
Các Bản Tin Sắp Phát Hành về Dân Số Hoa Kỳ

Sản phẩm

Khảo Sát Cộng Đồng tại 
Mỹ (American Community 
Survey (ACS)) 2015 - 2019, 

Ước Tính 5 Năm

Phân Tích Nhân 
Khẩu Học 2020

Ước Tính Dân Số 
Cổ Điển 2020

Kết Quả Kiểm Đếm 
Từ Thống Kê Dân 
Số 2020 cho Chức 
Năng Phân Phối 

Quốc Hội

Lịch Ban 
Hành

Ngày 10 tháng 12, 2020 (có 
yêu cầu hoãn phát hành đối 
với các phương tiện truyền 
thông).

Ngày 15 tháng 12, 
2020 (không có yêu 
cầu hoãn phát hành 
đối với các phương 
tiện truyền thông).

Ngày 22 tháng 12, 
2020 (không có yêu 
cầu hoãn phát hành 
đối với các phương 
tiện truyền thông).

Càng sát thời hạn 
luật định là ngày 31 
tháng 12, 2020 càng 
tốt (không có yêu 
cầu hoãn phát hành 
đối với các phương 
tiện truyền thông).

Đây có phải 
là từ Thống 
Kê Dân Số 
2020 không?

Không. Tuy nhiên, Khảo Sát 
Cộng Đồng tại Mỹ (American 
Community Survey) được 
thiết kế để bổ sung cho cuộc 
thống kê dân số mười năm 
một lần.

Không. Phân Tích 
Nhân Khẩu Học 
được thực hiện độc 
lập với các cuộc 
thống kê dân số.

Không. Các ước 
tính cổ điển năm 
2020 được dựa trên 
Thống Kê Dân Số 
2010.

Vâng. Đây là những 
kết quả đầu tiên từ 
Thống Kê Dân Số 
2020. 

Mục đích Cung cấp một bức tranh chi 
tiết cấp quốc gia, và là nguồn 
dữ liệu thống kê địa phương 
duy nhất cho hầu hết hơn 40 
chủ đề được đề cập; hướng 
dân việc phân chia hàng trăm 
tỷ đô la để tài trợ cho các 
dịch vụ và cơ sở hạ tầng.

Cung cấp một 
phương pháp đánh 
giá chất lượng của 
cuộc Thống Kê Dân 
Số 2020 bằng cách 
đưa ra một bộ ước 
tính cấp cao, trung 
bình và thấp về dân 
số Hoa Kỳ để so 
sánh với kết quả 
thống kê dân số.

Cung cấp ước tính 
hàng năm về dân số 
hiện tại bằng cách 
tính toán các thay 
đổi về dân số (sinh, 
tử và di cư) kể từ 
cuộc thống kê dân 
số gần đây nhất.

Xác định số ghế mỗi 
tiểu bang (state) sẽ 
nắm giữ trong Hạ 
Viện Hoa Kỳ theo 
Hiến Pháp Hoa Kỳ 
và Tiêu Đề 13.1

Khung thời 
gian được 
đại diện

Dữ liệu được tổng hợp từ 
năm 2015 đến năm 2019.

Ngày 01 tháng 04, 
2020.

Ngày 01 tháng 04, 
2010, và Ngày 01 
tháng 07, 2010 đến 
2020.

Ngày 01 tháng 04, 
2020.

1 Các kết quả Thống Kê Dân Số 2020 bổ sung, dự kiến công bố vào năm 2021, cũng sẽ được sử dụng để phân chia lại các khu vực bầu cử, hướng dẫn 
việc chi dùng hàng trăm tỷ đô la từ ngân quỹ liên bang và cung cấp các dữ liệu mà sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cộng đồng trong thập kỷ tới.

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đang có kế hoạch phát hành bốn bộ dữ liệu thống kê chính về dân số Hoa Kỳ vào cuối 
năm nay. Bảng kê dưới đây giải thích những nội dung quan trọng và sự khác biệt giữa những nội dung đó. Vào năm 
2021, Cục Thống Kê Dân Số sẽ công bố các kết quả kiểm đếm dân số cấp địa phương từ Thống Kê Dân Số 2020 mà 
đã được sử dụng cho mục đích tái phân chia khu vực.



Sản phẩm

Khảo Sát Cộng Đồng tại 
Mỹ (American Community 
Survey (ACS)) 2015 - 2019, 

Ước Tính 5 Năm

Phân Tích Nhân 
Khẩu Học 2020

Ước Tính Dân Số 
Cổ Điển 2020

Kết Quả Kiểm Đếm 
Từ Thống Kê Dân 
Số 2020 cho Chức 
Năng Phân Phối 

Quốc Hội

Dữ liệu hiện 
có

Thông tin về hơn 40 chủ đề, 
trong đó bao gồm giáo dục, 
thu nhập, bảo hiểm y tế, việc 
đi làm, nghề nghiệp và ngôn 
ngữ nói ở nhà.

Ước tính cho ba 
nhóm dân số theo độ 
tuổi và giới tính.
• Chỉ dân số Người 

Da Đen/chỉ dân 
số không phải 
Người Da Đen (từ 
0–85 tuổi trở lên).

• Chỉ dân số Người 
Da Đen hoặc kết 
hợp với một hoặc 
nhiều chủng tộc/
chỉ dân số không 
phải Người Da 
Đen hoặc kết 
hợp với một hoặc 
nhiều chủng tộc 
(từ 0-85 tuổi trở 
lên).

• Châu Mỹ La-Tinh 
nói tiếng Tây Ban 
Nha/không phải 
Châu Mỹ La-Tinh 
nói tiếng Tây Ban 
Nha (từ 0–29 
tuổi).

Tổng dân số và dân 
số trong độ tuổi đi 
bầu cử (18+); chi 
tiết bổ sung sẽ được 
công bố vào năm 
2021.

Tổng dân số là cư 
dân và các thống 
kê dân số ở nước 
ngoài.2, 3 

Các cấp độ 
địa lý hiện tại

Quốc gia, tiểu bang (states), 
quận/hạt, địa điểm, vùng, v.v.4

Quốc gia.5 Quốc gia, tiểu bang 
(states) và Đặc khu 
Columbia; các khu 
vực địa lý bổ sung 
sẽ được công bố 
vào năm 2021.

Quốc gia, tất cả 50 
tiểu bang (states), 
Đặc khu Columbia 
và Puerto Rico.6 

Dữ liệu đến 
từ đâu

Khảo sát mẫu được thu thập 
mỗi tháng.

Phân tích hồ sơ sinh 
tử, dữ liệu về di cư 
quốc tế và hồ sơ 
Medicare.

Cuộc thống kê dân 
số trước đây, cập 
nhật với dữ liệu hiện 
tại về sinh, tử và di 
cư.

Thống Kê Dân Số 
2020. 

2 Thống kê này bao gồm các nhân viên quân sự và dân sự liên bang của Hoa Kỳ đang sinh sống ở nước ngoài (và những người phụ thuộc của họ sống cùng 
họ ở nước ngoài), được phân bổ đến tiểu bang (state) nhà của họ hoặc Đặc khu Columbia, theo báo cáo của các cơ quan liên bang.

3 Việc Cục Thống Kê Dân Số cũng sẽ cung cấp các thống kê về người nhập cư trái phép chưa được xác định theo biên bản ghi nhớ của tổng thống hay không 
là một vấn đề hiện đang được kiện tụng. 

4 Tìm hiểu thêm về các cấp độ địa lý được bao gồm trong bản phát hành ACS 5 năm tại <www.census.gov/programs-surveys/acs/geography-acs/areas-
published.html>. 

5 Cục Thống Kê Dân Số dự kiến sẽ công bố các ước tính thử nghiệm theo Phân Tích Nhân Khẩu Học cho nhóm dân số thuộc độ tuổi từ 0 đến 4 ở cấp tiểu 
bang (state) và quận vào năm 2022. Những ước tính này sẽ kết hợp các hồ sơ khai sinh hiện tại, chưa có sẵn từ các khu vực pháp lý địa phương.

6 Các thống kê từ nước ngoài sẽ không bao gồm Puerto Rico. Lưu ý, thống kê dân số của Đặc khu Columbia và Puerto Rico không được sử dụng hoặc bao 
gồm trong chức năng phân phối quốc hội. Kết quả Thống Kê Dân Số 2020 sẽ có sẵn cho các cấp dưới cấp tiểu bang (state) vào năm 2021.


