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Mối quan hệ giữa cuộc điều tra dân số 
và chủ doanh nghiệp là gì?
 
Cứ sau mỗi 5 năm, Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ 
sẽ tiến hành cuộc Tổng Điều tra Kinh tế. Những 
thông tin thu thập được sẽ giúp các chủ doanh 
nghiệp hiện tại và tương lai đưa ra quyết định 
sáng suốt về mọi thứ từ nơi đặt trụ sở hoặc mở 
rộng hoạt động kinh doanh cho đến số tiền lương 
mà họ cần trả cho nhân viên của mình. Nó sẽ giúp 
các cơ quan chính quyền địa phương đánh giá 
mức hiệu quả kinh tế trong khu vực của họ. Dữ 
liệu của cuộc điều tra dân số cũng thúc đẩy khoản 
tài trợ của liên bang cho các dự án cải thiện cơ sở 
hạ tầng và dự án giao thông vận tải--những vấn 
đề liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế và 
chất lượng cuộc sống, từ đó tác động đến từng 
doanh nghiệp và số lượng việc làm được tạo ra. 
 
Tôi nên nói gì với nhân viên của mình 
về cuộc điều tra dân số?

Quý vị nên khuyến khích nhân viên của mình 
hoàn thành cuộc điều tra dân số và thống kê họ. 
Nếu mọi người không tham gia vào cuộc điều tra 
dân số, những thông tin quan trọng và khoản tài 
trợ từ liên bang sẽ bị ảnh hưởng. 
Chủ doanh nghiệp sẽ không có được dữ liệu 
chính xác để sử dụng trong quá trình xác định 
nơi họ nên mở doanh nghiệp hoặc thông tin 
nhân khẩu học của các khách hàng tiềm năng. 
Các cơ quan địa phương sẽ không có một bức 
tranh hoàn chỉnh về tình hình hoạt động của nền 
kinh tế địa phương. Và chính phủ liên bang có 
thể sẽ bỏ qua các dự án cải tiến dành cho cộng 
đồng của quý vị.  

Các doanh nghiệp, phòng thương mại 
và những tổ chức khác có thể nỗ lực 
hỗ trợ việc tiếp cận cuộc điều tra dân 
số bằng cách nào?
 
Trở thành Đại sứ Thiện chí Điều tra Dân số để tuyên 
truyền về tầm quan trọng của cuộc điều tra dân số 
đối với các thành viên và khách hàng của phòng 
thương mại. Cân nhắc việc bố trí Ki-ốt Hành động 
Điều tra Dân số tại văn phòng hoặc phòng nghỉ trưa 
dành cho những nhân viên không có điều kiện truy 
cập Internet thường xuyên. Kết hợp các thông báo về 
cuộc điều tra dân số năm 2020 vào các chương trình, 
dịch vụ, bản tin và trang web.

Thành phố Los Angeles sẽ cung cấp (các) điều chỉnh hợp lý dành cho người khuyết tật để đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng với 
các chương trình, dịch vụ và cơ sở vật chất của Thành phố. Để yêu cầu, vui lòng liên hệ với Ban Hỗ trợ Người khuyết tật theo địa 

chỉ DOD.Contact@lacity.org hoặc (213) 202-5668, trước ít nhất năm ngày làm việc.

https://census.lacity.org/vietnamese/home
https://www.census.gov/ec17faqs#par_textimage_0

