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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin về Cung – Cầu lao động 

năm 2020 tại các huyện, thành phố, thị xã 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 và Kế hoạch thu thập, xử lý 

thông tin về Cung – Cầu lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 

kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp thông tin về Cung – Cầu 

lao động năm 2020 tại các huyện, thành phố, thị xã và các xã phường, thị trấn với 

các nội dung như sau. 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Kiểm tra, đánh giá tình hình thu thập, xử lý thông tin về Cung – Cầu lao động 

năm 2020 tại các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn; kịp thời bổ cứu, 

hướng dẫn các địa phương khắc phục các khó khăn, hạn chế để hoàn thành nhiệm 

vụ theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Công tác tham mưu UBND cấp huyện ban hành văn bản, kế hoạch thu thập 

thông tin về Cung lao động và Cầu lao động; 

2. Công tác tập huấn, kiểm tra, giám sát của UBND cấp huyện và Phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội về thu thập thông tin Cung - Cầu lao động tại xã, 

phường, thị trấn và quá trình nhập tin vào phần mềm. Hồ sơ bao gồm: Kế hoạch 

kiểm tra, biên bản kiểm tra; báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra. 

3. Kiểm tra kết quả nghiệm thu, tổng hợp số liệu về Cung lao động năm 2020 

của các xã, phường, thị trấn. Hồ sơ kiểm tra bao gồm: 

(1) Biên bản nghiệm thu kết quả điều tra Cung lao động của các xã, phường, 

thị trấn; 

(2) Bảng tổng hợp và danh sách hộ gia đình có thành viên hộ có thông tin 

biến động về tình trạng việc làm, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn…; 

(3) Phiếu thu thập của các thành viên hộ có thông tin biến động so với năm 

2019 (Phiếu do điều tra viên cấp xã ghi chép); 

(4) Kiểm tra xác suất tại một số hộ gia đình được cập nhật thông tin biến 

động về Cung lao động năm 2020; 

(5) Kiểm tra tình hình triển khai việc thu thập thông tin Cầu lao động tại các 

doanh nghiệp, hợp tác xã. 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

Tổ 1, bao gồm các đồng chí: 

1. Ông Đặng Văn Dũng, Trưởng phòng Lao động Việc làm - Tổ trưởng; 

2. Ông Trần Huy Giáp, Chuyên viên Phòng Lao động Việc làm - Thành viên; 
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3. Bà Nguyễn Thị Thư, Chuyên viên Phòng Lao động Việc làm – Thành viên; 

4. Ông Lương Xuân Hà - Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh; 

5. Ông Nguyễn Phước Thiện - Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh. 

Tổ 2, bao gồm các đồng chí: 

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, PGĐ TT DVVL Hà Tĩnh – Tổ trưởng; 

2. Ông Trần Văn Dũng, Chuyên viên Phòng Lao động Việc làm-Thành viên; 

3. Bà Vương Thị Thơm, Chuyên viên Phòng Lao động Việc làm-Thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Lĩnh- Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh; 

5. Ông Nguyễn Thanh Bình - Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh; 

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA 

Từ 15/10/2020 đến 30/10/2020 (có lịch kiểm tra chi tiết kèm theo) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra 

- Phối hợp với Phòng Lao động việc làm xây dựng kế hoạch và chuẩn bị hồ 

sơ, tài liệu, các điều kiện đảm bảo để thực hiện kiểm tra theo kế hoạch; 

- Thông báo lịch kiểm tra cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các 

huyện, thành phố, thị xã để chuẩn bị hồ sơ và bố trí cán bộ làm việc với Tổ kiểm 

tra, giám sát; 

- Thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch và tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo 

bằng văn bản báo cáo Ban Giám đốc Sở. 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng: Tham mưu đề xuất bố trí kinh 

phí và các điều kiện đảm bảo phục vụ các Tổ kiểm tra, giám sát.      

3. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh: Cử lãnh đạo và cán bộ, nhân viên 

tham gia các Tổ kiểm tra, giám sát . 

3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã  

Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và bố trí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên làm việc 

với Đoàn và đi kiểm tra thực tế tại cơ sở. 

Yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra; Trưởng các phòng: Lao động việc 

làm, Kế hoạch – Tài chính; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh; Phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã triển khai kịp 

thời, có hiệu quả các nội dung công việc nêu trên./. 

 

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Phòng LĐTBXH các huyện/TP/TX; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Phòng LĐVL, KH-TC, VP; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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    CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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LỊCH KIỂM TRA 

Kiểm tra việc thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin cung  

cầu lao động năm 2020 tại các huyện, thành phố, thị xã  

 (Kèm theo kế hoạch số         /KH-SLĐTBXH-LĐVL ngày       /10/2020) 
 

 

 

TT Đơn vị kiểm tra Phân công Tổ Ghi chú 

1 Huyện Thạch Hà Tổ 1  

2 Huyện Can Lộc Tổ 1  

3 Huyện Kỳ Anh Tổ 2  

4 Thị xã Kỳ Anh Tổ 2  

5 Thị xã Hồng Lĩnh Tổ 2  

6 Huyện Nghi Xuân Tổ 2  

7 Huyện Đức Thọ Tổ 1  

8 Huyện Hương Sơn Tổ 1  

9 Huyện Hương Khê Tổ 2  

10 Huyện Vũ Quang Tổ 2  

11 Thành phố Hà Tĩnh Tổ 1  

12 Huyện Cẩm Xuyên Tổ 1  

13 Huyện Lộc Hà Tổ 2  
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