
  
 

GIỮ AN TOÀN KHI QUÝ VỊ THAM GIA ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2020 

Ngày 1 tháng 4 năm 2020 là Ngày Tổng điều tra dân số, nhưng hoạt động điều tra dân số không giới hạn 
ở các năm có số tận cùng bằng 0 và cũng không phải là gian lận điều tra dân số. Những kẻ lừa đảo về điều 
tra dân số có thể cố gắng liên lạc với quý vị qua điện thoại, thư hoặc đến thăm nhà hoặc thậm chí hướng quý vị 
đến các trang web giả mạo. 
Cùng với việc đếm dân số một thập kỷ một lần, Cục Điều tra 
Dân số thực tế Hoa Kỳ thực hiện hơn 130 cuộc điều tra mỗi 
năm. Lớn nhất là Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ (ACS), được 
gửi đến hơn 3,5 triệu gia đình hằng năm. Với các câu hỏi chi 
tiết về những thứ như thu nhập, tài sản, tình trạng công việc, 
tiện nghi trong gia đình, thậm chí cả việc đi lại của quý vị, 
ACS gợi nên những nghi ngờ lừa đảo nhưng nó là hợp lệ và 
tương đối dễ xác minh (xem lời khuyên trên mặt sau). 

Không có đại lý hay khảo sát điều tra dân số chính cống nào có thể: 
• Yêu cầu số An sinh Xã hội, ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc  

số tài khoản của quý vị 
• Hỏi khi nào quý vị đi làm hoặc tan làm 
• Yêu cầu tiền hoặc quyên góp 
• Yêu cầu hỗ trợ cho một đảng chính trị 
• Đe dọa phạt tù 

Bất kỳ điều nào trong số này là một dấu hiệu chắc chắn rằng người được cho là cán bộ điều tra dân số đang tìm cách 
đánh cắp danh tính, tiền bạc hoặc tài sản của quý vị. 

Gian lận điều tra dân số có thể xảy ra tại nhà hoặc tại nơi làm việc (Cục điều tra Dân số cũng thực hiện các cuộc 
khảo sát liên quan đến kinh doanh). Hãy đặc biệt cảnh giác với những kẻ mạo danh vào đầu và giữa mùa xuân năm 
2020, khi Cục Điều tra dân số thực tế sẽ gửi thông báo nhắc nhở điền vào mẫu đơn của quý vị và trực tiếp theo dõi 
tại các hộ gia đình không trả lời. 
 

 

CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO LỪA ĐẢO ĐIỀU TRA DÂN SỐ 
 

Quý vị nhận được một email tự xưng là từ Cục điều tra Dân số. Đối với các cuộc khảo sát hộ gia đình 
và điều tra dân số 10 năm một lần, cơ quan này hầu như luôn liên lạc qua thư. 

Một người được cho là cán bộ điều tra dân số yêu cầu quý vị cung cấp dữ liệu về tiền hoặc tài chính, chẳng 
hạn như số tài khoản và số dư tài khoản ngân hàng của quý vị. Cục điều tra Dân số không bao giờ yêu cầu 
thông tin này. 

 
Một người được cho là cán bộ điều tra dân số đe dọa bắt giữ quý vị. Việc tham gia vào điều tra dân 
số là bắt buộc theo pháp luật, nhưng không thể bỏ tù quý vị. 
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LỜI KHUYÊN ĐỂ PHÁT HIỆN 
LỪA ĐẢO ĐIỀU TRA DÂN SỐ 

 
 
 

Xác minh cán bộ điều tra dân số là hợp lệ. Tất cả phải có phù hiệu ID ảnh của Cục Điều tra 
Dân số (có hình mờ của Bộ thương mại và ngày hết hạn). 

 
Liên hệ với Trung tâm Xử lý Quốc gia của Cục hoặc văn phòng khu vực để xác minh 
tính hợp lệ của Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ hoặc thông tin điều tra dân số khác. 

 
Kiểm tra xem thư điều tra dân số có địa chỉ gửi lại đến Jeffersonville, IN không, địa điểm 
của Trung tâm Xử lý Quốc gia. Nếu nó từ một nơi khác, đó là sự lừa đảo. 

Kiểm tra địa chỉ trang web của bất kỳ trang nào được cho là trang web điều tra dân 
số. Hãy chắc chắn rằng có census.gov trong địa chỉ và để ý https:// hoặc biểu tượng 
khóa trong cửa sổ trình duyêṭ. 
 

Không cung cấp số An sinh Xã hội, tên thời con gái của mẹ hoặc số thẻ tín dụng 
hoặc ngân hàng của quý vị cho người tự cho là đến từ Cục Điều tra Dân số. 

 
Không trả lời, nhấp vào liên kết hoặc mở tệp đính kèm trong email điều tra dân số đáng ngờ. 

 
Không tin vào ID người gọi — những kẻ lừa đảo có thể sử dụng các công cụ “giả mạo” 
để làm cho có vẻ như họ đang gọi từ số của Cục Điều tra Dân số thực sự. Gọi cho Trung 
tâm Xử lý Quốc gia theo số 800-523-3205, 800-642-0469 hoặc  
800-877-8339 (TDD / TTY) để xác minh rằng một cuộc khảo sát qua điện thoại là hợp lệ. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


	CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO LỪA ĐẢO ĐIỀU TRA DÂN SỐ

