
Chỉ Số Chất Lượng Hoạt Động Cho Thống Kê Dân Số 2020: Đợt 2 

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2021, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã công bố đợt hai bộ chỉ số chất lượng 

hoạt động cho Thống Kê Dân Số 2020. Chỉ số chất lượng hoạt động cung cấp thông tin quan trọng về 

chất lượng của cuộc thống kê dân số bằng cách xem xét cách Cục Thống Kê Dân Số đạt được sự tham gia 

trả lời thống kê từ mỗi địa chỉ. 

Cục Thống Kê Dân Số đã cung cấp chỉ liệu cho các hộ gia đình gồm một và hai thành viên, được phân loại 

theo hoạt động thống kê dân số mà cục sử dụng để có được sự trả lời (chẳng hạn như tự trả lời, Đến 

Nhà Các Trường Hợp Không Trả Lời, các hoạt động thống kê dân số khác, hoặc từ việc thống kê theo suy 

luận), và tỷ lệ phần trăm số căn nhà không có người ở và có người ở tính theo từng theo hoạt động 

thống kê dân số. 

Các chỉ số này có thể được sử dụng để kiểm tra xem việc thu thập dữ liệu có thể thay đổi như thế nào 

tùy thuộc vào quy mô của hộ gia đình. Cũng giống như đợt phát hành chỉ số chất lượng hoạt động đầu 

tiên, điều quan trọng cần lưu ý là sự khác biệt giữa các chỉ số này qua suốt hai thập kỷ hoặc giữa các tiểu 

bang (states) không nhất thiết phải tốt hơn hay tệ hơn, nhưng đây là thông tin hữu ích khi chúng tôi tiếp 

tục kiểm tra các hoạt động thống kê dân số. 

Các chỉ số này được cung cấp trên một bảng kê tương tác (chỉ có bằng tiếng Anh) và một trang tổng 

quan tương tác (chỉ có bằng tiếng Anh). 

Bài blog của Cục Thống Kê Dân Số, Chỉ Số Chất Lượng Hoạt Động Cho Thống Kê Dân Số 2020: Đợt 2 (chỉ 

có bằng tiếng Anh) cung cấp thêm thông tin và một số điểm nổi bật từ các chỉ số. Ví dụ: bài blog này giải 

thích rằng các chỉ số cho thấy rằng phương pháp mà Cục Thống Kê Dân Số đã sử dụng để thu thập thông 

tin về các hộ gia đình có quy mô khác nhau là phù hợp với cuộc Thống Kê Dân Số 2010 và sự phù hợp 

này cho thấy chất lượng của hai cuộc thống kê này có thể so sánh được. 
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