ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRỰC

Số: 595/UBND-PLĐTBXH

V/v báo cáo tình hình lao động
trong các doanh nghiệp trên địa bàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Trực, ngày 19 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Lao động TBXH, phòng Kinh tế hạ tầng;
- UBND các xã, thị trấn.
- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.
Để triển khai nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của
Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao
động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số
chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19; Văn bản số 87/UBND-VP2 ngày 12/7/2021 của UBND
tỉnh v/v triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Văn bản số
1260/SLĐTBXH-LĐTL ngày 16/7/2021 của Sở Lao động –TBXH; UBND
huyện có ý kiến như sau:
1. Giao Phòng Lao động TBXH huyện chủ trì phối hợp với phòng Kinh
tế hạ tầng, UBND các xã, thị trấn yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn báo
cáo (theo mẫu 01gửi kèm) và tổng hợp báo (theo mẫu 02/03 gửi kèm).
2. Các nội dung báo cáo yêu cầu các đơn vị triển khai nhanh nhất và gửi
về UBND huyện (qua Phòng Lao động-TBXH huyện) trước ngày 30/7/2021
và gửi về địa chỉ email pldnamtruc@gmail.com để kịp thời tổng hợp báo cáo
Sở Lao động TBXH phục vụ cho việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021
của Thủ tướng Chính phủ.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động TBXH (để b/c) ;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đ/c Chru tịch UBND huyện (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Tiến Duật

Biểu số 01 (dành cho doanh nghiệp )

BÁO CÁOTÌNH HÌNH LAO ĐỘNG
Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………………………..…………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Ngành nghề sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………………………………………………………………………
Stt

Nội dung

1

Tổng số lao động (người)
Trong đó số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc(người)
Số lao động đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất(người)

2

Tổng số lao động phải nghỉ việc. Trong đó:

Số lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động
và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị
2.1
phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14
ngày trở lên (người)
Số lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ (do đơn vị
2.2 phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền đề phòng, chống dịch COVID-19)(người)
Số lao động phải thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương(do đơn vị
2.3 phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền đề phòng, chống dịch COVID-19)(người)
Số lao động dự kiến đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử
3
tuất (nếu có)(người)
Người lập biểu

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

………………………, ngày
tháng
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Ghi chú

năm 2021

UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ..

Biểu số 02
BÁO CÁO

Tình hình lao động trên địa bàn
Tổng số lao động
Tổng số lao động tham gia
BHXH bắt buộc
(người)

Stt

Tên
Doanh
nghiệp

Tổng số
lao động
đangtạm

dừng
đóng
vào quỹ
Tổng số
Địa chỉ
hưu trí
lao
và tử
động
(người) Tháng Tháng Tháng Tháng
tuất
4

5

6

7

(người)

Tổng số lao
động bị ngừng
việc theo
khoản 3 Điều
99 Bộ luật Lao
động và thuộc
đối tượng phải
cách ly y tế
hoặc trong các
khu vực bị
phong tỏa theo
yêu cầu của cơ
quan nhà nước
có thẩm quyền
từ 14 ngày trở
lên
(người)

Tổng số lao
động phải thỏa
thuận tạm hoãn
thực hiện
HĐLĐ(do đơn

vị phải tạm
dừng hoạt
động theo yêu
cầu của cơ
quan nhà
nước có thẩm
quyền để
phòng, chống
dịch COVID19)
(người)

Tổng số lao
động phải thỏa
thuận tạm nghỉ
việc không
hưởng lương(do

đơn vị phải
tạm dừng hoạt
động theo yêu
cầu của cơ
quan nhà nước
có thẩm quyền
để phòng,
chống dịch
COVID-19)

Số lao
động dự
kiến đề
nghị tạm
dừng đóng
vào quỹ
hưu trí và
tử tuất
(nếu có)
(người)

(người)

1
2
…
Tổng
cộng

Nam Định, ngày tháng năm 2021
Người lập biểu

CHỦ TỊCH

Ghi
chú

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Biểu số 03
BÁO CÁO

Tình hình lao động trên địa bàn
Tổng số lao động
Tổng số lao động tham gia
BHXH bắt buộc
(người)

Stt

Tên
Doanh
nghiệp

Địa chỉ

Tổng số
lao
động
(người)

Tháng Tháng Tháng
4
5
6

Tháng
7

Tổng
số lao
động
đang

tạm
dừng
đóng
vào
quỹ
hưu trí
và tử
tuất
(người)

Tổng số lao
động bị ngừng
việc theo
khoản 3 Điều
99 Bộ luật Lao
động và thuộc
đối tượng phải
cách ly y tế
hoặc trong các
khu vực bị
phong tỏa theo
yêu cầu của cơ
quan nhà nước
có thẩm quyền
từ 14 ngày trở
lên
(người)

Tổng số lao
động phải thỏa
thuận tạm hoãn
thực hiện
HĐLĐ(do đơn

vị phải tạm
dừng hoạt
động theo yêu
cầu của cơ
quan nhà
nước có thẩm
quyền để
phòng, chống
dịch COVID19)
(người)

Tổng số lao
động phải thỏa
thuận tạm nghỉ
việc không
hưởng lương(do

đơn vị phải
tạm dừng hoạt
động theo yêu
cầu của cơ
quan nhà nước
có thẩm quyền
để phòng,
chống dịch
COVID-19)

Số lao
động dự
kiến đề
nghị tạm
dừng đóng
vào quỹ
hưu trí và
tử tuất
(nếu có)
(người)

(người)

1
2
…
Tổng
cộng

Nam Định, ngày tháng năm 2021
Người lập biểu

TRƯỞNG BAN

Ghi
chú

