
Tóm tắt báo cáo về sự đa dạng trong lực lượng lao động 

Với hơn 5.500 người lao động, Thành phố Albuquerque là một trong những chủ lao động lớn nhất tại  
vùng đô thị và là nguồn việc làm trả lương cao kèm theo nhiều phúc lợi. Chính quyền thành phố  
có khả năng phục vụ một cộng đồng đa dạng tốt hơn khi lực lượng lao động ở đó đại diện chung cho  
nhân khẩu học dân số. Dưới quyền quản lý của Thị trường Tim Keller, Văn phòng Công bằng  
và Hòa nhập vào năm 2018 đã bắt đầu kiểm tra mức độ phát triển, chiêu mộ và tuyển dụng  
nhóm ứng viên đa dạng của Thành phố để có thể trở thành hình mẫu về công bằng và hòa nhập, đồng 
thời  
cung cấp dịch vụ và việc làm tốt cho những ai cần nhất. Nhìn chung,  
lực lượng lao động của Thành phố gồm 64% người da màu và 36% người da trắng, đa dạng hơn một 
chút so với toàn bộ dân số  
khi người Mỹ gốc Tây Ban Nha chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động Thành phố. Tất cả  
các nhóm khác đều có tỷ lệ trong lực lượng lao động Thành phố thấp hơn so với tỷ lệ của họ trong  
dân số.  
 
Kể từ năm 2018, Thành phố Albuquerque đã đạt được một số tiến bộ trong việc thuê thêm người lao 
động  
từ những nhóm dân số xuất hiện ít hơn, nhưng những thay đổi đó không theo kịp tốc độ gia tăng  
dân số người Mỹ da đỏ/thổ dân Alaska của Albuquerque. Sự gia tăng số lượng người lao động người Mỹ 
gốc Tây Ban Nha/Latinh và  
người da trắng khiến sự chênh lệch ngày càng tăng.  
 

Dữ liệu: 

Ảnh chụp này chứa những phân tích sau về nhân khẩu học lực lượng lao động:  

Số lượng lao động của Lực lượng lao động của thành phố Albuquerque trên mỗi 
nhóm nhân khẩu học năm 2020 

 
Văn bản cần dịch: 
Số lượng người lao động được xác định là từng nhóm nhân khẩu học trong lực lượng lao động năm 2020 
của Thành phố Albuquerque. 

 
Qua minh chứng trong Hình 1, lực lượng lao động của Thành phố Albuquerque chủ yếu bao gồm người 
lao động được xác định là người Mỹ gốc Tây Ban Nha/Latinh và người da trắng. Hai nhóm này chiếm 
phần lớn rõ ràng trong mọi sở, ban, ngành và tổng cộng có hơn 5.100 người lao động, chiếm 92% lực 
lượng lao động của thành phố.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân khẩu học sở, ban, ngành của Thành phố Albuquerque năm 2020 

 

Văn bản cần dịch: 

Nhân khẩu học lực lượng lao động của Thành phố Albuquerque năm 2020 theo sở, ban, ngành 

Dưới đây là hình ảnh đồ họa về nhân khẩu học của từng sở, ban, ngành. Dữ liệu được hiển thị theo tỷ lệ 

phần trăm và cho thấy tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động có trong từng sở, ban, ngành. 

 

Số lượng lao động của Lực lượng lao động của thành phố 

Albuquerque trên mỗi nhóm nhân khẩu học năm 2020 

Người Mỹ da 
đỏ/thổ dân 

Alaska 

Người 
châu Á 

Người 
da đen 

Người Mỹ gốc 
Tây Ban 

Nha/Latinh 

Người đa 
chủng tộc 

Thổ dân 
Hawaii/Quần 
đảo Thái Bình 

Dương 

Người 
da trắng 



 
 

 

 

Nhân khẩu học sở, ban, ngành của Thành phố Albuquerque năm 2020 

Người Mỹ da đỏ/thổ dân Alaska 

Người Mỹ gốc Tây Ban Nha/Latinh 

Người da trắng 

Người châu Á 

Người đa chủng tộc 

Người da đen/người Mỹ gốc Phi 

Thổ dân Hawaii/Quần đảo Thái 

Bình Dương 

Phòng Phúc lợi Động vật 

Cục Hàng không 

Dịch vụ văn hóa 

Sở Y tế Môi trường 

Dịch vụ Gia đình và Cộng 

đồng 

Phòng Tài chính 

Cục Phòng cháy chữa cháy 

và Cứu nạn 

Phòng nhân sự 

Ban Pháp lý 

Phòng Phát triển Đô thị 

Công viên và Khu vui chơi 

giải trí 

Sở Quy hoạch 

Sở Cảnh sát 

Phòng giải quyết Các vấn đề 

Cấp cao 

Cục xử lý Chất thải rắn 

Sở Công nghệ và Đổi mới 

Phòng Quá cảnh 



Tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động của Thành phố Albuquerque theo chủng 

tộc/sắc tộc năm 2018 – 2020 

Văn bản cần dịch: 

So sánh người lao động từ năm 2018 đến 2020 theo tỷ lệ phần trăm xuất hiện. 

Các biểu đồ trên thể hiện sự thay đổi tổng thể về cấp độ việc làm của thành phố và tác động của cấp độ 

việc làm đối với nhân khẩu học lực lượng lao động. Biểu đồ đầu tiên bao gồm số lượng lao động, còn biểu 

đồ thứ hai biểu thị thành phần lực lượng lao động dưới dạng tỷ lệ phần trăm. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động của Thành phố 

Albuquerque theo chủng tộc/sắc tộc năm 2018 – 2020 

Lực lượng lao động thành phố 

CABQ 2018 
Lực lượng lao động thành phố 

CABQ 2019 

Lực lượng lao động thành phố 

CABQ 2020 



Văn bản cần dịch:  

Số lượng lao động của bốn nhóm nhân khẩu học trong từng bậc lương:  Phụ nữ da màu, Phụ nữ da trắng, 

Đàn ông da màu và Đàn ông da trắng. 

• Phụ nữ da màu gần như có sự xuất hiện đồng đều ở tất cả các bậc lương;  

• Số lượng Phụ nữ da trắng ở từng bậc lương thường có xu hướng tăng lên khi lương tăng lên;  

• Đàn ông da màu được phân bổ không đồng đều trên các bậc lương và tập trung ở bậc lương thứ 

hai, trung bình và cao nhất. Ở bậc lương thứ hai và bậc lương trung bình, họ ít nhất chiếm số 

lượng gấp đôi số lượng lao động trong tất cả các nhóm nhân khẩu học khác; 

• Đàn ông da trắng xuất hiện đồng đều từ bậc lương thứ hai đến bậc lương thứ tư và xuất hiện ít 

nhất ở bậc lương thấp nhất, đồng thời tập trung không cân đối ở bậc lương cao nhất cùng với Đàn 

ông da màu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nhân khẩu học chủng tộc, sắc tộc và giới tính trên các bậc 

lương của lực lượng lao động Thành phố Albuquerque năm 

2020 

Phụ nữ da màu Phụ nữ da trắng Đàn ông da màu Đàn ông da trắng 

Bậc 1 Dưới 15,23 USD Bậc 2 15,23 – 

18,59 USD 

Bậc 3 18,60 – 

22,22 USD 

Bậc 4 22,23 – 

28,00 USD 

Bậc 5 Trên 28,00 
USD 



Kết luận: 

Nhìn chung, khi lực lượng lao động của Thành phố Albuquerque đang hướng tới dân số lao động  
phản ánh sát hơn nhân khẩu học của Albuquerque, vẫn cần phải thực hiện nhiều  
tiến bộ. Dù đã đạt được những bước tiến bằng cách gia tăng dân số lao động người Mỹ da đỏ/thổ dân 
Alaska, người châu Á,  
người da đen/người Mỹ gốc Phi và người đa chủng tộc, cũng vẫn có sự gia tăng ở dân số lao động  
người Mỹ gốc Tây Ban Nha/Latinh và người da trắng. Những thay đổi trong lực lượng lao động  
của Thành phố từ năm 2018 đến năm 2020 không theo kịp những thay đổi về dân số ở  
Albuquerque.  
 
Nhìn chung, Đàn ông da trắng có thu nhập cao nhất và có mức lương trung bình mỗi giờ cao hơn Phụ nữ 
da màu  
6,13 USD/giờ, cao hơn Phụ nữ da trắng 3,89 USD/giờ và cao hơn Đàn ông da màu 5,79 USD/giờ. 
 
 
 
 

 

 


