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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 
 
 

Số: 3099    /UBND-LĐTBXH 
Vv đôn đốc triển khai thu thập thông 

tin lao động của doanh nghiệp  

và Hợp tác xã năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Can Lộc, ngày  18   tháng 9 năm 2020 

                  

Kính gửi:  

 - Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 4240/UBND-VX1 ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc triển khai thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động năm 

2020 (thu thập thông tin Cung - Cầu lao động); Công văn số 1972 /SLĐTBXH-

LĐVL ngày 25/8/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng 

dẫn triển khai thu thập thông tin Cầu lao động năm 2020. 

Nhằm thu thập thông tin cơ bản về thực trạng lao động và biến động lao 

động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, làm cơ sở hoạch 

định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp thực trạng lao 

động trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và 

trình độ đào tạo, nhu cầu tuyển dụng lao động, làm cơ sở xác định định hướng 

đào tạo và bố trí nguồn nhân lực. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Giám đốc các 

doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung: 

1. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tập trung chỉ đạo tổ chức điều 

tra ghi chép thông tin về lao động của các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn 

theo chỉ đạo của UBND huyện tại Kế hoạch số 3064/KH-UBND ngày       

16/9/2020 hoàn thiện trước ngày 25/9/2020. 

2. Đề nghị Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn:  

- Bố trí lãnh đạo và cán bộ có liên quan làm việc và cung cấp thông tin 

cho các điều tra viên của các xã, thị trấn, bảo đảm đúng kế hoạch, thành phần.  

- Cung cấp các tài liệu và các thông tin, cụ thể:  

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh, bảng lương và thang bảng lương các 

tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm 2020. 

+ Thông tin định danh của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã gồm tên, địa chỉ, 

điện thoại, loại hình và mã số của người sử dụng lao động. (Zalo, FB của cán bộ 

cung cấp thông tin). 

- Loại hình DN/HTX, ngành, nghề kinh doanh chính, số lượng lao động 

đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, 
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trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật….số lượng lao động 

có nhu cầu tuyển dụng theo trình độ chuyên môn kỹ thuật. 

Nhận được Công văn đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc 

các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung 

theo văn bản này, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian đã đề ra./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Sở Lao động - TBXH; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: 

+ Bản giấy: TP không nhận được ĐT; 

+ Điện tử: Các thành phần khác. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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