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Từ việc lái xe cho một công ty cung cấp dịch vụ đi chung xe đến bán hàng thủ công trên mạng, 
người dân ở Hoa Kỳ đang ngày càng kiếm thêm thu nhập theo những cách thức mới và sáng tạo. 
 
Những công việc phụ này – hay còn gọi là việc làm tự do — được thúc đẩy bởi các cơ hội mới 
xuất phát từ công nghệ và xu hướng thuê thêm nhân viên bán thời gian hoặc làm theo hợp đồng 
của các công ty. 
 
 
Và bây giờ, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đang trên đà trở thành nhà tuyển dụng nhân viên tự 
do lớn nhất vào năm tới.  
 
Sẽ có hơn 500,000 công việc tạm thời và bán thời gian được tạo ra khi Cục Thống Kê Dân Số gia 
tăng việc tuyển dụng để thực hiện Thống Kê Dân Số 2020 vào năm sau.  
 
Việc tuyển dụng đã được bắt đầu cho một loạt các công việc bao gồm nhân viên kiểm đếm đến 
tận nhà và nhân viên văn phòng kiểm tra địa chỉ nhà và một số thứ khác. Thù lao dao động từ 13 
đến 30 đô la một giờ, tùy thuộc vào nơi bạn sống. 
 
Thống Kê Công Nghệ Cao 
 
 
Công việc của nhân viên kiểm đếm, hay kiểm đếm viên, mang tính công nghệ cao với Thống Kê 
Dân Số 2020. 
 
Đã qua rồi những ngày phải mang vác các túi lớn đựng biểu mẫu, hướng dẫn sử dụng, bản đồ và 
các hộp đựng tài liệu. Bây giờ, kiểm đếm viên sẽ sử dụng điện thoại thông minh và máy tính 
xách tay để cập nhật địa chỉ và giúp đỡ người dân trả lời thống kê. 
 
Phần mềm lập bản đồ được phát triển bởi Cục Thống Kê Dân Số sẽ -xác định thời điểm tốt nhất 
để ghé thăm người dân tại nhà của họ và các tuyến đường tốt nhất để tiếp cận họ. 
 
Ông Burton Reist, trợ lý giám đốc truyền thông tại Cục Thống Kê Dân Số, nói “Mọi thứ từng 
được làm trên giấy tờ. Chúng tôi đã có rất nhiều thùng chứa giấy tờ. Bây giờ tất cả đã được lên 
kế hoạch trên điện thoại.” 



 

 
 
Một Công Việc Phụ hoặc Việc Làm Bán Thời Gian Tuyệt Vời 
 
Đây là lần đầu tiên mọi người có thể nộp đơn xin trên mạng để làm việc cho Thống Kê Dân Số 
2020.  
 
“Những công việc này có thể là một công việc phụ tuyệt vời, và chúng tôi đang quảng bá chúng 
đến với các sinh viên, tài xế xe buýt, giáo viên và những người khác”, ông Jeff Behler, giám đốc 
khu vực của Văn Phòng Khu Vực New York của Cục Thống Kê Dân Số, cho biết. “Bạn có thể 
làm công việc chính 40 giờ một tuần và làm cho chúng tôi vào cuối tuần và sẽ thành công.” 
 
Ông Behler còn chiêu mộ cả các tài xế xe taxi và xe đi chung, lưu ý rằng họ có thể làm cho 
Thống Kê Dân Số 2020 ngoài giờ làm việc của họ.  
 
“Chúng tôi lúc nào cũng tuyển dụng”, ông ấy nói. 
 
Lịch Tuyển Dụng của Thống Kê Dân Số 
 
Thống Kê Dân Số 2020 là hoạt động thống kê tất cả mọi người sống tại Hoa Kỳ vào ngày 01 
tháng 04 năm 2020, Ngày Thống Kê Dân Số chính thức. Thống Kê Dân Số sẽ hỏi một số câu hỏi 
đơn giản, bao gồm tuổi tác và số người sống trong nhà. Việc này không chỉ thống kê số người 
mà còn tính đến nơi họ sống vào Ngày Thống Kê Dân Số. 
 
Cục Thống Kê Dân Số chuẩn bị bắt đầu hoạt động rà soát địa chỉ trên toàn quốc trong tháng Tám 
để cập nhật bản đồ và các danh sách địa chỉ trên cả nước. 
 
Khoảng 50,000 nhân viên thống kê tạm thời sẽ kiểm tra hơn 50 triệu địa chỉ trên cả nước trong 6 
tuần để xem có nơi ở (hoặc địa chỉ) mới nào đã được thêm vào. Cục Thống Kê Dân Số muốn 
đảm bảo rằng tất cả các địa chỉ trên toàn quốc sẽ nhận được thư mời vào tháng 03 năm 2020 để 
trả lời thống kê. 
 
Vào đầu năm 2020, Cục Thống Kê Dân Số sẽ bắt đầu tuyển dụng nhân viên kiểm đếm để ghé 
thăm từng nhà và giúp người dân hoàn thành biểu mẫu nếu họ chưa trả lời trên mạng, qua điện 
thoại hoặc qua bản câu hỏi trên giấy. 
 
Những công việc đến từng nhà này thường được thực hiện vào buổi tối và cuối tuần. Các vị trí 
tuyển dụng cũng sẽ có tại các văn phòng khu vực và địa phương trong giờ hành chính. 
 
Từ trước đến nay, việc tuyển dụng được thực hiện hoàn toàn qua hồ sơ giấy và các buổi kiểm tra 
trực tiếp. Bây giờ, mọi thứ được làm trên mạng. Nếu được chọn, mọi người sẽ cung cấp vân tay 
và được kiểm tra lý lịch trước khi có thể bắt đầu làm việc.  
 
  



 

Nói Một Ngôn Ngữ Thứ Hai? Cục Thống Kê Dân Số Cần Bạn 
 
Mặc dù đa phần cả nước có tỉ lệ thất nghiệp thấp, Cục Thống Kê Dân Số dự kiến sẽ tuyển đủ các 
công việc có sẵn, ông Timothy Olson, Phó Giám Đốc Hoạt Động Thực Địa của Cục Thống Kê 
Dân Số nói.  
 
Cục Thống Kê Dân Số đang tìm kiếm những người có thể nói các ngôn ngữ không phải tiếng 
Anh và những người sống trong các khu dân cư có đông người nhập cư để “các nhân viên kiểm 
đếm trông giống người dân tại khu vực mà chúng tôi sẽ tiến hành thống kê”, ông Behler nói.  
 
Ông ấy nói rằng những người làm nhân viên kiểm đếm có vẻ yêu thích công việc này và muốn 
tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng của họ. 
 
“Nghĩ cũng thật thật điên rồ khi công việc này ngấm vào máu và bạn thấy cũng những người đó 
quay trở lại làm từ thập niên này qua thập niên khác,” ông ấy nói. “Đó là một trải nghiệm tuyệt 
vời.” 
 


