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KẾ HOẠCH 

Thu thập, lƣu trữ, tổng hợp thông tin thị trƣờng lao động giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn huyện Cẩm Thủy 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao 

động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025. UBND huyện Cẩm 

Thủy ban hành Kế hoạch Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động 

giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện Cẩm Thủy như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Xác định thông tin cơ bản, chính xác về cầu lao động của các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động, biến động lao động theo nghề, trình 

độ đào tạo, nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để định hướng đào tạo và bố trí hợp 

lý nguồn nhân lực. 

 - Xác định thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng cung lao động gồm: 

thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và không tham gia hoạt động kinh tế làm 

cơ sở quản lý nguồn nhân lực; đề xuất các chính sách về lao động, việc làm, phát 

triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động; 

 - Xác định thông tin cơ bản về lao động trên địa bàn huyện đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng nhằm quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao 

động, định hướng đào tạo và giải quyết việc làm. 

 2. Yêu cầu 

 - Việc ghi chép thông tin cung, cầu lao động phải đảm bảo tính khách quan, 

trung thực, đúng sự thật, không điền thông tin sai lệch hoặc không đảm bảo độ 

chính xác.  

 - Thông tin thu thập được xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời số 

người bước vào - ra khỏi tuổi lao động, số người trong tuổi lao động và biến động 

về lao động, tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình, cũng như sự 

biến động tăng, giảm lao động theo trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong 

các doanh nghiệp, tổ chức.  

 - Người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp trung 

thực, đầy đủ các thông tin theo quy định. 

  



 II. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI 

 1. Đối tƣợng 

 - Đối tượng thu thập thông tin về Cung lao động là công dân Việt Nam trên 

địa bàn huyện từ đủ 15 tuổi trở lên. 

 - Đối tượng thu thập thông tin về Cầu lao động là các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. 

 - Người lao động trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. 

 2. Phạm vi 

 - Cung lao động: Việc thu thập thông tin được tiến hành trên phạm vi toàn 

huyện. Thực hiện việc ghi chép, cập nhật biến động thông tin tất cả các hộ gia 

đình, hộ tập thể đã đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú trên địa bàn huyện.  

 - Cầu lao động: 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thuê mướn, sử 

dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc các thành phần kinh tế đã đăng ký và 

đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện.  

 - Toàn bộ người lao động trên địa bàn huyện đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng. 

 III. NỘI DUNG THU THẬP, CẬP NHẬT THÔNG TIN 

 1. Thu thập, cập nhật thông tin về cung lao động 

  - Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm 

sinh, dân tộc.  

 - Trình độ giáo dục phổ thông.  

 - Trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo.  

 - Đang tham gia hoạt động kinh tế:  

 + Đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị trí việc làm, công 

việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế;  

 + Đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc 

chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp.  

 - Không hoạt động kinh tế theo lý do.  

 2. Thu thập thông tin về cầu lao động  

 - Thông tin định danh gồm: tên, địa chỉ, loại hình và mã số của người sử 

dụng lao động. 

  - Ngành, nghề kinh doanh chính. 

  - Tổng số người làm việc; trong đó tách riêng lao động trực tiếp và lao động 

nữ. 

  - Số người đã ký hợp đồng lao động.  

  - Trình độ học vấn phổ thông.  

  - Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất.  

  - Lĩnh vực giáo dục - đào tạo.  



  - Nhóm nghề chính.  

  - Tiền lương.  

  - Số lao động có nhu cầu tuyển dụng theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 

 3. Thu thập thông tin về ngƣời lao động tỉnh Thanh Hóa đi làm việc ở 

nƣớc ngoài theo hợp đồng  

 - Nhân khẩu học gồm các thông tin về: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm 

sinh, quê quán, hộ chiếu. 

  - Việc làm tại nước ngoài gồm các thông tin về: thời hạn hợp đồng, thời 

gian xuất cảnh, ngành nghề, địa chỉ làm việc.  

 - Thời gian về nước, nguyên nhân. 

 IV. THỜI ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THU THẬP 

 1. Thông tin cung – cầu lao động 

 - Thời điểm thu thập thông tin: 01/4/ hàng năm. 

 - Thời gian thu thập thông tin là 60 ngày, bắt đầu từ thời điểm thu thập.  

 2. Thông tin về ngƣời lao động trên địa bàn huyện đi làm việc ở nƣớc 

ngoài theo hợp đồng 

 Thời gian thu thập thực hiện theo quy định của Luật người lao động Việt 

Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng. 

 V. PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Thông tin về cung lao động 

 - Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện những việc sau:  

 + Thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao 

động đã đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản 

lý theo thôn, bản, tổ dân phố vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần 

Cung lao động. Sau đó, những hộ có biến động thông tin hoặc phát sinh mới được 

ghi chép lại sang biểu cập nhật thông tin thay đổi (A3).  

 + Nộp biểu cập nhật thông tin thay đổi (A3) phục vụ việc thu thập thông tin 

Cung lao động theo kế hoạch về UBND huyện (qua Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo 

quy định. 

 2. Thông tin về cầu lao động 

 - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn tổ chức thực hiện những việc sau:  

 + Ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử 

dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương vào Phiếu 

ghi chép thông tin về lao động;  

 + Nhận và bàn giao Phiếu ghi chép thông tin về lao động phục vụ việc thu 

thập, nhập thông tin Cầu lao động về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo 

quy định. 



 3. Thông tin về ngƣời lao động Thanh Hóa đi làm việc ở nƣớc ngoài 

theo hợp đồng 

  Phương thức thực hiện, biểu mẫu thu thập, thực hiện theo quy định của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản 

hướng dẫn theo quy định. 

 VI. LƢU TRỮ, QUẢN LÝ THÔNG TIN THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG 

 1. Lƣu trữ thông tin thị trƣờng lao động 

 UBND các xã, thị trấn lưu trữ sổ Cung lao động. 

 2. Quản lý cơ sở dữ liệu thị trƣờng lao động 

 UBND các xã, thị trấn, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu 

cho UBND huyện trong việc quản lý, bảo mật thông tin của người lao động, người 

sử dụng lao động được ghi chép. 

 VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 - Kinh phí phục vụ cho công tác thu thập, cập nhật, lưu trữ, tổng hợp thông 

tin thị trường lao động trên địa bàn huyện thực hiện theo định mức quy định tại Kế 

hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về 

việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 2021- 2025. 
 VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội 

 - Xây dựng phương án, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thu thập, cập nhật 

thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện, phối hợp với Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên. 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành và các đơn vị có liên quan thực 

hiện kiểm tra, giám sát trong quá trình thu thập, cập nhật thông tin cung lao động. 

 - Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành thu thập, cập nhật 

thông tin Cầu lao động trên địa bàn huyện. 

 - Tham mưu cho UBND huyện trong việc tổng hợp, báo cáo, công bố thông 

tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền. 

 2. Phòng Tài chính – KH 

 Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng 

dự toán kinh phí chi cho hoạt động thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường 

lao động giai đoạn 2021 – 2025 và hàng năm. 

 Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn sử dụng kinh phí cho hoạt động thu thập, 

lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động đảm bảo theo quy định. 

 3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch  

 Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính 



quyền và của người dân về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa việc thu thập, lưu 

trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện. 

 4. UBND các xã, thị trấn  

 - Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu việc thu thập, cập nhật thông tin thị 

trường lao động.  

 - Thu thập, cập nhật thông tin cung lao động trên địa bàn thuộc phạm vi 

quản lý.   

 - Quản lý, lưu trữ sổ Cung lao động;  

 - Thu thập, cập nhật thông tin về người lao động trên địa bàn thuộc phạm vi 

quản lý đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

 - Kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo 

quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

 Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ được giao; yêu cầu các phòng, ngành, các 

đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo theo 

quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về 

UBND huyện (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, đề 

xuất, báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh xem xét giải 

quyết./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Website huyện; 

- Lưu VT; LĐTBXH, 

                                           KT. CHỦ TỊCH 

                                           PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                       Trần Đức Hùng 
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