
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

Số:          /SLĐTBXH-LĐ 
 

        Tuyên Quang, ngày        tháng 6 năm 2022 

V/v phối hợp triển khai, thực hiện 
Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 25/01/2022 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội 

 

 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; 
  Thông tin và Truyền thông; Tài chính; 

- Công an tỉnh; 
- Cục thuế tỉnh;  

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 1903/UBND-THVX ngày 27/5/2022 của UBND 
tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

25/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Để thực hiện đánh giá hiện trạng và xây dựng Kế hoạch thu thập, lưu trữ, 
tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, 
thành phố (tại mục Kính gửi) phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin, số liệu (có chia đến huyện, thành phố 
hoặc theo loại hình đối tượng tham gia) theo mục 2.1, 2.2, 2.6, 2.7 Văn bản số 

1903/UBND-THVX ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh đồng gửi Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội và UBND huyện, thành phố trước ngày 10/6/2022 để 

phục vụ công tác rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch thu thập, 
lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp thực hiện nội dung 2.3 Văn 
bản số 1903/UBND-THVX ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh; thông tin gửi về 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/6/2022 để đưa vào nội 

dung kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.  

3. Công an tỉnh phối hợp, kịp thời chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc kịp 

thời hỗ trợ nội dung 2.5 Văn bản số 1903/UBND-THVX ngày 27/5/2022 của 
UBND tỉnh trong quá trình các xã, các huyện triển khai thực hiện Thông tư số 

01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 
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4. Sở Tài chính phối hợp, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch thu 
thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh.  

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  

- Chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng thông tin thị 

trường lao động giai đoạn 2016-2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 theo các 
nội dung tại mục 2.8 Văn bản số 1903/UBND-THVX ngày 27/5/2022 của 

UBND tỉnh.  

- Thống kê rà soát thông tin, số liệu về cung - cầu lao động, đảm bảo 
thông tin tối thiểu theo mẫu biểu đính kèm. 

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng giai đoạn 2016 - 2021 và kế 
hoạch năm 2022 gửi về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tổng hợp, dự thảo kế hoạch) trước ngày 30/6/2022. 

(Có Văn bản số 1903/UBND-THVX của UBND tỉnh  và Thông tư                 

số 01/2022/TT-BLĐTBXH kèm theo) 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn 

vị chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng LĐTBXH huyện, thành phố; 
- Trung tâm DVVL; 
- Lưu VT, LĐ (Huệ). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Quốc Cường 
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