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cùng nhà với bố mẹ chồng một vài năm, khi đã
sinh được 1, 2 con và có đủ điều kiện kinh tế sẽ
xin tách ra riêng. Đồng thời, cô dâu sau khi về
nhà chồng vẫn sẽ cùng chồng duy trì việc qua
lại thăm nom, giúp đỡ bố mẹ đẻ những công việc
cần thiết.

3. Kết luận
Hôn nhân là một trong những nghi lễ quan

trọng trong chu kỳ đời người. Trong hôn nhân
của người Mông Đen xã Tà Xùa, bên cạnh
những đặc trưng chung của tộc người, các yếu
tố văn hóa nhóm tộc người cũng thể hiện khá rõ
nét. Đặc điểm này thể hiện qua nguyên tắc, tính
chất, hình thức... và một loạt các nghi thức, nghi
lễ trước, trong và sau hôn nhân và lễ cưới vừa
trình bày trên đây.

Ngày nay, dưới tác động của sự phát triển
kinh tế xã hội và quá trình giao lưu văn hóa
giữa tộc người ngày càng mở rộng, nên phong
tục hôn nhân của họ cũng có những biến đổi cả
về hình thức lẫn nội dung. Tỉ lệ tảo hôn trong
những năm gần đây giảm đáng kể, tình trạng
hôn nhân cận huyết được loại trừ... Đây là
những thay đổi mang tính tích cực, cần được
khuyến khích, phát huy. Bên cạnh đó, những
nét đẹp văn hóa truyền thống trong hôn nhân
của người Mông Đen vẫn được bảo tồn, duy trì,
góp phần đề cao giá trị nhân văn trong quá
trình tìm kiếm bạn đời, tính cố kết chặt chẽ của
gia đình và dòng họ thông qua tập quán cưới
xin của họ... Những giá trị văn hóa này cần
được đề cao và phát huy hơn nữa để góp phần
thực hiện theo tinh thần Nghị quyết của Đảng
ta xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm
đà bản sắc dân tộc
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1. Khái quát về phong trào xây dựng
GDVH ở các tỉnh ĐBSH

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa
VIII, Tỉnh ủy và UBND các tỉnh đồng bằng sông
Hồng (ĐBSH) đã ban hành chương trình hành
động và kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện.
Trong 20 năm qua, phong trào xây dựng GĐVH
trên địa bàn có những bước phát triển vượt bậc,
đi vào nề nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Tại Thái
Bình, năm 2001, toàn tỉnh chỉ có
265.000/501.000 gia đình đạt chuẩn GĐVH
(bằng 52,9%), đến 2005 đạt 62,37%, năm 2011
đạt 76%, năm 2015 đạt 80,1% (1), đặc biệt đến
2017 đã có 87,50% gia đình đạt chuẩn GĐVH.
Như vậy, từ 2001 đến 2017, tỷ lệ các gia đình
đạt danh hiệu GĐVH ở tỉnh Thái Bình đã tăng
lên 34,6%. Tại Ninh Bình, năm 2001 là 38,3%,
đến năm 2005 là 73,1%, năm 2010 là 81,9%,
đến năm 2015 tăng lên 86% (2) và năm 2017 là
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Xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) là một chủ
trương lớn của Đảng, lần đầu tiên được đưa ra trong
Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII. Tại Nghị quyết
này, vấn đề xây dựng GĐVH đã được đề cập một cách
cấp thiết: “Giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp
của gia đình Việt Nam. Nêu cao vai trò gương mẫu
của các bậc cha mẹ. Coi trọng xây dựng GĐVH. Xây
dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà
trường và xã hội”.

* Ths, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
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87,60% tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu GĐVH. Tại
Bắc Ninh, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH
vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, năm 2015,
có 259.677/290.376 gia đình được công nhận
GĐVH, đạt 89,4% vượt 4,4% so với kế
hoạch (3); năm 2016 có 262.336/291.028 hộ gia
đình được công nhận (đạt 90% so với tổng số,
tăng 0,6% so với năm 2015, vượt kế hoạch 5%);
năm 2017, có 270.320/297.808 hộ gia đình được
công nhận GĐVH (90,8% so với tổng số) (4).
Tất cả các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng đều
có số hộ đạt danh hiệu GĐVH tăng dần qua các
năm và đạt từ 80% đến 89% (5).

Đến tháng 12-2017, toàn vùng đã có
5.128.990 gia đình đạt danh hiệu GĐVH trên
tổng số 19.064.069 GĐVH của cả nước (chiếm
26,9%), đặc biệt ở một số tỉnh, thành phố như Hà
Nội có 1.552.031 GĐVH/1.794.256 gia đình (đạt
86,50%); Bắc Ninh có 270.320 GĐVH/297.808
gia đình (đạt 90,76%); Thái Bình có 514.598
GĐVH/588.113 gia đình (đạt 87,50%); Ninh
Bình có 246.360 GĐVH/281.230 gia đình (đạt
87,60%)... Kết quả này cao hơn so với tỷ lệ trung
bình của cả nước (85,73%) (6).

Những kết quả đạt được trong phong trào xây
dựng GĐVH ở các tỉnh ĐBSH trong thời gian
qua đã góp phần đem lại sự no ấm, hòa thuận,
tiến bộ, hạnh phúc cho mỗi gia đình, sự ổn định,
đoàn kết và phát triển của địa phương, là cơ sở
để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia
đình truyền thống, khắc phục và dần loại bỏ các
hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh
trong các gia đình và địa phương, đóng góp  quan
trọng trong việc xây dựng thôn mới, làng, khu
phố văn hóa, tạo tiền đề vững chắc, góp phần tích
cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế,
xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được
thì phong trào xây dựng GĐVH ở các tỉnh ĐBSH
còn những hạn chế, yếu kém: “Chất lượng của
các hoạt động cụ thể trong phong trào còn nhiều
bất cập. Việc bình xét công nhận các danh hiệu
văn hóa ở một số địa phương, cơ sở còn khá dễ
dãi, khen thưởng chưa kịp thời, một số gia đình
văn hóa, làng, thôn, phố... sau khi được công
nhận danh hiệu văn hóa có biểu hiện buông lỏng
công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân

tiếp tục giữ vững danh hiệu, dẫn đến giảm sút về
chất lượng” (7); công tác “tuyên truyền, vận
động nhân dân tham gia Phong trào chưa được
quan tâm đầu tư đúng mức và thường xuyên” (8);
“Nhiều giá trị của gia đình truyền thống như:
hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới,
coi trọng nghĩa tình… có biểu hiện biến đổi, bị
xâm hại và có nguy cơ mai một. Các mối quan
hệ tốt đẹp của gia đình truyền thống đang bị lấn
át bởi những quan hệ hàng hóa, thị trường, lợi
nhuận…” (9). Những hạn chế đó xuất phát từ các
nguyên nhân: một bộ phận người dân và cán bộ
chính quyền chưa đánh giá đúng mức vai trò của
việc xây dựng GĐVH; tác động của mặt trái kinh
tế thị trường làm cho các mối quan hệ gia đình
cũng bị chi phối nghiêm trọng; vai trò của hệ
thống chính trị (đặc biệt cấp cơ sở) trong việc xây
dựng GĐVH còn hạn chế; tình trạng coi nhẹ và
buông lỏng giáo dục đạo đức gia đình (đặc biệt
là đạo đức gia đình truyền thống) trong các gia
đình hiện nay.

2. Giải pháp cơ bản xây dựng GĐVH
ở các tỉnh ĐBSH hiện nay

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của
vấn đề xây dựng GĐVH

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận
động để người dân hiểu sâu sắc hơn về bản chất,
mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của việc xây
dựng GĐVH. Để làm tốt điều này cần thực hiện
đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền thông qua đội ngũ
cán bộ, báo cáo viên làm công tác gia đình và
xây dựng GĐVH; tuyên truyền thông qua các
phương tiện thông tin truyền thông như đài phát
thanh, truyền hình địa phương, các bản tin, pano,
áp phích, tranh cổ động, báo chí, internet; tuyên
truyền bằng việc sử dụng các hình thức sân khấu
hóa, các diễn đàn, các câu lạc bộ, các cuộc thi
tìm hiểu về vấn đề gia đình và xây dựng GĐVH.

Cùng với công tác tuyên truyền, cần gắn với
việc tổng kết thực tiễn, khen thưởng các tấm
gương gia đình điển hình trong xây dựng
GĐVH, trong giữ gìn các giá trị gia đình truyền
thống. Các danh hiệu trao tặng như: danh hiệu
GĐVH, GĐVH tiêu biểu, Gia đình ông bà mẫu
mực con cháu hiếu thảo, Gia đình nuôi con khỏe
dạy con ngoan...
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Tăng cường các lớp tập huấn kiến thức để
nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức cho
đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và
tuyên dương các tấm gương cán bộ giỏi trong
công tác xây dựng GĐVH. 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình
Một là, khuyến khích và tạo điều kiện để các

hộ gia đình vươn lên làm giàu hợp pháp.
ĐBSH là vùng có trình độ phát triển kinh

tế cao so với mặt bằng chung cả nước. Tuy
nhiên, năm 2016, vùng vẫn còn 2,4% hộ gia
đình thuộc hộ nghèo. Đây là một khó khăn cho
công tác xây dựng GĐVH khu dân cư, bởi tiêu
chí đầu tiên trong xây dựng GĐVH đó là gia
đình no ấm. Vì thế, để giải quyết vấn đề này,
trong thời gian tới, chính quyền các tỉnh vùng
ĐBSH cần thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để
các hộ gia đình thuộc hộ nghèo sẽ thoát nghèo,
các gia đình no đủ có thể vươn lên làm giàu
hợp pháp thông qua chính sách cho vay vốn
làm kinh tế; hỗ trợ đào tạo, tạo điều kiện cho
các gia đình được tham gia các khóa học, các
lớp đào tạo về kỹ năng sản xuất kinh doanh,
các mô hình kinh doanh gắn với tiềm năng thế
mạnh của từng địa phương và đặc điểm của
từng hộ gia đình; chủ động liên kết với các
doanh nghiệp cung cấp tư liệu sản xuất đầu
vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra...

Hai là, thực hiện tốt các chính sách an sinh
xã hội. 

Theo số liệu thống kê ở vùng ĐBSH (2016),
tỷ lệ thất nghiệp là 2,24%, trong đó thành thị là
3,23% và nông thôn là 1,73%; tỷ lệ thất nghiệp
ở nam cao hơn nữ (nam là 2,60% và nữ là
1,84%) (10). Thất nghiệp kéo theo sự khó khăn
về đời sống kinh tế và tình trạng “nhàn cư vi bất
thiện” là cơ sở dẫn đến những bất ổn về gia đình
như: nghèo đói, mâu thuẫn, bạo lực gia đình, tệ
nạn xã hội... ảnh hưởng đến việc xây dựng
GĐVH. Vì vậy, vùng ĐBSH trong quá trình phát
triển nền kinh tế thị trường cần gắn kết mật thiết
với việc giải quyết vấn đề việc làm cho người
lao động; thực hiện tốt hơn nữa các chính sách
an sinh xã hội, giáo dục, y tế; có chính sách
chăm lo đến người già, trẻ em và đặc biệt tạo
điều kiện cho phụ nữ tham gia vào lĩnh vực kinh
tế bình đẳng với nam giới. Đây là cơ sở để khắc

phục tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực gia
đình với người phụ nữ.

Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động
của hệ thống chính trị trong xây dựng GĐVH

Một là, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong
sạch, vững mạnh, phát huy vai trò gương mẫu
tiên phong của đảng viên trong việc xây dựng
GĐVH. Đây là vấn đề cấp bách, bởi lẽ, Ðảng là
lực lượng tiên phong lãnh đạo trong hệ thống
chính trị, muốn thực hiện tốt các chủ trương,
chính sách thì trong tổ chức đảng và các đảng
viên phải trong sạch, vững mạnh, đi tiên phong
trong mọi công việc, đặc biệt là tiên phong
gương mẫu trong gia đình mình, trong việc xây
dựng GĐVH. Tổ chức Đảng và người đảng viên
phải là người làm gương, đi đầu trong nhận thức
và hành động.

Hai là, không ngừng củng cố và nâng cao
chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền
các cấp, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong
việc thực xây dựng GĐVH. Công tác gia đình
và việc xây dựng GĐVH chỉ có thể đạt hiệu quả
khi có sự tích cực, chủ động vào cuộc của chính
quyền các cấp. Bộ máy chính quyền, trực tiếp
nhất là Sở VHTTDL các tỉnh (và các phòng, ban
văn hóa các huyện, xã) cần bám sát vào chủ
trương, đường lối của Đảng, triển khai thực hiện
một cách kịp thời và linh hoạt các chủ trương,
đường lối về xây dựng GĐVH đến các địa
phương. Đặc biệt, chính quyền cần phải tỏ rõ
hơn vai trò quản lý mọi mặt kinh tế, chính trị,
văn hóa, xã hội, tạo môi trường phát triển lành
mạnh nhất để các gia đình có thể triển khai và
thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn của GĐVH. 

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị xã hội các cấp. Mặt trận Tổ quốc
cần thu hút và mở rộng các thành viên là những
tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cá nhân tiêu
biểu để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,
phát triển kinh tế xã hội; không ngừng đổi mới,
nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh công
tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chủ
trương, chính sách gắn với xây dựng GĐVH;
phát huy vai trò tích cực của các tổ trưởng dân
phố, trưởng thôn, người có uy tín trong nhân
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dân, có chính sách phù hơp̣ động viên, khích lệ
để họ tự giác tham gia các công việc và tập hơp̣
được đông đảo quần chúng cùng thực hiện các
nhiệm vụ trong xây dựng GĐVH.

Coi trọng giáo dục đạo đức trong xây dựng
GĐVH

Một là, cần làm cho mọi người nhận thức đúng
đắn về ý nghĩa của việc giáo dục đạo đức gia đình;
những giá trị đạo đức gia đình truyền thống cần
được quan tâm, kết hợp với việc giáo dục các giá
trị đạo đức gia đình mới và nhân văn hiện nay.
Tuyên truyền, giáo dục gắn với việc phê phán và
cảnh báo sự xuống cấp của đạo đức gia đình, sự
coi nhẹ các giá trị đạo đức gia đình truyền thống;
những vấn đề mới phát sinh trong đời sống xã hội
hiện nay tác động tiêu cực đến đạo đức gia đình,
như: lối sống thực dụng, ích kỷ; mặt trái của khoa
học công nghệ; các tệ nạn xã hội...

Hai là, kết hợp giữa giá trị đạo đức truyền
thống và hiện đại trong việc giáo dục đạo đức
gia đình. GĐVH được xây dựng dựa trên sự kế
thừa các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống
và phát huy những nét tiến bộ của gia đình hiện
đại. Vì thế, trong giáo dục đạo đức gia đình cần
xác định rõ: những giá trị đạo đức của gia đình
truyền thống cần đưa vào giáo dục trong gia
đình ĐBSH hiện nay, đó là: tình yêu thương, sự
quan tâm chia sẻ giữa các thành viên gia đình;
giữ gìn nề nếp gia phong; con cháu hiếu thảo với
ông bà, cha mẹ, tổ tiên; vợ chồng thủy chung,
tình nghĩa; anh em hòa thuận tương trợ, giúp đỡ
nhau trong cuộc sống... Những giá trị của đạo
đức gia đình hiện đại cần được phát huy, tăng
cường trong giáo dục đạo đức gia đình, đó là:
quyền dân chủ, bình đẳng và sự tôn trọng lẫn
nhau giữa các thành viên gia đình... Phương thức
kết hợp hiệu quả giữa giáo dục đạo đức truyền
thống và hiện đại, đó là: cần kế thừa và phát huy
những điểm tích cực, khắc phục những mặt hạn
chế, tiêu cực của đạo đức gia đình truyền thống
và đạo đức gia đình hiện đại trong giáo dục gia
đình vùng ĐBSH hiện nay.

Ba là, sử dụng nhiều hình thức, phương pháp
giáo dục đạo đức như nêu gương hoặc tự rèn
luyện, tự tu dưỡng. Ông bà, cha mẹ vừa là những
người đứng đầu, vừa là chủ thể chính của hoạt
động giáo dục đạo đức gia đình, vì vậy cần phát

huy vai trò làm gương đối với con cháu. Hoạt
động giáo dục đạo đức trong gia đình cần phát huy
được tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của
mỗi thành viên trong việc học tập, tu dưỡng, rèn
luyện, thay đổi bản thân theo hướng tích cực. Để
phát huy khả năng tự rèn luyện và tu dưỡng của
mỗi thành viên thì giáo dục đạo đức gia đình ở
vùng ĐBSH cần tạo ra môi trường tự lập và tôn
trọng sự tự lập, giáo dục sự tự chịu trách nhiệm
của mỗi thành viên, tránh cách giáo dục theo
hướng bao bọc, chiều chuộng hoặc thụ động... có
như vậy mới phát huy được tính tự rèn luyện của
mỗi cá nhân trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Có thể khẳng định, xây dựng GĐVH là
phong trào có ý nghĩa quan trọng, không chỉ
đem lại sự no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh
cho mỗi gia đình, mà còn góp phần đảm bảo sự
ổn định và phát triển cho cộng đồng xã hội. Vì
vậy, để vùng ĐBSH khắc phục được những hạn
chế tồn tại trong công tác xây dựng GĐVH thời
gian vừa qua, thực hiện thành công các mục tiêu
đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội
vùng đến năm 2020 thì việc thực hiện các giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xây
dựng GĐVH là một nhiệm vụ cần thiết
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