
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN KON RẪY 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX        Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

V/v triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 106/KH-UBND ngày 

16/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện trong năm 2023 

 

                              Kính gửi: 
 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 110/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 18/01/2023 

của Sở Lao động - TB&XH tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 

2521/KH-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trong năm 

2023; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động hàng năm trên 

địa bàn huyện Kon Rẫy 

UBND huyện yêu cầu cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 16/8/2022 trong năm 

2023, cụ thể như sau: 

1. Phòng Lao động - TB&XH huyện 

- Thường xuyên cập nhật thông tin cầu lao động; định kỳ hằng tháng tổng 

hợp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thu thập thông tin thị trường 

lao động trên địa bàn. 

- Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý thông tin thị trường lao động; công 

tác tổng hợp và phổ biến thông tin thị trường lao động tại cấp huyện, cấp xã theo 

quy định. 

- Tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thu thập thông tin thị trường 

lao động trên địa bàn thời điểm tháng 7/2023 và tháng 12/2023 gửi về Sở Lao 

động - TB&XH tỉnh (qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh) để tổng hợp chung, 

báo cáo theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

a) Hoàn thiện dữ liệu thị trường lao động trên địa bàn xã, thị trấn phục vụ 

công tác xây dựng các chính sách về lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân 

lực, đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội, doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã 

hội; đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung tại điểm b, mục 1, Công văn này. 

b) Đối với các xã, thị trấn đã có cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao 

động thời điểm tháng 12/2022, tiếp tục thực hiện trong năm 2023 như sau: 

- Thường xuyên thu thập thông tin đối với trường hợp những người mới 

bổ sung (người 15 tuổi, mới chuyển đến) hoặc những người có thay đổi các 
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thông tin thì tiến hành thu thập, ghi chép thông tin về cung lao động, thực hiện 

báo cáo kết quả thu thập thông tin thị trường lao động định kỳ hàng tháng (trước 

ngày 05 hàng tháng) gửi Phòng Lao động - TB&XH để tổng hợp, báo cáo theo 

quy định. 

 - Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý thông tin thị trường lao động; công 

tác tổng hợp và phổ biến thông tin thị trường lao động theo quy định. 

- Quản lý chỉ đạo Người sử dụng lao động trên địa bàn có sử dụng người 

lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp báo cáo cung cấp thông tin về 

người lao động nước ngoài làm việc theo Mẫu số 11 gửi Phòng Lao động - 

TB&XH huyện. 

- Công bố kết quả thu thập thông tin thị trường lao động hàng tháng và 

hàng năm theo đúng quy định. 

3. Các cơ quan, đơn vị: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình được giao 

tiếp tục chỉ đạo, tổ chức và thực hiện theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 

16/8/2022 của UBND huyện trong năm 2023.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Lưu: VT, LĐ (Định). 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Đinh Thị Hồng Thu 
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