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Những Câu Hỏi Thường Gặp Về 
Các Hoạt Động Thống Kê Dân 
Số 2020 Tại Hiện Trường
TẠI SAO CỤC THỐNG KÊ DÂN SỐ 
ĐANG HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI TẠI MỘT 
SỐ KHU VỰC? 
Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã tham khảo ý kiến 
của các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa 
phương cũng như các hướng dẫn về việc Mở Cửa 
Hoa Kỳ Trở Lại (Opening Up America Again) tại 
<www.whitehouse.gov/openingamerica/>, và Cục 
đã xác định rằng Cục có thể an toàn vận hành trở 
lại hoạt động Thống Kê Dân Số 2020 theo phương 
pháp từng giai đoạn tại một số khu vực nhất định 
trong nước. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ban lãnh 
đạo hoạt động của Cục Thống Kê Dân Số đã đánh 
giá rằng sẽ an toàn cho nhân viên thống kê và công 
chúng để hoạt động trở lại tại một số khu vực nhất 
định. Cục đang huấn luyện và trang bị cho đội ngũ 
nhân viên để giúp giữ an toàn cho mọi người trong 
lúc chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ Thống Kê Dân 
Số Hoa Kỳ theo hiến pháp.

CỤC ĐANG KHỞI ĐỘNG LẠI NHỮNG 
HOẠT ĐỘNG NÀO?
Khi an toàn, cán bộ thống kê dân số tại hiện trường 
sẽ tiếp tục việc chuyển giao bản câu hỏi thống kê 
dân số, lấy dấu vân tay và tuyển dụng nhân viên 
mới. 

• Tại một số khu vực nhất định, Cục Thống Kê 
Dân Số sẽ tiếp tục hoạt động Cập Nhật/Để Lại 
Tài Liệu. Hoạt động này được thực hiện trên 
toàn lãnh thổ Puerto Rico và tại các khu vực tiểu 
bang, nơi phần lớn các hộ gia đình không nhận 
được thư tại nhà của họ. Cán bộ thống kê dân 
số tại hiện trường sẽ tìm những nơi có khả năng 
có người sinh sống và so sánh những gì họ nhìn 

thấy với danh sách địa chỉ của chúng tôi; dùng 
máy tính xách tay để xác minh, chỉnh sửa, xóa 
hoặc thêm địa chỉ; và để lại trước cửa thư mời 
và bản câu hỏi thống kê dân số. 

• Tại các tiểu bang nơi chúng tôi đang tiếp tục hoạt 
động Cập Nhật/Để Lại Tài Liệu, nhân viên Cục 
Thống Kê Dân Số cũng sẽ tiếp tục lấy dấu vân 
tay nhân viên mới để xử lý nhanh hồ sơ ứng viên 
trong quá trình tuyển dụng.

CỤC ĐANG TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG Ở 
ĐÂU?
Thống Kê Dân Số 2020 đang hoạt động trở lại tại 
một số khu vực trong nước mà đáp ứng được tiêu 
chí của Cục Thống Kê Dân Số dựa theo hướng dẫn 
của chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương. 
Danh sách các địa điểm này được cập nhật thường 
xuyên tại <https://2020census.gov/en/news-
events/operational-adjustments-covid-19.html>.

CỤC DỰA TRÊN CƠ SỞ NÀO ĐỂ XÁC 
ĐỊNH NHỮNG NƠI CÓ THỂ TIẾP TỤC 
HOẠT ĐỘNG?
Ban lãnh đạo Cục Thống Kê Dân Số xác định 
những nơi có thể tiếp tục hoạt động dựa trên 
hướng dẫn từ cơ quan y tế công cộng liên bang, 
tiểu bang và địa phương, tình hình địa phương và ý 
kiến của các nhà chức trách địa phương. Ban lãnh 
đạo hoạt động lâu năm của Cục Thống Kê Dân Số 
đang đánh giá tình hình hoạt động tại các khu vực 
tiểu bang, địa phương và bộ lạc, và khả năng của 
nhân viên Cục Thống Kê Dân Số để tiếp tục hoạt 
động một cách an toàn ở các khu vực đó. 
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CỤC ĐANG BẢO VỆ NHÂN VIÊN VÀ 
CÔNG CHÚNG BẰNG CÁCH NÀO?
Trong nỗ lực tiếp tục hoạt động Thống Kê Dân Số 
2020, Cục Thống Kê Dân Số tuân thủ các hướng 
dẫn mới nhất từ chính phủ liên bang, tiểu bang và 
địa phương để thúc đẩy sức khỏe và an toàn của 
công chúng và nhân viên của chúng tôi. Cục Thống 
Kê Dân Số cung cấp đầy đủ khẩu trang và găng tay 
cho nhân viên, phù hợp với hướng dẫn của chính 
phủ liên bang, tiểu bang và địa phương. Ngoài ra, 
chúng tôi cũng cung cấp cho nhân viên thuốc khử 
trùng tay. Cán bộ hiện trường sẽ hoàn thành khóa 
huấn luyện trực tuyến về COVID-19 để đảm bảo 
họ tuân theo các giao thức về cách ly xã hội và mọi 
hướng dẫn phù hợp về sức khỏe và an toàn. 

KHI NÀO CỤC SẼ TIẾP TỤC HOẠT 
ĐỘNG TẠI CÁC KHU VỰC CÒN LẠI 
TRONG NƯỚC? 
Hàng tuần, Cục Thống Kê Dân Số sẽ xác định văn 
phòng nào có thể bắt đầu hoạt động trở lại và sẽ 
thông báo cho công chúng tại <https://2020census.
gov/en/news-events/operational-adjustments-
covid-19.html>. Nếu điều kiện thay đổi sau khi hoạt 
động trở lại, Cục Thống Kê Dân Số có thể ngừng 
làm việc ở một số khu vực để bảo vệ sức khỏe và 
an toàn cho nhân viên và công chúng.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÔNG CHÚNG BIẾT 
NHÂN VIÊN THỐNG KÊ DÂN SỐ SẼ TRỞ 
LẠI KHU VỰC? 
Cục Thống Kê Dân Số dự kiến sẽ thông báo với 
công chúng, nhân viên, các nhà chức trách được 
bầu, các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, 

các bên liên quan chủ chốt và các nhà truyền thông 
địa phương vào mỗi thứ Sáu về những khu vực mà 
nhân viên thống kê dân số sẽ hoạt động trở lại vào 
tuần sau đó. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật danh 
sách các địa điểm này tại <https://2020census.
gov/en/news-events/operational-adjustments-
covid-19.html>.

KHI NÀO CỤC SẼ TIẾP TỤC CÁC HOẠT 
ĐỘNG THỐNG KÊ DÂN SỐ TẠI HIỆN 
TRƯỜNG CÒN LẠI? 
Các hoạt động Thống Kê Dân Số 2020 còn lại 
sẽ tiếp tục hoặc khởi đầu lại khi điều kiện cho 
phép. Cục Thống Kê Dân Số liên tục theo dõi sự 
thay đổi về tình hình cấp tiểu bang và địa phương 
và xem xét thời điểm thuận lợi để tiếp tục các 
hoạt động còn lại theo phương pháp từng giai 
đoạn. Cục Thống Kê Dân Số sẽ tiếp tục cập nhật 
thông tin tại <https://2020census.gov/en/news-
events/operational-adjustments-covid-19.html>.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI 
NHỮNG ỨNG VIÊN ĐANG TRONG QUÁ 
TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐỂ LÀM VIỆC CHO 
THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020? 
Cục Thống Kê Dân Số đang tham khảo ý kiến các 
nhà chức trách địa phương về việc tiếp tục lấy 
dấu vân tay để xử lý kịp thời hồ sơ ứng viên trong 
quá trình tuyển dụng. Tìm hiểu thêm chi tiết tại 
<https://2020census.gov/en/jobs.html>.


