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NIÊN, THANH NIÊN NĂM 2022” 

 

Chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên là một trong những yếu tố quan trọng có ý 

nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của đất 

nước. Với mong muốn đồng hành với gần 900 học sinh trong việc nâng cao kiến thức về 

chăm sóc SKSS vị thành niên; chiều ngày 22/10/2022, trường THPT số 2 TP. Lào Cai phối 

hợp với Chi cục dân số tỉnh Lào Cai tổ chức “Hội thi tìm hiểu kiến thức vể chăm sóc sức 

khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên năm 2022”.  

Đến dự và chỉ đạo chương trình có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý: bà Vi 

Thị Việt Hà - Trưởng phòng truyền thông, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai; về phía nhà 

trường có sự hiện diện của nhà giáo Phạm Hồng Lan – Chi ủy viên, PHT phụ trách trường; 

cùng các thầy giáo, cô giáo và hơn 300 học sinh khối 10 của nhà trường. 

Trong hội thi, ba đội thi đã trải qua ba phần thi: “Chào hỏi”, “Tìm hiểu kiến thức” và 

và “Tài năng”. Mở đầu chương trình, không khí hội trưởng vô cùng hào hứng nhờ phần chào 

hỏi vô cùng đặc sắc đến từ ba đội thi. Ở phần thi thứ 2 “Tìm hiểu kiến thức”, cả ba đội trả 

lời các câu hỏi thú vị, bổ ích về kiến thức Dân số - SKSS vị thành niên, thanh niên. Các câu 

hỏi, tình huống này rất gần gũi, thiết thực đến lứa tuổi của các bạn học sinh. Đó là dấu hiệu 

tuổi dậy thì, tác hại của việc mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, làm gì khi bị lạm dụng tình 

dục, đến các vấn đề về mất cân bằng giới tính cũng như đặc điểm dân số tại tỉnh Lào Cai…. 

Các cổ động viên của các lớp nhiệt tình cổ vũ cho các đội thi đến từ lớp mình. Phần 3  - phần 

thi kết thúc, các đội thi đưa ra một bức tranh tuyên truyền về các vấn đề bức thiết về SKSS 

vị thành niên hiện nay. Đây là phần thi được đón chờ hơn cả. Những vấn đề về giới tính, tình 

yêu, SKSS được thể hiện một cách sinh động, ý nghĩa thông qua năng khiếu hội họa và kỹ 

năng thuyết trình trước đám đông của các bạn học sinh. Sau một thời gian căng thẳng, hồi 

hộp, ba đội đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. 

Hội thi là hoạt động sinh hoạt đoàn viên lý thú giúp học sinh nhà trường nâng cao kiến 

thức về kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản Vị thành niên, thanh niên. Từ đó, trường THPT 

số 2 TP. Lào Cai mong muốn giúp các em tự chủ về tâm lý, tình cảm của bản thân; có suy 

nghĩ đúng đắn về lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến việc học tập 

và cuộc sống; hình thành hành vi ứng xử văn hóa trong tuổi học đường, là hành trang cho 

các em bước vào cuộc sống sau này. 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
(Hà Chi – Tổ truyền thông, Trường THPT số 2 TP. Lào Cai) 

 


