2. Cha mẹ - con; ông bà - cháu: GƯƠNG MẪU,
YÊU THƯƠNG.
- Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ,
hành động, lời nói;
- Quan tâm, chăm sóc con cháu khi con cháu còn nhỏ; trao
truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con
cháu; giáo dục, động viên con cháu giữ gìn nền nếp, gia
phong; có tình cảm gắn bó tha thiết.

NHỮNG TIÊU CHÍ ỨNG XỬ NÀY TẬP TRUNG
VÀO 4 MỐI QUAN HỆ CƠ BẢN TRONG GIA ĐÌNH:
1. Vợ - chồng: CHUNG THỦY, NGHĨA TÌNH.
- Vợ chồng có tình cảm trước sau như một,
không thay đổi;
- Chăm sóc nhau; cùng có trách nhiệm trong nuôi dạy
con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình;
- Lắng nghe, cùng nhau thảo luận những vấn đề chung,
hòa nhã với nhau.

Ngày 20/3 - Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Hòa hợp
là nguồn
sức mạnh,
sức mạnh
là nguồn
thịnh vượng
của gia đình.
(Tục ngữ Pháp)

Tháng 6 - Tháng hành động quốc gia
về phòng, chống bạo lực gia đình

Chẳng bao giờ
có cách giúp trẻ em
hạnh phúc tốt hơn
lời tâm tình
của bậc cha mẹ
sáng suốt và trìu mến.

Thuận vợ, thuận chồng
tát biển Đông cũng cạn.
(Tục ngữ Việt Nam)

(Richard L Evans)

Ngày 28/6 - Ngày Gia đình Việt Nam

4. Anh, chị - em: HÒA THUẬN; CHIA SẺ.
- Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải.
- Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị;
- Cùng chia sẻ với nhau tình cảm hoặc vật chất lúc vui buồn,
giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

Chị ngã em nâng
(Tục ngữ Việt Nam)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
VỤ GIA ĐÌNH

TIÊU CHÍ
ỨNG XỬ
TRONG GIA ĐÌNH

3. Con - cha mẹ; Cháu - ông bà: HIẾU THẢO;
LỄ PHÉP
- Con, cháu có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự
kính trọng, biết ơn, giúp đỡ cha mẹ, ông bà;
- Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha
mẹ, ông bà khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu.

Ai kính trọng bố mẹ mình
thì sẽ được
con cái mình kính trọng.
(Ngạn ngữ Nga)

Anh em trên kính
dưới nhường
Là nhà có phúc
mọi đường yên vui.
(Tục ngữ Việt Nam)

Con hiếu thảo, cha mẹ vui,
nhà hoà thuận,
muôn việc thành.
(Thái Công)

NGÀY 08/12/2017, BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ DU LỊCH
KÝ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4843/QĐ-BVHTTDL BAN HÀNH

“BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ
TRONG GIA ĐÌNH”
NHẰM GÓP PHẦN ĐƯA VÀO CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY
CÁC CHUẨN MỰC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA
CON NGƯỜI VIỆT NAM
TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA,
HIỆN ĐẠI HÓA
VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ.

