
Đội Ngũ Niềm Tin Và An Toàn Của Cục Thống Kê Dân Số

Bảo vệ Thống Kê Dân Số năm 2020
Việc sử dụng các nền tảng kỹ thuật số đã thay đổi cách chúng ta tiếp cận thông tin và cập nhật tin tức, 
điều mà đang làm cho việc truyền bá các trò lừa đảo và thông tin sai lệch trở nên dễ dàng hơn. Cục Thống 
Kê Dân Số Hoa Kỳ cam kết bảo vệ quý vị khỏi thông tin sai lệch và giả mạo về Thống Kê Dân Số 2020. Hãy 
giúp chúng tôi bảo vệ thống kê dân số bằng cách báo cáo những thông tin sai sự thật, đáng nghi ngờ 
hoặc giả mạo mà quý vị đọc, nghe, hay nhìn thấy trên mạng, bao gồm: 

Một thông điệp trong một 
bảng tin hoặc nhóm loan tin 
sai sự thật rằng các thông tin 

mà quý vị khai báo sẽ bị tiết lộ 
công khai.

Một bài viết được chia sẻ trên 
các phương tiện truyền thông 
xã hội nhằm mục đích thuyết 
phục mọi người không tham 

gia vào Thống Kê Dân Số 2020.

Một quảng cáo trên trên 
phương tiện truyền thông xã 
hội chia sẻ các trang web giả 

mạo về Thống Kê Dân Số 2020 
và các thông tin sai sự thật.

Lý do vấn đề này quan trọng

Thống kê dân số là một trong các sự kiện quan 
trọng nhất ở Hoa Kỳ. Cứ mỗi 10 năm, thống kê 
dân số giúp xác định số ghế mà tiểu bang quý vị sẽ 
có trong Quốc hội và cách hàng tỷ đô la tiền tài trợ 
liên bang sẽ được phân phát như thế nào cho các 
tiểu bang và cộng đồng mỗi năm. 

Hãy giúp Cục Thống Kê Dân Số bảo vệ tính chính 
xác của thống kê dân số bằng cách báo cáo những 
thông tin sai sự thật, đáng nghi ngờ hoặc giả mạo.

Một email đáng nghi ngờ yêu 
cầu quý vị cung cấp số an sinh 
xã hội hay thông tin tài khoản 
ngân hàng cho Thống Kê Dân 

Số 2020 .

Quý vị có thể làm gì ?
Báo cáo thông tin đáng nghi ngờ và mẹo với: 
rumors@census.gov.

Đánh dấu thông tin đáng nghi ngờ trên Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTubevà các nền tảng khác.

Vui lòng gọi số 844-461-2020 để báo cáo các hoạt động 
đáng nghi ngờ.

Liên lạc với chúng tôi qua các tài khoản truyền thông xã hội 
đã xách minh của chúng tôi (@uscensusbureau).
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