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Gia đình- hai từ quen thuộc nhưng rất đỗi thân thương. Đã từ lâu gia đình được
coi là tế bào của xã hội, là tổ ấm mang lại các giá trị hạnh phúc, sự hài hòa trong đời
sống của mỗi thành viên, là cầu nối giữa các cá nhân với xã hội. Vì thế, nhằm để lan
tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nhân kỉ niệm 20 năm Ngày
gia đình Việt Nam và đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tôi xin nhiệt
liệt hưởng ứng với chủ đề “ Gia đình bình an- xã hội hạnh phúc”.
Nếu ngày 04 tháng 05 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 72/QĐ/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, thì
năm 2021 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy vai trò trọng điểm của gia đình
trong Tháng hành động quốc gia chống bạo lực gia đình.
Ngày nay, trong thời kì thi đua xây dựng đất nước, chức năng gia đình có nhiều
sự biến đổi để phù hợp với thời đại số. Nhưng thực tế, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên
hạnh phúc, là nơi duy trì được bản sắc văn hoá, đồng thời tiếp thu được cái hay, cái
mới, các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, 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 ngăn chặn các tệ nạn xã hội.
Với chủ đề năm nay, ba thông điệp lớn được Thủ Tướng Chính Phủ chú trọng
nhằm tuyên truyền sâu rộng đến người dân bao gồm: Thứ nhất, phòng, chống bạo lực
gia đình, bình đẳng trong gia đình. Thứ hai, về văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo
dục gia đình. Thứ ba, thông điệp về công tác gia đình.
Thực sự trong những năm vừa qua, tình trạng bạo lực và bình đẳng trong gia đình
đã trở thành vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Thực trạng đau lòng này nổi cộm lên,
gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, thảm án chồng đánh vợ, vợ giết chồng, Cha Mẹ, con

cái bị ngược đãi bởi chính những người thân yêu của mình, trong chính ngồi nhà của
mình...với số vụ án tăng theo cấp số nhân. Thật kinh khủng, nếu như không có biện
pháp dừng nó lại. Chúng ta nên hiểu rằng, bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật, vi
phạm nghiêm trọng đến quyền con người, làm gia tăng các vụ án hình sự trong những
năm gần đây, không những thế, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ ly hôn
cao như hiện nay. Từ đó, ta thấy rằng chỉ có ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình
thì mới có thể xây dựng được gia đình hạnh phúc, no ấm, để ánh sáng hạnh phúc sẽ tỏa
sáng trong mõi gia đình. Hãy để tình yêu thương sưởi ấm gia đình bạn thay vì là màu
u tối của bạo lực, chỉ có yêu thương và chia sẻ thì trẻ em mới được sống an toàn ngay
tại gia đình của mình, gia đình mới tiến bộ hạnh phúc. Vì vậy, hãy cùng nhau đẩy lùi
bạo lực gia đình vì đây là trách nhiệm của mõi gia đình và của toàn xã hội.
Ngày nay, gia đình Việt Nam đang được xây dựng với những giá trị nhân văn tiến
bộ theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đánh vào trọng tâm đó, trong Ngày Gia
Đình Việt Nam 2021, Thủ Tướng Chính Phủ cũng không quên tuyên truyền, gửi đến
mọi người thông điệp về văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo dục gia đình. Từ nền
tảng uống nước nhớ nguồn, thông điệp năm nay chú trọng lan rộng, phát huy vai trò
của ông bà, cha mẹ trong việc giáo dục giá trị gia đình cho con cháu. Thật sự, để xây
dựng đạo đức, văn hóa cho mỗi thành viên thì gia đình là trường học đầu tiên để xây
dựng nhân cách cho mỗi người, cũng là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp.
Chỉ có phát huy văn hóa gia đình thì cội nguồn dân tộc mới được lưu giữ.
Cuối cùng, lời nói thì chỉ thiết thực khi được cụ thể hóa bằng hành động, bởi thông
điệp công tác gia đình. Ở đó, những người lớn phải hiểu rằng đầu tư cho công tác gia
đình thì rất quan trọng, chính là đầu tư cho phát triển bền vững của xã hội. Mỗi chúng
ta, hay cùng nhau xây dựng gia đình thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành
mạnh của xã hội, là lá chắn tin cậy - nhà là nơi để về của mỗi thành viên.
Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Công Đoàn
Trường Đại học Cần Thơ với chủ đề “ Gia đình bình an- xã hội hạnh phúc”, thực sự
là dịp để cán bộ công nhân viên chức nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích
các hộ gia đình và từng thành viên, cùng nhau xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc,

tiến bộ, văn minh. Đấu tranh cao độ xóa bỏ bạo lực gia đình, phát huy văn hóa, giá trị
gia đình, cũng như công tác xây dựng gia đình. Thích ứng nhanh chóng trong công
cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hơn nữa.
Đất nước có giàu mạnh, phát triển hay không, phần lớn nằm ở việc xây dựng “tế
bào” gia đình. Thời gian có thể tiếp tục thay đổi nhưng điều đó không có nghĩa là những
giá trị truyền thống, cót lõi của gia đình bị mai một, mất đi. Hãy cùng nhau lan tỏa
thông điệp ý nghĩa về gia đình của năm nay đến tất cả mọi người, để chúng ta có một
ngày Gia đình vui vẻ, khó quên.

