
MỘT SỐ CÂU HỎI TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP 
TRONG TRUYỀN THÔNG, VẬN ĐỘNG CÔNG TÁC DÂN SỐ-KHHGĐ 

TẠI CỘNG ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
______________________________________________________________ 

Câu 1. Trong cuộc kiểm tra cơ sở, lãnh đạo dân số - KHHGĐ huyện có hỏi                 
cộng tác viên DS-KHHGĐ: “KHHGĐ là gì, nội dung KHHGĐ thế nào”? Anh/chị             
hãy trả lời giúp? 

Câu 2. Chị B đã có 2 con gái, đứa đầu 8 tuổi, đứa kế 4 tuổi, Chị cho biết                    
nếu chị không tiếp tục sinh để có được con trai thì gia đình sẽ tan vỡ. Chồng chị sẽ                    
ly hôn đi lấy vợ khác, để kiếm cho được con trai? Anh/chị thuyết phục như thế nào                  
để gia đình chị B không bị tan vỡ? 

Câu 3. Trong tuyên truyền vận động về Dân số-KHHGĐ, Chị H có hỏi              
chuyên trách dân số xã : "Đình sản có ảnh hưởng tới khả năng tình dục không".                
Anh/chị hãy trả lời giúp chuyên trách dân số xã ? 

Câu 4. Trong một cuộc sinh hoạt câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, Chị B                
mới lập gia đình và tuổi hai vợ chồng còn trẻ (20 -24), chi B chấp nhận gia đình có                    
02 con, nhưng chị hỏi: Chị muốn sinh con liền mỗi năm một cháu để cực một lần là                   
xong. Là người làm công tác DS-KHHGĐ, anh/chị giải thích cho chị B như thế               
nào? 

Câu 5. Trong một buổi tuyên truyền vận động thực hiện KHHGĐ tại xã A.               
Nhiều chị em phụ nữ hỏi cộng tác viên: “Như thế nào được gọi là thực hiện tốt                  
KHHGĐ”? Anh/chị hãy trả lời câu hỏi giúp cộng tác viên. 

Câu 6. Anh A tâm sự: Nhiều người cứ nói ra, nói vào, việc gia đình anh                 
không có con trai, nhưng anh không quan tâm. Dù anh chỉ có một đứa con gái,                 
nhưng anh đã lo cho nó học hành đàng hoàng, nó có được tấm chồng tử tế. Bây giờ                   
vợ chồng con anh A kinh tế khá giả, 2 vợ chồng nó lo cho anh không thiếu thứ gì.  

Trong cái xóm này, thiếu gì nhà có 2, 3 thằng con trai mà bây giờ vẫn còn                  
đi làm thuê kiếm sống hàng ngày kia kìa. Có gia đình con trai theo băng nhóm, hút                  
hít, chém lộn, cướp giựt, tù tội khối ra đó. Có giúp gì cho cha mẹ chúng đâu, còn                   
làm khổ cha mẹ nữa là khác.  

Anh/chị: Cho biết nhận định của mình trong tâm sự của anh A như thế nào? 
Câu 7. Trong cuộc kiểm tra cơ sở, lãnh đạo Dân số - KHHGĐ tỉnh có hỏi                 

viên chức dân số xã: “Với chức năng nhiệm vụ của mình, anh/chị cần làm gì trong                 
viêc̣ nâng cao chất lượng Dân số ở thời kỳ sơ sinh”? Anh/chị hãy trả lời giúp. 
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Câu 8. Trong chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ, lúc thảo               
luận nhóm, Chị A nói, Chị đang có thai, nhưng cộng tác viên kêu đi khám thai hoài.                  
Chị hỏi: “Nên khám thai thời kỳ nào và tại sao phải đi khám thai”? Anh/chị trả lời                  
giúp. 

Câu 9. Trong cuộc kiểm tra cơ sở, lãnh đạo dân số - KHHGĐ tỉnh có hỏi                 
viên chức dân số xã: “Với chức năng nhiệm vụ của mình, anh/chị cần làm gì trong                 
viêc̣ chăm sóc tốt phụ nữ mang thai để nâng cao chất lượng dân số? Anh/chị hãy trả                  
lời giúp.  

Câu 10. Gia đình chị A đã có 2 con gái, vợ chồng chị A không muốn sinh                  
con thêm. Nhưng khổ nỗi ông bà nội đã động viên anh chị nhiều lần phải kiếm cho                  
ông bà một đứa cháu nội trai. Càng về sau thì sự việc này càng trở nên gay gắt, ông                    
bà nội hay cáu gắt, không vui khi sự việc không tiến triển không theo ý. Anh/chị sẽ                  
nói gì trong trường hợp trên ? 

Câu 11. Trong tuyên truyền vận động về Dân số-KHHGĐ, Chi A có hỏi              
cán bộ dân số xã : "Tình dục an toàn là như thế nào" ? Anh/chị hãy trả lời giúp cán                   
bộ dân số xã với.  

Câu 12. Nếu trong địa bàn anh/chị sinh sống, có người hay mỉa mai, nói               
bóng nói gió, cố tình ám chỉ những phụ nữ sinh con một bề gái là: “Đàn bà không                   
biết đẻ”; “Ăn ở ác nhân ác đức nên không sinh được con trai”; “Gia đình triệt tông                  
triệt giống”. Anh/chị sẽ làm gì và xử lý tình huống này ra sao?  

Câu 13. Trong buổi nói chuyện chuyên đề với học sinh phổ thông trung              
học, các em có hỏi: “Chúng cháu cần làm gì để phòng tránh thai ngoài ý muốn”?                 
Anh/chị hãy trả lời giúp?  

Câu 14. Trong thảo luận nhóm về nâng cao chất lượng dân số, chị C có hỏi:                 
“Sàng lọc truớc sinh và sau sinh là gì và nó có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của                    
em bé sau sinh”? Nhờ anh/chị giải thích.  

Câu 15. Có ý kiến cho rằng không có con trai sẽ gặp khó khăn khi gia đình                  
có công việc lớn, khi tuổi già sức yếu. Với tư cách người tuyên truyền vận động về                  
DS-KHHGĐ, Anh/chị có ý kiến gì về việc này.  

Câu 16 . Trong cuộc kiểm tra cơ sở, lãnh đạo Dân số - KHHGĐ tỉnh có hỏi                  
viên chức dân số xã: “với chức năng nhiệm vụ của mình, anh/chị cần làm gì trong                 
viêc̣ chăm sóc sức khỏe sinh sản VTN để nâng cao chất lượng dân số”? Anh/chị                
hãy trả lời giúp.  

Câu 17. Trong cuộc kiểm tra cơ sở, lãnh đạo Dân số - KHHGĐ huyện có                
hỏi viên chức dân số xã: “Với chức năng nhiệm vụ của mình, anh/chị cần làm gì                 
trong viêc̣ thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc SKSS”? Anh/chị hãy trả lời               
giúp. 
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Câu 18. Vợ chồng Chị B đã có môṭ con gái 5 tuổi. Chồng chị B là con cả                   
của gia đình nên muốn có con trai. Chị B hiêṇ mang thai 2 tháng tuổi. Chồng Chị B                   
yêu cầu Chị phải đi xác định giới tính thai nhi. Nếu thai nhi là gái thì bỏ. Chị hỏi:                    
“Chị có nên làm theo ý của chồng chị không”? Anh/chị phải làm gì?. 

Câu 19. Trong cuộc kiểm tra cơ sở, lãnh đạo Dân số - KHHGĐ tỉnh có hỏi                 
viên chức dân số xã: “Với chức năng nhiệm vụ của mình, anh/chị cần làm gì để                 
khắc phục tình trạng sinh con thứ 3”? Anh/chị hãy trả lời giúp.  

Câu 20. Trong cuộc kiểm tra cơ sở, lãnh đạo Dân số - KHHGĐ huyện có                
hỏi viên chức dân số xã: “Với chức năng nhiệm vụ của mình, anh/chị cần làm gì                 
trong viêc̣ giúp thực hiêṇ tốt KHHGĐ”? Anh/chị hãy trả lời giúp.  

Câu 21. Ông bà H có một người con là anh A. Nay anh A lập gia đình, điều                   
mong muốn nhất của ông bà H là cô con dâu phải sinh cho được đứa cháu trai, vì                   
đó là đứa cháu đích tôn của dòng họ. Áp lực tâm lý luôn đè nặng lên vợ chồng anh                    
A từng ngày, khiến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ mất đi sự tự do trong cuộc sống,                   
quyền quyết định số con và giới tính của con.  

Anh/chị có ý kiến gì trong trường hợp này để giúp cho đôi vợ chồng trẻ có                 
được quyền hạnh phúc riêng của mình. 

Câu 22. Trong tuyên truyền vận động về Dân số-KHHGĐ, anh C có hỏi              
cán bộ dân số xã : "Tôi có nên Quan hệ tình dục với vợ tôi khi vợ tôi đang mang                    
thai không"? Anh/chị hãy trả lời giúp cán bộ dân số xã với.  

Câu 23. Mặc dù đã có hai con gái, cô con gái đầu học lớp 1, cô con gái sau                    
vừa tròn 3 tuổi khỏe mạnh. Nhưng anh C 40 tuổi làm nghề kinh doanh tự do vẫn                  
muốn vợ sinh thêm con. Anh quan niệm “Thêm con, thêm của”; “Nhà phải có trai                
có gái”. Không đồng ý với ý kiến của chồng, vợ anh C muốn dừng lại ở 2 con để                    
có nhiều thời gian chăm sóc, nuôi dạy con và phát triển kinh tế.  

Anh/chị hãy giúp vợ anh C thực hiện được mong muốn của mình.  
Câu 24. Trong thảo luận nhóm, Chị H hỏi cộng tác viên: “Tôi mới lập gia                

đình, nhưng chưa muốn có con, Vậy tôi phải làm gì”?. Anh/chị sẽ tư vấn thế nào để                  
Chị H thực hiện KHHGĐ tốt? 

Câu 25. Bà B tâm sự: Vừa rồi con dâu bà phải bỏ đứa cháu gái, do đi siêu                   
âm có kết quả là con gái. Bà cũng phận phụ nữ, nghĩ mang nặng đẻ đau nên thương                   
con dâu, bảo thôi cứ để đẻ tiếp đi. Nhưng chồng và con trai bà nhất quyết không                  
chịu, bảo thai gái thì phải bỏ đi, thai trai mới để, chứ giờ đẻ thì lấy gì mà ăn. Nếu                     
sinh được con trai thì có ăn rau, ăn cỏ cũng phải cố nuôi.  

Nhưng nếu lần sanh sau nữa lại thai gái, thì chẳng biết thế nào ... bà B vừa                  
khóc vừa tâm sự. Anh/chị nghĩ sao trong tình huống này. Tìm biện pháp để giải                
quyết với chồng và con trai bà B trong tình huống này cho hợp lý? 
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Câu 26. Có lần cán bộ dân số xã tham mưu UBND về kiểm soát tỷ số giới                  
tính khi sinh. Chủ tịch UBND có hỏi: “Tại sao hiện nay Đảng và Nhà nước lại quan                  
tâm đến việc kiềm chế gia tăng tỷ số giới tính khi sinh”? Anh/chị hãy trả lời giúp                  
cán bộ dân số xã. 

Câu 27. Trong cuộc kiểm tra cơ sở, lãnh đạo dân số - KHHGĐ huyện có                
hỏi dân số xã: “Tình hình hiện nay, vai trò của gia đình đối với xã hội trong việc                   
làm giảm tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh như thế nào”? Anh/chị hãy giải thích                  
tiếp dân số xã. 

Câu 28. Chị A tâm sự với dân số xã: Khi chị A đến khám ở phòng khám và                   
tư vấn SKSS tại Bệnh viện huyêṇ, Chị A có hỏi bác sỹ: “Bác sỹ ơi có phải người bị                    
mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục thì không đăṭ vòng được đúng không?”, Y,                
Bác sỹ đó nói: “Chị giỏi rồi đó, biết rồi còn hỏi làm gì, đi hỏi người nào nói với chị                     
điều ấy!”. Với người làm công tác DS-KHHGĐ, Anh/chị hãy chia sẽ cách trả lời               
của người y, bác sỹ đó với chị A. Câu nói y, bác sỹ đó có gì sai không? 

HẾT 
 

Tài liệu lưu hành nội bộ 
  

                                                  Phòng Truyền thông-Giáo dục 
Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang 

                                                                  (Tháng 10/2016) 
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