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Khuyến Khích Trả Lời Thống Kê Dân 
Số 2020 Trong Giai Đoạn COVID-19
Một Số Ý Tưởng Để Khuyến Khích Mọi Người Trả Lời Trong Giai 
Đoạn Cách Ly Xã Hội

CÁC CỘNG ĐỒNG TRÊN CẢ NƯỚC ĐANG CHUYỂN SANG CÁC Ý TƯỞNG SAU 
ĐÂY ĐỂ KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI TRẢ LỜI THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020 THAY VÌ 
TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRỰC TIẾP. 

Dành Ưu Tiên Cho Những Khu Vực Có Tỷ 
Lệ Trả Lời Thấp
Phân tích tỷ lệ trả lời của các khu phố ở cấp vùng.

• Xem Bản Đồ Tỷ Lệ Trả Lời Thống Kê Dân Số  
2020 tại <https://2020census.gov/en/response-
rates.html>.

• Tập trung vào các hoạt động tại địa phương, đặc 
biệt trong các khu vực có tỷ lệ trả lời thấp.

Hiện Diện Tại Các Địa Điểm Dễ Nhìn Thấy
Đăng tài liệu Thống Kê Dân Số 2020 tại các khu chợ, 
nơi xét nghiệm COVID-19, văn phòng trợ cấp thất 
nghiệp và kho thực phẩm. 

• Các tài liệu về hoạt động tiếp cận có đăng tại  
<https://2020census.gov/en/partners/outreach-
materials.html>.

Thử Thách Lẫn Nhau
Khuyến khích một cộng đồng hoặc khu phố khác bằng 
một Thử Thách Tỷ Lệ Trả Lời thân thiện. 

• Một danh sách các ý tưởng thử thách có đăng tại 
<https://2020census.gov/en/news-events/press-
releases/response-rate-challenge.html>.

• Tạo các biển hiệu cắm trên bãi cỏ để quảng bá 
cuộc thi và mời các công ty truyền thông địa 
phương đưa tin về sự kiện đó.

Kèm Theo Một Thông Điệp Ngắn
• Làm việc với các đối tác để kèm theo một thông 

điệp ngắn về Thống Kê Dân Số 2020 trong các hóa 
đơn tiện ích, biên lai cửa hàng, v.v.

• Cung cấp bài viết tùy chỉnh cho các tổ chức đại 
diện cộng đồng để đưa vào bản tin và e-mail số 
đông của họ.

• Sử dụng ngôn ngữ "Hãy Trả Lời Ngay!" Thống Kê 
Dân Số 2020 trong các thông điệp dành cho người 
chờ điện thoại.

Chuyển Sang Kỹ Thuật Số
• Tổ chức một Hội Thảo về Thống Kê Dân Số  

2020 hoặc một cuộc họp mở với các thành viên 
cộng đồng.

• Tổ chức một cuộc trò chuyện trực tiếp qua mạng 
xã hội hoặc một sự kiện có DJ địa phương về 
Thống Kê Dân Số 2020 trên Facebook, Twitter, 
Instagram hoặc Google Hangouts.

• Hiển thị biểu ngữ hoặc các đường dẫn của Thống 
Kê Dân Số 2020 trên trang web thành phố (city) 
(văn phòng thị trưởng, công ty điện, v.v.). Các phù 
hiệu và biểu ngữ web về Thống Kê Dân Số 2020 
có sẵn tại <https://2020census.gov/en/partners/
outreach-materials/badges.html>. 

• Tạo một "tiếng sét" hoặc hoạt động trên mạng xã 
hội, nơi nhiều đối tác trong khu vực của bạn sử 



Kết nối với chúng tôi
@uscensusbureau

Để có thêm thông tin:
2020CENSUS.GOV
D-FS-PA-EN-031

dụng hashtag #2020Census và thông điệp "Hãy trả 
lời ngay!" trên cùng một mạng xã hội đó vào một 
ngày và thời gian cụ thể.

• Đăng một bài blog hoặc thông điệp qua video trên 
các kênh nội bộ hoặc bên ngoài để khuyến khích 
mọi người trả lời thống kê dân số.

• Thu hút những người có ảnh hưởng tại địa  
phương tạo ra một thông báo dịch vụ công cộng 
(public service annoucement, hoặc PSA) và/
hoặc thúc đẩy trả lời Thống Kê Dân Số 2020 
(#2020Census) thông qua các phương tiện truyền 
thông xã hội và địa phương (e-mail, truyền hình 
địa phương/khu vực và rađiô, và bản tin). Bộ công 
cụ làm PSA có tại <https://2020census.gov/en/
partners/psa-toolkit.html>. 

• Chia sẻ nội dung trên mạng xã hội từ 
<https://2020census.gov/en/partners/outreach- 
materials.html?tagfilter_list_copy=Type% 
7C2020census:type/social-media>.

Tổ Chức Một Cuộc Diễu Hành
Mời các nhà lãnh đạo cộng đồng, những người nổi 
tiếng địa phương, nhân vật thể thao và xe cứu hỏa lái 
xe qua các khu phố có tỷ lệ trả lời thấp trong một cuộc 
diễu hành bán chính thức.

• Thu hút sự chú ý bằng cách mở lớn nhạc, bấm còi 
inh ỏi và dùng loa để thúc giục cư dân trong khu 
phố tham gia trả lời.

• Cân nhắc mời một ban nhạc diễu hành nhà thờ 
hoặc đội trống trường học tham gia diễu hành cùng 
nhóm -- trong khi vẫn cách ly xã hội.

Gọi Điện Thoại Đến Các Hộ Gia Đình
• Một số tổ chức tôn giáo đang kêu gọi các tình 

nguyện viên gọi điện thoại đến từng thành viên 
của hội thánh địa phương của họ để hỏi xem họ đã 
trả lời thống kê dân số hay chưa, và nếu chưa thì 
khuyến khích họ trả lời.

• Một số thành phố (cities) đang tái sử dụng các 
chương trình thanh thiếu niên lao động mùa hè để 
giúp gọi cư dân.

Để Lại Tờ Rơi 
Cân nhắc để lại một tờ rơi trước cửa mọi nhà trong 
các khu phố có tỷ lệ trả lời thấp.

• Tờ rơi phải giải thích tại sao thống kê dân số lại 
quan trọng đối với khu phố cụ thể đó.

• Cân nhắc kèm theo một bức ảnh và một câu nói từ 
một nhà lãnh đạo địa phương có uy tín để tăng mức 
độ phù hợp của tờ rơi đối với khu phố đó.

• Khuyến khích mọi chủ hộ trả lời trên mạng, qua 
điện thoại hoặc qua thư để nhân viên kiểm đếm 
không phải đến nhà họ vào cuối mùa hè này.

Viết Thư Cho Ban Biên Tập
Viết thư cho ban biên tập hoặc gửi các bài viết góp ký 
kiến để khuyến khích mọi người trả lời.

Các Nguồn Lực Bổ Sung về Thống Kê 
Dân Số 2020
Bộ công cụ dành cho các nhà chức trách tiểu 
bang (state) và địa phương— 
<https://2020census.gov/content/dam/2020cen-
sus/materials/partners/2019-09/toolkit-state-lo-
cal-officials.pdf>

Phổ biến thông tin— 
<https://2020census.gov/en/how-to-help.html>

Video Thống Kê Dân Số là gì— 
<www.youtube.com/watch?v=Eq-FMB4epyw&fea-
ture=youtu.be>

Bản hỏi đáp cho các bên liên quan— 
<https://2020census.gov/content/dam/2020cen-
sus/materials/partners/2019-10/partners-self-re-
sponse.pdf>

Công cụ báo chí COVID-19— 
<https://2020census.gov/en/news-events 
/press-kits/covid-19.html>

Trung tâm dữ liệu về COVID-19— 
<https://covid19.census.gov/>


