U B N D TỈN H A N G IA N G
S Ở LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ XÃ HỘI
An Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2016
Số: 454 /SLĐTBXH-LĐỴL-ATLĐ-BHXH
V/v thông báo ban đầu về số lao động làm
việc tại doanh nghiệp kể từ ngày 01/4/2016
và tình hình biến động lao động
làm việc hàng tháng

Kính gửi: Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang
Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư
số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã tổ chức triển khai và hướng
dẫn cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh An
Giang thực hiện các quy định về bảo hiểm thất nghiệp. Từ thời điểm 01/10/2015 đến nay,
nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện
tốt việc thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang về số lao động đang làm
việc tại doanh nghiệp và tình hình biến động lao động tại doanh nghiệp. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đề nghị các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc
làm An Giang về số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp kể từ ngày 01/4/2016 và
tình hình biến động lao động làm việc tại doanh nghiệp hàng tháng như sau:
1. Thông báo về số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp
Các doanh nghiệp phải thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang về
số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01/10/2015 theo Mẩu số 28 ban hành kèm
theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nêu
trên.
Đối với doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/10/2015 thì trong thời hạn 30 ngày kể
từ ngày thành lập phải thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang về số lao
động làm việc tại doanh nghiệp theo Mâu sô 28 ban hành kèm theo Thông tư sô
28/2015/TT-BLĐTBXH.
Trường hợp các doanh nghiẽp hoạt động trước thời điểm 01/10/2015 và các doanh
nghiệp thành lập sau thời điểm ngày 01/10/2015 mà chưa thưc hiên thông báo với Trung
tâm Dịch vụ việc làm An Giang về số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, thỉ bắt
buôc doanh nghiêp phải thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang kể tử ngày
01/4/2016 theo M au số 28 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Thông báo về tình hình biến động lao động hàng tháng
Trước ngày 03 hàng tháng (tính theo tháng dương lịch của tháng liền kề trước thời
điểm thông báo), doanh nghiệp phải thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang
về tình hình biến động lao động làm việc tại doanh nghiệp (nếu có) theo M ầu số 29 ban
hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH.
Trường hợp doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay bằng
văn bản với Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang để được hỗ trợ, tư vấn các chính sách
có liên quan cho doanh nghiệp và người lao động được kịp thời.
3. Thông báo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm (tính theo
năm dương lịch)
Trước ngày 15 tháng 01 của năm sau, doanh nghiệp phải báo cáo cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội An Giang về tình hình tham gia bảo hiếm thất nghiệp của năm
theo M ẩu số 33 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH.
4. Hình thức thực hiện thông báo
Các doanh nghiệp thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang bằng một
trong hai hình thức là: Thông báo bằng văn bản giấy hoặc thông báo trực tuyến trên cống
Thông tin việc làm tại địa chỉ www.qlld.vieclamvietnam.gov.vn.
a) Đối với hình thức thông báo bằng văn bản giấy: Doanh nghiệp phải truy cập vào
Cổng Thông tin việc làm An Giang tại địa chỉ www.vlangiang.vieclamvietnam.gov.vn để
tải mẫu số 28, 29, 33 và xem hướng dẫn để điền đầy đủ thông tin vào mẫu thích hợp. Sau
đó, gửi văn bản thông báo (theo mẫu số 28, mẫu so 29) trực tiếp hoặc gửi bưu điện cho
Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang theo địa chỉ: số 77, đường Tôn Đức Thắng,
phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; gửi báo cáo (theo mẫu số 33)
về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang theo địa chỉ: sô 50B, đường Lỷ
Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
b) Đối với hình thức thông báo trực tuyến qua mạng: Doanh nghiệp truy cập tại địa
chỉ www.qlld.vieclamvietnam.gov.vn trên cống Thông tin việc làm, các doanh nghiệp
sau khi thông báo về số lao động đang làm việc tại cơ quan, đơn vị kể từ ngày 01/4/2016
sẽ được Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp một tài khoản đế thực hiện thông báo trực
tuyến. Sau đó, doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ www.qlld.vieclamvietnam.gov.vn trên
Cổng Thông tin việc làm và đăng nhập thông tin bằng tài khoản được cung câp và thực
hiện cập nhật trực tuyến về tình hình biến động lao động của doanh nghiệp mình.
5. Trách nhiệm của doanh nghiệp và quyền lợi khi thực hiện việc thông báo về
lao động của đơn vị
Các doanh nghiệp phải chấp hành đúng quy định về thông báo số lao động đang làm
việc tại đơn vị kê từ ngày 01/4/2016 và tình hình biên động lao động hàng tháng (nêu có)
sẽ được hưởng các quyền lợi:
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- Được bảo mật về dữ liệu thông báo số lao động đang làm việc tại đơn vị kế từ ngày
01/4/2016 và tình hình biến động lao động làm việc hàng tháng tại đơn vị.
- Được cung cấp thông tin thị trường lao động và dự báo nguồn nhân lực tỉnh An
Giang định kỳ hàng quỷ.
- Được cung cấp các công cụ thống kê, tổng hợp nhằm quản lý tốt lực lượng lao
động tại cơ quan, đơn vị, các công cụ này được tích hợp trực tiếp trong phần mềm địa chỉ
www.qlld.vieclamvietnam.gov.vn.
- Được ưu tiên cung ứng lao động và mời tham gia các hoạt động giao dịch việc làm.
6. Việc xử lý khi các doanh nghiệp không thực hiện thông báo lao động.
Các doanh nghiệp không thực hiện đúng theo quy định về thông báo số lao động
đang làm việc tại thời điểm ngày 01/10/2015 và tình hình biến động lao động hàng tháng
sẽ bị xử phạt theo Khoản 3, Điều 27, Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013
của Chính phủ quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm
xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
7. Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang theo dõi, đánh giá, tổng họp tình
hình, kết quả thực hiện các quy định nêu trên của các doanh nghiệp và báo cáo định kỳ về
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh
trực tiếp hoặc qua điện thoại số (076) 3857.604 (Phòng Lao động - Việc làm - An Toàn
lao động - Bảo hiểm xã hội); điện thoại số (076) 3831.123 (Phòng Thông tin thị trường
lao động) hoặc băng thư điện tử (e-mail) theo địa chỉ: phongttttag@gmail.com đê được
hướng dẫn thêm.
Rất mong các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

Noi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐ-TBXH (báo cáo);
- UBND tỉnh An Giang (báo cáo);
- Phòng LĐ-TBXH cấp huyện (để biết);
- Trung tâm DVVL An Giang (thực hiện);
- Lưu: VT, p. LĐVL-ATLĐ-BHXH.
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