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Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị-xã hội. 
 

Để tôn vinh các giá trị của gia đình nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày 

Gia đình Việt Nam 28/6 và đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia 

đình trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình 2021 , 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và các cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị-xã hội căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức chỉ đạo triển 

khai một số nội dung sau: 

1. Về tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành 

động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 

Tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam trong phạm vi 

ngành, lĩnh vực nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia 

đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn 

hóa tốt đẹp của gia đình. Biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng 

góp cho công tác gia đình. 

Các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam tổ chức đồng 

hành cùng với công tác truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình để tạo 

chuỗi sự kiện truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong 

tháng 6 năm 2021. 

Đa dạng hóa hình thức tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 

và tổ chức truyền thông trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo 

lực gia đình như: mít tinh, diễu hành; tăng thời lượng, chuyên mục tuyên 

truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các cơ quan truyền thông; tổ 

chức hội thảo, hội nghị, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động giao lưu/hội thi; 

trình diễn văn nghệ, thời trang; vẽ tranh, thi thể thao gia đình; sản xuất clip 

ngắn tuyên truyền trên mạng xã hội gắn với chủ đề và thông điệp kỷ niệm 20 

năm Ngày Gia đình Việt Nam; xây dựng các băng rôn; áp phích treo ở trước 

trụ sở cơ quan, tổ chức và những khu đông dân cư; lồng ghép nội dung tuyên 

truyền về giá trị gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt của 

đoàn thể thuộc cơ quan, tổ chức. 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
________________________ 

 

 Số:            /BVHTTDL-GĐ 

V/v tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền nhân dịp  

20 năm Ngày Gia đình Việt Nam; triển khai 

Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 



2 

 

 

2. Chủ đề và thông điệp kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam 

28/6 và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình 

2.1. Chủ đề kỷ niệm 20 năm: 

“Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” 

2.2. Thông điệp truyền thông 

a) Thông điệp về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng trong gia đình 

- Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn; 

- Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình; 

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; 

- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện 

của trẻ em; 

- Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn hiện nay; 

- Bạo lực gia đình làm gia tăng các vụ án hình sự; 

- Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc; 

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ 

và các thành viên gia đình; 

-  Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; 

- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; 

- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh 

theo pháp luật; 

- Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội; 

- Bạo lực gia đình vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người; 

b) Thông điệp về văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo dục gia đình 

- Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người; 

- Phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho 

con cháu; 

- Văn hóa là động lực của phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của 

văn hóa dân tộc; 

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; 

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình; 

- Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền; 

- Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc; 
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- Gia đình là pháo đài, thành viên gia đình là chiến sỹ trong phòng, 

chống dịch bệnh; 

- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; 

- Giá trị gia đình là giá trị cốt lõi góp phần hình thành giá trị văn hóa 

dân tộc; 

- Gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, cần chú trọng giáo 

dục giá trị gia đình. 

c) Thông điệp về công tác gia đình 

- Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; 

- Hãy xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào 

lành mạnh của xã hội; 

- Hãy xây dựng gia đình là lá chắn tin cậy cho các thành viên gia đình; 

- Công tác gia đình là cầu nối đưa chính sách vào cuộc sống; 

- Xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình; 

- Nâng cao trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình 

là nhiệm vụ của công tác gia đình; 

- Xây dựng quốc gia hạnh phúc cần bắt đầu từ xây dựng gia đình hạnh phúc; 

- Quan tâm đến công tác gia đình cần cụ thể hóa bằng hành động. 

Ghi chú: tùy điều kiện cụ thể, các cơ quan, tổ chức lựa chọn hoặc biên 

tập lại các thông điệp nêu trên cho phù hợp. 

Trên đây là hướng dẫn tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền nhân dịp 20 năm 

Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Quý cơ 

quan căn cứ điều kiện cụ thể và tình hình dịch bệnh để phối hợp, triển khai thực 

hiện; báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) trong 

báo cáo công tác gia đình cuối năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

-Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; 

- Lưu: VT, GĐ. Nhật (60). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 
  Trịnh Thị Thủy 
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