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Điều tra Dân số 2021 nêu bật sự đa dạng văn hóa ngày 

càng gia tăng 
Bản phân tích dữ liệu mới của cuộc Điều tra Dân số 2021 do Nha Thống Kê Úc (ABS - 

Australian Bureau of Statistics) công bố ngày hôm nay cho thấy tỷ lệ người di dân thế hệ thứ hai 

và sinh ở ngoài nước Úc đã tăng liên tục kể từ khi kết thúc Thế Chiến thứ II, như được ghi nhận 

trong cuộc Điều tra Dân số 1947. 

 

Duncan Young, Tổng Giám đốc của Điều tra Dân số cho biết: “Điều tra dân số là một bộ câu hỏi 

có tính đa dạng về văn hóa, chẳng hạn như tổ tiên, quốc gia nơi cư dân được sinh ra, mức độ 

thông thạo tiếng Anh, các ngôn ngữ được nói ở nhà, tình trạng về quốc tịch, năm đến nước Úc 

và sự gắn kết về tôn giáo, cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về tính phức tạp và sự đa dạng văn 

hóa ngày càng gia tăng tại nước Úc. 

 

“Các câu trả lời về tổ tiên trong cuộc điều tra dân số cung cấp một phép đo cho việc tự đánh giá 

về nguồn gốc nhóm sắc tộc và văn hóa của cư dân Úc. Khi được ghi nhận cùng với quốc gia 

bản quán nơi các cá nhân và cha mẹ họ được sinh ra, dữ liệu của Điều tra Dân số cho chúng ta 

một chỉ báo chính xác về nguồn gốc sắc tộc của tất cả cư dân Úc”.  

 

Trong cuộc Điều tra Dân số lần đầu tiên vào năm 1911, tỷ lệ cư dân Úc sinh ra ở nước ngoài là 

18%. Trong năm 2021, hơn 7 triệu cư dân Úc được sinh ra ở nước ngoài, chiếm gần 30 phần 

trăm dân số. Tỷ lệ này đã gia tăng so với năm 2016 chỉ có 6,1 triệu cư dân Úc được sinh ở ngoài 

nước Úc, hay tương đương 26 phần trăm. Hơn một triệu người đã đến Úc kể từ cuộc Điều tra 

Dân số 2016 và trong số này 230.000 người là từ Ấn độ, 137.000 người từ Trung Quốc và 

71.000 người từ Nê-pan.  

 

Hầu hết cư dân của nước Úc là con cháu của những người di dân và do đó, tổ tiên phổ biến 

nhất của cư dân Úc gắn liền với quốc gia nơi sinh phổ biến nhất của cư dân Úc theo thời gian. 

Theo số liệu từ cuộc Điều tra Dân số 2021, năm (5) nhóm tổ tiên hàng đầu của Úc đã phản ánh 

phần lớn làn sóng di dân của người Anh và Châu Âu và cũng là 5 nhóm tổ tiên hàng đầu được 

ghi nhận trong cuộc Điều tra Dân số 2016. Cuộc Điều tra Dân số 2021 cho thấy số liệu về cư 

dân sinh ra ở năm (5) nhóm quốc gia phổ biến nhất cũng giống như số liệu của cuộc Điều tra 

Dân số 2016, tuy nhiên Ấn độ đã từ hàng thứ tư vượt lên và được xếp vào hàng thứ hai về số di 

dân sinh ở ngoài nước Úc đông nhất. Ấn độ chỉ đứng sau Anh quốc trong hạng mục cư dân sinh 

ở ngoài nước Úc. 

 

Ngôn ngữ chung là một thành tố cho việc hiểu biết về nhóm sắc tộc. Năm 2021, số liệu ghi nhận 

có 5,6 triệu người hoặc tương đương 22 phần trăm sử dụng ngôn ngữ không phải tiếng Anh ở 

nhà. Đây là một sự gia tăng so với năm 2016 chỉ có 4,8 triệu người hoặc tương đương 20,6 

phần trăm. Đối với những người sử dụng ngôn ngữ không phải tiếng Anh ở nhà, cuộc Điều tra 

Dân số đã hỏi về việc họ nói tiếng Anh thông thạo ở mức độ nào. Theo số liệu của cuộc Điều tra 

Dân số 2021, 3,4 phần trăm cư dân Úc cho biết họ nói tiếng Anh không tốt hay hoàn toàn không 

nói tiếng Anh.  

 

Thông cáo báo chí 



 

Phát biểu trong cuộc hội thảo Điều tra Dân số 2021 – Dữ liệu về tính đa dạng văn hóa do SBS 

và ABS tổ chức vào hôm nay, Mandi Wicks, Giám đốc Tin tức và Thời sự cho biết “Từ khi SBS 

bắt đầu vào năm 1975, các ngôn ngữ là trọng tâm của những gì chúng tôi đang thực hiện. Trong 

45 năm qua, nhân khẩu học của nước Úc đã thay đổi đáng kể, và ngày nay SBS cung cấp nội 

dung tin tức và thời sự bằng 63 ngôn ngữ. Dữ liệu từ cuộc Điều tra Dân số là chìa khóa cho biết 

những ngôn ngữ mà chúng tôi phục vụ bằng cách xem xét quy mô của các cộng đồng ngôn ngữ, 

sự xuất hiện gần đây và nhu cầu của các cộng đồng này”. 

Xin đọc bài phân tích về Điều tra Dân số 2021 - Tính đa dạng về văn hóa ở nước Úc hoặc 

khám phá dữ liệu điều tra dân số trên Trình duyệt Điều tra Dân số của SBS. Bài phân tích 

cũng mô tả các cuộc nghiên cứu điển hình trong cộng đồng người Ấn và người Nê-pan ở 

Úc. 

 

Ghi chú dành cho truyền thông  

• Đối với yêu cầu và phỏng vấn của truyền thông, xin liên hệ với Bộ phận Truyền thông của 

ABS qua media@abs.gov.au hoặc số 1300 175 070. 

• Đăng ký dịch vụ thông báo qua email của chúng tôi và nhận các bản thông cáo báo chí hoặc 

các sản phẩm được gửi cho quý vị mỗi khi được công bố.  

• Các thông tin khác về Điều tra Dân số 2021 hiện có tại các trang thông tin cơ bản về Điều tra 

Dân số. 

• Tìm kiếm dữ liệu từ Điều tra Dân số 2021 thông qua Công cụ Thống kê Nhanh. 

• Thuật ngữ ‘nhóm sắc tộc’ và ‘sắc tộc’ có thể được gắn liền với các nghĩa khác biệt và không 

có định nghĩa nào được thống nhất trên phạm vi quốc tế cho thuật ngữ này. ABS đã áp dụng 

phương pháp tiếp cận đa chiều để hiểu về nhóm sắc tộc ở nước Úc.  

• Để biết thêm thông tin về phép đo cho tính đa dạng về văn hóa và sắc tộc, hãy xem Tiêu 

chuẩn Thống kê cho Tính Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ và Phân loại Tiêu chuẩn của Úc 

đối với các Nhóm Sắc tộc và Văn hóa (ASCCEG). 

 

 

 

 

 

https://www.abs.gov.au/statistics/people/people-and-communities/cultural-diversity-census/2021
https://www.sbs.com.au/census-explorer-2021/index.html?lang=en&placeType=australia&places=australia&topic=cultural-diversity
https://www4.abs.gov.au/ausstats/notifications.NSF/Web+Pages/ABS+Email+Notification+Service?opendocument&js=enabled
https://www.abs.gov.au/census/census-media-hub/news/backgrounders
https://www.abs.gov.au/census/census-media-hub/news/backgrounders
https://www.abs.gov.au/census/find-census-data/search-by-area
https://www.abs.gov.au/statistics/standards/standards-statistics-cultural-and-language-diversity/australia
https://www.abs.gov.au/statistics/standards/standards-statistics-cultural-and-language-diversity/australia
https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/australian-standard-classification-cultural-and-ethnic-groups-ascceg/latest-release
https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/australian-standard-classification-cultural-and-ethnic-groups-ascceg/latest-release

