
THỐNG KÊ DÂN SỐ 101: NHỮNG GÌ QUÝ VỊ CẦN BIẾT
Thống Kê Dân Số 2020 đang đến gần hơn là quý vị tưởng!

Dưới đây là một phần giới thiệu nhanh cho biết thống kê dân số là gì và tại sao việc tất cả 
mọi người đều được tính lại cần thiết.

Tất cả mọi 
người đều 
được tính.
Cuộc thống kê dân 
số này tính tất cả 
mọi người hiện đang 
sống tại Hoa Kỳ, một 
lần, chỉ một lần thôi 
và ở đúng địa điểm.

Đảm bảo sự đại 
diện công bằng.
Cứ mỗi 10 năm, kết 
quả của thống kê dân 
số được sử dụng để 
sắp xếp lại Hạ Viện 
Hoa Kỳ, xác định số 
ghế dành cho mỗi tiểu 
bang.

Đó là quy định 
trong hiến pháp.
Hiến Pháp Hoa Kỳ bắt buộc rằng 
mỗi người ở quốc gia này được đếm 
mỗi mười năm một lần. Thống kê 
dân số lần đầu tiên là vào năm 
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179Để quyết định 
việc dùng 
khoản tiền 675
tỷ đô la.

Việc phân phối hơn 
675 tỷ đô la trong 
ngân quỹ liên bang, tài 
trợ và hỗ trợ cho các 
tiểu bang, các quận và 
cộng đồng là dựa trên dữ 
liệu thống kê dân số.

Khoản tiền đó được dành 
cho trường học, bệnh viện, 
đường xá, công trình công 
cộng và các chương trình 
thiết yếu khác.

Giúp tái phân chia 
khu vực.
Sau mỗi cuộc thống kê dân số mười 
năm một lần, các viên chức tiểu bang 
vẽ lại ranh giới cho các khu vực lập 
pháp tiểu bang và quốc hội ở các 
bang của họ để tính những thay đổi 
dân số.

Tham gia là nghĩa vụ 
công dân.
Việc hoàn thành thống kê dân số 
là điều bắt buộc; đó là một cách 
để chúng ta tham gia vào chế độ 
dân chủ và tuyên bố là “TÔI ĐƯỢC 
ĐẾM!”



Dữ liệu thống kê dân số 
đang được sử dụng ở khắp 
mọi nơi.

Người dân sử dụng thống kê dân 
số để hỗ trợ các sáng kiến cộng 
đồng liên quan đến pháp luật, 
chất lượng cuộc sống và vận 
động người tiêu dùng.

Các doanh nghiệp sử dụng 
dữ liệu thống kê dân số để 
quyết định nơi xây dựng 
nhà máy, văn phòng và cửa 
hàng, những nơi tạo ra việc 
làm.

Chính quyền địa 
phương sử dụng thống 
kê dân số cho mục đích 
an toàn công cộng và 
chuẩn bị cho trường hợp 
khẩn cấp.

Các nhà đầu tư bất 
động sản sử dụng 
thống kê dân số để 
xây dựng các căn nhà 
mới và tái thiết các 
khu dân cư cũ.

Sự riêng tư của quý 
vị được bảo vệ.
Cục Thống Kê Dân Số không được 
phép công bố các câu trả lời của 
quý vị theo cách mà có thể nhận 
dạng được danh tính của quý vị 
hay hộ gia đình quý vị vì điều đó là 
trái pháp luật.

Theo luật, câu trả lời của quý vị 
không thể được sử dụng để chống 
lại quý vị và chỉ có thể được dùng 
để tạo dữ liệu thống kê.

Thống kê dân số 
2020 sẽ dễ dàng hơn 
bao giờ hết.
Trong năm 2020, quý vị 
sẽ có thể trả lời thống kê 
dân số trên mạng.

Quý vị có 
thể giúp.
Quý vị là một chuyên gia—chúng 
tôi cần ý kiến của quý vị về cách 
tốt nhất để đảm bảo là mọi người 
trong cộng đồng của quý vị đều 
được tính.
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