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CÁC CỘT MỐC CỤC THỐNG KÊ DÂN 
SỐ HOA KỲ 

QUÝ VỊ CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO CHIẾN DỊCH LẤY 
ĐƯỢC SỐ THỐNG KÊ (GOTC) 

Mùa Hè 2019 - Tháng 3 năm 2020 --- Nhận Thức và Giáo Dục 

Tháng 1 - 
Tháng 9, 2019 

Cục Thống Kê Dân Số mở > 200 văn 
phòng thống kê.  

Bắt đầu các chiến dịch nâng cao nhận thức và 
giáo dục: Chia sẻ với cộng đồng của quý vị về 
cuộc thống kê dân số và tại sao việc cộng 
đồng tham gia là quan trọng!  

 

Chia sẻ thông tin với cộng đồng quý vị về cơ 
hội xin việc làm Thống Kê Dân Số năm 2020 và 
giúp mọi người nộp đơn xin việc. 

Tháng 9 năm 
2019 trở đi 

Cục Thống Kê Dân Số tuyển dụng và 
thuê nhân viên Thống Kê Dân Số 
tạm thời. 

Tiếp tục các chiến dịch nâng cao nhận thức và 
giáo dục.  

 

Tiếp tục chia sẻ cơ hội xin việc làm và cung 
cấp hỗ trợ làm đơn xin việc. 

Tháng 1 năm 
2020 

Đường dây điện thoại miễn phí hỗ 
trợ về Bản Khảo Sát Thống Kê Dân 
Số.  

Hỗ trợ qua điện thoại được cung cấp 
bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ 
không phải tiếng Anh bao gồm tiếng 
Trung Quốc (tiếng Quan Thoại và 
tiếng Quảng Đông), tiếng Nhật, tiếng 
Hàn, tiếng Tagalog và tiếng Việt. 

Tiếp tục các chiến dịch nâng cao nhận thức và 
giáo dục: 

• Chia sẻ tin nhắn và tờ thông tin về 
GOTC. 

• Liên lạc phương tiện truyền thông và 
đăng tải trên truyền thông xã hội. 

• Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện 
tiếp cận cộng đồng. 

• Lập kế hoạch vận động từng nơi. 



 

• Giải thích cuộc thống kê dân số hoạt 
động ra sao và mọi người có thể trả lời 
như thế nào. 

 

 

Lập kế hoạch tiếp cận và vận động cộng đồng 
vào giai đoạn tiếp theo của GOTC bắt đầu vào 
tháng 3 - vận động mọi người hưởng ứng trả 
lời thống kê dân số.  

Tháng 3 - Tháng 4 năm 2020 --- Người Dân Hưởng Ứng Trả Lời Thống Kê Dân Số 

Ngày 12 - 20 
tháng 3 năm 
2020 

Cục Thống Kê Dân Số gửi tài liệu cho 
tất cả các hộ gia đình thông tin về 
cách trả lời trực tuyến (trong đó có 
mã số ID duy nhất cho hộ gia đình) 
và nguồn hỗ trợ về mặt ngôn ngữ. 
Hệ thống hồi đáp trực tuyến sẽ hoạt 
động vào thời điểm của lần gửi thư 
đầu tiên. Cục Thống Kê cũng gửi 
mẫu thống kê trên giấy đến 20 phần 
trăm hộ gia đình mà họ nghi ngờ có 
mức truy cập internet thấp nhất.  

Thúc đẩy mọi người hưởng ứng trả lời thống 
kê dân số: 

• Chia sẻ với cộng đồng của quý vị về 
thống kê dân số. 

• Chia sẻ tờ rơi và tờ thông tin. 

• Tiếp tục các chiến dịch truyền thông và 
xã hội. 

• Vận động từng nơi ở những vùng khó 
thống kê. 

Ngày 16 - 24 
tháng 3 năm 
2020 

Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi thư 
nhắc nhở đến các hộ gia đình chưa 
trả lời. 

Cung cấp cho mọi người thông tin và hỗ trợ 
cần thiết cho việc hồi đáp: 

• Tổ chức sự kiện tiếp cận cộng đồng. 

• Tạo cơ hội cho mọi người tìm đến sự 
trợ giúp trong việc trả lời mẫu thống 
kê dân số. 

• Tiếp tục các chiến dịch truyền thông 
đại chúng và truyền thông xã hội. 

 

Tiếp tục vận động từng nơi ở những vùng khó 
thống kê bằng cách gõ cửa, gọi điện thoại và 
một số phương thức khác.  

Ngày 26 tháng 
3 - 
3 tháng 4 năm 
2020 

Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi bưu 
thiếp nhắc nhở cho các hộ gia đình 
chưa hồi đáp.  

Ngày 1 tháng 
4 năm 2020 

Đây là Ngày Thống Kê Dân Số năm 
2020! 

Ngày 8 - 16 
tháng 4 năm 
2020 

Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi thư 
nhắc nhở và mẫu điền bằng giấy. 



 

Ngày 20 - 27 
tháng 4 năm 
2020 

Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi bưu 
thiếp nhắc nhở cuối cùng. 

 

Gợi ý: Nếu không biết ID duy nhất của mình 
khi trả lời trực tuyến, quý vị cũng vẫn có thể 
nộp mẫu thống kê qua trang web của Cục 
Thống Kê Dân Số bằng cách cung cấp địa chỉ 
của mình. 

Tháng 5 - tháng 7 năm 2020 --- Giai Đoạn Liên Lạc Lại những Người Không Hồi 
Đáp 

Ngày 4 tháng 
5 năm 2020 

Cục Thống Kê Dân Số xác định 
những ai chưa trả lời mẫu Thống Kê 
Dân Số.  

Khuyến khích mọi người trả lời mẫu thống kê 
dân số nếu họ chưa làm.  

 

Giải đáp những thắc mắc của cộng đồng về 
thống kê dân số và giúp họ bớt lo lắng về việc 
nhân viên thống kê dân số đến tận nhà nếu họ 
không trả lời mẫu thống kê.   
 

Tháng 5 - 
tháng 7 năm 
2020  

Cục Thống Kê Dân Số cử nhân viên 
thống kê dân số đến tận các hộ gia 
đình không nộp lại mẫu thống kê 
của họ hoặc bỏ trống quá nhiều câu 
hỏi.  

Biểu mẫu thống kê trực tuyến và 
đường dây Hỗ Trợ Câu Hỏi Thống Kê 
Dân Số vẫn hoạt động để mọi người 
trả lời. 

Giai Đoạn Hậu Thống Kê Dân Số 

Tháng 6 - 
tháng 9 năm 
2020 

Khảo Sát Đánh Giá Sau Khi Thu Thập 
để đo lường lỗi thu thập (những 
người bị đếm thiếu hoặc đếm nhiều 
lần) trong Tổng Thống Kê Dân Số 
năm 2020. 

 

Ngày 31 
tháng 12 năm 
2020  

Thời hạn để Cục Thống Kê Dân Số 
báo cáo tổng dân số ở từng tiểu 
bang cho Tổng Thống cho các mục 
đích phân bổ. 

 

 
Quý vị có thể tìm thêm nguồn thông tin về thống kê dân số, bao gồm các tờ thông tin dành cho các dân 

cư cộng đồng và tổ chức cộng đồng, tại www.countusin2020.org/resources. 

 

http://www.countusin2020.org/resources
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