
Kiểm Tra Dân Số LA 2020
VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Toàn thành phố
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Xếp hạng Điểm 
LRS từ Cao
nhất đến Thấp 
nhất

Các Khu/Địa Hạt Hội 
Đồng có Điểm LRS “Rất 
cao”:

Các Khu/Địa Hạt Hội 
Đồng có Điểm LRS “Cao”:

•  CD 1 •  CD 14
•  CD 8 •  CD 15
•  CD 13 •  CD 6
•  CD 10 

Các Khu/Địa Hạt Hội 
Đồng có Điểm LRS 
Trung bình”:
•  CD 2
•  CD 7
•  CD 4

Các Khu/Địa Hạt Hội 
Đồng có Điểm LRS 
“Thấp”
•  CD 3
•  CD 11

27.0
Điểm LRS trung bình 

Toàn thành phố

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 

•  CD 9

• CD 5
• CD 12



(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống kê và có thể giúp thông báo các chiến lược 
tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội đồng của bạn)

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: Toàn thành phố

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Đặc điểm Kinh tế -  
Xã hội

Toàn thành phố Đặc điểm Kinh tế -  
Xã hội

Toàn thành phố

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$49,444 Không tốt nghiệp trung học 25.8%

Á Châu 10.8% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

58.7% 

Tây Ban Nha 46.3% Căn hộ còn trống 6.5% 

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

30.3% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

16.0% 

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

9.9% Dân số 18-24 tuổi 10.4% 

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.2% Dân số từ 65 tuổi trở lên 11.8% 

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.2% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

24.1% 

Thu nhập dưới mức 
bình quân

21.3% Trung cư từ 10 căn trở lên 28.4% 



Khu/Địa Hạt Hội Đồng 1 (CD 1)

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Quận Los Angeles đã áp dụng một phương trình 
bản đồ để dự đoán các khu vực có sự tham gia 
thống kê thấp dựa trên điểm đáp ứng thấp (LRS) 
của Cục Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này kiểm 
nhận ra những nhóm khối dân số ít tham gia kiểm 
tra dân số. Điểm này được dựa trên tỷ lệ đáp ứng 
của Tổng Thống kê dân số 2010 qua thư bưu điện 
và thống kê kinh tế-xã hội của những nhóm khối dân 
số đã có lịch sử khó thống kê. Nói tóm lại, điểm LRS 
càng cao thì càng ít khả năng tham gia trong Tổng 
Thống kê dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao gồm phạm vi 
Ban Quản Trị Khu thành phố Los Angeles và 16 đặc 
điểm kinh tế xã hội của dân số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên: 
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

32.0
Điểm LRS Trung 

Bình Tại CD 1

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Toàn thành phố

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• Trong số 58 nhóm khối kiểm 

tra dân số bao gồm các khu 
xóm Westlake, Pico Union và 
Wilshire Center, 55 nhóm có 
điểm số LRS “rất cao”. 

• Westlake, Pico Union và Wilshire 
Centre có điểm LRS cao nhất 
trong CD 1. 

• CD 1 có điểm LRS cao thứ nhì 
trong thành phố sau CD 9. 

• Các căn hộ cho thuê có người 
cư ngụ là một chỉ số chính của 
dân số khó thống kê 79 phần 
trăm cư dân ở CD 1 sống trong 
các căn hộ này như vậy làm tăng 
khả năng họ sẽ là nhóm khối khó 
thống kê.

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân
số có Điểm LRS “Rất Cao”:

Highland Park
Koreatown
Lincoln Heights
Pico-Union
Temple-Beaudry
University Park

West Adams
Westlake
Wholesale District
Wilshire Center

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD1

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$32,375 Không tốt nghiệp trung học 43.8%

Á Châu 17.6% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

78.6%

Tây Ban Nha 69.5% Căn hộ còn trống 7.2%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

9.2% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

35.2%

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

2.5% Dân số 18-24 tuổi 11.5% 

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.2% Dân số từ 65 tuổi trở lên 10.5% 

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.2% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

25.5%

Thu nhập dưới mức 
bình quân

31.7% Trung cư từ 10 căn trở lên 42.2%

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)



LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

26.0
Điểm LRS Trung 

Bình Tại CD 2

Quận Los Angeles đã áp dụng một 
phương trình bản đồ để dự đoán 
các khu vực có sự tham gia thống 
kê thấp dựa trên điểm đáp ứng thấp 
(LRS) của Cục Kiểm Tra Dân Số Hoa 
Kỳ. Điểm này kiểm nhận ra những 
nhóm khối dân số ít tham gia kiểm 
tra dân số. Điểm này được dựa trên 
tỷ lệ đáp ứng của Tổng Thống kê 
dân số 2010 qua thư bưu điện và 
thống kê kinh tế-xã hội của những 
nhóm khối dân số đã có lịch sử khó 
thống kê. Nói tóm lại, điểm LRS càng 
cao thì càng ít khả năng tham gia 
trong Tổng Thống kê dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này 
bao gồm phạm vi Ban Quản Trị Khu 
thành phố Los Angeles và 16 đặc 
điểm kinh tế xã hội của dân số khó 
thống kê. 
Phương trình này đang ở trên:  
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 2 (CD 2)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



• Khu xóm North Hollywood có sự tập 
trung cao nhất của các nhóm khối 
LRS “rất cao” với tổng số là 15 nhóm. 

• 15 nhóm khối này trung bình có 
89.6% căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ, đây là một chỉ số chính của dân 
số thống kê. 

• Các nhóm khối này đa số là người 
gốc Latino có thu nhập hộ khẩu bình 
quân thấp hơn đáng kể, tỷ lệ sống ở 
mức nghèo đói cao hơn và tỷ lệ học 
sinh không tốt nghiệp trung học cao 
hơn so với mức trung bình của Khu/
Địa Hạt và Thành phố, đây là thêm 
những chỉ số chính của các dân số 
khó thống kê.

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số có Điểm 
LRS “Rất Cao”:  

North Hollywood
Van Nuys
Sun Valley

•
•
•
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Thông tin nhanh

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD2

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$50,070 Không tốt nghiệp trung học 21.7%

Á Châu 6.7% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

61.6%

Tây Ban Nha 43% Căn hộ còn trống 5.6%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

42.9% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

15.1%

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

4.6% Dân số 18-24 tuổi 10%

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.1% Dân số từ 65 tuổi trở lên 10.2% 

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.2% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

24.3%

Thu nhập dưới mức 
bình quân

18% Trung cư từ 10 căn trở lên 35.3%

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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22.6
Điểm LRS Trung 

Bình Tại CD 3

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 3 (CD 3)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 

Quận Los Angeles đã áp dụng một 
phương trình bản đồ để dự đoán các khu 
vực có sự tham gia thống kê thấp dựa 
trên điểm đáp ứng thấp (LRS) của Cục 
Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này kiểm 
nhận ra những nhóm khối dân số ít tham 
gia kiểm tra dân số. Điểm này được dựa 
trên tỷ lệ đáp ứng của Tổng Thống kê 
dân số 2010 qua thư bưu điện và thống 
kê kinh tế-xã hội của những nhóm khối 
dân số đã có lịch sử khó thống kê. Nói 
tóm lại, điểm LRS càng cao thì càng ít 
khả năng tham gia trong Tổng Thống kê 
dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao 
gồm phạm vi Ban Quản Trị Khu thành 
phố Los Angeles và 16 đặc điểm kinh tế 
xã hội của dân số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên:  
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/



• Một phần tư các nhóm khối Kiểm tra 
dân số ở Canoga Park có điểm số 
LRS “Rất Cao”.  

• Cư dân của Canoga Park sống trong 
các nhóm khối kiểm tra dân số LRS 
“Rất Cao” có khả năng là người 
Latino và sống trong các căn hộ cho 
thuê là chỉ số của dân số khó thống 
kê.     

• Một phần tư số gia hộ trong các 
nhóm khối kiểm tra dân số LRS “Rất 
Cao” này không có ai trên 14 tuổi nói 
tiếng Anh “rất thạo”. 

• CD3 có điểm LRS tổng thể thấp thứ 
tư trong Thành phố.

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số có Điểm 
LRS “Rất Cao”:  

Canoga Park
Winnetka 

•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
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Thông tin nhanh

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD3

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$67,639 Không tốt nghiệp trung học 17.1%

Á Châu 11.7% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

42.6%

Tây Ban Nha 36.4% Căn hộ còn trống 5.8%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

44.8% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

13.0%

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

3.9% Dân số 18-24 tuổi 8.8%

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

0.01% Dân số từ 65 tuổi trở lên 13.2%

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

0.3% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

23.8%

Thu nhập dưới mức 
bình quân

14.3% Trung cư từ 10 căn trở lên 29.8%

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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23.1
Điểm LRS Trung 

Bình Tại CD 4

Quận Los Angeles đã áp dụng một phương trình 
bản đồ để dự đoán các khu vực có sự tham gia 
thống kê thấp dựa trên điểm đáp ứng thấp (LRS) 
của Cục Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này kiểm 
nhận ra những nhóm khối dân số ít tham gia kiểm 
tra dân số. Điểm này được dựa trên tỷ lệ đáp ứng 
của Tổng Thống kê dân số 2010 qua thư bưu điện 
và thống kê kinh tế-xã hội của những nhóm khối 
dân số đã có lịch sử khó thống kê. Nói tóm lại, 
điểm LRS càng cao thì càng ít khả năng tham gia 
trong Tổng Thống kê dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao gồm phạm 
vi Ban Quản Trị Khu thành phố Los Angeles và 16 
đặc điểm kinh tế xã hội của dân số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên:  
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 4 (CD 4)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• Các khu xóm Wilshire Center, 

Koreatown, Miracle Mile/Park La 
Brea, Melrose và Hollywood có sự 
tập trung cao nhất của các nhóm 
khối kiểm tra dân số với điểm số 
LRS “Cao” trong Khu/Địa Hạt Hội 
Đồng. 

• Trong số các nhóm khối kiểm tra 
dân số có điểm số LRS “Cao” và 
“Rất Cao”, 90% sống trong các căn 
hộ cho thuê cho thuê và 70% sống 
trong các trung cư từ 10 căn trở 
lên. 

• CD 4 có điểm LRS tổng thể thấp 
thứ năm trong Thành phố. 

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số có Điểm 
LRS “Rất Cao”:  

Hancock Park
Hollywood
Koreatown
Los Feliz
Melrose
Miracle Mile

•
•
•
•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

North Hollywood
Park La Brea
Sherman Oaks
Sycamore Square
Toluca Terrace
Wilshire Center

•
•
•
•
•
•

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD4

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$69,364 Không tốt nghiệp trung học 6.2%

Á Châu 16% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

59.8%

Tây Ban Nha 14.5% Căn hộ còn trống 7.6%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

60.9% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

9.1% 

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

4.4% Dân số 18-24 tuổi 7%

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.1% Dân số từ 65 tuổi trở lên 13.1%

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.1% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

21%

Thu nhập dưới mức 
bình quân

11.2% Trung cư từ 10 căn trở lên 41.3%

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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Quận Los Angeles đã áp dụng một 
phương trình bản đồ để dự đoán các khu 
vực có sự tham gia thống kê thấp dựa 
trên điểm đáp ứng thấp (LRS) của Cục 
Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này kiểm 
nhận ra những nhóm khối dân số ít tham 
gia kiểm tra dân số. Điểm này được dựa 
trên tỷ lệ đáp ứng của Tổng Thống kê 
dân số 2010 qua thư bưu điện và thống 
kê kinh tế-xã hội của những nhóm khối 
dân số đã có lịch sử khó thống kê. Nói 
tóm lại, điểm LRS càng cao thì càng ít 
khả năng tham gia trong Tổng Thống kê 
dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao 
gồm phạm vi Ban Quản Trị Khu thành 
phố Los Angeles và 16 đặc điểm kinh tế 
xã hội của dân số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên:  
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Điểm LRS Trung 
Bình Tại CD 5

21.4

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 5 (CD 5)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• Westwood có sự tập trung của 

điểm số “rất cao”. Nằm xung quanh 
khuôn viên UCLA, có một ổ gồm 6 
Nhóm Khối ở hạng “rất cao”. 

• Căn hộ cho thuê là chỉ số chính 
của dân số khó thống kê. 97.5% 
nhà ở trong các nhóm khối nói trên 
là nhà cho thuê. 

• Ngoài ra, tại Palms, 100% nhóm 
khối “rất cao” là căn hộ cho thuê.

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số có 
Điểm LRS “Rất Cao”:  

Beverlywood
Crestview
Melrose
Palms

•
•
•
•
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Reynier Village
South Carthay
Westwood

•
•
•

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD5

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$80,723 Không tốt nghiệp trung học 5.3%

Á Châu 13.3% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

55%

Tây Ban Nha 11.2% Căn hộ còn trống 7.2%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

68.1% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

6.6%

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

3.1% Dân số 18-24 tuổi 10.2% 

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.2% Dân số từ 65 tuổi trở lên 15.8%

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.1% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

19.1%

Thu nhập dưới mức 
bình quân

13.4% Trung cư từ 10 căn trở lên 35.8%

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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Quận Los Angeles đã áp dụng một phương trình bản đồ để dự đoán các khu vực có sự tham gia thống 
kê thấp dựa trên điểm đáp ứng thấp (LRS) của Cục Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này kiểm nhận ra 
những nhóm khối dân số ít tham gia kiểm tra dân số. Điểm này được dựa trên tỷ lệ đáp ứng của Tổng 
Thống kê dân số 2010 qua thư bưu điện và thống kê kinh tế-xã hội của những nhóm khối dân số đã có 
lịch sử khó thống kê. Nói tóm lại, điểm LRS càng cao thì càng ít khả năng tham gia trong Tổng Thống kê 
dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao gồm phạm vi Ban Quản Trị Khu thành phố Los Angeles và 16 đặc 
điểm kinh tế xã hội của dân số khó thống kê.  
Phương trình này đang ở trên: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Điểm LRS Trung 
Bình Tại CD 6

28.0

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 6 (CD 6)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• CD 6 là 1 trong 7 Khu/Địa Hạt Hội 

Đồng với điểm số LRS “Cao”.  

• Đại đa số các nhóm khối kiểm tra 
dân số ở Van Nuys và North Hills 
đều có điểm số LRS “Rất Cao” ở 
Khu/Địa Hạt Hội Đồng làm họ khó 
thống kê nhất.   

• Những khu xóm này cũng có nhiều 
khả năng đa số là người gốc Latino 
có trình độ tiếng Anh giới hạn có 
Thu nhập dưới mức bình quân hơn 
nhiều, tỷ lệ sống ở mức nghèo đói 
cao hơn và tỷ lệ học sinh không tốt 
nghiệp trung học cao hơn so với 
mức trung bình của Khu/Địa Hạt Hội 
Đồng và Thành phố, đó là những chỉ 
số chính của dân số khó thống kê.

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số
có Điểm LRS “Rất Cao”:

Arleta
Lake Balboa 
North Hills
North Hollywood

•
•
•
•
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Panorama City
Sun Valley
Van Nuys

•
•
•

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD6

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$46,767 Không tốt nghiệp trung học 35.3%

Á Châu 10% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

53% 

Tây Ban Nha 66.7% Căn hộ còn trống 4.7%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

18.4% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

20.7%

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

3.2% Dân số 18-24 tuổi 10.7% 

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.1% Dân số từ 65 tuổi trở lên 9.4%

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.2% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

28%

Thu nhập dưới mức 
bình quân

22.2% Trung cư từ 10 căn trở lên 33.4%

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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Quận Los Angeles đã áp dụng một phương trình bản đồ để dự đoán các khu vực có sự tham gia thống kê 
thấp dựa trên điểm đáp ứng thấp (LRS) của Cục Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này kiểm nhận ra những 
nhóm khối dân số ít tham gia kiểm tra dân số. Điểm này được dựa trên tỷ lệ đáp ứng của Tổng Thống kê 
dân số 2010 qua thư bưu điện và thống kê kinh tế-xã hội của những nhóm khối dân số đã có lịch sử khó 
thống kê. Nói tóm lại, điểm LRS càng cao thì càng ít khả năng tham gia trong Tổng Thống kê dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao gồm phạm vi Ban Quản Trị Khu thành phố Los Angeles và 16 đặc điểm 
kinh tế xã hội của dân số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Điểm LRS Trung 
Bình Tại CD 7

25.7

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 7 (CD 7)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• Các khu xóm Pacoima và Sylmar 

có sự tập trung cao nhất của các 
nhóm kiểm tra dân số điểm LRS 
“Cao” và “Rất Cao” trong Khu/Địa 
Hạt Hội Đồng. 

• Các nhóm khối này cũng có nhiều 
khả năng đa số là người gốc Latino 
có gia hộ không thành thạo tiếng 
Anh, thu nhập hộ khẩu bình quân 
thấp hơn và tỷ lệ học sinh không 
tốt nghiệp trung học cao hơn trung 
bình thành phố, là những chỉ số 
chính của dân số khó thống kê.    

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số có 
Điểm LRS “Rất Cao”:  

Lakeview Terrace 
Mission Hills
North Hills

•
•
•
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Pacoima
Sylmar
Tujunga

•
•
•

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD7

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$58,066 Không tốt nghiệp trung học 32.5%

Á Châu 6.3% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

36.6%

Tây Ban Nha 66.8% Căn hộ còn trống 5.2%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

22.3% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

13.9% 

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

3.1% Dân số 18-24 tuổi 10.8% 

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.1% Dân số từ 65 tuổi trở lên 11.1% 

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.2% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

24.2% 

Thu nhập dưới mức 
bình quân

17.8% Trung cư từ 10 căn trở lên 14.4% 

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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Điểm LRS Trung 
Bình Tại CD 8

31.3

Quận Los Angeles đã áp dụng 
một phương trình bản đồ để dự 
đoán các khu vực có sự tham gia 
thống kê thấp dựa trên điểm đáp 
ứng thấp (LRS) của Cục Kiểm Tra 
Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này kiểm 
nhận ra những nhóm khối dân số 
ít tham gia kiểm tra dân số. Điểm 
này được dựa trên tỷ lệ đáp ứng 
của Tổng Thống kê dân số 2010 
qua thư bưu điện và thống kê kinh 
tế-xã hội của những nhóm khối 
dân số đã có lịch sử khó thống kê. 
Nói tóm lại, điểm LRS càng cao thì 
càng ít khả năng tham gia trong 
Tổng Thống kê dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này 
bao gồm phạm vi Ban Quản Trị 
Khu thành phố Los Angeles và 16 
đặc điểm kinh tế xã hội của dân 
số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên: 
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 8 (CD 8)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• CD 8 có điểm LRS cao thứ 3 trong 

Thành phố. 

• 14 trong số 18 khu phố có các nhóm 
khối kiểm tra dân số “Rất Cao”. 
Trong các khu xóm đó, 93 trong số 
175 nhóm khối kiểm tra dân số được 
liệt kê là nhóm “Rất Cao”. 

• CD 8 có dân số người gốc Latino và 
Mỹ gốc Phi cao hơn đáng kể so với 
các khu vực khác của Thành phố, 
thu nhập hộ khẩu bình quân thấp 
hơn, tỷ lệ dân số sống ở mức nghèo 
đói cao hơn và tỷ lệ học sinh không 
tốt nghiệp trung học cao hơn trung 
bình thành phố. Những khác biệt 
này là các chỉ số chính của dân số 
khó thống kê.

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số có Điểm 
LRS “Rất Cao”:  

Athens/
Westmont
Crenshaw
Florence/
Firestone

•

•
•
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Green Meadows
South Vermont
Watts

•
•
•

West Adams /
Exposition Park
Westmont

•

•

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD8

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$32,283 Không tốt nghiệp trung học 36.6%

Á Châu 2.1% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

60.3%

Tây Ban Nha 52.2% Căn hộ còn trống 8.3%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

2% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

13.8%

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

41.7% Dân số 18-24 tuổi 12.4%

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.1% Dân số từ 65 tuổi trở lên 10.8%

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.1% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

27.3% 

Thu nhập dưới mức 
bình quân

30% Trung cư từ 10 căn trở lên 12% 

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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Quận Los Angeles đã áp dụng một 
phương trình bản đồ để dự đoán các 
khu vực có sự tham gia thống kê thấp 
dựa trên điểm đáp ứng thấp (LRS) của 
Cục Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này 
kiểm nhận ra những nhóm khối dân số 
ít tham gia kiểm tra dân số. Điểm này 
được dựa trên tỷ lệ đáp ứng của Tổng 
Thống kê dân số 2010 qua thư bưu điện 
và thống kê kinh tế-xã hội của những 
nhóm khối dân số đã có lịch sử khó 
thống kê. Nói tóm lại, điểm LRS càng 
cao thì càng ít khả năng tham gia trong 
Tổng Thống kê dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao 
gồm phạm vi Ban Quản Trị Khu thành 
phố Los Angeles và 16 đặc điểm kinh tế 
xã hội của dân số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên:  
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Điểm LRS Trung 
Bình Tại CD 9

34.7

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 9 (CD 9)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• CD 9 là Khu/Địa Hạt Hội Đồng khó 

thống kê nhất ở Los Angeles. Tất cả 
các khu xóm của khu bao gồm phần 
lớn điểm số LRS “Rất Cao”.     

• Downtown, Exposition Park, 
Florence Firestone, South Park, 
University Park, Vermont Vista và 
Vermont Central bao gồm các nhóm 
khối độc quyền “Rất Cao”. 

• Khu Hành chánh 9 có thu nhập hộ 
khẩu bình quân thấp hơn, tỷ lệ cư 
dân Mỹ gốc Phi và Latino cao hơn, 
tỷ lệ dân cư sống ở mức nghèo đói 
cao hơn và tỷ lệ học sinh không tốt 
nghiệp trung học cao hơn trung bình 
thành phố, là những chỉ số chính 
của dân số khó thống kê.     

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số có 
Điểm LRS “Rất Cao”:  

Central
Downtown
Exposition 
Park 
Florence/ 
Firestone

•
•
•

•
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Green Meadows
Harvard Park
South Park
University Park
Vermont Central
Vermont Square

•
•
•
•
•
•

Vermont Vista
West Vernon
Wholesale District
Wilshire Center

•
•
•
•

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD9

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$29,561 Không tốt nghiệp trung học 56.6%

Á Châu 1.5% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

72.5%

Tây Ban Nha 79.9% Căn hộ còn trống 7.7% 

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

2.1% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

25.6%

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

15.7% Dân số 18-24 tuổi 14.1%

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.1% Dân số từ 65 tuổi trở lên 5.8%

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.1% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

34.4%

Thu nhập dưới mức 
bình quân

42% Trung cư từ 10 căn trở lên 13.6%

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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Quận Los Angeles đã áp dụng một phương trình bản đồ để dự đoán các khu vực có sự tham gia thống kê 
thấp dựa trên điểm đáp ứng thấp (LRS) của Cục Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này kiểm nhận ra những 
nhóm khối dân số ít tham gia kiểm tra dân số. Điểm này được dựa trên tỷ lệ đáp ứng của Tổng Thống kê 
dân số 2010 qua thư bưu điện và thống kê kinh tế-xã hội của những nhóm khối dân số đã có lịch sử khó 
thống kê. Nói tóm lại, điểm LRS càng cao thì càng ít khả năng tham gia trong Tổng Thống kê dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao gồm phạm vi Ban Quản Trị Khu thành phố Los Angeles và 16 đặc 
điểm kinh tế xã hội của dân số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Điểm LRS Trung 
Bình Tại CD 10

30.1

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 10 (CD 10)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• 18 trong số 27 khu xóm trong CD 10 

co các nhóm khối với điểm số LRS 
“Rất Cao”. ́  

• Harvard Heights có 100% các nhóm 
khối kiểm tra dân số với điểm số 
LRS “Rất Cao”. 

• Điểm số LRS cao nhất trong CD 
10 đều cao hơn 40.0 và đến từ 
hai nhóm khối kiểm tra dân số 
(2362021, 2362041) ở Baldwin Hills. 

• CD 10 có thu nhập hộ khẩu bình 
quân thấp hơn, tỷ lệ cư dân người 
Mỹ gốc Phi và châu Á cao hơn, tỷ 
lệ gia hộ có trình độ tiếng Anh giới 
hạn cao hơn và tỷ lệ dân cư sống ở 
mức nghèo đói cao hơn mức trung 
bình của thành phố, là những chỉ số 
chính của dân số khó thống kê.     

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân
số có Điểm LRS “Rất Cao”:

Alsace
Baldwin Hills
Cadillac Corning 
Cloverdale Cochran
Country Club Park
Crenshaw District

•
•
•
•
•
•
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Harvard Heights
Koreatown
Lafayette Square 
Little Bangladesh
Longwood
Mid City

•
•
•
•
•
•

St. Elmo Village
Victoria Park
Wellington Square
West Adams
Wilshire Center

•
•
•
•
•

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD10

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$36,506 Không tốt nghiệp trung học 25.9%

Á Châu 14.7% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

72.5% 

Tây Ban Nha 44.1% Căn hộ còn trống 6.2% 

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

10.2% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

20.2% 

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

28% Dân số 18-24 tuổi 9.9%

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.2% Dân số từ 65 tuổi trở lên 11.7% 

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.1% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

23.4% 

Thu nhập dưới mức 
bình quân

24.3% Trung cư từ 10 căn trở lên 34.5%

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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Quận Los Angeles đã áp dụng một phương trình bản đồ để dự đoán các khu vực có sự tham gia thống kê 
thấp dựa trên điểm đáp ứng thấp (LRS) của Cục Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này kiểm nhận ra những 
nhóm khối dân số ít tham gia kiểm tra dân số. Điểm này được dựa trên tỷ lệ đáp ứng của Tổng Thống kê 
dân số 2010 qua thư bưu điện và thống kê kinh tế-xã hội của những nhóm khối dân số đã có lịch sử khó 
thống kê. Nói tóm lại, điểm LRS càng cao thì càng ít khả năng tham gia trong Tổng Thống kê dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao gồm phạm vi Ban Quản Trị Khu thành phố Los Angeles và 16 đặc 
điểm kinh tế xã hội của dân số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Điểm LRS Trung 
Bình Tại CD 11

21.9

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 11 (CD 11)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• CD 11 có điểm số LRS “thấp nhất” 

trên toàn thành phố, nhưng một số 
ngoại lệ tồn tại trong ranh giới của 
nó. 

• Một ổ các nhóm khối trong khu phố 
Westchester (2772002, 2774001, 
2774002) nằm gần phía đông bắc 
của LAX có điểm số LRS “Rất Cao”. 
Các nhóm khối này có số người Mỹ 
gốc Phi không tương xứng và có tỷ 
lệ căn hộ cho thuê cao.  

• Nhóm khối 2755004 ở Del Rey, bao 
quanh Mar Vista Gardens có điểm 
số LRS “Rất Cao”, là 84%Latino và 
có tỷ lệ căn hộ cho thuê cao.

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số có
Điểm LRS “Rất Cao”:

Del Rey
Mar Vista
Palms

•
•
•
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Venice
Westchester
West Los Angeles

•
•
•

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD11

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$85,022 Không tốt nghiệp trung học 7.1%

Á Châu 11.6% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

50.2%

Tây Ban Nha 18.7% Căn hộ còn trống 6.4%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

60.1% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

5.1%

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

5.2% Dân số 18-24 tuổi 7.7%

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.2% Dân số từ 65 tuổi trở lên 14.5%

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.2% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

21.5% 

Thu nhập dưới mức 
bình quân

9.9% Trung cư từ 10 căn trở lên 26.6%

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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Quận Los Angeles đã áp dụng một phương trình bản đồ để dự đoán các khu vực có sự tham gia thống kê 
thấp dựa trên điểm đáp ứng thấp (LRS) của Cục Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này kiểm nhận ra những 
nhóm khối dân số ít tham gia kiểm tra dân số. Điểm này được dựa trên tỷ lệ đáp ứng của Tổng Thống kê 
dân số 2010 qua thư bưu điện và thống kê kinh tế-xã hội của những nhóm khối dân số đã có lịch sử khó 
thống kê. Nói tóm lại, điểm LRS càng cao thì càng ít khả năng tham gia trong Tổng Thống kê dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao gồm phạm vi Ban Quản Trị Khu thành phố Los Angeles và 16 đặc 
điểm kinh tế xã hội của dân số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Điểm LRS Trung 
Bình Tại CD 12

19.03

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 12 (CD 12)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• Có hai nhóm khối (1113012, 

1113014) xung quanh Trường Bán 
công Granada Hills có điểm số LRS 
“Rất Cao”. 

• Khuôn viên trường CSU Northridge 
bao gồm nhóm khối 1151031 và có 
điểm LRS “rất cao”. 

• Các căn hộ cho thuê đặc biệt là 
những căn hộ cho thuê có sinh viên 
ở, là một chỉ số chính của dân số 
khó thống kê. Ba nhóm khối nói 
trên nằm trong khu xóm ngay sát 
với trường CSU Northridge và trung 
bình có 98.12% căn hộ cho thuê.      

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số
có Điểm LRS “Rất Cao”:

Chatsworth  
Granada Hills

•
•
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Northridge
Reseda

•
•

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD12

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$81,750 Không tốt nghiệp trung học 11%

Á Châu 16.4% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

26.4%

Tây Ban Nha 28.1% Căn hộ còn trống 3.7%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

47.7% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

7% 

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

4.3% Dân số 18-24 tuổi 10.1% 

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.3% Dân số từ 65 tuổi trở lên 16.3%

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.2% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

16.9%

Thu nhập dưới mức 
bình quân

9.8% Trung cư từ 10 căn trở lên 13.5%

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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Quận Los Angeles đã áp dụng một phương trình bản đồ để dự đoán các khu vực có sự tham gia thống kê 
thấp dựa trên điểm đáp ứng thấp (LRS) của Cục Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này kiểm nhận ra những 
nhóm khối dân số ít tham gia kiểm tra dân số. Điểm này được dựa trên tỷ lệ đáp ứng của Tổng Thống kê 
dân số 2010 qua thư bưu điện và thống kê kinh tế-xã hội của những nhóm khối dân số đã có lịch sử khó 
thống kê. Nói tóm lại, điểm LRS càng cao thì càng ít khả năng tham gia trong Tổng Thống kê dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao gồm phạm vi Ban Quản Trị Khu thành phố Los Angeles và 16 đặc 
điểm kinh tế xã hội của dân số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Điểm LRS Trung 
Bình Tại CD 13

30.3

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 13 (CD 13)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• Các khu xóm Hollywood, Melrose và 

Wilshire Center có sự tập trung cao 
nhất của điểm số LRS “rất cao” ở 
CD 13. 

• CD 13 có điểm LRS cao thứ tư trong 
Thành phố sau CD 9,1 và 8.   

• Căn hộ cho thuê cũng như các trung 
cư là những chỉ số chính của dân số 
khó thống kê. Tỷ lệ của CD 13 trong 
các danh mục này cao hơn nhiều so 
với mức trung bình của thành phố và 
đặc biệt là cao trong các nhóm khối 
với điểm số LRS “rất cao”.    

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số
có Điểm LRS “Rất Cao”:

Atwater Village
East Hollywood
Echo Park
Elysian Valley
Glassell Park
Historic Filipinotown 

•
•
•
•
•
•
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Hollywood
Little Armenia
Melrose
Silverlake
Temple Beaudry
Thai Town
Wilshire Center

•
•
•
•
•
•
•

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD13

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$36,342 Không tốt nghiệp trung học 27.3%

Á Châu 17.0% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

83.9%

Tây Ban Nha 51.1% Căn hộ còn trống 6.7%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

25.6% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

27% 

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

3.6% Dân số 18-24 tuổi 10.3% 

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.2% Dân số từ 65 tuổi trở lên 11% 

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.2% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

21.5%

Thu nhập dưới mức 
bình quân

25.6% Trung cư từ 10 căn trở lên 46.5% 

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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Quận Los Angeles đã áp dụng một phương trình bản đồ để dự đoán các khu vực có sự tham gia thống kê 
thấp dựa trên điểm đáp ứng thấp (LRS) của Cục Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này kiểm nhận ra những 
nhóm khối dân số ít tham gia kiểm tra dân số. Điểm này được dựa trên tỷ lệ đáp ứng của Tổng Thống kê 
dân số 2010 qua thư bưu điện và thống kê kinh tế-xã hội của những nhóm khối dân số đã có lịch sử khó 
thống kê. Nói tóm lại, điểm LRS càng cao thì càng ít khả năng tham gia trong Tổng Thống kê dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao gồm phạm vi Ban Quản Trị Khu thành phố Los Angeles và 16 đặc 
điểm kinh tế xã hội của dân số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Điểm LRS Trung 
Bình Tại CD 14

29.3

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 14 (CD 14)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• CD 14 là 1 trong 7 khu/địa hạt có 

Điểm số LRS “Cao” trong Thành 
phố.  

• Các khu xóm Boyle Heights, 
Downtown và Wholesale District 
có các nhóm khối kiểm tra dân số 
tập trung cao với điểm số LRS “Rất 
Cao”. 

• Boyle Heights có 36 nhóm khối kiểm 
tra dân số “Rất Cao”. Đây là một 
trong những khu vực có nhiều nhóm 
kiểm tra dân số LRS “Rất Cao” nhất 
trong Thành phố. 

• Chỉ có hai nhóm khối kiểm tra dân 
số (2031003, 2051101) trong CD 14 
có điểm LRS cao hơn 40 và cả hai 
đều nằm trong Boyle Heights.   

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số  
có Điểm LRS “Rất Cao”:  

Boyle Heights
Chinatown
Downtown
Eagle Rock
El Sereno

•
•
•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Glassell Park
Highland Park
Lincoln Heights
University Hills
Wholesale District

•
•
•
•
•

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD14

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$40,300 Không tốt nghiệp trung học 37%

Á Châu 12.4% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

63.8%

Tây Ban Nha 68.1% Căn hộ còn trống 7.2%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

13.6% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

20.8%

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

4.2% Dân số 18-24 tuổi 11.5%

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.1% Dân số từ 65 tuổi trở lên 12% 

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.1% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

25.3%

Thu nhập dưới mức 
bình quân

26.1% Trung cư từ 10 căn trở lên 27.3%

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)
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Quận Los Angeles đã áp dụng một 
phương trình bản đồ để dự đoán các 
khu vực có sự tham gia thống kê thấp 
dựa trên điểm đáp ứng thấp (LRS) của 
Cục Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ. Điểm này 
kiểm nhận ra những nhóm khối dân số 
ít tham gia kiểm tra dân số. Điểm này 
được dựa trên tỷ lệ đáp ứng của Tổng 
Thống kê dân số 2010 qua thư bưu điện 
và thống kê kinh tế-xã hội của những 
nhóm khối dân số đã có lịch sử khó 
thống kê. Nói tóm lại, điểm LRS càng 
cao thì càng ít khả năng tham gia trong 
Tổng Thống kê dân số.  

Phương trình bản đồ dân số này bao 
gồm phạm vi Ban Quản Trị Khu thành 
phố Los Angeles và 16 đặc điểm kinh tế 
xã hội của dân số khó thống kê. 
Phương trình này đang ở trên:  
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

Điểm LRS Trung 
Bình Tại CD 15

28.9

Khu/Địa Hạt Hội Đồng 15 (CD 15)

VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG ERIC GARCETTI   •   THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Kiểm Tra Dân Số LA 2020

Điểm Đáp ứng Thấp (LRS) 

32.05< LRS Rất cao 

27.09<LRS<32.04 Cao

22.26<LRS<27.08 Trung bình

16.89<LRS<22.25 Thấp 

0<LRS<16.88 Rất thấp 



Thông tin nhanh
• CD 15 là 1 trong 7 khu/địa hạt có 

Điểm số LRS “Cao” trong Thành 
phố.  

• Các khu xóm Watts, Century Park 
Cove và Wilmington có các nhóm 
khối kiểm tra dân số tập trung với 
điểm số LRS “Rất Cao”. 

• Các khu xóm San Pedro, Harbor 
Gateway và Harbor City có vài nhóm 
khối kiểm tra dân số với điểm số 
LRS “Rất Cao”. 

• Hai nhóm khối liền kề (2426002, 
2426001) ở Watts có hai điểm số 
LRS cao nhất trong khu/địa hạt với 
điểm số LRS tương ứng là 44.2 và 
39.9.   

Khu xóm với các nhóm khối kiểm tra dân số
có Điểm LRS “Rất Cao”:

Century Palms Cove
Figueroa Square Park
Harbor City
Harbor Gateway

•
•
•
•
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San Pedro
Watts
Wilmington

•
•
•

Kiểm Tra Dân Số LA 2020
Thống Kê Nhân Khẩu: CD15

Nguồn: Cơ sở dữ liệu kiểm tra dân số Hoa Kỳ 2010 và kiểm tra dân số năm 2016

Thu nhập hộ khẩu bình 
quân

$49,571 Không tốt nghiệp trung học 32.4%

Á Châu 5.9% Căn hộ cho thuê có người cư 
ngụ

59.3%

Tây Ban Nha 60.7% Căn hộ còn trống 6.9%

Da trắng không phải Tây 
Ban Nha

18.5% Tiếng Anh giới hạn từ 14 tuổi 
trở lên

12.9%

Da đen không phải Tây 
Ban Nha

11.9% Dân số 18-24 tuổi 11.2%

Thổ dân Hawaii hoặc 
người đảo Thái Bình 
Dương khác

.4% Dân số từ 65 tuổi trở lên 9.8%

Người Mỹ da đỏ hoặc 
thổ dân Alaska

.2% Căn hộ có gia đình cư ngụ với 
trẻ em liên hệ dưới 6 tuổi

28%

Thu nhập dưới mức 
bình quân

24.7% Trung cư từ 10 căn trở lên 18%

(16 đặc điểm kinh tế xã hội này có mối tương quan cao với dân số khó thống 
kê và có thể giúp thông báo các chiến lược tiếp cận trong Khu/Địa Hạt Hội 
đồng của bạn)


