Thông Tin Nhanh Về
Thống Kê Dân Số 2020

CÁC MỐC QUAN TRỌNG
NĂM
2018

Các câu hỏi Thống Kê Dân
Số 2020 được gửi cho
Quốc Hội chậm nhất vào
ngày 31 tháng 03 năm 2018

Chỉ đếm mỗi người một lần tại nơi phù hợp.
Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ là cơ quan thống kê lớn nhất của chính
quyền liên bang. Chúng tôi chuyên cung cấp thông tin và dữ liệu hiện
thời về con người, các địa điểm và nền kinh tế của Hoa Kỳ. Luật liên
bang đảm bảo tính bảo mật của tất cả các câu trả lời cá nhân mà
Cục Thống Kê Dân Số thu thập được.
Hiến pháp Hoa Kỳ yêu cầu chúng tôi thực hiện đếm—hoặc thống kê
—dân số Hoa Kỳ mỗi 10 năm.

Thử Nghiệm Thống Kê Dân
Số Toàn Diện Năm 2018

Mở cửa sáu văn phòng
Thống Kê Dân Số 2020
vùng và 40 văn phòng
thống kê dân số khu vực

NĂM
2019

Phát động các
hoạt động đối tác
Thành lập các Ủy Ban
Thống Kê Dân Số
Toàn Diện
Cán bộ thực hiện thống
kê dân số trực tiếp cập
nhật danh sách địa chỉ
Mở cửa 248 văn phòng
thống kê dân số
khu vực còn lại

NĂM
2020

Bắt đầu cho phép công
chúng tham gia trả lời
(trên mạng, qua điện
thoại hoặc thư gửi
qua đường bưu điện)

Thống kê dân số cung cấp thông tin quan trọng cho quý vị
và cộng đồng của quý vị.

•

•

•

Thống kê dân số giúp xác định mỗi tiểu bang có bao nhiêu đại
diện trong Quốc Hội và được sử dụng để xác định ranh giới
giữa các quận. Số liệu thống kê phục vụ vẽ bản đồ tái phân chia
khu vực sẽ được gửi tới các tiểu bang chậm nhất vào ngày
31 tháng 03 năm 2021.

Ngày Thống Kê Dân Số—
Ngày 01 tháng 04 năm 2020
Cán bộ thực hiện thống kê
dân số tới nhà những hộ gia
đình chưa trả lời thống kê

Các cộng đồng sẽ dựa vào dữ liệu thống kê từ thống kê dân
số để lập kế hoạch cho hàng loạt các nhu cầu khác nhau của
cư dân như đường sá, trường học mới và các dịch vụ khẩn cấp.

Gửi số liệu thống kê từng
phần cho Tổng Thống
chậm nhất vào ngày 31
tháng 12 năm 2020

Các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu thống kê dân số để xác định
nơi mở địa điểm mua sắm.

Mỗi năm, chính quyền liên bang phân bổ hơn 675 tỷ USD cho các tiểu
bang và cộng đồng dựa trên dữ liệu của Cục Thống Kê Dân Số.
Năm 2020, chúng tôi sẽ triển khai công nghệ mới giúp việc trả lời thống
kê dân số trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, quý vị sẽ có
thể trả lời trên mạng, qua điện thoại cũng như bằng thư gửi qua đường
bưu điện. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu mà công chúng đã cung cấp để
giảm thiểu việc tới nhà theo dõi tiếp theo. Ngoài ra, chúng tôi đang lập
một danh sách địa chỉ chính xác và tự động hóa tất cả các hoạt động tại
địa phương của chúng tôi—đồng thời giữ bảo mật và an toàn thông tin
của quý vị.
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Bắt đầu quảng bá vào
Tháng 01 năm 2020

NĂM
2021

Số liệu thống kê phục vụ
vẽ bản đồ tái phân chia
khu vực sẽ được gửi tới
các tiểu bang chậm nhất
vào ngày 31 tháng 03
năm 2021

Tổng Quan về Các Chương
Trình Của Cục Thống Kê Dân Số
THỐNG KÊ DÂN SỐ
•

Thống kê dân số mỗi mười năm là việc thống kê dân số và
tình hình nhà ở mười năm một lần tại tất cả 50 tiểu bang, Quận
Columbia, Puerto Rico và các Khu Vực Quần Đảo. Các kết quả thống
kê dân số sẽ xác định số ghế mà mỗi tiểu bang sẽ có trong
Hạ Viện Hoa Kỳ và được sử dụng để lập bản đồ các quận lập pháp
cấp tiểu bang và quốc hội. Các cơ quan liên bang sử dụng những
kết quả này để phân bổ hơn 675 tỷ USD từ nguồn ngân sách liên
bang mỗi năm.

•

Thống kê nền kinh tế sẽ đo lường nền kinh tế của quốc gia mỗi
5 năm, cung cấp các số liệu thống kê quan trọng cho hầu như
mỗi ngành và khu vực địa lý trong quốc gia.

•

Thống Kê Chính Quyền cung cấp dữ liệu toàn diện về 90,000
chính quyền tiểu bang và địa phương trên toàn quốc mỗi 5 năm.

KHẢO SÁT
•

Khảo Sát Cộng Đồng Tại Mỹ (ACS) là một khảo sát mang tính toàn
quốc vẫn đang diễn ra—lấy mẫu khảo sát khoảng 3.5 triệu địa chỉ
hàng năm—khảo sát này cung cấp thông tin quan trọng về nhà
ở và con người của Hoa Kỳ. Khảo sát ACS là nguồn thông tin duy
nhất có chất lượng, có thể so sánh được về tình hình dân số tại tất cả
các cộng đồng của chúng ta. Những dữ liệu này cho thấy tình hình
dân số Hoa Kỳ hiện tại như thế nào và nó đang thay đổi ra sao. Dữ
liệu ACS được sử dụng để đánh giá quá khứ và hiện tại cũng như
để lập kế hoạch cho tương lai.

•

Khảo sát về nhân khẩu học đo lường mức thu nhập, tình trạng
nghèo đói, giáo dục, bảo hiểm y tế, chất lượng nhà ở, nạn
nhân tội phạm, sử dụng máy tính và nhiều chủ đề khác.

•

Khảo sát về kinh tế được thực hiện hàng tháng, hàng quý và hàng
năm. Chúng bao hàm các lĩnh vực được lựa chọn của nền kinh tế
quốc gia và bổ sung cho thống kê nền kinh tế với thông tin ở mức độ
thường xuyên hơn về nền kinh tế năng động. Các khảo sát này giúp
tạo ra hơn 400 báo cáo kinh tế hàng năm, bao gồm cả các chỉ số
kinh tế chính.

•

Khảo sát được tài trợ là các khảo sát về kinh tế và nhân khẩu học
mà chúng tôi tiến hành cho các cơ quan chính quyền khác.
Chúng bao gồm Khảo Sát Dân Số Hiện Nay, Khảo Sát Phỏng Vấn
Sức Khỏe Quốc Gia và Khảo Sát Quốc Gia Về Người Tốt Nghiệp
Đại Học/Cao Đẳng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập census.gov.
Theo dõi chúng tôi tại @uscensusbureau
Liên hệ với chúng tôi tại:
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Thông tin của quý vị được
pháp luật bảo vệ
Luật pháp yêu cầu Cục Thống Kê Dân
Số lưu giữ thông tin của quý vị một
cách bảo mật và chỉ sử dụng những
câu trả lời của quý vị để đưa ra số liệu
thống kê. Chúng tôi không thể tiết lộ
công khai các câu trả lời có thể định
danh quý vị theo bất kỳ cách nào.
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ
thông tin của quý vị với các cơ quan
thực thi di trú như Cơ Quan Thực Thi
Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE), các cơ
quan thực thi pháp luật như Cục Điều
Tra Liên Bang (FBI) hay cảnh sát hoặc
cho phép sử dụng thông tin của quý
vị để xác định tình trạng đủ điều kiện
nhận trợ cấp chính phủ của quý vị.

Sứ Mệnh của Chúng Tôi
Phục vụ với tư cách là nhà cung cấp
dữ liệu về con người và kinh tế chất
lượng hàng đầu của quốc gia.

Tầm Nhìn của Chúng Tôi
Trở thành nguồn thông tin thống
kê kịp thời và liên quan đáng tin cậy,
đồng thời là cơ quan đứng đầu trong
lĩnh vực thông tin xuất phát từ dữ liệu.

Lịch Sử Thống Kê Dân Số
Thomas Jefferson đã chỉ đạo thống
kê dân số mỗi mười năm đầu tiên vào
năm 1790. Theo yêu cầu của Hiến
Pháp Hoa Kỳ, sau đó mỗi 10 năm lại
có một cuộc thống kê dân số. Vào
năm 1840, Đạo Luật Thống Kê Dân
Số đã cho phép thành lập một Văn
Phòng Thống Kê Dân Số trung ương.
Năm 1902, Văn Phòng Thống Kê Dân
Số trở thành một tổ chức thường
trực của Bộ Nội Vụ. Một năm sau,
văn phòng được đổi tên lại là Cục
Thống Kê Dân Số và được chuyển
sang Bộ Thương Mại và Lao Động mới.

