
 

 

Media release 

ABS hỏi về những điều nên có trong Cuộc Kiểm kê Dân số 

năm 2026 
 

Cục Thống kê Úc (ABS) (Australian Bureau of Statistics (ABS)) đang kêu gọi nộp văn bản ý kiến về 
thông tin nào nên có trong Cuộc Kiểm kê Dân số và Nhà ở (Census of Population and Housing) mỗi 5 
năm. 
 
Cuộc Kiểm kê Dân số là bức tranh tổng thể về chúng ta là ai và kể câu chuyện về cách chúng ta đang 
thay đổi. Đây là một trong những bộ sưu tập dữ liệu thống kê lớn nhất và quan trọng nhất do ABS 
thực hiện. 

 
Georgia Chapman, Giám đốc Nội dung Cuộc Kiểm kê Dân số năm 2026 cho biết, “đây là cơ hội để 
quý vị góp ý kiến về những điều có thể bao gồm trong Cuộc Kiểm kê Dân số kế tiếp. 
 
“Chúng tôi đang kêu gọi mọi người trên khắp đất nước từ các nhóm cộng đồng đến các tổ chức bênh 
vực đóng góp ý kiến của mình bằng cách nộp văn bản ý kiến về thông tin quý vị cần từ Cuộc Kiểm kê 
Dân số. 
 
“Các văn bản ý kiến sẽ giúp quy trình xem xét đề tài có thông tin trước Cuộc Kiểm kê Dân số năm 
2026. Đây là cơ hội để quý vị phản ánh tính đa dạng của Úc trong Cuộc Kiểm kê Dân số kế tiếp và 
giúp cung cấp thông tin cho các quyết định quan trọng của Úc. 
 
“Chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ khi xác định đề tài cho Cuộc Kiểm kê Dân số năm 2026, kể cả lý do cần có 
dữ liệu, tổng số câu hỏi cần trả lời, phí tổn xử lý các câu trả lời và liệu các nguồn dữ liệu khác có thể 
đáp ứng những nhu cầu này hay không”.  
 
Trong khuôn khổ quy trình này, ABS sẽ xem xét ý kiến đóng góp nhận được kể từ khi đúc kết các đề 
tài Cuộc Kiểm kê Dân số năm 2021, các đề tài này đã được liệt kê trong danh sách chọn lọc trong quy 
trình xem xét đề tài năm 2021 và ý kiến đóng góp nhận được từ các đợt tham khảo ý kiến hoặc đánh 
giá ABS đã thực hiện gần đây. 
 
Giai đoạn một của quy trình tham khảo ý kiến kéo dài đến ngày 28 tháng 4 năm 2023. Vào khoảng 
cuối năm nay, ABS sẽ công bố những điều đã thu thập được và mời mọi người nhận xét khi tiến hành 
xử lý các đề tài trong danh sách chọn lọc. 
 
Vào năm 2024, ABS sẽ đệ trình khuyến nghị cho Chính phủ Úc về các đề tài có thể bao gồm trong 
Cuộc Kiểm kê Dân số kế tiếp. Khuyến nghị này sẽ dựa trên những điều chúng tôi đã thu thập trong 
quy trình tham khảo ý kiến. 
 
Quyết định cuối cùng về các đề tài Cuộc Kiểm kê Dân số năm 2026 sẽ do Chính phủ Úc đưa ra. 
 
Muốn biết thông tin cập nhật về quy trình này, hãy đăng ký tại 
www.subscribe.abs.gov.au/2026Census. 

http://www.subscribe.abs.gov.au/2026Census
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Thông tin dành cho giới truyền thông 
• Mọi yêu cầu của giới truyền thông và phỏng vấn, hãy liên lạc với Ban Truyền thông ABS tại 

media@abs.gov.au hoặc gọi số 1300 175 070. 

• Có thể gửi văn bản ý kiến đến quy trình tham khảo ý kiến về đề tài Cuộc Kiểm kê Dân số năm 

2026 thông qua ABS consultation hub (trung tâm tham khảo ý kiến ABS). 

• Tại ABS website (trang mạng ABS) và tại Census Media Hub (Trung tâm Truyền thông Kiểm 

kê Dân số) có thêm thông tin liên quan đến việc tham khảo ý kiến về đề tài Cuộc Kiểm kê 

Dân số năm 2026.  

• Sáu đề tài đã lọt vào danh sách chọn lọc để xem xét và thử nghiệm thêm trong Cuộc Kiểm kê 

Dân số năm 2021 nhưng không có trong biểu mẫu là: bản dạng giới, hộ gia đình và các mối 

quan hệ gia đình, bản sắc văn hóa của Thổ dân và dân Đảo Torres Strait, hành trình đến giáo 

dục, tình trạng hút thuốc và khuynh hướng tình dục. 
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