
Người Mỹ Mới tại 
Portland, HAY
Ghi Nhanh về Đặc Điểm Nhân Khẩu Học và 
Kinh Tế của Người Nhập Cư tại Thành Phố1

Kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo địa phương tại các cộng đồng khắp cả nước đã làm việc 
không biết mệt mỏi để đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong cộng đồng đều được tiếp cận các dịch vụ và hỗ 
trợ họ cần đến. Nhóm dân số là người nhập cư vừa quan trọng đối với nỗ lực ứng phó nhanh nhạy của đất nước lại 
vừa đặc biệt dễ bị tổn thương trước những thiếu sót trong mạng lưới an toàn xã hội của chúng ta. Hiểu rõ nhóm 
dân số này sẽ giúp cung cấp thông tin tốt hơn cho các nhà lãnh đạo địa phương khi họ định thực hiện các chính 
sách ứng phó khẩn cấp cho tất cả các đối tượng.

Phần đóng góp về Dân số của 
Người Nhập Cư, 2018

Cư dân là Người Nhập Cư, 2018

5 Ngôn Ngữ Hàng Đầu Người Nhập Cư Nói Tại Nhà 
Không Phải Tiếng Anh  

28.4% người nhập cư, hay 24,510 người, sống tại 
thành phố hiện có trình độ thông thạo tiếng Anh 
hạn chế. Trong số đó, 5 ngôn ngữ được sử dụng 
nhiều nhất ở nhà không phải tiếng Anh là:

— TIẾNG TÂY BAN NHA (32.0%)

— TIẾNG VIỆT (21.3%)

— TIẾNG TRUNG (13.7%)

— TIẾNG NGA (8.8%)

— TIẾNG UKRAINA & LIÊN QUAN (3.3%)

Người nhập cư được 
Nhập Tịch Công Dân 
Hoa Kỳ, 2018

DACA-Người Nhập Cư 
đủ điều kiện, 2018

Người nhập cư có khả 
năng là Người Tị Nạn, 
20182

Người nhập cư chưa 
được ghi nhận, 2018

Phần đóng góp về 
Nhập Tịch của Người 
Nhập Cư, 2018

DACA-Phần đóng góp 
của Người Nhập Cư 
đủ điều kiện, 2018

Phần đóng góp của 
Người Nhập Cư có 
khả năng là Người Tị 
Nạn, 2018

 Phần đóng góp của 
Người Nhập Cư chưa 
được ghi nhận, 2018

TỔNG QUAN

NGÔN NGỮ

86,356 43,365

2,513

14,176

18,335

50.2%

2.9%

16.4%

21.2%

TIẾNG TÂY BAN NHA

TIẾNG VIỆT

TIẾNG TRUNG

TIẾNG NGA

TIẾNG SOMALI & LIÊN QUAN

22.3%

11.5%

8.9%

7.1%

2.7%

13.5%



NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN TUYẾN ĐẦU

ĐIỀU KIỆN NHÀ Ở

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE

CHỦ DOANH NGHIỆP

Người nhập cư làm việc trong các ngành nghề 
thiết yếu và đảm nhiệm những vai trò quan 
trọng để giữ cho đất nước này hoạt động. Tại 
Portland, người nhập cư đang làm việc trong các 
ngành thiết yếu và trên tuyến đầu trong khủng 
hoảng Covid-19.

Trong khi tất cả người Mỹ đang vật lộn để thích ứng 
với thực tế mới trong thời kỳ suy thoái kinh tế, các 
chủ doanh nghiệp trong những ngành đặc biệt 
dễ bị tổn thương của thành phố đang đối mặt 
với những thách thức nghiêm trọng do khủng 
hoảng gây ra.

Trong số các hộ gia đình 
người nhập cư năm 2018...

Trong số các hộ gia đình 
sinh ra tại Hoa Kỳ năm 
2018...

 48.6% Sở hữu nhà 
riêng (16,882)

 54.3% Sở hữu nhà 
riêng (124,503)

 51.4% là Người Đi 
Thuê (17,823)

 45.7% là Người Đi 
Thuê (104,896)

Sự thay đổi đột ngột về nền kinh tế do COVID-19 đã 
nhấn mạnh vào sự cần thiết phải có nhà ở ổn định.

1 Trừ khi được nêu khác đi, dữ liệu từ các mẫu 5 năm của Khảo Sát Cộng 
Đồng Mỹ từ năm 2018 và các con số đề cập đến Thành Phố Portland, 
Oregon.

2 New American Economy. 2017. “Từ Vật Lộn đến Phục Hồi: Tác Động 
Kinh Tế của Người Tị Nạn tại Hoa Kỳ.”

3 Những ngành này bao gồm vận tải đường sắt, đường thủy, bằng xe tải, 
và vận chuyển đường ống, xe buýt và trung chuyển công cộng, dịch vụ 
bưu chính, chuyển phát và đưa tin, lưu kho và bảo quản.

4 Nhà hàng khách sạn bao gồm các dịch vụ chỗ ở và ăn uống, chẳng hạn 
như khách sạn, cắm trại, nhà hàng và quán bar.

5 Các dịch vụ tổng hợp bao gồm dịch vụ cá nhân (ví dụ dịch vụ giặt là, 
tiệm cắt tóc, sửa chữa và bảo dưỡng), các tổ chức tôn giáo, dịch vụ xã 
hội và các nghiệp đoàn lao động.

6 Hầu hết những ngành này đều bao gồm các nghề nghiệp đòi hỏi phải 
có bằng cấp hoặc chứng chỉ, chẳng hạn dịch vụ pháp lý, kế toán, 
nghiên cứu khoa học, dịch vụ tư vấn v.v...

Việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
và y tế vẫn rất quan trọng trong đại dịch này. 

Số Lượng Cư Dân Không Có 
Bảo Hiểm Y Tế, 2018

44,101 
Số người 
nhập cư Ngành

Phần đóng 
góp về Nguồn 
nhân lực

NHÀ HÀNG & DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

VẬN CHUYỂN & 
LƯU KHO3

CỬA HÀNG TẠP 
HÓA & SIÊU THỊ

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

21.1%

20.1%

16.0%

14.9%

5,788 

1,602

1,523

5,851

Số lượng 
Chủ Doanh 
Nghiệp

Ngành

Phần của Chủ 
Doanh Nghiệp 
là Người  
Nhập Cư

NHÀ HÀNG 
KHÁCH SẠN4

DỊCH VỤ TỔNG HỢP5

CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE

XÂY DỰNG

DỊCH VỤ KINH DOANH 
& CHUYÊN NGHIỆP6

KINH DOANH 
BÁN LẺ

32.9%

20.9%

16.4%

15.9%

11.8%

11.0%

5,788 

4,238

3,493

3,649

12,831

2,601

28.2%

Hộ Gia Đình 
Người Nhập 

Cư

Các hộ gia 
đình sinh ra 
tại Hoa Kỳ

Phần của Cư Dân là Người Nhập 
Cư Không Có Bảo Hiểm Y Tế, 2018



Người Mỹ Mới tại Khu 
Vực Đô Thị Portland, HAY
Ghi Nhanh về Những Đóng Góp Nhân Khẩu Học 
và Kinh Tế của Người Nhập Cư năm 2017

Cư dân là Người Nhập Cư

Phần đóng góp về Dân 
số của Người Nhập Cư

Học vấn của Lực 
Lượng Lao Động 

Dưới phổ thông 
trung học

Phổ thông trung 
học & Cao đẳng

Bằng cử nhân

Bằng sau đại học

Dân số sinh ra tại 
nước ngoài

Dân số sinh 
ra tại Mỹ

4.7%

53.7%43.9%

21.2%

26.5%19.1%

15.1%15.9%

Phần đóng góp về 
Dân sốcủa Người 
sinh ở Nước ngoàiNhóm tuổi

0-15 4.6% 21.3%

16-64 82.4% 64%

65+ 13% 14.7%

Phần đóng góp về 
Dân số của Người 
sinh ra tại Mỹ

Chủ doanh nghiệp là Người Nhập Cư

Thuế Người Nhập 
Cư Nộp năm 2017

Sức Chi Tiêu của Người 
Nhập Cư năm 2017

303,633
TỔNG QUAN

NHÂN KHẨU HỌC LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

22,790
2.8 tỷ 
đô-la

8.1 tỷ 
đô-la

Giống như trên toàn nước Mỹ, người nhập cư ở hầu hết các 
thành phố có nhiều khả năng ở độ tuổi lao động—được xác 
định là trong độ tuổi từ 16 đến 64—hơn so với nhóm dân số 
sinh ra tại bản địa. Điều này cho phép họ đóng góp vào các 
chương trình thụ hưởng của Hoa Kỳ và cũng đảm nhận vai 
trò giúp đỡ người lớn tuổi khi họ về già.

Sự tăng trưởng dân số người nhập cư đã giúp củng cố lực 
lượng lao động của Hoa Kỳ. Khi những người thuộc thời kỳ 
bùng nổ dân số nghỉ hưu, những người nhập cư trẻ hơn sẽ lấp 
vào khoảng trống quan trọng trên thị trường. Ở phạm vi quốc 
gia, những người nhập cư có nhiều khả năng sở hữu bằng cấp 
cao hơn so với những người sinh ra tại Mỹ. Họ cũng có nhiều 
khả năng ở trình độ dưới phổ thông trung học hơn. Ở rất nhiều 
thành phố trong cả nước, hồ sơ giáo dục độc nhất của họ cho 
phép người nhập cư khỏa lấp những thiếu hụt lao động ở cả 
hai đầu phổ kỹ năng, từ các lĩnh vực công nghệ cao đến các 
lĩnh vực dùng lao động chân tay nhiều hơn như xây dựng và 
dịch vụ ăn uống.

12.4%



THUẾ & SỨC CHI TIÊU

CÁC NGÀNH HÀNG ĐẦU CÓ PHẦN ĐÓNG GÓP 
CAO NHẤT CỦA NGƯỜI NHẬP CƯ VỀ NHÂN CÔNG

SỞ HỮU NHÀ Ở TINH THẦN KHỞI NGHIỆP

QUYỀN LỰC BỎ PHIẾU

Thuế Liên Bang Đã Nộp

Tổng Thuế Đã Nộp

Thuế Tiểu Bang & Địa 
Phương Đã Nộp

2 tỷ đô-la

2.8 tỷ 
đô-la

816.7 triệu đô-la

Sản Xuất

Xây Dựng

Dịch Vụ Tổng Hợp

Du Lịch, Nhà Hàng Khách Sạn và Giải Trí

Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp, 
Ngư Nghiệp và Săn Bắn 34.4%

22.8%

21.5%

18.3%

17.9%

Trên toàn quốc, các hộ gia đình người nhập cư đóng góp hàng 
trăm tỷ đô-la vào thu nhập liên bang, thuế tiểu bang và thuế địa 
phương và có sức chi tiêu ở mức ghê gớm. Việc này giúp họ có 
sức mạnh kinh tế đáng kể, ngay cả ở cấp độ địa phương, nơi họ 
giúp hỗ trợ cộng đồng địa phương trong vai trò là người tiêu dùng 
và người nộp thuế.

Vì ngày càng có nhiều người nhập cư nhập tịch và đủ điều kiện 
để bỏ phiếu, họ tiếp tục có được quyền lực tại buồng phiếu. Số 
lượng cử tri là người nhập chỉ được dự đoán sẽ tăng trong thập 
kỷ tới, nhưng đã tăng ở một số tiểu bang và thành phố, các cử 
tri sinh ra tại nước ngoài đã có khả năng định đoạt kết quả bầu 
cử tại địa phương.

Không nói quá khi phóng đại tầm quan trọng của tinh thần 
khởi nghiệp khi mà các doanh nghiệp mới là động lực chính 
cho sự tăng trưởng việc làm tại Hoa Kỳ. Những người nhập cư 
đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thành lập các doanh 
nghiệp này với tốc độ cao hơn nhiều so với nhóm dân số Mỹ nói 
chung. Sở trường khởi nghiệp của họ là nguồn tạo việc làm mới 
quan trọng ở các thành phố trên khắp cả nước.

Các gia đình người nhập cư từ lâu đã đóng vai trò quan trọng 
trong việc giúp tạo lập sự thịnh vượng trong lĩnh vực nhà ở tại 
Hoa Kỳ. Trong những thập kỷ gần đây, cả tập thể hơn 40 triệu 
người nhập cư trên cả nước đã làm cho sự thịnh vượng trong lĩnh 
vực nhà ở tại Hoa Kỳ tăng 3.7 ngàn tỷ đô-la. Phần nhiều trong 
số này có thể là do những người nhập cư chuyển vào những khu 
vực từng suy tàn, giúp tái sinh các cộng đồng và biến chúng trở 
lên hấp dẫn hơn đối với cư dân sinh ra tại Mỹ.

Thu nhập của Hộ Gia 
Đình Người Nhập Cư

Tổng Sức Chi Tiêu
11 tỷ đô-la 8.1 tỷ đô-la

Người Nhập Cư Đủ Điều Kiện Bỏ Phiếu

Có bao nhiêu chủ doanh 
nghiệp là người nhập cư 
sống tại Đặc Khu này?

22,790

Khả năng cư dân là người 
nhập cư trở thành chủ doanh 
nghiệp cao hơn so với cư dân 
sinh ra tại Mỹ như thế nào?

8.4%Chủ nhà là người nhập cư

Nguồn dữ liệu: “Map the Impact: Portland Metro Area” (2020). Link: https://www.newamericaneconomy.org/city/portland/

146,306

73,663
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