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V/v báo cáo kết quả thu thập,  

xử lý thông tin thị trường  

lao động năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Hương Khê, ngày 18 tháng 9 năm 2020 

 

                                      Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

Thực hiện Văn bản 4240/UBND-VX1 ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc triển khai việc thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động năm 2020; ngày 

08/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 1485/UBND-LĐTBXH 

về việc triển khai việc thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động năm 2020; theo 

đó, ngày 07/7/2020, UBND huyện phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tập huấn, 

hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, bổ sung, cập nhật phần mềm cho cán bộ chính sách 

21/21 xã, thị trấn. Đến nay, đã hoàn thành việc rà soát cập nhật thông tin dữ liệu về 

Cung lao động như sau: 

1. Tổng hợp chung: 

- Dân số lao động từ 15 tuổi trở lên: 84.702 người; 

- Tổng số người tham gia hoạt động kinh tế: 61.263 người; 

- Tổng số lao động có việc làm: 61.205 người; (Trong đó: Nông, lâm nghiệp 

và thủy sản: 33.268 người; Công nghiệp, xây dựng: 11.005 người; Thương mại, 

dịch vụ: 16.932 người); 

- Tổng số lao động thất nghiệp: 58 người; (nam: 32 người, nữ: 26 người). 

- Tổng số người không tham gia hoạt động kinh tế: 23.438 người;  

 (Trong đó: Đang đi học: 8.890 người, Khuyết tật, ốm đau: 1.374 người, 

Khác: 13.174 người); 

2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ: 51,21%; 

3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (tiêu chí kinh tế xã hội): 63,37%; 

4. Tỷ lệ lao động có việc làm: 99,89%. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội biết, tổng hợp./. 
  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT DVVL Hà Tĩnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng NTM huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐ-TBXH. 
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