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KẾ HOẠCH  
ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THÔNG TIN THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG, LAO 

ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2020 

           Thực hiện quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 7/2/2017 của UBND tỉnh 

về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 về việc ban hành sổ 

tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới kiểu mẫu 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 

22/5/2019 cuả UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao 

thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020; quyết định số 18/UBND ngày 

07/8/20 20 của Ủy ban nhân dân tỉnh hà Tĩnh về việc quy định tạm thời bộ tiêu chí 

phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

           Ủy ban nhân dân  thị trấn Đức Thọ  ban hành kế hoạch điều tra, rà soát thông 

tin thị trường lao động, lao động việc làm năm 2020 như sau: 

 I. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI ĐIỀU TRA, CẬP NHẬT. 

1. Đối tƣợng điều tra  

Là nhân khẩu có hộ khẩu thường trú, đang có việc làm trên địa bàn thị. 

Các trƣờng hợp vẫn thuộc đối tƣợng điều tra:  

(1) Những người trong độ tuổi lao động đang làm việc ở nước ngoài; 

(2) Học sinh, sinh viên, người khuyết tật, người không làm việc, người nội trợ 

cho gia đình trong tuổi lao động; 

(3) Những người trong độ tuổi lao động đi nghỉ hè, nghỉ lễ, đi công tác, đi du 

lịch trong và ngoài nước, dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, đi chữa bệnh, đi trọ 

học phổ thông … trong và ngoài nước; 

(4) Những người trong tuổi lao động thuộc lực lượng công an và quân đội về 

ăn ở thường xuyên tại hộ. 

Các trƣờng hợp không thuộc đối tƣợng điều tra: 

(1) Những người trong độ tuổi lao động rời gia đình đi làm ăn tại các tỉnh hoặc 

thành phố khác trong nước tính đến ngày 10/8/2020 đã đủ 6 tháng trở lên thì không 

thuộc đối tượng điều tra. 

(2) Những người đã rời nơi ở cũ đi làm việc hoặc cư trú ở địa phương khác 

trong nước mặc dù chưa đủ 6 tháng nhưng có ý định ở ổn định lâu dài tại nơi họ 

đang cư trú thì không thuộc đối tượng điều tra. 

2. Đơn vị điều tra 

Đơn vị điều tra là hộ dân cư (sau đây viết tắt là hộ), bao gồm cả các hộ quân 

đội và công an đang sống trong khu dân cư của thị.  

Thông thường, một hộ chỉ bao gồm những người có quan hệ ruột thịt, họ 

hàng, như vợ, chồng, con cái, bố, mẹ hoặc gia đình nhiều thế hệ. Tuy vậy, họ có thể 



có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu 

- chi chung.  

Một hộ thường sử dụng toàn bộ hay một phần của một đơn vị nhà ở, nhưng 

cũng có những hộ sống trong các lều, lán, trại, nhà trọ, khách sạn; hoặc nhà tập thể, 

doanh trại, ký túc xá, … hoặc không có nhà ở. 

Một số trƣờng hợp lƣu ý khi tiến hành điều tra: 

- Những người giúp việc gia đình, người ở trọ và những người không có quan 

hệ họ hàng cũng được tính là NKTTTT của hộ, nếu họ thường xuyên ngủ chung và 

ăn chung trong đơn vị nhà ở của hộ. 

- Công nhân, người lao động sống độc thân trong các khu nhà tập thể, lán trại 

tại các khu công nghiệp, công trường..., hoặc thuê nhà để ở thì quy ước mỗi phòng ở 

(căn hộ ở) là một đơn vị điều tra. 

3. Phạm vi điều tra 

Tổ chức điều tra trên 13 TDPcủa toàn thị. 

4. Thời điểm điều tra: 

- Thời điểm để xác định thông tin về lao động việc làm của đối tượng điều tra 

là hết ngày 10/8/2020. 

5. Thời gian tổ chức điều tra 

- Cấp TDP:  

+ Từ ngày 10/8/2020 đến 20/8/2020 hoàn thành việc điều tra, cập nhật đầy đủ 

các thông tin vào mẫu biểu theo quy định và  bàn giao dữ liệu cho ban LĐTBXH thị. 

- Cấp thị:  Hoàn thành việc nghiệm thu, tổng hợp và bàn giao dữ liệu về 

Phòng Lao động -TBXH trước ngày 10/9/2020. 

II. CÁC ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐIỀU TRA 

1. Cấp thị: Ban Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Văn hóa, đoàn thanh 

niên, Dân số - KHHGĐ, Văn phòng thống kê.  

2. Cấp TDP:  Cộng tác viên dân số. 

III. Nội dung, phƣơng pháp điều tra, thu thập, cập nhật thông tin. 

1. Điều tra thông tin hộ mới phát sinh:( Gồm các hộ năm trước bỏ sót, hộ 

mới chuyển đến, hộ mới tách) 

2. Điều tra hộ đã cập nhật những năm trƣớc, năm nay có sự biến động về 

các thông tin trong hộ nhƣ sau: 

- Cập nhật các thành viên trong hộ gia đình từ đủ 15 tuổi trở lên đã dăng ký hộ 

khẩu thường trú và tạm trú dài hạn trên địa bàn xã. 

- Đưa ra khỏi danh sách những người hết  tuổi lao động; chết, chuyển đi. 

- Cập nhật sự thay đổi về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật và 

lĩnh vực đào tạo; tình hình việc làm; từ thất nghiệp, không tham gia hoạt động kinh 

tế sang có việc làm; từ có việc làm, tham gia hoạt động kinh tế sang thất nghiệp hoặc 

từ có việc làm, thất nghiệp sang không tham gia hoạt động kinh tế; thay đổi về công 

việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, vị thế công việc, loại hình kinh tế, nguyên nhân 

không tham gia hoạt động kinh tế... 

Trên đây là kế hoạch điều tra, cập nhật lao động việc làm năm 2020. Yêu cầu 

các điều tra viên thực hiện điều tra nghiêm túc đảm bảo các nội dung, yêu cầu và 



tiến độ thời gian;  Ban Lao động - TBXH xã trên cơ sở kết quả điều tra tiến hành 

thẩm định báo cáo UBND huyện, BCĐ Đô thị văn minh theo quy định ./. 
Nơi nhận: 
- Phòng LĐ-TB&XH (B/c); 

- Chủ tịch,  PCT UBND xã; 

- Lưu: VT,LĐ. 
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		ubttductho.dt@hatinh.gov.vn
	2020-08-12T09:38:14+0700


		ubttductho.dt@hatinh.gov.vn
	2020-08-12T09:38:39+0700




