
KỊCH BẢN VIDEO VỀ CÔNG BỐ DỮ LIỆU TÁI PHÂN CHIA KHU VỰC 
 
GIỚI THIỆU 

((JAMES)) 
Xin chào, tôi là James Whitehorne, giám đốc văn phòng dữ liệu tái phân chia khu vực và quyền biểu 
quyết thuộc Cục Thống Kê Dân Số Hoa KỲ. 

 
((NICHOLAS)) 
Còn tôi là Nicholas Jones, cố vấn cấp cao về nghiên cứu và tiếp cận cộng đồng liên quan đến vấn đề 
chủng tộc/dân tộc thuộc Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ. 
 
((JAMES))  
Và chúng tôi sẵn sàng giải đáp một số câu hỏi thường gặp về đợt công bố dữ liệu thống kê dân số năm 
2020 sắp tới. 
 
((NICHOLAS)) 
Những dữ liệu này được dùng để tái phân chia khu vực. 
 
 
TÁI PHÂN CHIA KHU VỰC LÀ GÌ?  
 
((NICHOLAS)) 
Tái phân chia khu vực là quy trình vẽ lại ranh giới các loại khu vực quốc hội, tiểu bang, tư pháp và nhiều 
loại khu vực khác ở tất cả 50 tiểu bang, Đặc Khu Columbia và Puerto Rico. Hầu hết các tiểu bang đều sử 
dụng dữ liệu thống kê dân số để thực hiện. 
 
 
DỮ LIỆU TÁI PHÂN CHIA KHU VỰC BAO GỒM NHỮNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ NÀO? 
 
((JAMES)) 
Dữ liệu tái phân chia khu vực cho biết số lượng dân số, các đặc điểm nhân khẩu học về dân tộc, chủng 
tộc và độ tuổi bỏ phiếu ở mọi cấp địa lý đến tận cấp khu nhà. Mặc dù mục đích chính của những dữ liệu 
này là để các tiểu bang vẽ lại các khu vực của họ nhưng số liệu thống kê cũng cho biết về cuộc sống của 
nhiều người ở từng quận, từng thành phố và từng khu nhà. Chúng ta cũng sẽ có số liệu thống kê dân số 
cấp toàn quốc và địa phương đầu tiên cho năm 2020 về những chủ đề như số dân trong độ tuổi bỏ 
phiếu, chủng tộc, nguồn gốc Tây Ban Nha, nhà để trống hay có người ở và số người đang sống trong các 
khu phố. Thông tin này sẽ cho biết đặc điểm nhân khẩu học chi tiết hơn về dân số cả nước cho tất cả các 
cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ. 
 
 
KHI NÀO KẾT QUẢ ĐƯỢC CÔNG BỐ?   
 
((NICHOLAS)) 
Để cung cấp dữ liệu quan trọng này cho tất cả 50 tiểu bang, Đặc Khu Columbia và Puerto Rico trong thời 
gian sớm nhất có thể, chúng tôi sẽ công bố dữ liệu thành hai đợt. Vẫn là dữ liệu giống nhau, chỉ là ở các 
định dạng khác nhau. 



 
Đợt công bố đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 8. Chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu ở “định dạng truyền thống” – 
phương thức được sử dụng hàng chục năm nay. Định dạng này dành cho người dùng dữ liệu có kinh 
nghiệm, đã quen làm việc với các tập hợp dữ liệu lớn. Chúng tôi sẽ đăng tải các tệp tin lớn trên trang 
web FTP. Định dạng này sẽ có hiệu quả đối với hầu hết các tiểu bang để họ bắt đầu tái phân chia khu vực 
và đối với người dùng dữ liệu khác quen làm việc với cơ sở dữ liệu để dễ dàng hơn cho mọi người, chúng 
tôi cũng sẽ có tư liệu bổ sung giúp quý vị tìm ra được những điểm nổi bật cho cả quốc gia và tiểu bang 
quý vị. 
 
Sau đó vào tháng 9 – chúng tôi sẽ công bố lại những dữ liệu đó… nhưng ở định dạng thuận tiện - hơn 
nhiều cho người dùng mà mọi người quen thuộc và cho phép họ tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ 
chính thức gửi dữ liệu về tái phân chia khu vực qua đĩa DVD và ổ flash cho các quan chức tiểu bang ... 
kèm các bộ công cụ và phần mềm giúp họ dễ dàng xem và trích xuất dữ liệu cần thiết. Đồng thời, dữ liệu 
cũng sẽ được đăng tải trên data.census.gov….công cụ tìm kiếm dữ liệu công khai của chúng tôi. 
 
 
VÌ SAO CỤC THỐNG KÊ DÂN SỐ CẦN NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TÁI PHÂN CHIA 
KHU VỰC?  
 
((JAMES)) 
Chúng tôi cần có thời gian để thu thập dữ liệu chính xác. Cuộc thống kê dân số năm 2020 cho thấy dân 
số cả nước đã tăng lên hơn 330 triệu người kể từ cuộc thống kê dân số năm 2010. Do khối lượng lớn và 
mức độ phức tạp của dữ liệu mà chúng tôi cần cung cấp… nên chúng tôi cần thời gian để tính toán, xem 
xét và lập bảng thông tin… do đó dữ liệu sẽ được công bố vài tháng sau khi phân định từng phần….điều 
đó chỉ cho chúng ta biết tổng số người sinh sống trong cả nước và trong mỗi tiểu bang. Ngoài việc đẩy 
nhanh số liệu, chúng tôi cũng phải bảo vệ thông tin của mọi người và đảm bảo các cá nhân không bị xác 
định danh tính. Chúng tôi cũng sẽ thu thập số liệu thống kê nhân khẩu học chi tiết hơn từ cuộc thống kê 
dân số năm 2020 sau khi công bố dữ liệu tái phân chia khu vực. 


