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KẾ HOẠCH
Điều tra, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
Phần Cung lao động - năm 2020
Căn cứ Hướng dẫn số 2317/HD-SLDTBXH ngày 08/9/2020 của Sở Lao
động-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Điều tra, thu thập, lưu trữ, tổng hợp
thông tin thị trường lao động Phần Cung lao động – năm 2020
UBND huyện ban hành Kế hoạch điều tra, thu thập, lưu trữ, tổng hợp
thông tin thị trường lao động - Phần Cung lao động năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH:
Điều tra, cập nhật thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc
làm, thất nghiệp qua từng thời kỳ, địa bàn, làm cơ sở hoạch định chính sách việc
làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cung, cầu lao động.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI:
1. Đối tượng:
- Theo Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015: Đối tượng thu
thập thông tin về Cung lao động là người lao động.
- Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm: Người lao động là công dân Việt
Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu việc làm.
Như vậy, đối tượng thu thập thông tin Cung lao động: Tất cả những
người từ đủ 15 tuổi trở lên có khả năng lao động, có nhu cầu việc làm và có
tên trong Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú.
2. Phạm vi:
- Việc điều tra, thu thập thông tin được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh.
- Thực hiện việc ghi chép, cập nhật biến động thông tin tất cả các hộ gia
đình có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú có thời hạn.
III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1. Nội dung thu thập:
- Thu thập thông tin ban đầu bao gồm các thông tin về họ và tên, giới tính,
ngày tháng năm sinh, dân tộc, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật;
tình trạng việc làm, thất nghiệp hoặc không tham gia hoạt động kinh tế,... của
người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên
địa bàn, của hộ gia đình mới thành lập, chuyển đến trên địa bàn.

- Cập nhật các thông tin thay đổi so với năm trước của tất cả các thành
viên trong hộ gia đình đã được thu thập thông tin những năm trước đây (từ 15
tuổi trở lên) vào Phiếu thông tin hộ gia đình.
- Tất cả các thông tin đã được thu thập, cập nhật đúng và đầy đủ đều phải
được nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu Cung lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Lưu ý:
- Đối với các thôn/tổ có biến động về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên
gọi theo Nghị quyết số 23-24/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/02/2020 của
Hội đống nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày
31/5/2019 của Chính phủ: các thôn/tổ trưởng sắp xếp lại các Phiếu hộ gia đình
để thuận tiện việc điều tra.
2. Thời gian thực hiện dự kiến:
- Thời gian hoàn thành thủ tục, hướng dẫn: Từ 15/9/2020 đến 30/9/2020.
- Thời gian hoàn thành tổ chức tập huấn: Từ 01/10/2020 đến 15/10/2020.
- Thời gian triển khai thu thập thông tin: Từ 15/10/2020 đến 15/11/2020.
- Thời gian nhập thông tin: Hoàn thành trước ngày 15/12/2020.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức triển khai tập
huấn cho đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ lao động-TB&XH, điều tra viên (thôn
trưởng, tổ trưởng) của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- In Phiếu hộ gia đình đã có thông tin năm 2019 và phiếu trắng chuyển
đến các xã, thị trấn. Giúp UBND các xã, thị trấn thực hiện tổng hợp và báo cáo
thông tin thị trường lao động – phần Cung lao động gửi Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội (qua Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở) theo quy định.
- Kiểm tra và bàn giao Phiếu biến động thông tin hộ gia đình đến Trung
tâm Dịch vụ việc làm sau khi đã điều tra biến động.
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện nhận lại các phiếu thông
tin hộ gia đình từ Trung tâm Dịch vụ việc làm (đã được cập nhật vào cơ sở dữ
liệu) chuyển đến các xã, thị trấn quản lý và lưu giữ theo quy định (xem như là
Sổ ghi chép biến động thông tin thị trường lao động – Cung lao động)
2. UBND xã, thị trấn:
Điều tra, thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của
người lao động có tên trong Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm
vi quản lý theo quy định tại mục III Kế hoạch này này theo thôn, tổ dân phố
bằng cách phát Phiếu hộ gia đình đến từng hộ gia đình và Phiếu trắng đến các hộ
gia đình không có trong dữ liệu phiếu in; Hướng dẫn hộ gia đình ghi chép thông

tin thay đổi và thông tin hộ gia đình mới; Thu lại phiếu hộ gia đình sau khi các
hộ gia đình đã kê khai và thay đổi thông tin.
Nhận và bàn giao lại tất cả phiếu ghi thông tin hộ gia đình về UBND
huyện (qua phòng Lao động Thương binh và Xã hội) theo quy định.
Không sử dụng Sổ ghi chép biến động thông tin thị trường lao động (chỉ
sử dụng Phiếu hộ gia đình được in từ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
các huyện)
* Lưu ý: Các nội dung tổng hợp, phổ biến thông tin thị trường lao động –
phần Cung lao động thực hiện theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày
24/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu
trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Kinh phí thực hiện hoạt động điều tra, cập nhật thông tin lao động được
hỗ trợ từ dự toán 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nguồn hỗ
trợ ngân sách huyện.
Trên đây là Kế hoạch điều tra thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị
trường lao động – Phần Cung lao động năm 2020. Trong quá trình triển khai
thực hiện Kế hoạch này nếu có vướng mắc, UBND các xã, thị trấn phản ánh về
UBND huyện (qua Lao động - Thương binh và Xã hội) để được hướng dẫn
thêm./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động-TB&XH tỉnh (p/h);
- CT, PCT Lê Đức Lộc;
- Phòng LĐTBXH (t/h);
- UBND các xã, thị trấn (t/h);
- Lưu VT:
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