
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin  

và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; Thông tư số 

11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Công văn số 

222/LĐTBXH-VL ngày 31/01/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 

việc thực hiện tiểu dự án “Hỗ trợ việc làm bền vững” thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 về quản lý lao động gắn với cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ; Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin và xây 

dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về nhân khẩu học, trình độ giáo dục đào 

tạo, tình trạng việc làm, thất nghiệp và nhu cầu đào tạo, việc làm của người lao động 

từ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú tại địa bàn nơi thu thập thông tin làm cơ sở 

quản lý nguồn nhân lực, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động phục vụ công tác hoạch định chính 

sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Thông tin về người lao động được thu thập bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính 

xác, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa.  

- Thông tin, dữ liệu về người lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo các 

quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và đáp ứng yêu cầu của 

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. 
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- Tổ chức thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động gắn 

với các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức đảm bảo tính 

hiệu quả, khả thi, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI  

Tất cả những người từ đủ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú tại các xã, 

phường, thị trấn trên toàn tỉnh. 

III. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN THU THẬP 

- Năm 2023: Thực hiện đến hết ngày 01/6/2023. 

- Những năm tiếp theo: Thực hiện thường xuyên khi có thay đổi thông tin 

hoặc bổ sung. 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN 

1. Nội dung thu thập 

- Thông tin về: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; 

dân tộc; số định danh cá nhân; mã số BHXH; nơi đăng ký thường trú; nơi ở hiện tại; 

đối tượng ưu tiên. 

- Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất; trình độ chuyên môn kỹ thuật và 

chuyên ngành đào tạo. 

- Tình trạng tham gia hoạt động kinh tế (Công việc chính đang làm: Tên công 

việc; vị thế việc làm; nơi làm việc - tên, loại hình, ngành kinh tế, địa chỉ). 

- Tình trạng thất nghiệp, thời gian thất nghiệp. 

2. Hình thức thu thập 

- Thu thập thông tin theo phiếu Mẫu số 01 ban hành kèm theo Kế hoạch. 

- Khi có sự thay đổi hoặc sai sót về nội dung thông tin của người lao động thì cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thu thập thông tin tiến hành cập nhật, chỉnh sửa. 

3. Phương thức thực hiện 

3.1. Ủy ban nhân dân cấp cấp xã, phường, thị trấn chỉ đạo cán bộ chuyên trách 

về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội phối hợp với các thành viên trong tổ 

công tác triển khai Đề án 06 cấp xã tiến hành thu thập thông tin theo Mẫu số 01; 

kiểm tra, rà soát kết quả thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin; tổng hợp 

báo cáo theo biểu Mẫu số 2a, 2b gửi về Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (qua 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). Thời gian gửi báo cáo 06 tháng trước 

ngày 15/7, 01 năm trước ngày 15/12 hằng năm. 

- Đối với thông tin ban đầu: Sử dụng toàn bộ số phiếu 01 đã thu thập theo Kế 

hoạch số 1907/KH-LĐTBXH ngày 14/9/2022 của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội về thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động và xây dựng cơ sở dữ liệu 

về người lao động.  
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- Năm 2023: Trên cơ sở số phiếu thu thập thông tin theo Kế hoạch số 

1907/KH-LĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã chỉ 

đạo bộ phận chuyên môn rà soát, bổ sung đầy đủ phiếu thu thập thông tin về người 

lao động (đối với người từ đủ 15 tuổi trở lên tại thời điểm thu thập) đảm bảo đầy đủ 

theo dữ liệu quản lý dân cư trên địa bàn. Thời gian thực hiện từ ngày 01/4 đến hết 

ngày 01/6/2023. Trong ngày 02/6/2023, chuyển toàn bộ số phiếu thu thập thông tin 

về người lao động về Công an xã để tiến hành nhập dữ liệu vào phần mềm. 

- Những năm tiếp theo: UBND cấp xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường 

xuyên thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin đối với những 

trường hợp có thay đổi thông tin hoặc phát sinh mới chuyển cho Công an cấp xã cập 

nhật vào phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

3.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, 

tổng hợp thông tin người lao động đảm bảo theo quy định. 

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát kết quả 

thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin từ các xã, phường, thị trấn; tổng 

hợp báo cáo theo Biểu số 2c gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời 

gian gửi báo cáo 06 tháng trước ngày 20/7, 01 năm trước ngày 20/12 hằng năm. 

3.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát kết quả thu thập, 

cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin; tổng hợp theo biểu Mẫu số 02, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

V. CẬP NHẬT DỮ LIỆU, LƯU TRỮ, QUẢN LÝ THÔNG TIN 

1. Cập nhật dữ liệu  

- Năm 2023: Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã triển khai nhập toàn bộ 

phiếu thông tin người lao động vào dữ liệu phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư (Theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Công an). Thời gian thực hiện 

từ ngày 03/6/2023 đến ngày 15/7/2023. 

- Những năm tiếp theo: Trên cơ sở thông tin điều chỉnh, phát sinh do UBND 

xã cung cấp, thường xuyên cập nhật bổ sung dữ liệu vào phần mềm trên hệ thống cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo kịp thời, chính xác theo quy định. 

2. Lưu trữ, quản lý thông tin 

Cơ quan, tổ chức và cá nhân được giao thu thập thông tin thị trường lao động 

có trách nhiệm lưu trữ thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo 

quản hồ sơ, tài liệu trong các hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cụ thể: 

2.1. Ủy ban nhân dân cấp xã phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên 

trong tổ triển khai Đề án 06 cấp xã lưu trữ đầy đủ phiếu thu thập thông tin người lao 

động và các hồ sơ liên quan đảm bảo theo quy định. 
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2.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

phối hợp với Công an cùng cấp) quản lý thông tin, dữ liệu người lao động trên địa 

bàn huyện. 

2.3. Công an tỉnh: Lưu trữ toàn bộ dữ liệu đã cập nhật vào phần mềm, thực 

hiện quản lý dữ liệu theo đúng quy định của pháp luật. 

2.4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trên cơ sở dữ liệu do Công an 

tỉnh cung cấp thực hiện lưu giữ thông tin về người lao động của địa phương phục vụ 

cho công tác phân tích, dự báo thị trường lao động và công tác tham mưu cho UBND 

tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

(Có mẫu phiếu điều tra, mẫu biểu báo cáo kèm theo). 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Giai đoạn 2023-2025 sử dụng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, những năm tiếp theo căn cứ tình hình 

ngân sách UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn kinh phí thực hiện. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo trong quá trình tổ chức 

thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người 

lao động. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thu thập, cập nhật thông tin 

thị trường lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan.  

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông 

tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn tỉnh. 

- Quản lý thông tin, dữ liệu thông tin người lao động trên địa bàn tỉnh. 

- Tổng hợp, báo cáo, công bố thông tin thị trường lao động theo quy định và 

báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Công an tỉnh 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị có liên quan 

triển khai kế hoạch này. 

- Chỉ đạo Công an cấp xã triển khai nhập dữ liệu đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. 

- Đình kỳ hằng năm chuyển dữ liệu thông tin về người lao động về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 20/7 - đối với dữ liệu 06 tháng, trước 

ngày 20/12 - đối với dữ liệu của năm) để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, đồng thời phối hợp cung cấp các thống kê, báo cáo tình hình 

biến động của người lao động phục vụ công tác quản lý khi có yêu cầu.  
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3. Sở Tài chính: Phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp 

để thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hằng năm theo đúng quy định của 

pháp luật và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương; Hướng dẫn các cơ 

quan đơn vị quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được giao đảm bảo đúng quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, 

đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền về kế hoạch thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng 

hợp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động. 

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng 

hợp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong 

tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.  

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá, chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội tổng hợp báo cáo theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền. 

* Trong thời gian thực hiện kế hoạch này, nội dung thu thập thông tin về người 

lao động theo Kế hoạch số 1907/KH-LDDTBXH ngày 14/9/2022 của Sở Lao động-

TB&XH không triển khai thực hiện.  

Trên đây là kế hoạch thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông 

tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, yêu cầu 

các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định; trong 

quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho 

phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Bộ LĐ-TB&XH (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh (ông Hưng); 

- UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH; 

- Các sở, ngành tại Mục VII Kế hoạch; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- LĐVP (ông Thất); 

- Lưu: VT, VXNV(H). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Phạm Duy Hưng 
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