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TẠI SAO NÊN ĐIỀN MỤC “DÂN TỘC” TRONG CUỘC 

ĐIỀU TRA DÂN SỐ, NHÀ Ở VÀ CĂN HỘ 2021? 
 

Từ cuối tháng 3 cho đến giữa tháng 5 năm 2021 sẽ tiến ha ̀nh điều tra dân số, nhà ở 

và căn hộ. Đây là cách tốt nhất, cứ 10 năm một lần, thu lượm thông tin về việc, 

chúng ta sống ra sao và chúng ta là ai. 
 

Tổng điều tra dân số là dịp để chúng ta tự hào khai báo thông tin về dân tô ̣c của 

mình. Quý vị không bắt buộc phải khai báo, nhưng quý vị có thể khai báo. Và nếu 

quy ́ vị muốn thư ̣c thi các quyền lợi của dân tộc mình tại các trường học, các công 

sở hay trong lĩnh vực văn hóa, thì quy ́ vị nên điền dân tộc của mình. 

 

Tổng cục thống kê Séc cam kết rằng, những thông tin mà quí vị điền vào các biểu 

mẫu thống kê chỉ được dùng cho mục đích thống kê và những ai không có phận sự, 

không được tiếp cận chúng. 
 

 

CHÚNG TÔI CHÀO ĐÓN QUÍ VỊ TRONG CUỘC ĐIỀU 

TRA 2021 
 

Kê khai rất dễ dàng 

Từ ngày 27 tháng Ba, quí vị có thể kê khai 

trực tuyến. Đây là việc an toàn và dễ 

dàng. Chỉ cần ghé thăm trang web 

www.scitani.cz, hoặc tải ứng dụng điện 

thoại „Sčítání21“ và sau đó chỉ cần làm 

theo hướng dẫn cu ̉a ứng du ̣ng. Những ai 

không thực hiện kê khai trực tuyến, có 

nghĩa vụ theo luật định, phải điền và nộp 

biểu mẫu thống kê in từ ngày 17 tháng Tư 

đến ngày 11 tháng Năm, năm 2021. 
 

Sắc tộc và quốc tịch là hai cái khác nhau 

Công dân nước Cộng hòa Séc có thể là 

cá nhân với bất cứ sắc tộc nào. Trong khi 

quốc tịch (quyền công dân) cần phải 

chứng minh bằng thẻ công dân thì dân 

tộc là việc mà mỗi cá nhân có thể tự 

quyết định. Điều này thường liên quan tới 

nguồn gốc chủng tộc, ngôn ngữ và 

truyền thống văn hóa.  

 

Không bắt buộc khai báo dân tộc 

Việc tham dự vào điều tra dân số, nhà ở 

và căn hộ là việc bắt buộc cho tất cả 

người dân tại Cộng hòa Séc và mỗi người 

cam kết chỉ khai báo những thông tin 

đúng sự thực về bản thân mình. Tuy 

nhiên, có 2 câu hỏi không bắt buộc liên 

quan đến tôn giáo và dân tộc. Nếu quí vị 

không muốn thì không bắt buộc phải 

điền. Hoặc ngược lại, quí vị có thể điền 2 

dân tộc, ví dụ, nếu quí vị thừa hưởng cái 

đó từ cha mẹ.  
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Khai báo dân tộc để làm gì? 

Dù việc khai báo dân tộc là việc tự 

nguyện, nó đóng một vai trò quan trọng 

trong đời sống các nhóm dân tộc thiểu 

số. Càng nhiều người khai nhận một dân 

tộc nào đó, ảnh hường cu ̉a nhóm này 

tác động đến sự vận hành xã/quận, tỉnh 

và nhà nước càng lớn. Ví dụ, họ có thể 

áp dụng quyền dạy và học, hay trong 

giao tiếp với các công sở bằng chính 

ngôn ngữ của mình hoặc viết tên 

xã/quận, các đơn vị hành chính, đường 

phồ và đánh dấu các tòa nhà bằng 

ngôn ngữ của dân tộc thiểu số. Số lượng 

người của một nhóm thiểu số nào đó khai 

nhận dân tộc cũng có thể có ảnh hưởng 

đến sự mức độ hỗ trợ từ ngân sách công. 

 

Dữ liệu của quí vị được an toàn 

Cuộc điều tra năm 2021 sử dụng những 

công nghệ tối tân nhất và các tiêu chí an 

toàn cao. Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý 

cho các mục đích do luật đề ra và Tổng 

cục thống kê C.H. Séc không trao 

chuyển những thông tin này cho bất kỳ 

cơ quan hay tổ chức nào. 

Mọi nhất cử nhất động liên quan đến dữ 

liệu đều được ghi chép cẩn thận và 

những dữ liệu cá nhân sau khi dùng đều 

bị xóa. Chỉ công khai những kết quả 

được tổng kết và thống kê hóa để làm 

sao không có cách nào tìm được dấu vết 

của một cá nhân cụ thể nào. 

 
 

Quí vị có thể tìm thêm thông tin về cuộc điều tra dân số, nhà ở và căn hộ tại trang 

web www.scitani.cz hoặc qua đường dây nóng 840 30 40 50 từ ngày 12 tháng 3. 
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