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Thống Kê Dân Số 2020  
& Tính Bảo Mật
Các câu trả lời của quý vị trong Thống Kê Dân Số 2020 luôn an toàn,  
đảm bảo và được luật pháp liên bang bảo vệ. Các câu trả lời của quý vị sẽ chỉ 
được sử dụng để đưa ra số liệu thống kê – chúng sẽ không được sử dụng để 
chống lại quý vị theo bất kỳ cách nào. Theo luật, tất cả những câu trả lời 
thu thập được trong các cuộc khảo sát về doanh nghiệp và hộ gia đình của 
Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ phải được lưu trữ bảo mật tuyệt đối. 

Trả lời Thống Kê Dân Số 2020 để định hình tương lai.
Trả lời thống kê dân số giúp các cộng đồng nhận được nguồn tài trợ mà  
họ cần và giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu phát  
triển nền kinh tế. Dữ liệu thống kê dân số ảnh hưởng đến cuộc sống hàng  
ngày của chúng ta, cung cấp thông tin cho những quyết định quan trọng  
về việc tài trợ cho các dịch vụ và cơ sở hạ tầng trong cộng đồng của quý vị,  
bao gồm chăm sóc sức khỏe, trung tâm dành cho người cao tuổi,  việc làm,  
đại diện chính trị, đường sá, trường học và doanh nghiệp. Dựa trên dữ liệu 
thống kê dân số, hơn 675 tỷ USD từ nguồn ngân sách liên bang được đưa trở  
lại các tiểu bang và cộng đồng địa phương mỗi năm. 

Luật pháp rất rõ ràng – 
không được phép chia 
sẻ bất kỳ thông tin cá 
nhân nào.

Theo Tiêu Đề 13 của Bộ Luật 
Hoa Kỳ, Cục Thống Kê Dân Số 
không thể tiết lộ bất kỳ thông 
tin nào có thể định danh cá 
nhân, hộ gia đình hoặc doanh 
nghiệp, ngay cả với các cơ 
quan thực thi pháp luật.

Luật này quy định rõ rằng chỉ 
có thể sử dụng thông tin  
được thu thập cho các mục 
đích thống kê và không cho 
bất kỳ mục đích nào khác. 

Để hỗ trợ các nghiên cứu về 
lịch sử, Tiêu Đề 44 của Bộ 
Luật Hoa Kỳ chỉ cho phép Cơ 
Quan Lưu Trữ và Quản Lý Hồ 
Sơ Quốc Gia tiết lộ các hồ sơ 
thống kê dân số sau 72 năm. 

Tất cả nhân viên của Cục 
Thống Kê Dân Số phải thực 
hiện tuyên thệ trọn đời đối  
với việc bảo vệ thông tin cá 
nhân của quý vị, và bất kỳ 
hành vi vi phạm nào sẽ  
phải chịu hình phạt lên tới 
250,000 USD và/hoặc tối đa  
5 năm tù giam. 

Câu trả lời thống kê dân số của quý vị rất an toàn và đảm bảo. 
Cục Thống Kê Dân Số được pháp luật yêu cầu bảo vệ tất cả các thông tin cá 
nhân mà chúng tôi thu thập được và lưu giữ chúng bảo mật tuyệt đối. Cục 
Thống Kê Dân Số chỉ có thể sử dụng các câu trả lời của quý vị để đưa ra các dữ 
liệu thống kê. Trên thực tế, mỗi nhân viên của Cục Thống Kê Dân Số đều phải 
tuyên thệ đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị suốt đời. Các câu trả 
lời của quý vị sẽ không bị sử dụng cho những mục đích thực thi pháp luật hoặc 
để xác định tình trạng hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp chính phủ của cá nhân 
quý vị.  

Theo luật pháp, không thể sử dụng các câu trả lời của quý  
vị để chống lại quý vị.
Theo luật, các cơ quan chính phủ hoặc tòa án không được sử dụng các câu trả 
lời thống kê dân số của quý vị để chống lại quý vị theo bất kỳ cách nào - không 
phải bởi Cục Điều Tra Liên Bang (FBI), không phải bởi Cơ Quan Tình Báo Trung 
Ương (CIA), không phải bởi Bộ An Ninh Nội Địa (DHS), và cũng không phải 
bởi Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE). Luật pháp yêu cầu Cục 
Thống Kê Dân Số phải lưu giữ thông tin của quý vị một cách bảo mật và chỉ sử 
dụng các câu trả lời của quý vị để đưa ra số liệu thống kê. 
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Các luật bảo vệ thông  
tin thống kê dân số cá 
nhân đã chống lại nhiều 
thách thức.      

Năm 1982, Tòa Án Tối Cao Hoa 
Kỳ đã khẳng định rằng ngay 
cả các địa chỉ cũng phải được 
bảo mật và không được phép 
tiết lộ thông qua điều tra pháp 
lý hoặc Đạo Luật Tự Do Thông 
Tin (FOIA). Năm 2010, Bộ Tư 
Pháp Hoa Kỳ đã xác định rằng 
Đạo Luật Yêu Nước không 
thay thế luật bảo vệ tính bảo 
mật của các câu trả lời trong 
thống kê dân số cá nhân. 
Không tòa án pháp luật nào  
có thể đưa ra trát đòi trả lời  
thống kê dân số.

Không có ngoại lệ.
Luật pháp yêu cầu Cục Thống Kê Dân Số phải bảo mật thông tin của tất cả 
mọi người. Theo luật, các cơ quan chính phủ hoặc tòa án không được sử 
dụng các câu trả lời thống kê dân số của quý vị để chống lại quý vị theo bất 
kỳ cách nào. Cục Thống Kê Dân Số sẽ không chia sẻ câu trả lời của các cá 
nhân với các cơ quan thực thi di trú, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cho 
phép sử dụng thông tin đó để xác định tình trạng hội đủ điều kiện nhận  
trợ cấp chính phủ. Tiêu Đề 13 quy định rất rõ ràng rằng chỉ có thể sử dụng 
dữ liệu mà chúng tôi thu thập được cho các mục đích thống kê — chúng tôi 
không cho phép sử dụng dữ liệu vì bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cả 
thực thi pháp luật. 

Đây là lựa chọn của quý vị: quý vị có thể trả lời trên mạng, 
bằng thư gửi qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại một 
cách an toàn.
Quý vị sẽ có lựa chọn trả lời trên mạng, bằng thư gửi qua đường bưu điện 
hoặc qua điện thoại. Một cán bộ thu thập thông tin thống kê dân số sẽ tới 
nhà của các hộ gia đình không trả lời theo một trong những cách trên để thu 
thập thông tin trực tiếp. Cho dù quý vị trả lời như thế nào, thông tin cá nhân 
của quý vị luôn được pháp luật bảo vệ.

Câu trả lời trên mạng của quý vị rất an toàn, không có nguy 
cơ bị tấn công hoặc các nguy cơ đe dọa trực tuyến khác. 
Cục Thống Kê Dân Số thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để  
đảm bảo an toàn cho các câu trả lời trên mạng. Tất cả các dữ liệu nộp trên 
mạng sẽ được mã hóa để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, đồng thời chương 
trình an ninh mạng của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất và mới 
nhất trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Sau khi dữ liệu được nhận, chúng 
sẽ không còn được lưu trữ trên mạng. Kể từ thời điểm Cục Thống Kê Dân Số 
thu thập các câu trả lời, mối quan tâm và bổn phận pháp lý của chúng tôi là 
phải đảm bảo an toàn dữ liệu.  

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật.
Tại Cục Thống Kê Dân Số, chúng tôi hoàn toàn cam kết trong việc đảm bảo 
tính bảo mật cho các câu trả lời của quý vị. Cam kết này có nghĩa việc cung 
cấp các câu trả lời của quý vị luôn an toàn và chúng sẽ chỉ được sử dụng để 
tạo nên bức tranh thống kê về quốc gia và các cộng đồng của chúng ta. 

Tìm hiểu thêm về chương trình quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của  
Cục Thống Kê Dân Số tại www.census.gov/privacy. 


