
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 sử dụng lao động

         Hải Dương, ngày     tháng 11 năm 2022

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

Thực hiện Công văn số 982/CVL-TTQGVDVVL ngày 17/11/2022 của 
Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình sử 
dụng lao động trong các doanh nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề 
nghị các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh một số nội dung sau:

1.  Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
có liên quan đến việc sử dụng lao động trong tháng vừa qua và dự kiến trong 03 
tháng 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…)

2. Báo cáo thông tin tình hình sử dụng lao động:
- Số lao động đã cắt giảm (nếu có);
- Số lao động dự kiến cắt giảm (nếu có);
- Nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động.
 (Theo biểu mẫu gửi kèm)
3. Trường hợp cắt giảm lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý 

do kinh tế, người sử dụng lao động cần thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định 
tại Điều 42 Bộ luật Lao động. 

Vậy, đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo 
về Sở Lao động Thương binh và Xã hội chậm nhất là ngày 23/11/2022 để tổng 
hợp, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- BQL các KCN tỉnh (để 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:
Ngành nghề, lĩnh vực đang hoạt động chính: 
1. Tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có liên quan đến việc sử 

dụng lao động trong tháng vừa qua và dự kiến trong 03 tháng 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…)

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2. Thông tin tình hình sử dụng lao động

Trong đó

Nội dung Tổng số

Nhà quản 
lý

Chuyên 
môn kỹ 

thuật bậc 
cao

Chuyên 
môn kỹ 

thuật bậc 
trung

Lao động phổ thông

Số lao động đã giảm

Số lao động dự kiến 
giảm trong 3 tháng 

tới

Số lao động có nhu 
cầu tuyển dụng 

trong 3 tháng tới
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