
 SỞ LAO ÐỘNG - TBXH TỈNH BR – VT 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TTDVVL-DVVLTTLĐ 

V/v hướng dẫn người sử dụng lao động 

thông báo tình hình biến động lao động 

hàng tháng bằng hình thức trực tuyến. 

 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 02 năm 2021. 

 

 

 Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

   

Căn cứ điều 16 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc 

làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; trong 

đó có nội dung quy định: “Trước ngày 03 hàng tháng, người sử dụng lao động 

phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với Trung tâm 

Dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc 

tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông 

báo)”. 

Thời gian qua, các doanh nghiệp đã và đang thực hiện thông báo biến động  

lao động bằng hình thức gửi văn bản giấy qua đường bưu điện. Cách thức này có 

thể đã gây ra sự bất tiện, mất nhiều thời gian của doanh nghiệp và chưa đem lại 

hiệu quả cao trong công tác quản lý và thực hiện chính sách về lao động việc làm 

của cơ quan Nhà nước có chức năng.  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện 

tốt việc thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng theo biểu mẫu 29 kèm 

theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH, đồng thời giúp Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh có cơ sở để hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm 

lao động, Trung tâm xin hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cách thực 

hiện thông báo biến động lao động hàng tháng như sau (doanh nghiệp chọn một 

trong hai cách để khai báo): 

- Cách 1: Truy cập vào đường link: https://forms.gle/SGnfC5uTcZ9XjCKv9 

để điền thông tin. 

- Cách 2: Sử dụng công cụ quét mã QR của zalo hoặc các công cụ quét mã 

QR khác, quét mã QR để điền thông tin.  

Mã QR:  

 

 

 

 

https://forms.gle/SGnfC5uTcZ9XjCKv9


 

 

2 

Thời điểm khai báo trước ngày 03 hàng tháng. 

Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thông báo tình hình 

biến động lao động hàng tháng theo đúng quy định. Thời gian bắt đầu thực hiện: từ 

tháng 3 năm 2021. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các doanh nghiệp vui lòng liên 

hệ: phòng Dịch vụ việc làm – Thị trường lao động, để được hỗ trợ xử lý. 

Điện thoại liên hệ: 02543 859 975. 

Hotline: 0987 584 963. 

Email: vieclambrvt@gmail.com. 

Trung tâm rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện của các doanh nghiệp./. 
 

Nơi nhận:                                                                         KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên (để biết và thực hiện);                                             PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                    
- GĐ TT (thay báo cáo);              
- Lưu: VT, DVVLTTLĐ.      

 

 

                                                                                    

 

        Nguyễn Thị Thùy Hương 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-02-24T14:04:29+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Nguyễn Thị Thùy Hương<huongntt@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-02-24T15:14:05+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Trung tâm dịch vụ việc làm<ttdvvl@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-02-24T15:14:06+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Trung tâm dịch vụ việc làm<ttdvvl@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-02-24T15:14:06+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Trung tâm dịch vụ việc làm<ttdvvl@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




