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Những góc nhìn mới &
khuyến nghị chính sách

Giới thiệu
Tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) được định nghĩa là số trẻ em trai sinh ra so với 100 trẻ em gái.
TSGTKS mức sinh học bình thường nằm trong khoảng 102 đến 106 trẻ em trai so với100 trẻ em
gái. Ở Việt Nam, TSGTKS vẫn ở mức sinh học bình thường vào năm 2000, nhưng đã tăng lên 110,5
vào năm 2009 và lên tới 112,2 vào năm 2016. Ở một số tỉnh, con số này lên đến 117 trẻ em trai
so với 100 trẻ em gái.
Nhiều bằng chứng cho thấy rằng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam là do
việc lựa chọn giới tính theo tâm lý ưa thích con trai. Lựa chọn giới tính thai nhi trên cơ sở giới là
biểu hiện của phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái. TSGTKS đang tăng lên cho thấy cần phải
thực hiện các biện pháp mang tính bền vững để tăng cường bình đẳng giới và đảm bảo sự tham
gia bình đẳng của phụ nữ Việt Nam vào quá trình phát triển.
Tài liệu chính sách này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về mất cân bằng giới tính khi sinh
ở Việt Nam và bối cảnh văn hoá-xã hội liên quan, đồng thời phân tích những xu hướng phát triển
nhân khẩu học gần đây và đưa ra các khuyến nghị về các hướng giải quyết dựa trên các kết quả
nghiên cứu.

Bối cảnh: 03 yếu tố dẫn đến lựa chọn giới tính trên cơ
sở giới tại Việt Nam
Ở Việt Nam, chế độ phụ hệ/và phong tục cư trú bên nội thường dẫn đến sự phân biệt đối xử dựa
trên cơ sở giới trong gia đình, trong đó bao gồm tâm lý ưa thích con trai. “Chế độ phụ hệ” là hệ
thống gia đình trong đó sự duy trì các thế hệ sau phụ thuộc vào người nam giới, mọi người tin rằng
chỉ có con trai mới có thể duy trì dòng họ. Phong tục “cư trú bên nội” là việc các cặp vợ chồng về
ở cùng hoặc ở gần gia đình của người chồng, trong khi người vợ phải rời gia đình bố mẹ đẻ sau
khi kết hôn. Theo chế độ phụ hệ/ phong tục cư trú bên nội, những người con trai lớn trong gia đình
thường có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ khi về già, thường ở cùng nhà với cha mẹ ruột, và con
trai thường thừa kế từ cha mẹ nhiều hơn so với con gái. Trái lại, trong hệ thống lưỡng hệ, con trai
và con gái trong gia đình được đối xử bình đẳng hơn.
Tầm quan trọng của các hệ thống quan hệ gia đình có thể được minh họa thông qua những so
sánh giữa Việt Nam và các nước láng giềng Đông Nam Á. Ở Thái Lan, Campuchia và Lào, mô hình
lưỡng hệ phổ biến hơn: người dân theo mô hình này cho rằng dòng họ gia đình có thể được duy
trì qua con gái hoặc con trai; và bố mẹ có thể ở cùng và để lại tài sản cho cả con trai và con gái.6,7
Đặc biệt ở Thái Lan, Campuchia và Lào, TSGTKS rất gần con số 105 – đây là TSGTKS ở mức sinh
học bình thường.
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Hình 1: Các yếu tố nguyên nhân của chọn
giới tính thai nhi trên cơ sở giới
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Trong khi tâm lý ưa thích con trai đã có lịch sử lâu
dài ở Việt Nam, việc tiếp cận kỹ thuật mới để lựa
chọn giới tính gia tăng mạnh mẽ trong thập kỷ vừa
qua. Hầu hết người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ
siêu âm, phá thai với mục đích lựa chọn giới tính với
giá cả phải chăng. Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã
tăng cường khung pháp lý để giải quyết sự gia tăng
mất cân bằng TSGTKS (đã có các quy định cấm xác
định giới tính thai nhi và tất cả các hình thức lựa
chọn giới tính nhằm đưa TSGTKS trở lại mức sinh
học bình thường vào năm 2025), các ông bố, bà mẹ
tương lai vẫn có thể dễ dàng có được thông tin về
giới tính thai nhi. Do vậy, thực hành lựa chọn giới
tính trên cơ sở giới - được thực hiện thông qua siêu
âm kết hợp với phá thai - vẫn đang tiếp tục diễn ra
ở Việt Nam.

Một yếu tố nữa không kém phần quan
trọng dẫn đến lựa chọn giới tính thai
nhi là các chính sách dân số của
Chính phủ và xu hướng mong muốn
quy mô gia đình hai con hoặc ít hơn ở
nhiều vùng ở Việt Nam. Cả ba yếu tố
này tạo ra các điều kiện kinh tế-xã hội
cho việc lựa chọn giới tính thai nhi.

Một số chính sách và quy định liên quan
đến mất cân bằng giới tính khi sinh của
Việt Nam
Pháp lệnh dân số 2003 và Nghị định
104/2003/NĐ-CP nghiêm cấm xác định giới
tính thai nhi và lựa chọn giới tính thai nhi dưới
mọi hình thức.

TSGTKS ở Việt Nam:
Xu hướng và các con
số thống kê

Nghị định 114/NĐ-CP quy định chi tiết xử lý
các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi.

Tính đến năm 2004, TSGTKS ở Việt
Nam vẫn ở mức sinh học bình thường
là 105. Sau năm 2004, TSGTKS bắt
đầu tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều
so với các quốc gia khác. Trong giai
đoạn 2004-2010, việc lựa chọn giới
tính đã trở thành một phương án
được nhiều cặp vợ chồng ở Việt Nam
tính đến. Từ năm 2010, TSGTKS tiếp
tục tăng, nhưng ở tốc độ chậm hơn
(xem Hình 2).1,2

Chiến lược quốc gia về dân số và sức khỏe
sinh sản giai đoạn 2011-2020 nhằm đưa
TSCBGTKS về mức sinh học, cân bằng vào
năm 2025.

Quan sát kỹ hơn các mức TSGTKS
ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy sự
khác biệt lớn giữa các nhóm dân cư:
không phải tất cả các nhóm người dân
ở Việt Nam đều có xu hướng lựa chọn
giới tính trước khi sinh như nhau. Vậy
ai thường chọn con trai?

Nhóm thường chọn
con trai ở Việt Nam:
Sự khác biệt theo vùng

Luật Bình đẳng giới (Điều 40) quy định lựa
chọn giới tính là vi phạm pháp luật về bình
đẳng giới.

Các xu hướng TSGTKS gần đây ở Việt Nam

Ước tính hàng năm: Điều tra dân số & nhà ở giữa kỳ 2014, Tổng điều tra dân số & nhà ở 2009
12 tháng qua: Tổng cục Thống kê 2000-13 (tương đương với ước tính của IPS 2014 bổ sung cho
2013)
Không tăng

Tăng nhanh

Tăng chậm

Ba giai đoạn
1: không tăng
2: tăng nhanh
3: tăng chậm
Tăng nhanh vào năm
2012 (năm Thìn)

Tuổi và giới tính (IPS 2014)
Điều tra dân số 2009
Ước tính hàng năm của TCTK

Hình 2: TSGTKS trong những năm gần đây ở Việt Nam
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Một số nghiên cứu cho thấy sự khác
biệt lớn về TSGTKS giữa 6 vùng miền
của Việt Nam: vùng Trung du và Miền
núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông
Hồng, vùng Đông Nam Bộ, vùng Duyên
hải miền Trung, vùng Tây Nguyên và
vùng Đồng bằng sông Cửu Long (xem
Hình 3).
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Hình 3: Các TSGTKS ước tính giai đoạn 2005-2009
và giai đoạn 2010-2014 tại các vùng miền Việt Nam.
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Trong giai đoạn 2010-2014, TSGTKS đã tới gần với mức bình thường ở 3 vùng (Trung du và Miền
núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long), trong khi TSGTKS ở Đồng bằng sông
Hồng vẫn ở mức 117,4. Tất cả các vùng đều có sự gia tăng về TSGTKS, nhưng sự gia tăng rõ rệt
nhất là ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Ở 3 tỉnh của vùng này - Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yên
- mức TSGTKS ước tính thậm chí còn cao hơn 125.1,2
Vùng Đồng bằng sông Hồng cũng là vùng có TSGTKS tăng ở
mức cao nhất kể từ năm 2010 cho đến nay. Mặc dù khu vực
này chiếm chưa đầy 1/4 số trẻ em ở Việt Nam nhưng chiếm
tới 45% tổng số trẻ em trai dư ra do mất cân bằng giới tính
khi sinh (xem Hình 4).
Đáng chú ý, các vùng có TSGTKS cao lại chính là những vùng
mà chế độ phụ hệ/ phong tục cư trú bên nội còn phổ biến
trong khi các vùng có hệ thống gia đình lưỡng hệ lại có mức
độ chuộng con trai thấp hơn.6,9 Sự khác biệt về TSGTKS giữa
các vùng ở Việt Nam cho thấy rằng: Để nâng cao bình đẳng
giới và đưa TSGTKS trở lại mức bình thường, Việt Nam cần
phải có các tác động tới các thực hành về hệ thống gia đình.

Lựa chọn con trai ở Việt Nam:
Các yếu tố kinh tế-xã hội
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Có những khác biệt kinh tế-xã hội đáng kể liên quan tới
TSGTKS giữa các nhóm dân cư khác nhau ở Việt Nam: việc
lựa chọn giới tính để có con trai trong những nhóm dân cư
có điều kiện kinh tế xã hội cao thường cao hơn so với nhóm
dân cư có điều kiện kinh tế xã hội thấp. 1,2

Hình 4: Tỷ lệ con trai dư do mất
cân bằng giới tính khi sinh phân bổ
theo vùng, 2010-2014

Thứ nhất, có sự liên quan giữa trình độ học vấn của phụ nữ và TSGTKS. Trong số những phụ nữ
Việt Nam chưa tốt nghiệp bậc tiểu học, TSGTKS gần như bình thường (106,4) và tăng gần tới mức
115 ở những phụ nữ có trình độ học vấn đại học (xem Hình 5) .1,2
Thứ hai, TSGTKS ở Việt Nam cũng có mối tương quan với điều kiện kinh tế-xã hội: các cặp vợ
chồng sống trong các gia đình giàu có thường hay chọn con trai hơn những cặp vợ chồng nghèo.
TSGTKS trong các hộ giàu nhất là 113, các hộ có điều kiện kinh tế trung bình là 111,5, trong khi
TSGTKS trong các hộ nghèo nhất là 107 (xem Hình 6).
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Hình 5: TSGTKS theo trình độ học vấn của người mẹ, 2010-2014
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Hình 6: TSGTKS chia theo điều kiện kinh tế hộ gia đình, năm 2009 và giai đoạn 2010-2014

Tuy nhiên, hiện tại, có xu hướng tăng TSGTKS ở tất cả các nhóm kinh tế-xã hội ở Việt Nam: từ năm
2009, TSGTKS đã tăng lên trong các nhóm dân cư có điều kiện kinh tế-xã hội nghèo nhất, trong
khi đó TSGTKS vẫn ổn định ở các nhóm dân cư giàu hơn (xem Hình 6).1,2 Điều này cho thấy xu thế
lựa chọn giới tính để có con trai hiện đang ngày trở nên phổ biến ở Việt Nam.9
Vậy điều gì có thể giải thích cho xu thế lựa chọn con trai cao hơn ở những nhóm dân cư có thu
nhập cao hơn? Cả 3 yếu tố nguyên nhân của lựa chọn giới tính khi sinh (Hình 1) đều cần được
xem xét
Thứ nhất, các cặp vợ chồng có điều kiện kinh tế - xã hội tốt thường có nhiều khả năng tiếp cận
với công nghệ y tế cao và họ thường có tỷ suất sinh thấp hơn.9 Hơn nữa, gia đình họ thường có tài
sản kinh tế và hầu hết họ muốn có con trai thừa kế để tránh những tài sản này bị chuyển sang một
dòng họ khác - dòng họ bên chồng của mà con gái của họ sẽ gia nhập sau kết hôn.10
Điều này chỉ ra rằng trong các vùng có chế độ phụ hệ/phong tục cư trú bên nội, con trai của các
hộ gia đình có điều kiện kinh tế tốt thường có xu hướng nắm giữ tài sản của dòng họ. Một số
nghiên cứu định tính được thực hiện ở Đồng bằng sông Hồng đã chỉ ra rằng người dân thường chế
giễu các cặp vợ chồng không có con trai về việc tài sản của những gia đình này sẽ để rơi vào tay
dòng họ khác và chính những lo ngại này khiến người ta phải cố gắng sinh con trai.10
Theo Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2005,
phụ nữ có quyền thừa kế tài sản như nam giới. Hiến
pháp nhấn mạnh rằng phụ nữ và nam giới phải được đối
xử bình đẳng và có cơ hội như nhau.11 Tuy nhiên, trên
thực tế, quyền thừa kế của phụ nữ thường bị vi phạm vì
phân chia thừa kế đa phần chỉ ưu tiên cho nam giới.5, 11,12
Thực trạng phân chia thừa kế thiên vị cho nam giới cho
thấy rằng để đưa TSGTKS của Việt Nam trở lại bình
thường, Việt Nam cần phải có các can thiệp làm thay đổi
quan niệm truyền thống về giới và các hình thức bất bình
đẳng giới. Cụ thể, Việt Nam cần tập trung các nỗ lực để
giải quyết tình trạng phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới
trong gia đình cũng như tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới
trong các lĩnh vực như giáo dục, việc làm và chính trị.

Ở làng bên, những gia đình
chỉ có con gái thường hay bị
người khác nhạo báng. Người
ta thường nói, “Nếu không có
con trai thì cố gắng xây nhà
đẹp để làm gì? Nhà đẹp thì
cuối cùng cũng để cho con
rể thôi?” Họ quan niệm ngôi
nhà là nơi giữ gìn gia tộc.
(Trưởng một khu dân cư, Hà
Nội, 2011)

Giải quyết tình hình phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái trong phạm vi gia đình cũng có thể
giúp giải quyết các hình thức phổ biến khác của bất bình đẳng giới ở Việt Nam như bạo lực trên
cơ sở giới.5 Các nghiên cứu cho thấy sức khoẻ tinh thần của phụ nữ có liên quan mật thiết với với
tình trạng bạo lực do bạn tình và tâm lý mong muốn có con trai. Ví dụ: một nghiên cứu gần đây
được tiến hành trong nhóm những phụ nữ mang thai ở Hà Nội cho thấy những phụ nữ sống với
những ông chồng hay đối xử ngược đãi với vợ và thích có con trai thì có nguy cơ bị trầm cảm cao
hơn gấp bốn lần so với những phụ nữ khác trong suốt thời kỳ mang thai.13
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Khuyến nghị
Trong nhiều thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam đã luôn chú trọng tới bình đẳng giới trong các chương
trình nghị sự, trong đó tập trung đặc biệt vào giáo dục và việc làm cho phụ nữ. Các bằng chứng nghiên
cứu trình bày trong bản tóm tắt chính sách này cho thấy: để đưa TSGTKS của Việt Nam trở lại mức
bình thường, Việt Nam cần phải nhanh chóng mở rộng trọng tâm hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và
việc làm, và tập trung nhiều hơn nữa vào việc giải quyết tình trạng phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới
trong phạm vi gia đình.
Dựa trên các nghiên cứu ở Việt Nam và các bài học kinh nghiệm từ các quốc gia khác, chúng tôi đề
xuất những khuyến nghị sau (xem Hình 7):

Giải quyết bất bình đẳng giới, đặc biệt là tình trạng phân biệt đối xử trên cơ sở giới trong phạm
vi gia đình:
1. Thúc đẩy các quan niệm và thực hành mới trong gia đình: Để giải quyết tình trạng phân biệt đối xử
trên cơ sở giới trong gia đình, cần phải thay đổi các thông lệ cư trú của các cặp vợ chồng sau khi
kết hôn và việc thực hiện quyền thừa kế. Có thể tiến hành các hoạt động tuyên truyền trong các
cộng đồng và các hộ gia đình để thúc đẩy cộng đồng chấp nhận cả hai hình thức cư trú sau hôn
nhân: “ở dâu” (con dâu ở nhà chồng) cũng như “ở rể” (con rể ở nhà vợ) và đảm bảo sự bình đẳng
trong thực hiện quyền thừa kế giữa con gái và con trai. Các nghiên cứu hiện nay cho thấy hệ thống
gia đình lưỡng hệ có thể giúp phụ nữ nâng cao năng lực và tăng giá trị của con gái trong mắt cha
mẹ và những người khác.
2. Huy động sự tham gia của nam giới: Để thúc đẩy các thực hành mới trong gia đình, sự cam kết và
hợp tác từ phía nam giới là then chốt. Vì vậy, cần phải tiếp tục huy động, khuyến khích nam giới
tham gia vào việc chấm dứt phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái, ví dụ thông qua các hình
thức truyền thông thay đổi hành vi nhằm khuyến khích nam giới chia sẻ công việc gia đình với các
thành viên nữ trong gia đình; khuyến khích người chồng hỗ trợ vợ và con gái hoàn thành các mục
tiêu học tập và phát triển nghề nghiệp; và cảnh báo về tầm quan trọng đối với gia đình, cộng đồng
và quốc gia của việc chia thừa kế công bằng giữa con trai và con gái trong gia đình.
3. Cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho phụ nữ: Điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức của
người dân về quyền thừa kế của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ đòi hỏi thực hiện quyền thừa kế
của mình đối với tài sản gia đình. Cần cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý đầy đủ và miễn phí để giúp
phụ nữ yêu cầu phân chia công bằng tài sản thừa kế từ bố mẹ như đất đai hoặc các tài sản khác. .
4. Nâng cao nhận thức và vận động chính sách về những đóng góp của phụ nữ đối với gia đình và xã
hội: Các ý thức hệ gia đình thường chỉ đánh giá cao đóng góp của nam giới đối với gia đình và xã
hội trong khi các đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái vào kinh tế chính thức cũng như không chính
thức của gia đình thường không được ghi nhận và thường được coi là đương nhiên. Vì vậy, cần
nâng cao nhận thức của công chúng về sự đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái đối với gia đình,
cộng đồng và xã hội.

Tăng cường bảo trợ xã hội cho người cao tuổi:
Đảm bảo hệ thống bảo trợ xã hội tốt hơn cho người cao tuổi cũng được xem là một giải pháp quan
trọng để giảm bớt tâm lý ưa chuộng con trai. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc lựa chọn giới tính để có con
trai thường phổ biến hơn trong các nhóm giàu có hơn - đó là những người có khả năng tích lũy tài sản
để có thể duy trì cuộc sống của họ khi về già. Điều này cho thấy mối quan tâm về an ninh tài chính
tuổi già có thể không phải là động lực chính dẫn tới việc lựa chọn giới tính ở Việt Nam. Tuy nhiên, tăng
cường bảo trợ xã hội cho người cao tuổi có thể góp phần làm giảm sự phụ thuộc của người cao tuổi
vào sự chăm sóc của con cái lúc về già, đồng thời cũng góp phần thay đổi quan niệm về việc nhất
thiết phải có con trai.

Giải quyết tình trạng lạm dụng công nghệ y tế:
Thực hành lựa chọn giới tính phụ thuộc vào việc xác định giới tính trước khi sinh bằng siêu âm. Việt
Nam có thể triển khai nhiều biện pháp hơn để ngăn ngừa việc xác định giới tính trước khi sinh nhưng
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cần phải đảm bảo phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ phá thai an toàn. Việc thanh kiểm tra các cơ sở
y tế công và tư nhân chặt chẽ hơn kèm theo các khoản tiền phạt đáng kể hoặc các hình thức xử phạt
khác đối với các vi phạm quy định về xác định giới tính trước khi sinh sẽ làm cho việc tiếp cận thông
tin về giới tính thai nhi trở nên khó khăn hơn và do đó thực hành lựa chọn giới tính trước sinh cũng khó
khăn hơn.
Việc thi hành nghiêm pháp luật và các quy định hiện hành cũng sẽ chứng minh cho người dân thấy sự
nghiêm túc của Chính phủ trong việc thực thi pháp luật hiện hành về lĩnh vực này.

Nghiên cứu và giám sát:
1. Nghiên cứu so sánh về thực hành trong gia đình tại các vùng miền khác nhau của Việt Nam: TSGTKS
rất khác nhau giữa các vùng miền với điều kiện kinh tế xã hội khác nhau. Trong cùng một quốc gia
nhưng có nhiều nơi TSGTKS vẫn gần với mức sinh học bình thường. Điều này cho thấy cần tiến
hành nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn để tìm hiểu về các yếu tố nào sẽ khiến các ông bố bà mẹ
tương lai ở những vùng miền này không thực hành lựa chọn giới tính. Những nghiên cứu này cần
đặc biệt chú trọng vào các vấn đề như thừa kế và cư trú sau hôn nhân. Ví dụ, những nghiên cứu so
sánh các thực hành trong gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng - cả hai
đều là những vùng nông nghiệp phát triển và người dân dễ dàng tiếp cận với các thành phố lớn.
Những nghiên cứu như vậy có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc và ý tưởng làm thế nào để
giảm phân biệt đối xử về giới trong gia đình.
2. Nghiên cứu những nỗ lực của các nước khác nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi
sinh (ví dụ: Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc) và cân nhắc xem có thể áp dụng những bài học kinh
nghiệm nào của các nước này và những thực hành tốt nào có thể được điều chỉnh để áp dụng với
thực tiễn Việt Nam.
3. Nghiên cứu về việc chuyển giao các giá trị giữa các thế hệ: Do TSGTKS cao nhất trong số các nhóm
có điều kiện kinh tế tốt nhất nên cần nghiên cứu các giá trị được chuyển giao từ thế hệ này sang
thế hệ khác trong gia đình sinh sống ở những vùng miền khác nhau của Việt Nam như thế nào và
về những tác động của những việc chuyển giao này đối với cơ hội và vị thế kinh tế-xã hội của phụ
nữ.
4. Nghiên cứu các quá trình xã hội và văn hoá mà theo đó thực hành lựa chọn giới tính được lan truyền,
bình thường hóa và lan tỏa từ các nhóm có điều kiện sang những nhóm dân cư ít có điều kiện hơn.
5. Tiếp tục giám sát chặt chẽ các xu hướng diễn biến của TSGTKS tại Việt Nam. Cần giám sát thông
qua đăng ký sinh hàng năm như đã được áp dụng ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia.
Giải quyết bất BĐG đặc biệt là thực hành phân biệt đối xử trên cơ sở giới
trong gia đình
Giải quyết tình trạng lạm dụng công nghệ y học
Thúc đẩy các quan niệm &
thực hành mới trong gia đình
Huy động sự tham gia của
nam giới
Hỗ trợ pháp lý đầy đủ & miễn
phí cho phụ nữ
Nâng cao nhận thức về
những đóng góp của phụ nữ

Xử phạt các vi phạm về xác
định giới tính thai nhi

Nghiên cứu, giám sát
Nghiên cứu về các thực hành trong
GĐ tại các vùng miền khác nhau
Nghiên cứu về kinh nghiệm của
các nước khác
Nghiên cứu về chuyển giao giá trị
giữa các thế hệ
Nghiên cứu về sự lan truyền thực
hành lựa chọn giới tính
Giám sát các xu hướng TSGTKS

Hình 7: Một cách tiếp cận toàn diện để giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam
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