Xây dựng ngày gia đình Việt Nam – Một nét văn hóa gia đình thời hiện đại

Ủy ban dân số Gia đình và Trẻ em
Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng trong giáo dục nếp
sống và hình thành nhân sách con người. Trãi qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan
hệ trong gia đình có những thay đổi nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và vẫn
là một trong những nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế – xã hội
của đất nước. Việc Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 72/2001/QĐ-TTg, thành lập Ngày Gia
đình Việt Nam 28/6, một lần nữa đã khẳng định vai trò quan trọng đó của gia đình đối với xã
hội.
Nhận định về gia đình trong tình hình giai đoạn hiện nay, Chỉ định 49-CT/TW, ngày 21 tháng
2 năm 2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất
nước, có viết “nhiều giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình như hiếu nghĩa, thủy chung, kính
trên nhường dưới đang có những biểu hiện xuống cấp. Sự xung đột giữa các thế hệ về lối
sống và việc chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi đang đặt ra những thách thức mới…”.
Thực tế cho thấy, nhịp sống công nghiệp đòi hỏi từng cá nhân phải nỗ lực tối đa trong lao
động và học tập và có tác động rất mạnh đến xã hội nói chung và lối sống từng gia đình nói
riêng, vừa có mặt tích cực là đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận nhân dân, của cộng
đồng, xã hội được nâng lên, giúp gia đình thực hiện tốt hơn chức năng kinh tế, thoả mãn được
những nhu cầu cơ bản của con người trong cuộc sống, ….; đồng thời kéo theo những hiện
tượng, xu hướng gia đình hạt nhân ngày càng tăng lên, gia đình trực hệ “ tam đại đồng
đường” ngày càng giảm; nề nếp, thời gian sinh hoạt gia đình rất ít, thậm chí rất khó thực hiện
(ví dụ khó có bữa cơm chung đầy đủ các thành viên, thậm chí ngày giỗ được tổ chức vào ngày
nghỉ trong tuần…); lối sống, lối suy nghĩ của từng cá nhân…bị chi phối bởi thời gian, việc
làm, kinh tế gia đình, dẫn đến quan hệ gia đình ngày càng lỏng lẽo, quan hệ dòng họ, thân
thích càng mờ nhạt, trách nhiệm của các thành viên đối với gia đình chưa được thể hiện đúng
mực; nền nếp, đạo đức, văn hóa gia đình ngày phôi phai…do thiếu nhiều điều kiện để duy trì
phát triển nền nếp tốt trong gia đình (thiếu bóng dáng và sự quan tâm nhắc nhở giáo dục con
cháu của người già, ngườilớn tuổi...). Việc phụng dưỡng người già gặp nhiều khó khăn khi
các dịch vụ an sinh xã hội còn hạn chế; mặt khác, nhận thức của xã hội, cộng đồng chưa dễ
dàng chấp nhận người già sống (được phụng dưỡng) ngoài gia đình, không phải do gia đình
phụng dưỡng. Bên cạnh đó, chủ trương xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của
Đảng đã đi vào đời sống, tạo ra điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan đơn vị họat động
văn hóa, nhất là lĩnh vực nghệ thuật, bảo tồn di tích...tham gia lưu giữ, phát huy các giá trị của
dân tộc Việt Nam, các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc như “đạo hiếu thảo, tình thủy chung,
đức hy sinh, nghĩa đồng bào” đã được đề cập đến, đã có nhiều mong muốn tiếp tục tô đẹp,
củng cố, phát huy trong xã hội hiện đại, nhưng còn gặp nhiều khó khăn cản trở bởi gia đình
chính là nơi thực hiện tốt nhất thì đang gặp các trở ngại chưa chuyển hóa, tiếp biến kịp các giá
trị này trong tình hình mới.
Cuộc tìm hiểu để củng cố phát huy và xây dựng các giá trị văn hóa trong gia đình Việt Nam
đã được thực hiện nhiều năm qua trong sự chuyển động chung xây dựng nền văn hóa Việt
Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nhưng công tác này còn cần rất nhiều điều kiện khác
nữa. Năm 2000, Chỉ thị 55-CT/TW, ngày 28/6/2000 của Đảng ban hành đề cập đến một ngày
gia đình trong Tháng hành động vì trẻ em hàng năm, ngày 04/05/2001, Quyết định số
72/2001/QĐ-TTg quyết định ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam là “ cú hích”
quan trọng xác định rõ nét vai trò gia đình – đơn vị tế bào xã hội, nơi phải củng cố, lưu giữ,

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và tiếp nhận xây dựng các giá trị văn hóa
mới trong gia đình.
Ngày GĐVN được xác định đúng thời điểm, trong bối cảnh xã hội cần được sự khẳng định rõ
hơn về vai trò, vị trí thiết yếu của nền tảng gia đình, đáp ứng mong muốn của đại bộ phận
nhân dân về lưu giữ, phát huy văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam, nhất là trong giai
đoạn xã hội Việt Nam hiện nay có những biến động về kinh tế – xã hội. Từ năm 2001 đến
nay, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, đến ngày 28/6, các ngành,
các cấp, địa phương thành phố Hồ Chí Minh đều tổ chức các hoạt động “Ngày Gia đình Việt
Nam”, thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia của nhân dân vào các sinh hoạt thiết thực, tăng
cường tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức, hành động gia đình, toàn xã hội về vai
trò gia đình đối với xã hội và cá nhân, cũng như trách nhiệm chăm lo xây dựng gia đình, trên
cơ sở đó, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm được tổ chức ngày càng quy mô hơn, sáng
tạo hơn.
Sau 5 năm triển khai tổ chức cho thấy công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, truyền thông,
tuyên truyền giáo dục lĩnh vực gia đình nói chung, về sự kiện Ngày hội nhân Ngày Gia đình
Việt Nam 28/6 nói riêng được tiến hành thường xuyên và ngày càng tăng cường hơn, có sự
hưởng ứng tích cực của các Sở, ngành, các cấp, các cơ quan truyền thông đại chúng, triển
khai và tổ chức lan tỏa đến từng địa phương, khu phố/ấp, đội/nhóm.
Các hoạt động ngày càng phong phú về hình thức tổ chức; nâng cao về nội dung chất lượng.
Từ hội nghị, báo cáo chuyên đề về “ Vai trò của gia đình trong việc bảo vệ trẻ em”, “ vai trò
của người chồng, người cha trong gia đình”, “ phòng chống bạo lực trong gia đình”, “ Cần
làm gì để thực hiện Bình đẳng giới trong mỗi gia đình”, “ truyền thống tốt đẹp trong gia đình
việt Nam”, “ Gia đình Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa”, “ Hội nhập,
giao lưu văn hóa kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới”, “ Những truyền thống
tốt đẹp của gia đình Việt Nam”…Đồng thời cũng là các buổi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm, nhân rộng mô hình xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh
phúc và bền vững”; đến hội thảo “ Những thách thức đối với sự bền vững gia đình ngày
nay”…thu hút sự quan tâm, sự tham gia của nhân dân, của các nhà nghiên cứu, của các ngành
các cấp có liên quan. Toàn thành đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên dương gia đình nữ công
nhân viên chức lao động giỏi, nuôi con học giỏi, ngày Hội gia đình thanh niên trẻ, Hội thi gia
đình nuôi con khỏe (Sở Y tế, năm 2003), Bữa ăn dinh dưỡng gia đình (Quận 1, năm 2001)….;
tuyên dương hơn 1.585 bà mẹ đơn thân nuôi con ngoan - thành đạt; công tác xây dựng gia
đình văn hóa trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo các cấp đã công nhận 8.969.454 lượt hộ đạt danh
hiệu gia đình văn hóa.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp như Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu dân cư Phú Mỹ
Hưng,... đã tổ chức Ngày hội gia đình với các họat động văn hóa, thể thao, sinh họat vui chơi
giải trí khác tạo điều kiện cho các gia đình trong khu dân cư, các gia đình trong thành phố có
dịp vui chơi giải trí cùng nhau trong ngày hội, cảm nhận được ý nghĩa sum họp gia đình trong
ngày này. Cũng trong không khí đó, hầu như ở tất cả khu dân cư khác trên địa bàn thành phố
các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội chính trị đã phát động đòan viên, hội viên tổ chức nhiều
sinh họat hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam như hàng ngàn cuộc sinh họat của các câu lạc
bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, của các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, sở thích của người
cao tuổi (dưỡng sinh, văn nghệ, cờ tướng...), của câu lạc bộ gia đình nông dân phát triển bền
vững, câu lạc bộ ông bà và cháu.... Nội dung liên quan gia đình được các câu lạc bộ, đội nhóm
trên đưa vào nội dung chương trình hoạt động thường kỳ và đẩy mạnh vào thời điểm trước và
trong Ngày Gia đình Việt Nam, như tổ chức các buổi trao đổi, nói chuyên chuyên đề về xây
dựng hạnh phúc gia đình, các buổi giáo dục truyền thống về gia đình, tổ chức lễ chúc thọ
người cao tuổi, tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho các cặp vợ chồng người cao tuổi, tuyên dương
các gia đình vượt khó, hạnh phúc...Các hoạt động được tổ chức trong không khí ấm áp, thân
ái, có tác động đến ý thức, nhận thức và được sự hưởng ứng của người dân, góp phần động
viên được các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt khó để xây dựng gia đình

hạnh phúc, phụng dưỡng người già, nuôi dạy con trở thành con ngoan – trò giỏi....Các sinh
họat nhân Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức tại cộng đồng, với sự tham dự, quan sát của
nhiều hộ gia đình đã góp phần tác động tích cực đến ý thức, nhận thức về gia đình của từng cá
nhân, từng gia đình và trách nhiệm của gia đình – xã hội trong xây dựng gia đình no ấm, bình
đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần
củng cố, duy trì, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được lưu giữ
trong gia đình; đồng thời tiếp nhận xây dựng các giá trị văn hóa mới trong thời hiện đại.
Về phía gia đình – mỗi tế bào xã hội đều nhận ra ý nghĩa tích cực về một ngày cho gia đình
mình, có lý do để nêu ra một kế họach, một công việc tích cực, một sự điều chỉnh nào đó để
làm cho gia đình mình tốt hơn, hạnh phúc hơn; bữa cơm bình thường có thể có thêm phần
tuyên bố lý do về Ngày gia đình, để làm tiền đề cho một cuộc sinh họat, một hành động chăm
sóc nào đó giữa những thành viên gia đình mà lâu ngày do bộn bề lo toan của cuộc sống họ đã
thiếu thời gian, điều kiện, lý do để thực hiện, thể hiện. Đến đây cần thiết phải xem xét rằng,
vậy thì Ngày gia đình Việt Nam với những sinh họat trong gia đình ấy thì có khác gì chăng
với những ngày nghỉ, ngày lễ, tết gia đình có được trong năm. Câu trả lời có thể dành cho mỗi
gia đình, tuy nhiên mọi ngày nghỉ lễ tết trong năm đều là điều kiện sum họp gia đình và thậm
chí hàng ngày trong các bữa cơm gia đình đều có thể là điều kiện tốt nhất cho gia đình sum
họp, chăm sóc lẫn nhau, tạo nên tình yêu thương gắn bó thành viên gia đình, góp phần tạo nên
sức sống bền vững cho mỗi gia đình nếu những trụ cột và cột trụ gia đình quan tâm và biết tạo
ra những điều kiện. Nhưng có nhiều gia đình không thể thực hiện được, thì một ngày được gọi
là Ngày gia đình Việt Nam khi mọi người mọi nhà đều nghĩ rằng đó là cho gia đình của mình,
hãy bàn về gia đình, làm gì đó cho gia đình của mình sẽ tạo điều kiện để mọi người hướng
vào việc củng cố xây dựng chính gia đình mình và góp phần hiệu quả xây dựng gia đình Việt
Nam.
Có thể khẳng định rằng 5 năm qua, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 những năm qua đã đi vào
đời sống, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, chính quyền các cấp;
các ban ngành đoàn thể tích cực hướng dẫn các sinh họat quần chúng hưởng ứng Ngày Gia
đình ở cơ sở. Tuy nhiên các hoạt động chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các ngành, cấp cho
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 chưa thực sự tạo được tâm thế xã hội nô nức chờ đón. Các cơ
quan truyền thông đại chúng chưa xem Ngày gia đình Việt Nam là ngày lễ quan trọng trong
năm. Do vậy, Ngày Gia đình Việt Nam ở nhiều địa phương được xem là sự kiện riêng của
Ngành Dân số, Gia đình và Trẻ em, chưa có trong chương trình lễ hàng năm của tỉnh/thành
được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phê duyệt. Bên cạnh đó, có nhiều họat động về gia đình lâu
nay do rất nhiều ngành, đòan thể thực hiện tiêu biểu như công nhận gia đình văn hóa, xây
dựng câu lạc bộ gia đình, chúc thọ người cao tuổi,...và còn nhiều họat động khác liên quan
đến mục đích xây dựng gia đình nhưng với các kế hoạch trải ra trong năm không trùng hợp
thời gian qua vẫn chưa được sự chỉ đạo điều tiết kế họach chuyển về thời điểm kỷ niệm Ngày
Gia đình Việt Nam tháng 6 hàng năm nhằm tạo ra sự tập trung về các họat động cùng mục
đích xây dựng gia đình tạo ấn tượng mạnh và sức thuyết phục về Ngày Gia đình Việt Nam
28/6. Các sinh họat ở cộng đồng cho nhân dân nhân được tổ chức vào Ngày Gia đình Việt
Nam lâu nay tuy có rầm rộ nhưng vẫn bó hẹp trong một bộ phận nhân dân, người lao động, cá
nhân tham gia sinh họat trong các hội, nhóm,...chưa có những họat động có thể thu hút đại trà,
đông đảo nhân dân quan tâm tự thân tham gia như một ngày lễ
hội.
Để Ngày Gia đình Việt Nam thật sự đạt ý nghĩa, đi đúng định hướng, Ủy ban Dân số, Gia
đình và Trẻ em thành phố kiến nghị:
Đảng và Nhà nước cần tạo thêm điều kiện để chủ trương xây dựng Ngày Gia đình Việt Nam
thật sự trở thành ngày lễ hội nhân dân. Cụ thể :
+ Trung ương cần có tổ chức các họat động lễ hội qui mô quốc gia hoặc khu vực nhân Ngày
Gia đình Việt Nam thu hút sự tham gia của nhiều địa phương với các sinh họat văn hóa, thể

thao, du lịch có quy mô lớn. Họat động được sự tham gia đưa tin trên sóng phát thanh, truyền
hình cả nước để nhân được mục kích tham dự lễ hội Ngày gia đình Việt Nam tại chỗ hoặc tiếp
cận qua các phương tiện nghe nhìn. Các lễ hội cần được chuẩn bị ngay từ năm 2007 tổ chức ở
cấp khu vực lần lượt từ 2008, 2009 để đến năm 2010 kỷ niệm 10 năm Chính phủ ban hành
Quyết định 72 về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 có thể có một họat động lễ hội cấp toàn
quốc.
+ Trên cơ sở đó các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương tham mưu lãnh đạo xây
dựng kế hoạch, định hướng xây dựng lễ hội gia đình và có sự đầu tư, tạo điều kiện thực hiện
các lễ hội gia đình trong những năm trước 2010, chuẩn bị cho 10 năm ban hành Quyết định
72/2001/QĐ-TTg tại chính địa phương và sẵn sàng tham gia tòan quốc.
+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng, báo chí, phát thanh
truyền hình trong công tác tuyên truyền cho Ngày Gia đình Việt Nam.
+ Triển khai, vận động các tổ chức, mặt trận đoàn thể, phối hợp liên ngành tổ chức các nội
dung, hoạt động hướng về tuần lễ gia đình và xây dựng gia đình với trọng tâm, quy mô và
nâng cao về nội dung, chất lượng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, lứa tuổi, tạo tiền đề cơ
bản, vững chắc để Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 thật sự trở thành Ngày hội của toàn dân,
toàn xã hội;
+ Đảm bảo, tăng cường các chế độ chính sách, an sinh xã hội cho người cao tuổi, phụ nữ, trẻ
em, các gia đình có hoàn cảnh nghèo, khó khăn… ;
+ Đẩy mạnh việc nghiên cứu và truyền thông, tuyên truyền, giáo dục về các lĩnh vực, vấn đề
liên quan gia đình; đưa nội dung giáo dục gia đình vào trong các cấp học.
+ Đặc biệt, nhà nước cần có chế độ, tạo điều kiện cho các thành viên trong từng gia đình được
một ngày nghỉ thật sự trọn vẹn để thành viên đó có thời gian sum họp cùng gia đình, người
thân, tạo nề nếp thật sự nhằm nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm gia đình, thành viên trong xây
dựng bảo vệ gia đình, bảo vệ tế bào lành mạnh của xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “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. Hạt nhân của xã hội là gia đình”, trên cơ sở
đó, Uy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tham gia nội dung “ Xây dựng Ngày Gia
đình Việt Nam – một nét văn hóa gia đình thời hiện đại”, góp phần xây dựng thành phố Hồ
Chí Minh ngày càng văn minh - hiện đại. /.

