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“Gia đình” – tiếng gọi thân thương, là cái nôi nuôi dưỡng ta nên người, là nơi có
mẹ, có cha, những con người yêu thương ta vô điều kiện. Chỉ gia đình mới là điểm tựa
cho bạn mỗi khi mệt mỏi, những buồn phiền được giải tỏa và những trái tim luôn hòa
cùng một nhịp đập.
Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy
ra…” từ lâu đã in đậm trong tâm trí mỗi người con đất Việt.
Trải qua 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 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 và
kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun
đắp, phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời ký
phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi nhưng chức
năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng,
không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Với ý nghĩa vô cùng quan trọng đó, ngày 04 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg 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 ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021), phát động
tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình để mỗi chúng ta nhận thức
được rằng gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công

của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Gia đình còn phải
đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong lúc cả nước đang chung tay, chung
sức gồng mình chống dịch, nền kinh tế thị trường có nhiều biến động, lối sống thực
dụng, ích kỷ, đề cao tự do cá nhân tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống
tốt đẹp trong một số gia đình, giá trị đạo đức của gia đình đang có biểu hiện xuống cấp.
Tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình, tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia
tăng. 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.
Để có “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc” mỗi người dân và hộ gia đình
cùng các cấp, các ngành, các đoàn thể hãy chung tay giữ gìn và phát huy truyền thống
văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng,
chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2021.
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