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Dùng dữ liệu mới nhất của Ban Thăm dò Cộng đồng Hoa Kỳ (American Community 
Survey, ACS) thuộc Cục Điều tra Dân số Mỹ, và của Bộ Nội An (Department of Homeland 
Security, DHS), Niên giám Thống kê Di Trú, và dữ liệu về kiều hối hàng năm của Ngân 
hàng Thế giới, bài tóm lược này trình bày những con số về người Việt Nam định cư tại 
Hoa Kỳ, chú trọng vào số dân, phân bố địa lý, một số đặc điểm kinh tế xã hội.
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Hình 1. 
Dân số Người Việt Nam định 

cư ở Hoa Kỳ, 1980-2012. 
Nguồn: Viện Chính sách Di cư 

(MPI) lập thành bảng từ dữ liệu rút 
ra từ ác cuộc thăm dò năm 2006, 
2010, và 2012 của Ban Khảo sát 

Cộng Đồng Người Mỹ (ACS) thuộc 
Cục Điều traDân số Hoa Kỳ, và 
năm kết quả thống kê mỗi thập 

niên, 1980, 1990, và 2000.

Hình 1b. Các quốc gia có người Việt định cư 
trên toàn thế giới.  Nguồn: MPI

Hình 1a. Số dân định cư tại Mỹ từ Ấn Độ, Philip-
pines, Trung Quốc và Việt Nam.  Nguồn: MPI
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Hình 2b. Dân số cư dân Việt Nam tại các quận lỵ 
ở Texas.  Nguồn: MPI

Hình 2. Những Tiểu bang có đông cư dân Việt 
Nam tại Hoa Kỳ, 2008-2012. 

Nguồn: Viện chính sách di dân (MPI) lập bảng dữ liệu 
từ tài liệu tổng hợp 2008-2012 củ ACS, Cục Thống kê 

Dân số Hoa Kỳ.

Hình 2a. Dân số cư dân Việt Nam tại cái quận lỵ 
ở California.  Nguồn: MPI
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 Hình 5. Biểu đồ cư 
dân Việt Nam tại Hoa 
Kỳ phân bố theo thời 
điểm qua Mỹ định cư. 

Nguồn: MPI lập bảng 
dữ liệu từ tài liệu 

2008-2012 ACS của 
Cục Điều tra Dân số 

Hoa Kỳ.

Hình 6. Biểu đồ người số người Việt Nam tị 
nạn và cư dân Việt Nam được cấp thẻ thường trú 
hợp pháp (“thẻ xanh”, LPR), 1975-2012.

Chú: Đường chấm – - – biểu diễn số người Việt Nam 
đến tị nạn cộng sản trước năm 1982 là ước tính từ 
Bảng 7.2 trong nghiên cứu “Người Tị nạn Đông Nam 

Á di cư đến Hoa Kỳ” của Linda W. Gordon. Trong năm 
1975, khoảng 125.000 người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ 
là kết quả của một chương trình di tản do Mỹ thục 
hiện sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Từ năm 
1976 đến năm 1977, số người tị nạn đã giảm đáng 
kể vì Hoa Kỳ từ chối nhận những cá nhân Việt Nam, 
trừ trường hợp đoàn tụ gia đình. Vì tình trạng xung 
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đột chính trị và dân tộc trong khu vực Đông Nam Á, 
số người tị nạn từ Việt Nam và các nước láng giềng 
đã tăng lên đáng kể bắt đầu vào năm 1978. Để đối 
phó với cuộc khủng hoảng này, các nước phương 
Tây, trong đó có Hoa Kỳ, lại bắt đầu nhận một số lớn 
người tị nạn từ khu vực, rất nhiều người đang sống 
trong các trại tị nạn ử Đông Nam Á.

Nguồn: MPI lập bảng dữ liệu của Bộ Nội An, Niên 
giám thống kê Di Trú 2012 và 2002 (Washington, 

D.C.: Văn phòng Di Trú Thống kê, Bộ Nội An), 
www.dhs.gov/yearbook-immigration-statistics; Vụ 
nhập cư và quốc tịch Mỹ (INS), Niên giám thống 
kê của Sở Di Trú và Nhập Tịch cho những năm 

1978-1996 (Washington, DC: Ấn quán của chính 
phủ); INS, 1977, 1976, và 1975 Báo cáo thường 
niên (Washington, DC: Ấn quán của chính phủ); 
Linda W. Gordon, “Người Tị nạn Đông Nam Á di 

cư đến Hoa Kỳ,” Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề 
di cư, Số đặc biệt, 5 (3) (1987): 153-73; Rubén G. 
Rumbaut, “Một di sản chiến tranh: người tị nạn từ 

Việt Nam, Lào và Campuchia,” trong “Cội nguồn 
và Định mệnh: Nhập cư, chủng tộc, và sắc tộc ở 

Mỹ,” người biên tập: Silvia Pedranza và Rubén G. 
Rumbaut (Belmont, CA: Wadsworth, 1996); Gail P. 
Kelly, “Đối phó với (đời sống) Mỹ: người tị nạn Việt 

Nam, Campuchia và Lào trong những năm 1970 và 
1980,” Biên niên sử của Học viện Chính trị và Khoa 

học xã hội Mỹ, 487 (1996): 138-49.

Hình 7. Biểu đồ cư dân được cấp thường 
trú hợp pháp (thẻ xanh), 1982 và 2012.
Chú: Được gia đình bảo trợ là diện những cư 
dân là người thân trong gia đình của công 
dân Mỹ và những cư dân khác được gia đình 
bảo trợ; Cư dân theo diện việc làm là những 
người vào Hoa Kỳ để làm việc hoặc đầu tư; 
Những cư dân loại khác là những người 
nhập cảnh vào Hoa Kỳ qua chương trình 
Chiếu khán Xổ số Đa dạng và các chương 
trình khác. 

Nguồn: MPI lập bảng từ dữ liệu của 2012 Niên 
giám thống kê Di Trú, Bộ Nội An (Washington, 
DC: Văn phòng Di Trú Thống kê, 2013, Bộ Nộ 
An), www.dhs.gov/publication/yearbook-2012.
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Hình 3. Những khu vực đô thị đông cư dân Việt 
Nam nhất tại Hoa Kỳ. 

Nguồn: MPI lập bảng dữ liệu từ tài liệu 2008-2012 
ACS của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ

Bảng 1. Các khu vực đô thị có mật độ cư dân 
Việt Nam cao nhất Mỹ. 

Nguồn: MPI lập bảng dữ liệu từ tài liệu 2008-2012 
ACS của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.



XUÂN GIÁP NGỌ 2015 127



Hình 4. Biểu đồ cư 
dân có việc làm trong 
lực lượng lao động dân 
sự (16 tuổi trở lên), phân 
bố theo bởi ngành nghề. 

Nguồn: MPI lập bảng dữ 
liệu từ tài liệu 2008-2012 
ACS của Cục Thống kê 

Dân số Hoa Kỳ.
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Hình 8. Biểu đồ cu dân Việt Nam tại Hoa Kỳ theo Loại bảo hiểm Y tế, 2012. 
Chú: Tổng số các loại bảo hiểm có thể lớn hơn 100 bởi vì một số cư dân có thể có nhiều 

hơn một loại bảo hiểm. 
Nguồn: MPI lập bảng theo dữ liệu 2012 ACS, Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ.

Hình 9. Biểu đồ kiều hối (tỉ USD) hàng năm 
chuyển về Việt Nam, 2000-2013. 

Nguồn: MPI vẽ biểu đồ từ số liệu từ của Nhóm Triển 
vọng Ngân hàng Thế giới, “Dữ liều về Kiều hối hàng 

năm,” cập nhật tháng Tư 2014. Cộng đồng người gốc 
Việt Nam tại Hoa Kỳ chuyển về 5,7 tỉ USD kiều hối về 

Việt Nam năm 2012.

Hình 9a. Biểu đồ so sánh kiều hối hàng năm 
chuyển về Philippine, Việt Nam, và Mã Lai 1970-
2013. 

Nguồn: MPI vẽ biểu đồ từ số liệu từ của Nhóm Triển 
vọng Ngân hàng Thế giới, “Dữ liều về Kiều hối hàng 

năm,” cập nhật tháng Tư 2014.
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