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1. Hãy tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam tại nhà trong mùa Covid-19 

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình 

thành và giáo dục nhân cách của trẻ em. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ 

và hạnh phúc là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm 

của nhiều ban ngành, nhiều tổ chức xã hội và là trách nhiệm của mỗi công dân. Mặt 

khác, xây dựng gia đình phát triển cũng chính là cách để 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 cách chăm sóc và bảo vệ gia đình; tạo nên không khí vui vẻ khiến mọi thành 

viên đều cảm thấy hạnh phúc. 

Trải qua biết bao thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những 

chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng nên 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 đều đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun 

đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. 

Qua các thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay 

đổi, thế nhưng chức năng cơ bản của gia đình nhưng vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là 

một nhân tố hết sức quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước; là tổ ấm đầu tiên nuôi dưỡng, hình thành nhân cách của mỗi con người. Đó 

không chỉ là mối quan tâm, không phải là việc nghiên cứu của một số nhà khoa học mà 

là sự quan tâm của cả một thiết chế xã hội. Cho đến ngày nay gia đình không còn là 

vấn đề cá biệt, riêng lẻ nữa, mà nó đã trở thành vấn đề chung của quốc gia và quốc tế. 

Để hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6, mỗi người hãy tổ chức sum họp gia đình, 

tổ chức liên hoan gặp mặt các thành viên trong gia đình để có thể ôn lại truyền thống nề 



nếp gia phong là điều cần thiết và ý nghĩa hơn bao giờ hết, qua đó gắn chặt tình cảm các 

thành viên với nhau, 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. Tuy nhiên trong mùa dịch covid-19 thì việc tổ chức tại gia đình vừa giúp cho việc 

giãn cách xã hội vừa nâng cao sự đoàn kết và yêu thương các thành viên trong gia đình.    

2. Phòng chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ toàn xã hội 

Theo thống kê của Vụ Gia đình, Bộ VH-TT-DL, thì trong số các vụ BLGĐ bị phát 

hiện, nạn nhân là nữ chiếm đến hơn 74%, trẻ em là hơn 11%. Theo điều tra của Viện 

Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đối với phụ nữ, tỷ lệ từng bị bạo lực về tinh thần 

là 47,2%, bạo lực thể chất là 7,3%, bạo lực tình dục là 4,2%, bạo lực về kinh tế là 1,8%. 

Mỗi năm cả nước có 100.000 vụ bạo lực gia đình dẫn đến ly hôn, làm tổn hại tinh thần, 

sức khỏe, ảnh hưởng tới kinh tế và năng suất lao động, ước tính gây thiệt hại khoảng 

1,78% GDP. 

 Nguyên nhân cơ bản của tình trạng BLGĐ do nhận thức của cộng đồng, người gây 

bạo lực và nạn nhân của bạo lực còn thấp, thậm chí có người còn không biết việc mình 

phải chịu hay gây ra có phải là bạo lực hay không. Bởi bạo lực không đơn giản chỉ là 

làm đau về thể xác mà còn làm tổn thương về tinh thần. 

Người gây ra các hành vi bạo lực chủ yếu là phía người chồng, trong đó có nhiều hành 

vi nghiêm trọng như: Phá phách, đánh đập vợ… Bạo lực giữa vợ và chồng có thể xuất 

hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng với các gia đình trẻ có nguy cơ cao hơn vì chưa thích nghi 

với cuộc sống chung cũng như trách nhiệm với gia đình. 

Trong xã hội hiện đại, nhiều người phụ nữ thành đạt trở thành lãnh đạo, chủ doanh 

nghiệp, hoặc làm công tác xã hội và đoàn thể, nhưng tại nhiều gia đình gặp phải sự phản 

kháng từ phía người chồng, với quan niệm truyền thống mang tính gia trưởng, người 

chồng phải làm chủ gia đình. Người vợ thành đạt như vậy sẽ làm cho người chồng tự ti, 

mặc cảm, không chấp nhận sự thành đạt của vợ và hệ quả là dần dần dẫn đến xung đột, 

mâu thuẫn, rạn nứt trong gia đình. 

Ngoài ra, những lối sống không lành mạnh như nghiện rượu, sử dụng chất gây nghiện 

hay chơi cờ bạc của một thành viên trong gia đình không chỉ dẫn tới mâu thuẫn gia 



đình mà còn có nguy cơ thúc đẩy bạo lực gia tăng. Ngoại tình, ghen tuông quá mức 

cũng là một trạng thái tinh thần gắn liền với sự nóng giận, thiếu kiềm chế dẫn đến hành 

vi bạo lực. 

BLGĐ đối với trẻ em chính là xuất phát từ quan niệm đã tồn tại bao lâu nay “Yêu cho 

roi vọt…”. Nhiều cha mẹ cho rằng, muốn con cái ngoan ngoãn, biết vâng lời… thì phải 

dùng biện pháp mạnh, dùng đòn đau từ đó giúp con… nhớ lâu. 

Thực tế cho thấy, để ngăn chặn những vụ việc bạo hành gia đình cần sự vào cuộc của 

toàn xã hội. Nói cách khác, phòng chống BLGĐ phải kết hợp đồng bộ với nhiều giải 

pháp, song lấy phòng ngừa là chính. Điểm mấu chốt ngăn ngừa các mâu thuẫn trở thành 

bạo lực đó là người trong cuộc cần có sự thấu hiểu, thông cảm, lắng nghe, nhường nhịn 

nhau, cũng như thái độ phản đối các hành vi bạo lực, nhờ can thiệp, giúp đỡ kịp thời 

của những người thân trong gia đình, hàng xóm, bạn bè cùng chính quyền và các tổ 

chức đoàn thể. 

Ngoài ra, hoạt động phòng ngừa và can thiệp BLGĐ từ các tổ chức có ý nghĩa quan 

trọng trong việc ngăn chặn và hạn chế hành vi BLGĐ. Đồng thời, phong trào xây dựng 

gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng một gia đình ấm no, hạnh phúc cũng 

góp phần ngăn ngừa các hành vi bạo lực. 

Ở vùng sâu, vùng xa, việc thực hiện các quy ước mới phải được kết hợp hài hòa với 

“luật tục” sẽ nâng cao tính giáo dục, răn đe của quy ước, hương ước. Phát huy thế mạnh 

hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Mặt khác, không được coi BLGĐ là chuyện 

riêng của từng nhà và những người làm công tác hòa giải phải được đào tạo, tập huấn 

để sàng lọc bạo lực, phát hiện bạo lực cũng như tư vấn cho người bị bạo hành. 


