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V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thu 

thập,  lưu trữ, tổng hợp thông tin thị 

trường lao động của UBND tỉnh 

   Đình Lập, ngày          tháng 4 năm 2022 

 
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Căn cứ Công văn số 494/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 07/4/2022 của 

sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thu thập, 

lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động của UBND tỉnh. 

 Sau khi nghiên cứu dự thảo “Kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp 

thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” UBND huyện Đình 

Lập cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo Kế hoạch và tham gia góp ý 

một số nội dung như sau: 

1. Tại phần IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY TRÌNH THU 

THẬP THÔNG TIN, mục 1, ý d: Lực lượng tham gia thu thập 

- Góp ý sửa thành: Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn căn cứ vào quy mô đối 

tượng điều tra ở các thôn bản, khối phố thành lập tổ điều tra. Điều tra viên là cán bộ 

các ngành, đoàn thể, công chức cấp xã và tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng thôn. 

- Giải thích: Vì nếu chỉ ghi “Điều tra viên là cán bộ đoàn thanh niên, phụ 

nữ, cán bộ văn hóa xã, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng thôn,...” thì khi thực 

hiện, cấp xã, thị trấn sẽ rất khó để huy động thêm lực lượng cán bộ, công chức khác 

tham gia vì không nằm trong lực lượng tham gia thu thập theo Kế hoạch. 

2. Tại phần IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY TRÌNH THU 

THẬP THÔNG TIN, mục 2, ý c: Phương thức thực hiện 

Nội dung: Ủy ban nhân dân cấp huyện cử điều tra viên hướng dẫn, đôn 

đốc, thu thập thông tin theo phiếu Mẫu số 01/PLI và Mẫu số 02 từ người sử dụng 

lao động trên địa bàn (trừ người sử dụng lao động trong khu Công nghiệp, Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn); kiểm tra, xác nhận thông tin và tổng hợp 

kết quả theo biểu Mẫu số 5a, Mẫu số 5b gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

- Góp ý sửa thành: Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn cử cán bộ, công chức 

hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng lao động trên địa bàn (trừ người sử dụng lao 

động trong khu Công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn) thu 

thập thông tin theo phiếu Mẫu số 01/PLI và Mẫu số 02 gửi về UBND cấp huyện 

(qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc)  kiểm tra, xác nhận thông 

tin và tổng hợp kết quả theo biểu Mẫu số 5a, Mẫu số 5b gửi về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 
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3. Tại phần IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY TRÌNH THU 

THẬP THÔNG TIN, mục 2, ý d: Lực lượng tham gia thu thập 

Nội dung: Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ quy mô đối tượng điều tra 

thành lập Tổ điều tra. Điều tra viên là cán bộ thuộc các phòng chức năng (Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, Kinh tế hạ tầng, Bảo hiểm xã 

hội,..), Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và công chức cấp xã,...  

- Góp ý sửa thành: Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn căn cứ vào quy mô 

đối tượng điều tra điều tra trên địa bàn cử cán bộ, công chức chuyên môn làm 

điều tra viên. 

- Giải thích: Phần thu thập thông tin Cầu lao động nên chuyển cho cấp xã, 

thị trấn trực tiếp thu thập thông tin (sử dụng luôn Tổ điều tra phần Cung lao 

động để thực hiện) vì cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp ở cơ sở sẽ thuận lợi hơn 

trong việc đi lại, nắm rõ thông tin số người sử dụng lao động trên địa bàn, khi 

triển khai thực hiện hiệu quả sẽ cao hơn là sử dụng cán bộ, công chức các phòng 

chuyên môn cấp huyện thực hiện.  

Cấp huyện không cần thiết phải thành lập tổ điều tra và sử dụng cán bộ, 

công chức các phòng như (Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao 

động, Kinh tế hạ tầng, Bảo hiểm xã hội...) làm điều tra viên. Thực tế kinh nghiệm 

từ các cuộc điều tra khác cho thấy, khi sử dụng công chức các ngành, các phòng 

khác tham gia thì cơ bản vẫn là phòng chuyên môn thực hiện. 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng kính gửi Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện;    

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT;                                                                                 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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