thần hướng về gia đình, hướng về tổ tiên - qua đó nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, 

những giá trị nhân văn cao quý của dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã trở thành 

ngày ghi nhớ và phát huy truyền thống, nề nếp, gia phong; đánh thức mỗi người suy 

ngẫm sâu sắc hơn và hành động thiết thực hơn để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, 

hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của Gia đình và của Tổ quốc. 

Cùng với sự phát triển của đất nước, Ngày gia đình Việt Nam cũng dần trở thành 

ngày hội trên mọi miền của Tổ quốc, một nét đẹp văn hóa - nơi mà tình yêu thương và 

chia sẻ được tôn vinh và lan tỏa. Các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam ngày 

càng được tổ chức phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút sự tham gia 

của đông đảo người dân. 

Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và 

bảo vệ gia đình. 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 xây dựng con 

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

Xin mượn lời ca khúc: Ba ngọn nến lung linh để kết thúc bài viết này. 

  Ba là cây nến vàng 

  Mẹ là cây nến xanh 

  Con là cây nến hồng 

  Ba ngọn nến lung linh 

  Thắp sáng một gia đình…/. 

Cần Thơ, ngày 13 tháng 06 năm 2021. 


