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TÓM TẮT
Trong thời đại này nay, tri thức ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước, do đó việc giáo dục tri thức cho thế hệ trẻ trong mỗi gia đình có vai
trò quyết định đến tương lai sau này của con trẻ. Trong những năm qua, ở đồng bằng sông
Cửu Long đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc giáo dục tri thức cho thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hạn chế như: tình trạng bỏ học còn cao; trình độ học vấn so với
các vùng trong cả nước còn thấp... Bước đầu, tác giả chỉ ra những nguyên nhân và kiến nghị
một số giải pháp cơ bản cho giáo dục tri thức của gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: giáo dục tri thức, gia đình, thế hệ trẻ.
ABSTRACT
In this day and age, knowledge plays an increasingly significant role in the country’s
social economic development; consequently, educating knowledge for the young generation in
each family unit is very crucial to their future. In spite of several achievements in recent years,
there are still various shortcomings in educating the youth of knowledge in the Mekong Delta
including the high rate in school dropouts, the low level of educational background in
comparison with other regions in Vietnam, and so on. This article aims to point out the causes
of this issue and proposes a number of practical solutions to education of knowledge in family
in the Mekong Delta.
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