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Xã hội học số 3 (55), 1996

Kế hoạch hóa gia đình - thực trạng và vấn đề
truyền thông dân số ở vùng mỏ Quảng Ninh

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

H

ai lĩnh vực chính của hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình ở nước ta hiện nay là dịch vụ KHHGĐ,
chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và công tác truyền thông dân số. Người ta đã chỉ ra rằng ngoài các
yếu tố kinh tế xã hội, con đường dẫn đến biến đổi dân số theo chiều hướng tích cực về cơ bản, vẫn là tác động
vào nhận thức của con người và nâng cao tầm hiểu biết của họ. Chính vì vậy, vấn đề cung cấp và truyền tải
thông tin, phản hồi và xử lý thông tin về dân số - kế hoạch hóa gia đình phải được xem là vấn đề có ý nghĩa
quan trọng. Hiệu quả của hoạt động này sẽ được đo lường bằng các hành vi ứng xử dân số. Nói cách khác, thực
trạng tình hình kế hoạch hóa gia đình chủ yếu sẽ là tỷ lệ thuận với chiều hướng hoạt động của dịch vụ thông tin
- giáo dục và tuyên truyền dân số. Và một khi theo chiều hướng tích cực thì thành quả của nó là chắc chắn, lâu
dài và hoàn toàn đáng tin cậy. Dựa vào kết quả khảo sát tại vùng mỏ Quảng Ninh(+), ở bài viết này chúng tôi sẽ
giới hạn xem xét ở ba khía cạnh sau đây: 1 - Các kênh truyền thông và việc tiếp nhận thông tin kế hoạch hóa gia
đình; 2 - Kiến thức và thái độ đối với kế hoạch hóa gia đình; 3 - Thực trạng tình hình thực hiện kế hoạch hóa gia
đình.
I. Các kênh truyền thông và việc tiếp nhận thông tin kế hoạch hóa gia đình.
Nhìn một cách đại thể có hai loại kênh truyền thông cơ bản, đó là hệ thống các kênh truyền thông chính thức
và không chính thức. Kênh truyền thông chính thức là bao hàm những thiết chế nhà nước vĩ mô thông qua các
phương tiện thông tin đại chúng (Massmedia), các thiết chế nhà nước vi mô thông qua các cấp chính quyền, các
tổ chức quần chúng, các tổ chức chức năng (như y tế, giáo dục...). Ở cơ sở: Còn kênh truyền thông không chính
thức là những giao lưu xã hội nằm ngoài các thiết chế chính thức như các quan hệ gia đình, thân tộc, bạn bè,
đồng nghiệp, tín ngưỡng, các dịch vụ tư nhân về sức khỏe, văn hóa.... Cả hai hệ thống kênh truyền thông ấy đều
có những phương tiện vật chất khác nhau, phương thức hoạt động khác nhau, mục tiêu và phương hướng khác
nhau, nhưng đều gặp nhau tại một điểm là tất cả đều xử lý và truyền tải thông tin đến đối tượng truyền thông.
Trong xã hội hiện đại, vì thế, nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với nhận thức và hành vi của con
người. Thái độ và hành vi ứng xử dân số cũng không nằm ngoài phạm vi của sự chi phối ấy. Kết quả khảo sát
công nhân mỏ than Quảng Ninh không thu được đầy đủ các thông tin về hai hệ thống truyền thông đó (nhất là
về các kênh truyền thông không chính thức) nhưng cũng đã có được những chỉ báo cho phép rút ra những đánh
giá và nhận xét bước đầu

(+) Chương trình nghiên cứu khảo sát tại vùng mỏ Quảng Ninh do Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam chủ trì, được
triển khai trong các năm từ 1992-1995.
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Từ góc độ hộ gia đình có các phương tiện văn hóa vật chất để có thể tiếp nhận thông tin qua các phương tiện
truyền thông đại chúng, kết quả khảo sát cho thấy: có 43,4% gia đình có ti vi, 8,0% có radio, 27,0% có radio
casset, 2,5% có loa truyền thanh và 5,3% có video. Các chỉ số đó phản ánh mặt bằng đời sống sinh hoạt của
công nhân mỏ, trong đó có khả năng và điều kiện tương ứng của sự tiêu dùng văn hóa. Về phương tiện vật chất
được nêu ra cao nhất thuộc về ti vi khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của vô tuyến truyền hình trong đời
sống tinh thần của nhân dân ta. Tuy nhiên các phương tiện văn hóa vật chất đó chỉ mới là cơ sở, là điều kiện đầu
tiên của việc hưởng thụ văn hóa, thu nhập thông tin chứ nó chưa nói được gì về vấn đề này. Thực chất của vấn
đề là nhu cầu, là trình độ và khả năng tiếp nhận thông tin. Khảo sát ở nhiều vùng nông thôn hiện nay cho biết rất
nhiều người, gia đình không có ti vi vẫn tiếp nhận thông tin trên vô tuyến truyền hình một cách khá thường
xuyên bằng cách đi xem nhờ hàng xóm. Ngược lại cũng không ít nhà sắm ti vi, video như một đồ vật trang trí
cao cấp, hoặc giả như một thứ vốn cố định.
Ngoài các phương tiện thông tin đại chúng, trong hệ thống kênh truyền thông chính thức như đã nói còn có
chính quyền, đoàn thể quần chúng và chức năng. Tuy không có số liệu đầy đủ về điều này qua khảo sát vùng mỏ
thì cũng đã khá chắc chắn khi nói rằng nó có vị trí và vai trò quan trọng trong vấn đề giáo dục và truyền thông
dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tuy rằng mức độ quán triệt khác nhau, hoạt động cũng có mức độ khác nhau,
nhưng các cấp lãnh đạo hiện nay ở nước ta, như chính quyền, các đoàn thể, nhất là các cơ quan chức năng như y
tế, giáo đục đều được phổ biến và phân công xem hoạt động dân số kế hoạch hóa gia đình như một nhiệm vụ
của mình. Ở vùng mỏ Quảng Ninh hiện có 4 bệnh viện cỡ trung bình là bệnh viện Mạo Khê, bệnh viện Vàng
Danh, bệnh viện Cẩm Phả, bệnh viện Hòn Gai. Có 22 trạm xá mỏ, trong đó công ty Hòn Gai có 7, công ty than
Uông Bí có 4, công ty than Cẩm Phả có 8, công ty cơ khí mỏ có 2, công ty xây lắp sản xuất than có 1. Ngoài ra
có 3 cơ sở chuyên trách công tác kế hoạch hóa gia đình thuộc mỏ Cẩm Phả, công ty xây lắp và mỏ than Hòn
Gai. Về cơ sở phát thanh truyền hình khu vực thì tại Quảng Ninh hiện có 25 cơ sở phát thanh riêng của mỏ
(trong đó có Hòn Gai: 7; Uông Bí: 4; Cẩm Phả: 9; Cơ khí mỏ: 3; Xây lắp than: 2). Tại 5 công ty có 5 cơ sở thu
phát sóng truyền hình của Trung ương và Tỉnh. Toàn vùng mỏ có cơ sở phát được truyền hình. Ngoài ra ở mỗi
công ty có 1 đội văn nghệ nghiệp dư khá mạnh. Như vậy về mặt cơ sở, vùng mỏ Quảng Ninh có một tiềm lực
khá lớn về truyền thông và vì thế nhất định có một vai trò không nhỏ trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia
đình hôm nay và sắp tới.
Về hệ thống các kênh truyền thông không chính thức thì dù tư liệu khảo sát là ít ỏi cũng đã cho thấy sự can
thiệp của nó thông qua các chỉ báo về quan hệ gia đình, nhất là quan hệ vợ - chồng, vai trò của dịch vụ y tế sức
khỏe tư nhân... Thực tế khảo sát nghiên cứu ở các địa bàn khác nhau cho thấy nếu các kênh truyền thông chính
thức có vai trò rất lớn trong việc cung cấp thông tin thì chính các kênh truyền thông không chính thức lại có vai
trò không nhỏ trong việc xử lý thông tin.
Vì thế vấn đề chỉ được làm sáng tỏ khi xem xét tìm hiểu các chỉ báo đã được lượng hóa qua các kết quả
khảo sát về khả năng và mức độ tiếp nhận thông tin của công nhân vùng than Quảng Ninh.
Với những ý kiến có trả lời, kết quả khảo sát cho thấy:
- Sự theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng: 1- Đọc báo: thường xuyên: 34,4%, thỉnh thoảng: 62,5%,
3 - xem vô tuyến thường xuyên: 54,6%, và thỉnh thoảng: 45,2%.
- Theo dõi về thông tin kế hoạch hóa gia đình qua các phương tiện thông tin đại chúng:
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Trên báo có theo dõi thông tin về kế hoạch hoá gia đình: 79,9%, trên đài: 85,3%, trên vô tuyến: 86,0%.
- Số công nhân trong một năm đã từng nghe nói chuyện kế hoạch hóa gia đình là 32,3%.
Nhìn về mặt chỉ số là đáng lạc quan. Hầu hết thợ mỏ có nhu cầu đọc báo nghe đài, xem vô tuyến và đại đa
số trong đó đã tiếp nhận các thông tin về kế hoạch hóa gia đình. Cũng có tới 32,3% số công nhân được nghe nói
chuyện về vấn đề này. Trong thời đại ngày nay vấn đề thông tin đang trở thành lĩnh vực hàng đầu.
Tựu trung lại là thực tế ở vùng mỏ có một tiềm năng lớn về dịch vụ truyền thông dân số - kế hoạch hoá gia
đình. Tiềm năng đó sẽ được biến thành hiện thực là hiệu quả trong hoạt động trên cơ sở một mặt bằng nhu cầu,
khả năng và trình độ văn hóa và tiêu dùng văn hóa khá cao của công nhân vùng mỏ. Đây là chỉ báo quan trọng
trong hoạt động dân số thời kỳ tới.
II. Kiến thức và thái độ với kế hoạch hóa gia đình
Như đã biết, một mục tiêu của chương trình kế hoạch hóa gia đình ở nước ta là mỗi gia đình có từ 1 - 2 con.
Đó là con số phù hợp với mức sinh thay thế, là thuận tiện cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Tuy nhiên số con mà mỗi cặp vợ chồng sinh sản lại dựa vào rất nhiều yếu tố chi phối. Nhu cầu về con, ngoài là
sản phẩm của các cặp có quan hệ giới tính trong những điều kiện kinh tế - xã hội - văn hóa hiện tại và còn là sản
phẩm của một quá trình nhận thức, thói quen của lịch sử. Vì vậy về quy mô gia đình việc tìm hiểu chuẩn mực số
con mong muốn, phải được xem như một khía cạnh nghiên cứu quan trọng. Khảo sát về số con mong muốn của
công nhân mỏ có bảng biểu sau:

Bảng 1: Số con mong muốn
Trị số

Tần số

Tỷ lệ % trên T.S

Tỷ lệ % trên số trả
lời

Tỷ lệ dồn

0

2

1

2

2

1

273

19.9

20.6

20.7

2

1000

72.9

75.4

96.1

3

44

3.2

3.3

99.4

4

7

.5

.5

99.9

.

1

.1

.1

100.0

.

45

3.3

1372

100.0

Số trả lời: 1.372

100.0

Không ghi: 45.

Nguồn: VINAFPA

Con số 96,0% số ý kiến trả lời mong muốn có từ 1-2 con là một chỉ báo đáng phấn khởi, đặc biệt chi số
không nhỏ là 20,6% mong muốn chỉ có một con. Đây là một điều còn
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hiếm hoi trong nhận thức của người phụ nữ Việt Nam ở nhiều vùng khác. Thực tế khảo sát ở nhiều địa phương
thời gian qua cho thấy một tâm lý thông dụng là có nhiều bà mẹ nêu số con mong muốn cao hơn là số con đang
hiện có. Ví dụ với phụ nữ hiện có 2 con thì chỉ có 0,32% nói họ thích có 1 con trong khi có tới 25,01% muốn có
từ 3 con trở lên (+). Trong khi đó số liệu khảo sát về số phụ nữ vùng mỏ có 1-2 con là 67,7% như vậy là với chỉ
số 96,0% cho thấy nhiều phụ nữ đã có số con hơn hai cháu cũng mong muốn chỉ có 1-2 con. Điều này rất quan
trọng vì thuộc về nhận thức. Sự thay đổi quan niệm về con cái là có nguồn gốc từ việc nâng cao vai trò và địa vị
người phụ nữ. Sự thay đổi quan trọng này cũng được thể hiện rất rõ trong khảo sát về sự ưa thích đối với con
trai. Quan niệm về số con trai và con gái mong muốn của người thợ mỏ như sau:

Bảng 2: Số con trai mong muốn

Nguồn: VINAFPA
Tần số

Tỷ lệ % trên T.S

Tỷ lệ % trên số
trả lời

Tỷ lệ dồn

0

11

8

1.0

1.0

1

1011

73.7

88.4

98.3

2

188

8.6

10.3

99.7

3

3

.2

.3

99.9

4

1
228
1372

.1
16.6
100.0

.1
Không nghi
100.0

100.0

Trị số

Số không trả lời:

1144

Không ghi: 228
Bảng 3: Số con gái mong muốn

Nguồn: VINAFPA
Trị số

Tỷ lệ % trên
số trả Iời

Tỷ lệ
dồn

Tần số

Tỷ lệ % trên T.S

0

19

14

1.8

18

1

952

69.4

92.5

94.4

2

56

4.1

5.4

99.8

3

2

.1

.2

100.0

343

25.0

1372

100.0

Số trả lời: 1029

100.0

Không ghi: 343

(+) Khảo sát xã hội học tại Hồng Minh - Phú Xuyên - Hà Tây, tháng 1 - 1992.
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Như vậy hầu hết các ý kiến trả lời đều mong muốn có 1 con trai, 1 con gái. Điều lạ lùng là chỉ số mong
muốn có 1 con gái còn can hơn con trai (92,5% so với 88,4%): Thật ra chỉ số này là chưa chắc chắn là vì những
khảo sát tiếp theo đã kiểm chứng rằng dù sao trong thâm tâm các đối tượng trả lời vẫn thích con trai hơn, dù là
chút ít. Cụ thể với câu hỏi "có 1 con trai 1 con gái có đẻ nữa không?" thì trong số 4,9% còn muốn tiếp tục đẻ có
79,2% số đó thích đề con trai hơn. Tiếp tục điều này thì với câu "có 2 con trai có đẻ nữa không thì chỉ có 7.0%
còn muốn đẻ tiếp, còn với câu "có 2 con gái có muốn đẻ tiếp tục nữa không?" thì có tới 16,9% số ý kiến trả lời
là muốn tiếp tục đẻ nữa. Ở góc độ giới tính của con cái trong mong muốn của đối tượng khảo sát thì việc ưa
thích con trai vẫn là tồn tại thực tế, dù rằng mô hình "đông con nhiều cháu" không còn thích hợp ở môi trường
này nữa. Việc muốn có ít con nhưng vẫn thấy cần thiết có con trai đã là một bước chuyển quan trọng trong nhận
thức. Chúng tôi cho rằng dựa trên thực tế đó có thể nói quan niệm về nhân lực lao động, về nuôi dưỡng nhờ cậy
tuổi già đã bị mờ nhạt đi nhiều mã yếu tố còn lại khá rõ chính là quan niệm nối dõi tông đường. Với người Việt
Nam dù ở môi trường nào khi không có con trai bị xem như là tuyệt tự, tuyệt giống vẫn còn là một ám ảnh đáng
kể.
Hành vi tái sinh sản của con người một mặt là sản phẩm lịch sử vỉ vậy quan niệm về quy mô gia đình, chuẩn
mực về con cái thì dù có biến đổi đến mấy trong hoàn cách nước ta hiện nay vẫn không tránh khỏi bóng dáng
của quá khứ. Điều này cũng thể hiện khá rõ trong lĩnh vực nhận thức và sự hiểu biết về phong trào kế hoạch hóa
gia đình, dù môi trường nơi đó là khá thuận lợi và tiến bộ như vùng mỏ Quảng Ninh. Nói như vậy không phải là
biện hộ cho công tác kế hoạch hóa gia đình ở khu vực đó, điều này chúng ta sẽ bàn đến ở phần sau mà vấn đề là
để thấy toàn diện hơn khía cạch đang khảo cứu. Kết quả khảo sát về vấn đề này cho thấy chỉ có 23,1% công
nhân là hiểu rõ được mục đính ý nghĩ của cuộc. Vận động sinh đẻ có kế hoạch, và cũng chỉ có 15,3% người thợ
mỏ nắm được tinh thần ba mục tiêu của cuộc vận động. Thực ra có tới 86,6% số công nhân đã từng nghe nói
đến vấn đề kế hoạch hóa gia đình, nói đến một số biện pháp tránh thai được áp dụng ở Việt Nam hiện nay nhưng
đó là những hiểu biết rất chung chung, ít có giá trị thực tế khi áp dụng. Kết quả khảo sát về số công nhân đã
được thông tin, xử lý thông tin (giải thích kỹ) hiểu biết về các biện pháp tránh thai là:
- Hiểu biết về vòng tránh thai là: 47,6%
- Hiểu biết về thuốc tránh thai là: 9,3%
- Hiểu biết về bao cao su: 30,3%
- Hiểu biết về xuất tinh ngoài: 24,8%
- Hiểu biết về tính vòng kinh: 26,3%
- Hiểu biết về triệt sản: 12,8%
- Hiểu biết về hút thai: 17,5%
- Hiểu biết về nạo thai: 17,2%
Một điều rất đáng ngạc nhiên là quan niệm về qui mô gia đình, về số con mong muốn là rất đúng đắn, tiến
bộ vậy mà kiến thức thật sự khoa học về kế hoạch hóa gia đình lại không nắm được. Sẽ có một loạt lý do được
đưa ra để lý giải về điều này. Nhưng vấn đề chúng tôi muốn lưu ý ở đây là dù nhận thức có tiến bộ bao nhiêu mà
không có những hiểu biết cần thiết về các biện pháp tránh thai thì khi áp dụng sẽ gặp khó khăn đến đâu, ngoài
vấn đề hiệu quả còn là sức khỏe của người phụ nữ? Mà không lạ lùng sao được khi có những biện pháp tránh
thai đã trở thành đại trà, thông dụng ở Việt Nam từ hàng chục năm qua (mà tính riêng về phương pháp đó thì
Việt Nam đã được xếp vào những nước hàng đầu trên
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thế giới về tỷ lệ áp dụng) như phương pháp đặt vòng tránh thai chỉ có 47,6% số người là thực sự hiểu biết.
Ngoài ra không một phương pháp tránh thai nào có tỷ lệ người hiểu biết vượt quá 30%. Đây là những chỉ số
phải nói là đáng bi quan. Và thực chất đó là trách nhiệm của công tác thông tin; giáo dục và truyền thông dân số
- kế hoạch hóa gia đình. Khảo sát về dự định sẽ dùng biện pháp tránh thai nào sắp tới cũng thu được những kết
quả không đáng lạc quan mấy.
Bảng 4: Sau này có định dùng không?
Nguồn: VINAFPA

Trị
số

Tần số

Tỷ lệ %
trên T.S

Tỷ lệ %
trên số trả lfời

Tỷ lệ
dồn

Có dự định dùng vòng

1

747

54.4

63.0

63.0

Định dùng thuốc

2

69

5.0

5.8

68.9

Định dùng bao cao su

3

89

6.5

7.5

76.4

Xuất tinh ngoài

4

128

9.3

10.8

87.2

Tính vòng kinh

5

44

3.2

3.7

90.9

Triệt sản nữ

6

n10

.7

.8

917

Thắt ống dẫn trứng

7

1

.1

.1

91.8

Không có dự định

9

97 187

7.1 13.6

8.2

100.0

1372

100.0

100.0

Số trả lời:

1185

Không ghi:

187

Qua bảng biểu thì chỉ số đáng kể nhất, có nhiều hứa hẹn nhất là "có dự định đặt vòng tránh thai": 60,3%.
Ngay như biện pháp tự nhiên là "tính vòng kinh" cũng có chỉ số hết sức khiêm tốn là 3,7%. Hai phương pháp
hiện đại đang thịnh hành trên thế giới cũng chịu chung số phận như thế, đó là: "dùng thuốc" (5,8%) và "dùng
bao cao su (7,5%), chỉ số 60,3% về phương pháp đặt vòng quả là nhiều hứa hẹn nhưng đáng tiếc là phương pháp
này hiện nay đang bộc lộ một số hạn chế về kỹ thuật, về tính tiện lợi khi sử dụng, về sự tai biến và tác dụng
phụ... Rất có lý khi có nhà dân số học nước ta đã coi nó (phương pháp đặt vòng) là sản phẩm thích hợp và có
hiệu quả của cơ chế kinh tế tập trung bao cấp.
Như vậy đối với tất cả các chỉ báo mà kết quả khảo sát có được về nhận thức và trình độ hiểu biết về các
biện pháp tránh thai, về kế hoạch hóa gia đình đã cho phép nhận xét rằng đây là mặt yếu kém đáng kể của hoạt
động giáo dục tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình ở nước ta hiện nay, từ trung ương đến cơ sở. Tuy
nhiên mọi sự đo lường nhận thức, quan điểm đều có ý nghĩ tương đối. Vấn đề cuối cùng phải là thực tế, là hiện
trạng thực thi. Đó là sự phản ánh đúng đắn nhất của nhận thức. Nói một cách khác cụ thể hơn là vấn đề chưa
phải là họ đã nhìn nhận, quan niệm như thế nào mà là ở chỗ họ đã thực hiện, đã áp dụng các biện pháp kế hoạch
hóa gia đình như thế nào.
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Kế hoạnh hoá gia đình ...
III. Thực trạng tình hình thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình
Về tình hình thực hiện các biện pháp tránh thai của công nhân vùng mỏ có các chỉ số khảo sát.
Số cặp vợ chồng công nhân đã từng áp dụng các biện pháp tránh thai vì:
- Vòng tránh thai:

56,9%

- Thuốc tránh thai:

8,5%

- Bao cao su:

17,4%

- Xuất tinh ra ngoài:

30,0%

- Tính vòng kinh:

30,9%

- Triệt sản nữ:

1,0%

- Triệt sản nam:

0,2%

Số cặp vợ chồng công nhân đang dùng các biện pháp tránh thai là:
- Vòng tránh thai:

45,8%

- Thuốc tránh thai:

1,1%

- Bao cao su:

19,9%

- Xuất tinh ra ngoài:

23,3%

- Tính vòng kinh:

22,2%

- Triệt sản nữ:

1,1%

- Triệt sản nam:

0,2%

Nhìn về đại thể các cặp vợ chồng đã và đang áp dụng các biện pháp tránh thai qua các chỉ số cũng tương tự
như bảng biểu phản ánh trình độ hiểu biết về các phương pháp kế hoạch hóa gia đình của họ. Có điều đáng nói
là trong quá khứ có phương pháp họ dùng mà chẳng hiểu dùng như thế nào. Cụ thể là phương pháp xuất tinh ra
ngoài họ đã dùng chỉ số là 30,0% trong khi đó có 24,8% thật sự hiểu biết về phương pháp này. Điều này cho
phép sự nghi ngờ về tính hiệu quả của việc áp dụng biện pháp tránh thai đó. Vấn đề quan trọng hơn là chúng tôi
muốn lưu ý đến hai khía cạnh thông qua các chỉ số được nêu là:
Thứ nhất: việc so sánh các chỉ số giữa hai hệ bảng đã từng áp dụng và đang áp dụng cho thấy ở hệ bảng
hiện tại các phương pháp được dùng đều có các chỉ số tụt xuống. Cụ thể là: dùng vòng tụt xuống 11,1%, dùng
thuốc: 1,4%, hao cao su: 7,4%, xuất tinh ngoài: 6,7%, tính vòng kinh: 8,7%. Điều này cho phép đánh dấu hỏi về
năng lực và tính hiệu quả không chỉ công tác tuyên truyền, giáo dục mà ngay cả dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ở
khu vực đó.
Thứ hai: là nếu so sánh các chỉ số về các phương pháp tránh thai mà các cặp vợ chồng công nhân hiện đang
sử dụng với biểu 10 về dự định dùng các biện pháp tránh thai cũng cho thấy những chỉ báo rất đáng quan tâm
của chỉ số về phương pháp đặt vòng từ 45,8% lên 63,0%, trở về với quan niệm và thực tế cách đây hàng chục
năm trước? Ngoài ra ở một số phương pháp khác lại có chỉ số dự định sẽ dùng tụt xuống một cách đáng ngác
nhiên là dùng bao cao su từ 10,0% xuống 7,5%, xuất tinh ngoài từ 23,3% xuống 9,3%, tính vòng kinh từ 22,2%
xuống 3,7%... Thực tế trên làm nảy sinh một câu hỏi không thực tế là phải chăng đang có sự tụt xuống của nhận
thức về các phương pháp kế hoạch hóa gia đình trong công nhân mỏ? Và điều hoàn toàn cằn thiết khi phải tiếp
tục nghiên cứu về thực tế đó. Và dù sao cũng đã thấy rõ là con đường hoạt động kế hoạch hóa gia đình ở khu
vực này cũng chẳng phải là hoàn toàn bằng phẳng.
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Trở lại vấn đề vai trò và trách nhiệm của công tác giáo dục, tuyên truyền về dân số và dịch vụ kế hoạch hóa
gia đình ở vùng mỏ, kết quả khảo sát còn đưa ra một chỉ số khác, có thể phần nào đó xem như là những nguyên
cớ của các hạn chế. Ví dụ như còn tới 12,1% ý kiến trả lời không biết nơi cấp vòng tránh thai, 49,6% không biết
nơi cấp thuốc tránh thai. 26,2% không biết nơi cấp bao cao su. Còn có tới 6,6% ý kiến cho rằng dùng các biện
pháp tránh thai như hiện nay là kém hiệu quả, 11,6% sợ ảnh hưởng sức khỏe , 2,7% sợ tai biến. Ở một khía cạnh
khác về dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở thì vẫn còn 2,0% ý kiến phàn nàn là đợi lâu, 1,3% lo lắng vì
không được cán bộ chuyên môn giải thích.
Như vậy, về vấn đề nhận thức và thực trạng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cũng như truyền thông dân số tại
vùng mỏ còn tồn tại nhiều mâu thuẫn và các khoảng trống. Kết quả khảo sát về tất cả các vấn đề cũng cho phép
kết luận rằng chưa phải cứ có một đời sống kinh tế khá ổn định, một mặt bằng trình độ học vấn và tiêu dùng văn
hóa tương đối khá là có thể có ngay sự thay đổi toàn diện về các hành vi dân số theo chiều hướng mong muốn.
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