
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /SLĐTBXH-LĐVL
V/v báo cáo tình hình cắt giảm lao 
động, việc làm trong doanh nghiệp

         Hải Dương, ngày     tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21/11/2022 Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 
4547/SLĐTBXH-LĐVL về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động. Tuy nhiên, 
để thực hiện đáp ứng yêu cầu mới và ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội tại Công văn số 4799/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 23/11/2022 về 
việc báo cáo tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong doanh nghiệp, Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn 
tỉnh tiếp tục báo cáo một số nội dung sau:

1. Báo cáo về tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong các doanh 
nghiệp theo Phụ lục gửi kèm.

2. Dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh và việc tuyển dụng, sử dụng, 
cắt giảm lao động việc làm trong doanh nghiệp thời gian tới; đồng thời đề xuất 
giải pháp để tháo gỡ với các bộ, ngành, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức TW 
và địa phương.

Đây là nội dung quan trọng để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội, UBND tỉnh làm cơ sở đề xuất các giải pháp tiếp theo về vấn đề 
lao động, việc làm. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh quan 
tâm thực hiện và gửi báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội chậm nhất 
là ngày 25/11/2022./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- LĐLĐ tỉnh;                 (để 
- BQL các KCN tỉnh;   phối hợp)
- Giám đốc; PGĐ Trình;
- Lưu: VT; LĐVL. 

 KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Bùi Quốc Trình



PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Công văn số         /SLĐTBXH-LĐVL ngày     /11/2022 của

 Sở Lao động Thương binh và Xã hội)

Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Loại hình doanh nghiệp (đánh dấu x vào ô lựa chọn):
 Doanh nghiệp nhà nước           Doanh nghiệp dân doanh         Doanh nghiệp FDI
 Ngành nghề, lĩnh vực đang hoạt động chính (dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện 

tử, cơ khí, ngành nghề khác) (đánh dấu x vào ô lựa chọn): 
          Dệt may                   Da giày               Chế biến gỗ         
          Điện tử                     Cơ khí                 Ngành nghề khác  
1. Tình hình chung về lao động, việc làm trong doanh nghiệp (Số liệu tính đến 

thời điểm báo cáo):
- Tổng số lao động:
- Tình hình lao động, việc làm tại doanh nghiệp (Việc ký kết đơn hàng; mở 

rộng/thu hẹp sản xuất; thay đổi cơ cấu, công nghệ sản xuất; ảnh hưởng của lý do 
kinh tế hoặc lý do khác):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Nguyên nhân, tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong doanh nghiệp (số liệu 
từ 01/7/2022 đến thời điểm báo cáo)

- Nguyên nhân cắt giảm lao động, việc làm: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

- Tình hình cắt giảm lao động, việc làm:

Trong đó

Nội dung
Nhà quản lý

Chuyên môn 
kỹ thuật bậc 

cao

Chuyên 
môn kỹ 

thuật bậc 
trung 

Lao động 
phổ thông

Số lao động 
bị ảnh 

Thôi việc 



Mất việc làm

Giảm giờ làm

Ngừng việc

Tạm hoãn HĐLĐ

Nghỉ việc không 
hưởng lương

Các hình thức khác

hưởng tới 
việc làm

Tổng số

3. Các giải pháp đã thực hiện trước tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong 
doanh nghiệp (Xây dựng phương án sử dụng lao động, trả trợ cấp thôi việc, mất việc 
làm, trả lương ngừng việc, hỗ trợ khác ….):

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. Dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh và việc tuyển dụng, sử dụng, cắt giảm 
lao động việc làm trong các doanh nghiệp trong thời gian tới trên địa bàn:

- Dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới (Việc ký kết đơn hàng; 
mở rộng/thu hẹp sản xuất; thay đổi cơ cấu, công nghệ sản xuất; ảnh hưởng của lý do 
kinh tế hoặc lý do khác):

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

- Dự báo tình hình tuyển dụng, tình hình cắt giảm lao động:

Trong 3 tháng tới Dự kiến trong năm 2023

Nội dung

Nhà 
quản lý

Chuyên 
môn kỹ 

thuật 
bậc cao

Chuyên 
môn kỹ 

thuật bậc 
trung

Lao 
động 
phổ 

thông

Nhà 
quản lý

Chuyên 
môn kỹ 

thuật 
bậc cao

Chuyên 
môn kỹ 

thuật bậc 
trung

Lao động 
phổ thông



Tình hình 
tuyển 
dụng

Tình hình 
cắt giảm 
lao động, 
việc làm

5. Đề xuất, kiến nghị đối với:
- Chính phủ:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

- Các bộ, ngành:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

- UBND tỉnh: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

- Sở Lao động TBXH, LĐLĐ tỉnh, BQL các KCN tỉnh: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

- Các cơ quan, tổ chức khác: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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