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Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn đề cao vai trò của gia đình đối với sự phát
triển chung của xã hội. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều
gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia
đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Hưởng ứng lời dạy cũng như mong
muốn của Bác, ngày 28/6 năm 2000, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về
tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc
và giáo dục trẻ em. Chỉ thị coi việc xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc là một mục
tiêu quan trọng. Chỉ thị này cũng yêu cầu đề cao vai trò và trách nhiệm của gia đình,
giúp đỡ và tạo điều kiện cần thiết để các gia đình thực hiện trách nhiệm đối với thế hệ
trẻ, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển của trẻ em. Gần một năm sau, vào ngày
4/5/2001, Thủ Tướng ký quyết định số 72/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm
làm Ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nhấn mạnh đến vai trò của gia đình cũng
như những trách nhiệm của các cán bộ ngành, các cấp và toàn thể xã hội xây dựng gia
đình văn minh, 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.
Vào Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), mỗi người Việt Nam thường nhớ đến những
người thân của mình, nghĩ về yêu thương và trách nhiệm để vun đắp cho gia đình luôn
đầm ấm, hạnh phúc. Ngày Gia đình Việt Nam năm nay (2021) rơi vào thứ Hai, ngày
đầu tuần. Đây là ngày cả nước tôn vinh những giá trị tốt đẹp, cốt lõi của gia đình, nhắc
nhở những giá trị truyền thống quý báu của cha ông ta từ ngàn xưa, yêu quê hương,
yêu đất nước, yêu thương con người, đùm bọc, chở che cho nhau. Bên cạnh đó, ngày
này cũng nhắc nhở về sự thủy chung, lòng son sắt của vợ chồng, sự sẻ chia và cùng
nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trong Ngày Gia đình Việt Nam, các
gia đình có nhiều cách để bày tỏ tình cảm và tăng cường sự gắn kết như tặng quà, cùng
nấu một bữa cơm đoàn viên, trao nhau những lời chúc ý nghĩa. Đây cũng là cách người
lớn dạy con trẻ về ý nghĩa của gia đình và trách nhiệm đối với các thành viên.

