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QUYẾT ĐỊNH 

Về Ngày Gia đình Việt Nam 

___________  

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1992; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em 

Việt Nam tại tờ trình số 06/TTr-BVCSTE ngày 16 tháng 04 năm 2001 và số 

256/BVCSTE ngày 23 tháng 4 năm 2001,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam.  

Điều 2. Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường 

quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của trẻ em. Xây dựng gia đình no 

ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc.  

Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức thống nhất trong toàn quốc. Nhân 

Ngày Gia đình Việt Nam, ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, các Bộ, ngành liên quan, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ đạo tổ chức thực hiện những 

hoạt động thích hợp với một chủ đề cụ thể và thiết thực, nhằm đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào "Xây 

dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc".  

Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí để tổ chức những hoạt động nhân ngày 

Gia đình Việt Nam trong dự toán chi ngân sách Nhà nước được giao hàng năm; 

khuyến khích việc huy động các nguồn lực khác ở trong và ngoài nước hỗ trợ 

thực hiện những hoạt động này.  

Điều 3. Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam có trách nhiệm 

hướng dẫn thực hiện Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. 



Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận : 
– Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, 

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, 

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, 

– Văn phòng Trung ương và các 

Ban của Đảng, 

– Văn phòng Quốc hội, 

– Văn phòng Chủ tịch nước, 

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

– Toà án nhân dân tối cao, 

– Cơ quan Trung ương của các đoàn 

thể,                                   

– Công báo, 

– VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, 

các đơn vị trực thuộc, 

– Lưu : VX (5b), VT. 
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