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THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

Số:             /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 10 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện khảo sát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề đối với người 

 lao động trên địa bàn thành phố Cao Bằng đến năm 2023 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2568/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức thực hiện khảo sát, thống kê 

nhu cầu đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2023. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng ban hành Kế hoạch tổ chức thực 

khảo sát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng đến năm 2023 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề từ đó xác định nhu cầu đào 

tạo nghề của lao động theo từng nghề, cấp trình độ đào tạo; cập nhật kịp thời 

nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp. 

Sử dụng kết quả thống kê làm cơ sở xây dựng các giải pháp phát triển giáo 

dục nghề nghiệp, đào tạo nghề năm 2023 phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế của Thành phố. 

2. Yêu cầu 

Cập nhật đầy đủ thông tin về nhu cầu học nghề của người lao động, nhu 

cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Đảm bảo chính xác, khách quan, công khai. Thực hiện điều tra, ghi phiếu 

điều tra theo nguyên tắc phỏng vấn trực tiếp đúng theo danh sách phân bổ, 

không bỏ sót, không ghi sai hoặc thiếu nội dung điều tra đã quy định tại Phiếu 

điều tra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng: Hộ gia đình có lao động từ 15 tuổi trở lên; doanh nghiệp có 

sử dụng lao động. 

2. Nội dung điều tra, khảo sát 

- Đối với hộ gia đình: Khảo sát thực trạng về việc làm, nghề nghiệp, trình 

độ đào tạo nghề của từng lao động; nhu cầu đào tạo nghề, ngành nghề, cấp trình 

độ đào tạo (theo mẫu số 01). 
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- Đối với các doanh nghiệp: Khảo sát, xác định nhu cầu sử dụng lao động 

qua đào tạo (số lượng, cơ cấu nghề, trình độ đào tạo); khả năng đào tạo nghề tại 

chỗ của doanh nghiệp; nhu cầu đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nhu 

cầu đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động (theo mẫu số 02). 

3. Phương pháp điều tra, khảo sát 

- Tại hộ gia đình: Điều tra viên phỏng vấn trực tiếp lao động trong các hộ 

gia đình (hoặc phỏng vấn chủ hộ/người đại diện); ghi chép thông tin vào phiếu 

khảo sát và lập bảng kê danh sách hộ đã khảo sát. 

- Tại doanh nghiệp: Điều tra viên đến các doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp 

Giám đốc hoặc người đại diện (Trưởng phòng Tổ chức, người đứng đầu doanh 

nghiệp) và ghi chép thông tin vào phiếu khảo sát. 

4. Lực lượng tham gia điều tra, khảo sát 

Là đội ngũ công chức các xã, phường; Các trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân 

phố; các hội đoàn thể xóm/tổ dân phố, do UBND các xã, phường phân công. 

5. Thời gian thực hiện 

- Thời gian điều tra, khảo sát: Trong Tháng 10/2022. 

- Kết quả điều tra, khảo sát của UBND xã, phường: 

+ Chuyển toàn bộ Phiếu, Biểu tổng hợp, báo cáo gửi UBND Thành phố (qua 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội): trước ngày 05/11/2022. 

+ Hoàn thiện chứng từ thanh toán gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội tổng hợp chung toàn Thành phố để gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh: trước ngày 12/11/2022. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí chi cho điều tra viên: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh 

toán cho các đơn vị sau khi nghiệm thu kết quả điều tra khảo sát (từ Nguồn kinh 

phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 

941/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu Kế hoạch tổ chức thực hiện khảo sát, thống kê nhu cầu đào tạo 

nghề cho người lao động trên địa bàn năm 2023. 

- Hướng dẫn thực hiện công tác điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề tại 

hộ gia đình và doanh nghiệp theo Mẫu 01, Mẫu 02; Thống kê nhu cầu trên địa 

bàn toàn Thành phố theo Mẫu 04. Tiếp nhận phiếu khảo sát với tỉnh và khẩn 

trương chuyển giao phiếu khảo sát và các mẫu biểu thống kê, tổng hợp cho các 

xã, phường theo kế hoạch. 

- Giám sát việc tổ chức điều tra, rà soát của các xã, phường đảm bảo tiến độ 

và chất lượng theo yêu cầu. 
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- Kiểm tra, nghiệm thu và nộp toàn bộ phiếu khảo sát hộ gia đình, doanh 

nghiệp; bảng kê danh sách hộ đã khảo sát; danh sách doanh nghiệp đã rà soát; 

các biểu tổng hợp kết quả của cuộc điều tra, rà soát. Tổng hợp chứng từ thanh 

quyết toán kinh phí cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo thời gian 

quy định tại mục 5, phần I kế hoạch này. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Căn cứ lực lượng điều tra tại mục 4 kế hoạch này, chọn cử, phân công các 

công chức, đoàn viên, tổ trưởng/trưởng xóm thực hiện khảo sát theo mẫu phiếu và 

đảm bảo thời gian theo quy định. 

- Cung cấp thông tin, các nội dung liên quan kịp thời và đầy đủ cho các 

điều tra viên để cuộc khảo sát được thực hiện đồng bộ, đem lại hiệu quả, thông 

tin thu thập chính xác. 

- Kiểm tra toàn bộ phiếu khảo sát; tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê và 

hoàn thiện chứng từ gửi về UBND Thành phố (qua Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội) đúng thời gian quy định. 

3. Đề nghị các doanh nghiệp, hộ gia đình trong diện khảo sát 

Phối hợp với các điều tra viên được giao nhiệm vụ khảo sát, cung cấp các 

thông tin chính xác để có căn cứ mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động 

trên địa bàn, cung cấp lao động tiềm năng cho các doanh nghiệp. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện khảo sát, thống kê nhu cầu học 

nghề cho người lao động trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023. Yêu cầu 

phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, các doanh nghiệp và hộ gia đình 

trên địa bàn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TB&XH (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch TP; 

- Phòng Lao động - TB&XH TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Vũ Văn Đệ 
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