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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 
Số:            /UBND-LĐTBXH 

V/v báo cáo tình hình cắt giảm lao 

động, việc làm trong doanh nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

  
 

Mỹ Lộc, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

             Kính gửi: 

         - Phòng Lao động -TB&XH; 

      - Các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện công văn số 2649/SLĐTBXH-LĐTL ngày 23/11/2022 của Sở Lao 

động -TB&XH tỉnh Nam Định về việc báo cáo tình hình cắt giảm lao động, việc làm 

trong các doanh nghiệp. UBND huyện đề nghị phòng Lao động -TB&XH; các Doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn huyện (không thuộc Khu công nghiệp) triển khai thực hiện một 

số nội dung sau: 

 1. Các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 

Báo cáo tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong đơn vị mình (theo Đề cương 

gửi kèm công văn này). Báo cáo gửi về UBND huyện Mỹ Lộc (qua phòng Lao động - 

TB&XH) chậm nhất trước ngày 30/11/2022, đồng thời gửi bản mềm báo cáo vào địa chỉ 

email phongldtbxhmyloc@gmail.com để tổng hợp nhanh báo cáo Sở Lao động - 

TB&XH tỉnh Nam Định. 

2. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội. 

Đôn đốc, tiếp nhận, tổng hợp báo cáo tình hình cắt giảm lao động, việc làm của 

các doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo Sở Lao động - TB&XH tỉnh Nam Định kịp thời 

theo quy định. 

Để có cơ sở báo cáo Sở Lao động - TB&XH tỉnh Nam Định, UBND huyện đề 

nghị phòng Lao động - TB&XH, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện quan tâm, 

thực hiện tốt nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong các doanh nghiệp  

(Kèm theo công văn số         /UBND-LĐTBXH ngày       tháng 11 năm 2022 

của UBND huyện Mỹ Lộc) 

 

I. Thông tin chung về doanh nghiệp. 

1. Tên doanh nghiệp: ...................................................          

2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................. 

3. Loại hình DN (DN nhà nước/DN dân doanh/DN có vốn đầu tư NN: ......................... 

4. Ngành nghề SXKD chính:......................................... 

II. Tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong doanh nghiệp. 

1. Tình hình chung về lao động, việc làm trong các doanh nghiệp1 

2. Tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong doanh nghiệp2 

- Số lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng tới việc làm, trong đó: 

+ Thôi việc, mất việc làm: ............. người.  

+ Giảm giờ làm: ............... người. 

+ Ngừng việc: ...................người. 

+ Tạm hoãn HĐLĐ: ...............người. 

+ Nghỉ việc không hưởng lương: .............. người. 

+ Các hình thức khác.................... 

3. Nguyên nhân cắt giảm lao động, việc làm trong doanh nghiệp. 

4. Các giải pháp doanh nghiệp đã thực hiện trước tình hình phải cắt giảm lao động, việc 

làm. 

III. Dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh và việc tuyển dụng, sử dụng, cắt giảm 

lao động ,việc làm trong doanh nghiệp thời gian tới. 

IV. Đề xuất, kiến nghị. 

1. Đối với bộ, ngành 

2. Đối với Chính phủ 

3. Đối với cơ quan, tổ chức khác. 

 

                                           
1,Số liệu tính đến thời điểm báo cáo. 
2Số liệu tính từ ngày 01/7/2022 đến thời điểm báo cáo. 
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