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Vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại 

Thứ sáu - 25/02/2022  

 

        Từ xưa đến nay, đối với gia đình Việt Nam, phụ nữ luôn được coi là “Người 

giữ lửa”. Trong xã hội hiện đại, vai trò, hình ảnh của người phụ nữ đối với gia 

đình của mình vẫn không thay đổi, thậm chí còn cao hơn trước. 

 

 

 Ảnh minh họa Nhà thơ Chiến Văn 

 

        Chăm lo xây dựng gia đình "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh" là một trong 

những nội dung quan trọng được nêu trong Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII cũng đề cập 

tới nội dung phụ nữ vun đắp giá trị gia đình. Vậy bản chất của gia đình Việt Nam "no 

ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh" là gì? 

         Trước tiên, đối với mỗi gia đình, điều căn bản nhất cần có đó là "no ấm". No ấm 

biểu hiện cụ thể là việc bảo đảm đầy đủ cái ăn, cái mặc, chuyện học hành của các thành 

viên cùng các nhu cầu sinh hoạt vật chất, tinh thần cơ bản khác. 

 

         Một gia đình muốn giàu mạnh, phát triển, thịnh vượng, trước hết, phải có được 

kinh tế ổn định, vững vàng để bảo đảm đầy đủ những nhu cầu thiết yếu nhất. Còn "tiến 

bộ" có thể được hiểu là trong cuộc sống hằng ngày, mỗi gia đình đều có quan điểm, 
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phương châm, mục tiêu sống tân tiến, phù hợp, đồng điệu với sự phát triển, nhịp sống 

chung của xã hội, cộng đồng xung quanh. 

 

         Trong mỗi gia đình, các cá nhân đều được quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo để 

học tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức, đào tạo chuyên môn từ đó phát triển, vươn lên, 

tận dụng, phát huy tốt nhất, tối đa sở trường, năng lực của mình. 

Dù gia đình truyền thống hay hiện đại, "hạnh phúc" luôn là tiêu chí không thể thiếu và 

được quan tâm đặc biệt. Để đánh giá về một gia đình, người ta thường coi "hạnh phúc" 

là tiêu chí, thước đo đặc biệt. Quan trọng như vậy, song nói về "hạnh phúc", mỗi gia 

đình, con người lại có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau. Nhưng có thể hiểu cơ bản, 

gia đình "hạnh phúc" là khi các thành viên luôn sống yêu thương, trân trọng, đoàn kết, 

gắn bó, trách nhiệm, hết mình, sắt son, chung thủy với nhau. Trong gia đình hạnh phúc 

ấy, tiếng cười là điều không thể thiếu và luôn là đặc trưng tiêu biểu, dễ nhận thấy nhất. 

Về tiêu chí "văn minh", có thể hiểu, gia đình "văn minh" là gia đình luôn chấp hành, 

thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định 

của địa phương và nội quy, quy ước tiến bộ khác của cộng đồng mà mình là thành viên. 

Trong gia đình văn minh, các thành viên đều được tôn trọng, đối xử bình đẳng, được 

phát huy quyền cơ bản của bản thân. Mọi người trong gia đình cư xử với nhau nhẹ 

nhàng, nhân văn, không có sự áp đặt, cưỡng ép hoặc bạo hành về thể xác, tinh thần. 

Ngoài ra, các thành viên ấy còn cư xử với hàng xóm, láng giềng và cộng đồng xã hội 

đoàn kết, chân thành, nhân văn, lịch thiệp, không có sự ganh tị, xung đột, hiềm khích 

vụn vặt… 

 

Người phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong gia đình. Ảnh minh họa 

 

         Từ những phân tích trên, có thể thấy, tiêu chí xây dựng gia đình Việt Nam hiện 

đại "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh" đã bao hàm khá đầy đủ, toàn diện các nội 

dung, phù hợp trong tình hình mới. Trong đó, các tiêu chí đều có sự gắn kết, liên quan, 
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bổ sung, ràng buộc chặt chẽ với nhau, khó có thể tách rời. Chỉ cần thiếu một trong các 

tiêu chí kể trên, mẫu hình gia đình hiện đại đã không còn thật sự trọn vẹn. 

 

         Để phấn đấu xây dựng mỗi gia đình hiện đại theo chuẩn tiêu chí trên, đòi hỏi từng 

thành viên trong gia đình phải nỗ lực, chung tay, đóng góp cả công sức lẫn trí lực, tâm 

huyết, trong đó, vai trò của người phụ nữ đặc biệt quan trọng. 

Từ xưa đến nay, đối với gia đình Việt Nam, người phụ nữ luôn được coi là "người giữ 

lửa". Trong xã hội hiện đại, vai trò, hình ảnh của người phụ nữ đối với gia đình của 

mình vẫn không thay đổi, thậm chí còn cao hơn trước. Vấn đề ở chỗ, xã hội hiện đại, 

phụ nữ Việt Nam đã ngày càng được quan tâm, chăm lo phát triển, tạo điều kiện để 

tham gia trực tiếp toàn bộ các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, xây dựng được chỗ 

đứng ngày càng bình đẳng, độc lập hơn so với nam giới, vì vậy, chắc chắn thời gian 

dành cho gia đình sẽ bị hạn chế hơn. 

 

        Chính vì thế, để hoàn thành "sứ mệnh" đặc biệt trong việc xây dựng gia đình theo 

hướng "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh", phụ nữ Việt Nam vừa phải tích cực, chủ 

động học tập, nâng cao trình độ, kiến thức trên mọi lĩnh vực; đồng thời, phải tự xây 

dựng cho mình tác phong, phong cách làm việc, lao động khoa học, sáng tạo, linh hoạt; 

phân bổ thời gian hợp lý cho trọn vẹn cả việc công lẫn việc tư, cũng như việc chăm sóc 

bản thân. 

 

        Thực tế, để cân đối được hài hòa thời gian giành cho gia đình - xã hội - bản thân 

trong xã hội hiện đại ngày nay, đó là điều không dễ dàng đối với người phụ nữ. Nhưng 

tin rằng, tiếp nối truyền thống cao đẹp, oai hùng của phụ nữ Việt Nam, bằng bản lĩnh, 

sự sáng tạo và nỗ lực tuyệt vời, các thế hệ phụ nữ hiện đại sẽ vượt qua khó khăn, tỏa 

sáng trên mọi lĩnh vực, hoàn thành cùng lúc nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ đặc 

biệt quan trọng, đó là trực tiếp chăm lo xây dựng gia đình ngày càng "no ấm, tiến bộ, 

hạnh phúc, văn minh" trong thời kỳ mới. 

Nguồn tin: Bùi Thị Loan - Hội LHPN tỉnh  
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