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KẾ HOẠCH 

Thu thập thông tin thị trường lao động- Cầu lao động năm 2021 
________________________________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 532/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện chương trình việc làm năm 2021; Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 

10/5/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao 

động tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, Sở Lao động - TBXH xây dựng Kế hoạch thu 

thập thông tin thị trường lao động - Cầu lao động năm 2021 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH 

Thu thập thông tin thị trường lao động - Cầu lao động nhằm đánh giá một phần 

kết quả thực hiện “Phát triển thị trường lao động và việc làm” về mức độ đáp ứng nhu 

cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp đối với người lao động và dự báo về nhu cầu sử 

dụng lao động tại các doanh nghiệp.  

II. NỘI DUNG  

- Đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc chưa ghi chép thông tin về lao 

động năm 2021 thì sử dụng "Phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp". 

- Đối với doanh nghiệp đã được ghi chép hoặc cập nhật thông tin năm 2020 thì 

sử dụng "Phiếu cập nhật thông tin thay đổi về lao động của doanh nghiệp". Trung tâm 

dịch vụ việc làm tỉnh kết xuất dữ liệu thông tin doanh nghiệp năm 2020, in phiếu và 

chuyển cho Phòng Lao động-TBXH các huyện, thành phố để thực hiện ghi chép, cập 

nhật thông tin về lao động của doanh nghiệp năm 2021. 

- Nội dung thu thập: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 27/2015/TT-

BLĐTBXH. 

III. THỜI GIAN: Thực hiện thu thập từ ngày 15/11/2021. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Từ nguồn ngân sách địa phương do Sở Tài chính 

cấp kinh phí cho Sở Lao động - TBXH. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - TBXH phân công nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị 

- Phòng Lao động - Việc làm tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện thu 

thập thông tin thị trường lao động - Cầu lao động năm 2021 đảm bảo chất lượng và đúng 

tiến độ đề ra. 

- Phòng Kế hoạch tài chính: Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán kinh phí thu 

thập thông tin thị trường lao động - Cầu lao động theo quy định. 
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- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh:  

+ Hướng dẫn phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố ghi chép, cập nhật 

phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp, thời gian hoàn thành trước 

ngày 15/11/2021. 

+ Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong 

quá trình cập nhật phiếu. 

+ Hoàn thiện và nộp chứng từ liên quan quyết toán về Sở Lao động - TBXH 

trước ngày 25/12/2021. 

+ Thực hiện nhập thông tin vào phần mềm Cầu lao động trước ngày 30/12/2021. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH huyện, 

thành phố chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; Bảo hiểm 

xã hội các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan cập nhật thông tin về lao động 

của doanh nghiệp thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2021; nghiệm thu, rà soát làm 

sạch phiếu, tổng hợp, báo cáo số liệu và chứng từ thanh quyết toán nộp về Trung tâm 

Dịch vụ việc làm tỉnh trước ngày 20/12/2021 gồm: 

- Hợp đồng công việc và thanh lý hợp đồng công việc. 

- Biên bản nghiệm thu phiếu ghi chép thông tin cơ bản của Doanh nghiệp năm 2021 

và biểu thanh toán tiền cho điều tra viên ghi chép phiếu về lao động của Doanh nghiệp. 

- Nộp phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp. 

- Báo cáo kết quả cập nhật phiếu ghi chép cấp huyện, thành phố. 

(Phần mẫu biểu, phiếu Trung tâm Dịch vụ việc làm in, photo và phát cho các 

huyện, thành phố). 

Trên đây là nội dung triển khai thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động - 

Cầu lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc đề nghị các huyện, thành phố trao đổi với Sở Lao động - TBXH (Phòng 

Lao động- Việc làm, số điện thoại 02063.953.376) hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh, số điện thoại 02063.857.547 để phối hợp giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận:     
- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố;  

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; 

- LĐLĐ tỉnh;  

- BHXH tỉnh; 

- Lưu: VT, KHTC, LĐVL (01b). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ích Chánh 
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