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Thư Ký Chính Quyền Liên Bang  
William Francis Galvin được chỉ định là liên 
lạc viên của Chính Quyền Liên Bang với Cục 
Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ để triển khai chiến 

dịch Thống Kê Dân Số Liên Bang 2020.

Ủy Ban Thống Kê Toàn Diện 
THAM GIA
Quý vị...

...có ý tưởng gì để quảng bá tầm quan trọng 
của cuộc Thống Kê Dân Số Liên Bang 
2020 không?

...có cho rằng mình hiểu được những nhu cầu 
của cộng đồng quý vị?

...có muốn tham gia tình nguyện không?

Nếu có, quý vị nên tham gia Ủy Ban Thống Kê Toàn 
Diện!

LÀM GÌ?
Ủy Ban Thống Kê Toàn Diện là cơ quan hợp tác giữa 
chính quyền tiểu bang và chính quyền địa phương, các 
cơ quan cộng đồng, các nhóm tín ngưỡng, trường học, 
doanh nghiệp, truyền thông và các bên liên quan khác. 
Họ sẽ cùng nhau hợp tác để thúc đẩy cuộc Thống Kê Dân 
Số Liên Bang 2020. Ủy Ban Thống Kê Toàn Diện cũng có 
thể tập hợp kiến thức, tầm ảnh hưởng và nguồn lực địa 
phương để tuyên truyền cho người dân về tầm quan 
trọng của việc thống kê toàn diện trong cuộc Thống Kê 
Dân Số Liên Bang 2020.

AI?
Ủy Ban Thống Kê Toàn Diện Địa Phương thường bao 
gồm những viên chức được bầu nhiều nhất ở đô thị 
đó.  Họ phải là những người đại diện cho toàn thể cộng 
đồng và có thể hỗ trợ triển khai chiến dịch tiếp cận cộng 
đồng sáng tạo tại những khu vực gây khó khăn cho cuộc 
Thống Kê Dân Số Liên Bang 2020. Thành viên của Ủy Ban 
này có thể bao gồm những người làm việc trong các lĩnh 
vực giáo dục, truyền thông, kinh doanh, tôn giáo và các 
nhóm cộng đồng.

KHI NÀO?
Ngay bây giờ! Không bao giờ là quá sớm. Việc thành 
lập ngay Ủy Ban này sẽ đảm bảo hiểu biết đầy đủ hơn về 
quy trình thống kê dân số, và do đó tăng cường thiện chí 
tham gia của cộng đồng vào cuộc thống kê dân số thành 
công năm 2020.

Ở ĐÂU?
Chúng tôi thành lập các Ủy Ban Thống Kê Toàn Diện trên 

toàn tiểu bang để hợp tác với các nhóm cộng đồng trong 
đô thị của họ để khuyến khích người dân tham gia cuộc 
Thống Kê Dân Số Liên Bang 2020. Mục tiêu là hợp tác với 
các lãnh đạo và nhà hoạt động cộng đồng để thông báo, 
tuyên truyền và khuyến khích người dân hoàn thành 
biểu mẫu Thống Kê Dân Số Liên Bang 2020 tại những 
khu vực có thể không thống kê đầy đủ, chẳng hạn như: 

• Không nói Tiếng Anh, 

• Có năng lực Tiếng Anh hạn chế, 

• Thuê nhà ở, 

• Còn trẻ và hay di chuyển (ví dụ: những người trẻ 
tuổi thường xuyên chuyển chỗ ở), 

• Người dân cư trú tại những khu vực nông thôn hoặc 
bị cô lập địa lý. 

TẠI SAO?
Trọng tâm chính của Ủy Ban Thống Kê Toàn Diện là thúc 
đẩy chiến dịch Thống Kê Dân Số Liên Bang 2020 tại một 
cộng đồng cụ thể nhằm đảm bảo thống kê toàn bộ 
người dân trong khu vực đó. Các thành viên của cộng 
đồng địa phương là những người có trình độ tốt nhất để 
có thể biết được đâu là cách thức tiếp cận tốt nhất đối 
với toàn bộ người dân sống trong khu vực của họ.

Massachusetts cần quý 
vị hỗ trợ để triển khai 
thành công chiến dịch  
Thống Kê Dân Số Liên 

Bang 2020!



LÀM GÌ?
Thống kê • Cuộc thống kê dân số này nhằm mục đích thống 
kê số người đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Đây là cuộc thống kê 
bắt buộc theo yêu cầu của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

AI?
Mọi người • Phải thống kê toàn bộ người dân Hoa Kỳ. Bao 
gồm người dân thuộc mọi độ tuổi, chủng tộc, nhóm dân 
tộc, những người là công dân và không phải công dân. Cục 
Thống Kê Dân Số phải tuân thủ Điều 13 của Bộ Luật Hoa Kỳ. 
Đạo luật liên bang bảo vệ những thông tin cá nhân mà quý 
vị cung cấp trong quá trình điều tra dân số.

KHI NÀO?
10 năm một lần • Cuộc Thống Kê Dân Số Liên Bang được 
tiến hành 10 năm một lần. Cuộc Thống Kê Dân Số Liên Bang 
tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2020. Quý vị sẽ nhận 
được tài liệu thống kê dân số trước Ngày Thống Kê Dân Số 
(Ngày 1 Tháng Tư) năm 2020. Cuộc Thống Kê Dân Số Liên 
Bang này khác với chương trình lập danh sách khu phố hàng 
năm do thành phố hoặc thị trấn mà quý vị sinh sống tiến 
hành hàng năm.

Ở ĐÂU?
Trên khắp Hoa Kỳ • Cuộc Thống Kê Dân Số Liên Bang sẽ 
thống kê tất cả những người đang sinh sống ở Hoa Kỳ, bao 
gồm toàn bộ 50 tiểu bang, Quận Columbia và các vùng lãnh 
thổ của Hoa Kỳ.

HÌNH THỨC?
Trực tuyến, điện thoại hoặc thư • Cục Thống Kê Dân Số Hoa 
Kỳ sẽ gửi thư mời quý vị truy cập trực tuyến và hoàn thành 
biểu mẫu thống kê dân số nếu quý vị có thể thực hiện. Quý 
vị không phải lo lắng nếu không có kết nối internet — quý 
vị cũng có thể trả lời bằng điện thoại hoặc giấy. Mất khoảng 
10 phút để hoàn thành bảng câu hỏi khảo sát. Bảng câu hỏi 
khảo sát trực tuyến được cung cấp bằng 13 ngôn ngữ (tiếng 
Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng 
Hàn, tiếng Nga, tiếng Ả Rập, tiếng Tagalog, tiếng Ba Lan, 
tiếng Pháp, tiếng Haiti Creole, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng 
Nhật). Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ đối với những ngôn ngữ này 
với hình thức gọi điện thoại.

Nếu Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ không nhận được phản 
hồi từ hộ gia đình quý vị, họ sẽ gửi biểu mẫu qua đường bưu 
điện. Những hộ gia đình cần theo dõi tiếp sẽ được nhân viên 
thống kê dân số gọi điện hoặc tới tận nhà (có thể nhận dạng 
các nhân viên thống kê dân số thông qua huy hiệu thống kê 
dân số).

Những Cách Thức Sử Dụng Dữ Liệu Thống Kê Dân Số
• Xác định số tiền quỹ liên bang cấp cho 

Massachusetts.

• Thiết kế các khu lập pháp của địa phương, tiểu bang 
và liên bang.

• Hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và cựu  
chiến binh.

• Phân bổ tài trợ liên bang cho các cơ quan giáo dục.

• Thu hút các doanh nghiệp mới tới khu vực địa 
phương và tiểu bang.

• Dự báo nhu cầu vận tải tương lai cho tất cả các phân 
khúc dân số.

• Lên kế hoạch cho các dịch vụ vận tải công cộng.

• Dự báo nhu cầu nhà ở tương lai cho tất cả các phân 
khúc dân số.

• Phân bổ vốn dịch vụ cho người nghèo.

• Thiết kế các chiến lược an toàn công cộng.

• Cung cấp quỹ cải tạo và xây dựng đường xá.

• Hỗ trợ các chủ nhà tương lai tìm hiểu về giá trị bất 
động sản, thu nhập trung bình và những thông tin 
nhân khẩu học khác liên quan đến một cộng đồng 
cụ thể.

• Xác định những nơi cần công việc và các chương 
trình nghề nghiệp.

• Lập kế hoạch dịch vụ y tế và giáo dục cho những 
người khuyết tật.

• Ước tính số người bị mất nơi cư trú do thiên tai.

• Phát triển các chương trình hỗ trợ cho Người Mỹ  
Bản Địa.

• Lập bản đồ để đẩy mạnh dịch vụ cho các hộ gia đình 
cần hỗ trợ.

• Thiết kế cơ sở vật chất cho những người khuyết tật, 
người cao tuổi hoặc trẻ em.

• Tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu khoa học.

• Xác định ranh giới khu học chánh.

• Lập kế hoạch ngân sách cho chính quyền các cấp.

• Thiết lập mức phí cho thuê công bằng trên thị 
trường và thực thi các biện pháp cho vay công bằng.

• Phân bổ dịch vụ cho trẻ em và người trưởng thành 
có năng lực Anh ngữ hạn chế.

• Lập kế hoạch cho bệnh viện, viện dưỡng lão, phòng 
khám, và vị trí của các dịch vụ y tế khác.

• Dự báo sự phát triển của khu vực nông thôn và 
thành thị.

• Đánh giá khả năng lây lan các bệnh truyền nhiễm.

• Lập kế hoạch cho các tổ chức tín ngưỡng.

• Định vị các khu nhà máy và trung tâm phân phối.

• Cung cấp nghiên cứu phả hệ.

• Lập kế hoạch cho dự án trường học.

• Phát triển các chương trình giáo dục cho người 
trưởng thành.

• Nghiên cứu các lĩnh vực lịch sử.

• Xác định những khu vực đủ điều kiện nhận trợ cấp 
nhà ở và vay vốn tái định cư.

Hỏi Đáp về Thống Kê Dân Số 2020
TẠI SAO?
Quan trọng • Dữ liệu thu thập được trong Cuộc Thống Kê 
Dân Số Liên Bang quyết định nguồn quỹ cấp cho cộng đồng 
của quý vị, sự góp mặt của cộng đồng quý vị trong Quốc Hội 
cũng như những quyết định quy hoạch được thực hiện trong 
cộng đồng của quý vị.

Theo yêu cầu của pháp luật • Những thông tin do quý vị 
cung cấp được kết hợp với phản hồi từ hàng xóm của quý 
vị cũng như các hộ gia đình khác trên khắp quốc gia nhằm 
cung cấp dữ liệu thống kê được nhiều cơ quan địa phương, 
tiểu bang và liên bang sử dụng.

DỮ LIỆU THỐNG KÊ DÂN SỐ CÓ ĐƯỢC BẢO 
MẬT KHÔNG?
HOÀN TOÀN! • Câu trả lời của quý vị được luật pháp bảo 
vệ (Điều 13 của Bộ Luật Hoa Kỳ, Phần 9) và được bảo mật 
nghiêm ngặt. Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ hoặc nhân viên 
tại đó sẽ bị coi là phạm pháp nếu họ chia sẻ thông tin cá 
nhân của quý vị với bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ quan thực 
thi pháp luật địa phương nào, IRS, Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh 
(HHS), FBI, ICE, v.v.

Kể cả Tổng Thống Hoa Kỳ cũng không có quyền truy cập 
phản hồi cá nhân của quý vị. 

THỐNG KÊ DÂN SỐ CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ TỚI 
TÔI?
Dữ liệu thống kê dân số ảnh hưởng tới nguồn quỹ cấp 
cho cộng đồng của quý vị • Dữ liệu thống kê dân số ảnh 
hưởng ảnh hưởng trực tiếp tới việc phân bổ hàng năm hơn 
675 tỉ USD nguồn quỹ liên bang và tiểu bang cho các cộng 
đồng để phục vụ cải thiện cộng đồng, y tế công cộng, giáo 
dục, vận tải, vân vân.  Quý vị hãy dành chỉ vài phút để điền 
phiếu thống kê dân số nhằm đảm bảo rằng cộng đồng của 
quý vị nhận được phân bổ công bằng từ nguồn quỹ tiểu 
bang và liên bang.

Dữ liệu thống kê dân số ảnh hưởng đến tiếng nói của quý 
vị trong Quốc Hội • Số lượng các dân biểu trong Quốc Hội 
được quyết định bởi số cư dân sống ở Massachusetts trong 
tương quan với số cư dân của Hoa Kỳ. Hiện tại, chúng tôi có 9 
Dân Biểu Hoa Kỳ - để bảo toàn số lượng dân biểu này, chúng 
tôi phải đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được thống kê 
để Massachusetts có thể duy trì tiếng nói mạnh mẽ trong 
Quốc Hội.

Dữ liệu thống kê dân số ảnh hưởng đến sự góp mặt của 
quý vị trong chính quyền tiểu bang và địa phương • Dữ 
liệu của cuộc Thống Kê Dân Số Liên Bang được sử dụng để 

xác định khu lập pháp, phân bổ khu học chánh và các lĩnh 
vực quan trọng khác của chính phủ.

Dữ liệu thống kê dân số cung cấp những thông tin quan 
trọng được sử dụng trong quá trình ra quyết định của 
địa phương • Cuộc Thống Kê Dân Số Tiểu Bang giống như 
bức ảnh chụp nhanh giúp chúng ta phác họa bức tranh toàn 

cảnh của quốc gia. Dữ liệu về những thay đổi trong cộng 
đồng quý vị có vai trò quan trọng đối với nhiều quyết định 
quy hoạch, chẳng hạn như những nơi cần cung cấp dịch vụ 
cho người cao tuổi, những nơi cần xây đường xá và trường 
học mới hoặc những nơi cần đặt trung tâm đào tạo nghề.


