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Trước ngày 16 tháng 8, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ sẽ công bố bộ dữ liệu thống kê nhân khẩu 

học chuyên sâu từ cuộc Thống Kê Dân Số 2020 (Chỉ có bằng tiếng Anh), và các cơ quan lập pháp 

sẽ sử dụng dữ liệu này để vẽ lại ranh giới các khu vực bỏ phiếu.   

Đợt công bố dữ liệu này nối đuôi đợt công bố kết quả đầu tiên vào ngày 26 tháng 4 (Chỉ có bằng 

tiếng Anh) từ Thống Kê Dân Số 2020, cho thấy tổng dân số là 331.4 triệu người. Đợt công bố 

đầu tiên đã xác định số ghế mà mỗi tiểu bang (state) sẽ nhận được trong số 435 ghế trong Hạ 

Viện Hoa Kỳ. 

Đợt công bố dữ liệu vào tháng 8 này sẽ mang lại cái nhìn đầu tiên về những đặc điểm nhân 

khẩu học của quốc gia chúng ta theo từng tiểu bang (state), quận/hạt và thành phố (city) 

(xuống cấp khối thống kê dân số), bao gồm:  

- Chủng tộc và dân tộc. 

- Dân số ở độ tuổi đi bầu cử. 

- Số lượng nhà không có người ở và có người ở. 

- Số lượng người đang sinh sống trong những chỗ ở tập thể, chẳng hạn như viện 

dưỡng lão, nhà giam, doanh trại quân đội và ký túc xá đại học. 

 

Ngoài việc chứng tỏ các thành phần về dân tộc, chủng tộc và độ tuổi đi bầu cử của các vùng lân 

cận đã thay đổi như thế nào kể từ cuộc Thống Kê Dân Số 2010, những dữ liệu chi tiết này sẽ 

được hầu hết các cơ quan lập pháp cấp tiểu bang (state) sử dụng để phân chia lại hoặc vẽ lại 

các khu vực chính trị của họ cho các cuộc bầu cử.  

Ông James Whitehorne, giám đốc Văn Phòng Dữ Liệu Tái Phân Chia Khu Vực và Quyền Bầu Cử 
(Redistricting and Voting Rights Data Office) của Cục Thống Kê Dân Số, cho biết, “Mặc dù mục 
đích chính của những dữ liệu này là để các tiểu bang (state) vẽ lại ranh giới các khu vực bầu cử 
của mình, bộ dữ liệu thống kê này cũng sẽ cho chúng ta biết hiện có bao nhiêu người đang sinh 
sống ở từng quận/hạt, từng thành phố (city) và từng khối phố.” “Thông tin này sẽ cung cấp một 
bức tranh nhân khẩu học chi tiết về dân số của quốc gia chúng ta cho các cộng đồng trên khắp 
Hoa Kỳ.” 

 

Đợt công bố dữ liệu vào tháng 8 này sẽ được thực hiện theo định dạng “truyền thống” mà 

chính quyền đã sử dụng trong các cuộc Thống Kê Dân Số 2010 và 2000. Các tiểu bang (states) sẽ 

sử dụng bộ dữ liệu này để triển khai việc tái phân chia khu vực. Trước ngày 30 tháng 9, Cục 

Thống Kê Dân Số sẽ phát hành bộ dữ liệu này trên mạng ở định dạng thân thiện hơn với người 

dùng tại trang mạng data.census.gov.   

https://www.census.gov/library/stories/2021/07/upcoming-release-of-2020-census-redistricting-data-paint-clearer-portrait-of-america.html
https://www.census.gov/library/stories/2021/07/upcoming-release-of-2020-census-redistricting-data-paint-clearer-portrait-of-america.html
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/2020-census-results.html
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/2020-census-results.html


Trong một video mới phát hành (Chỉ có bằng tiếng Anh), ông James Whitehorne và ông Nicholas 

Jones, giám đốc ban Nghiên Cứu và Tiếp Cận về chủng tộc/dân tộc của Cục Thống Kê Dân Số, 

cho chúng ta biết chúng ta có thể mong đợi những gì ở đợt công bố dữ liệu sắp tới này. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Bộ Tài Liệu Báo Chí về Hồ Sơ Thống Kê Dân Số 2020 

Cho Mục Đích Tái Phân Chia Khu Vực (Chỉ có bằng tiếng Anh). 

 

https://www.census.gov/library/video/2021/2020-census-redistricting-data-release.html
https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/2020-census-redistricting.html
https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/2020-census-redistricting.html

