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Ngày 28/6/2012, tại trụ sở chính của Liên 
Hiệp Quốc ở New York, 193 nước thành viên của 
Liên Hiệp Quốc này đã thông qua Nghị quyết 
chọn ngày 20/3 làm “Ngày Quốc tế Hạnh phúc”.  
Nghị quyết này kêu gọi tất cả các nước thành 
viên tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 
một cách phù hợp, bao gồm việc giáo dục và các 
hoạt động nhận thức của quần chúng. Nghị quyết 
tuyên bố, mưu cầu hạnh phúc là một mục tiêu cơ 
bản của mỗi người, hạnh phúc và phúc lợi là mục 
tiêu và sự kỳ vọng phổ biến trong cuộc sống nhân 
loại trên toàn thế giới, nó có ý nghĩa vô cùng thiết 
thực, trong các mục tiêu chính sách chung đều 
thừa nhận nó có ý nghĩa quan trọng. Nghị quyết 
còn chỉ ra rằng, cần áp dụng phương thức tăng 
trưởng kinh tế công bằng và cân bằng, nhằm thúc 
đẩy sự phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, 
làm tăng niềm hạnh phúc và phúc lợi cho tất cả 
người dân.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã mời tất cả các 
nước thành viên, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, 
các tổ chức quốc tế và khu vực cũng như các cá 
nhân, tổ chức phi chính phủ tổ chức các hoạt 
động thích hợp cho “Ngày Quốc tế hạnh phúc”, 
bao gồm việc tổ chức các hoạt động về giáo dục 
và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng 
đồng.

Liên Hiệp Quốc quyết định kỷ niệm ngày 
này theo đề xuất của Vương quốc Bhutan - Một 
quốc gia bé nhỏ nằm ở khu vực Nam Á, phía đông 
dãy Himalaya. Bhutan là một trong những quốc 
gia biệt lập với thế giới, nằm ẩn mình trên dãy 

Himmalaya. Để giữ gìn bản sắc văn hóa, Bhutan 
chú trọng hai vấn đề chính: Bảo vệ môi trường tự 
nhiên (băng tuyết trên dãy Himmalaya ở phía Bắc 
và rừng ở phía Nam) và niềm tin tôn giáo. Chính 
vì vậy, quốc gia Bhutan nổi tiếng về sự vô danh, 
bí ẩn và truyền thống của mình.

Bắt đầu từ những năm 1970, nhà Vua của 
Vương quốc này đưa ra một cách thức mới đánh 
giá sự thịnh vượng của xã hội, đó là thông qua 
Chỉ số hạnh phúc quốc gia bên cạnh các chỉ số 
về kinh tế thường được dùng để đánh giá về sự 
giàu có về vật chất. Chỉ số này được tính toán dựa 
trên các yếu tố về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, 
môi trường, chất lượng quản lý và mức sống người 
dân. Bhutan là nước duy nhất lấy “Tổng Hạnh 
phúc Quốc gia” thay cho “Tổng Sản phẩm quốc 
nội”. Nhiều người đánh giá, với quan niệm này, 
Bhutan dường như đã đi trước những khám phá 
gần đây của các nhà tâm lý học kinh tế phương 
Tây, gồm cả người đoạt giải thưởng Nobel năm 
2002 Daniel Kahneman về vấn đề liên quan giữa 
mức độ thu nhập và hạnh phúc. Chính sách này 
đã gặt hái được những kết quả mong muốn khi 
Bhutan được xếp là nước hạnh phúc thứ 8 trên 
thế giới… Khẩu hiệu của Bhutan là: “Hạnh phúc 
tự nhiên cho Dân tộc”…

Còn về lý do chọn ngày 20/3 thì đây là 
ngày đặc biệt trong năm khi mặt trời nằm ngang 
đường xích đạo nên trong ngày này, ngày và đêm 
có độ dài bằng nhau. Vì thế ngày này còn là biểu 
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tượng cho sự hài hòa, cân bằng của vũ trụ. Thế 
nên việc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế hạnh 
phúc cũng truyền tải thông điệp rằng cân bằng, 
hài hòa là một trong những chìa khóa để mang 
đến hạnh phúc. 

Ngày Hạnh phúc Thế giới được tổ chức bởi 
Liên hợp quốc lần đầu tiên vào ngày 20/3/2013. 
Hưởng ứng chương trình có ý nghĩ tốt đẹp này, 
Việt Nam cũng sẽ có “Ngày hạnh phúc” đầu tiên 
vào ngày 20/3/2014.

Hưởng ứng hoạt động của thế giới Ngày 
Hạnh phúc, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 
đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc 
tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” theo Quyết 
định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013. Theo đó 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ra quyết 
định lấy ngày 20/3/2014 là “Ngày Hạnh phúc” Việt 
Nam. 

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức 
của toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình, về 
chủ trương, pháp luật, chính sách của Đảng và 
Nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền, nghĩa 
vụ của gia đình, các cơ quan liên quan đến gia 
đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống 
gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình 
đẳng giới trong gia đình, phòng chống, bạo lực 
gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục 
về gia đình. Bên cạnh đó, thông qua chương trình 
sẽ tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của 
gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận 
động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống 
văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống 
tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nâng cao nhận 
thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về 
vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và công 
tác gia đình. 

Việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày 
Quốc tế Hạnh phúc 20/3 xuất phát từ thực tiễn 
của đất nước, vừa gắn với khái niệm hạnh phúc 
của người Việt Nam vừa gắn kết với các hoạt 
động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc được 
tổ chức trên thế giới.

Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014, sẽ tập trung vào 
các hoạt động tuyền thông: Lịch sử, ý nghĩa 
Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp 
của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và 
các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc 
tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014. Khẩu hiệu 
tuyên truyền: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh 
phúc 20 tháng 3; hãy hành động vì mục tiêu: gia 
đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; hãy tạo ra một 
môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn. Nêu 
gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng 
gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê 
phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, 
vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi 
cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích 
cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, 
cộng đồng.

Các hoạt động diễn ra trong Ngày Quốc 
tế Hạnh phúc bao gồm: Tổ chức các hoạt động 
đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức và vận động toàn 
xã hội tham gia, hưởng ứng các hoạt động nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho cá nhân 
và cộng đồng; các hoạt động từ thiện, tương thân 
tương ái giúp đỡ người, người có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, người gặp rủi ro bởi thiên tai, tai 
nạn... Tổ chức và vận động toàn xã hội tham gia, 
hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường; bảo 
đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng thí 
điểm và nhân rộng các mô hình về gia đình hạnh 
phúc, cộng đồng hạnh phúc trên cơ sở bộ chỉ số 
đánh giá hạnh phúc của người Việt Nam.

 Bộ Công an cũng đã nêu chủ đề “Xây dựng 
gia đình cán bộ chiến sĩ Công an hạnh phúc, phát 
triển bền vững” cùng với thông điệp tuyên truyền: 
“Mỗi gia đình chiến sĩ CAND là tấm gương về sự 
tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc”; “Cùng hành động 
vì một gia đình Công an văn hóa, tiên tiến, gìn 
giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người 
Việt”. Các chương trình, hoạt động cụ thể, thiết 
thực của các đơn vị, địa phương trong Công an 
nhân dân sẽ góp phần làm nên thành công ngày 
Quốc tế Hạnh Phúc./.


