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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

                   Số:            /BQL-DN  

V/v cung cấp thông tin liên quan đến 

tình hình lao động, việc làm trong 

doanh nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng 10  năm 2021 

 

                                 Kính gửi: Các Doanh nghiệp Khu công nghiệp 

 

Ban Quản lý các KCN nhận được công văn số 3920/SLĐTBXH-LĐVLTL 

ngày 07/10/2021 Sở Lao động Thương bình và Xã Hội về việc cung cấp thông 

tin liên quan đến tình hình lao động, việc làm trong doanh nghiệp để có cơ sở 

tham mưu UBND tỉnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao 

động gặp khó khăn. 

Ban Quản lý các KCN đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện cung 

cấp ngay một số nội dung sau: 

1. Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg và hiện nay (khi không còn áp dụng Chị thị 16/CT-TTg). 

2. Tác động của dịch Covid-19 đến tình hình sử dụng lao động của doanh 

nghiệp:  

+ Tổng số lao động làm việc trong doanh nghiệp trước ngày 1/5/2021. 

+ Tổng số lao động làm việc trong doanh nghiệp  hiện nay. 

+ Số lao động đang ngừng việc. 

+ Số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 

lương.  

+ Số lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/5/2021 đến nay. 

+ Tình hình thiếu hụt lao động lao động của doanh nghiệp. Nguyên nhân 

(do chưa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch nên chưa quay trở lại làm việc; 

doanh nghiệp chưa có nhu cầu trở lại hoạt động do thiếu nguyên liệu, đầu ra; 

người lao động gặp khó khăn do di chuyển giữa các địa phương; người lao động 

đã trở về quê, bỏ việc….). 

3. Việc thực hiện các biện pháp, phương án phòng, chống dịch Covid-19 

trong doanh nghiệp. Số lao động đã được tiên vắc xin (01 mũi, 02 mũi, chưa 

tiêm…). 

4.Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, 

Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ. 
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5. Khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. 

6. Kiến nghị, đề xuất trong việc thực hiện chính sách lao động, việc làm; 

hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp. 

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 

email: laodongvieclam2014@gmail.com và Ban Quản lý các KCN qua 

email:bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn  trước ngày 10/10/2021 để tổng hợp, tham 

mưu UBND tỉnh./. 

 Nơi nhận:                                                                                                  
- Như trên;  

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng Ban (để đăng tải Website Biza) 

- Lưu: VT, DN.                                               

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Lê Xá  
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