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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /LĐTBXH-DVVL 
V/v: báo cáo tình hình sử dụng lao động 

Đồng Nai, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 

 

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

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 thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai đề nghị các tổ chức, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Báo cáo số lao động đang làm việc tại thời điểm 30/9/2022 theo Mẫu 

số 28 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH trong thời hạn 

30 ngày kể từ thời điểm nêu trên. 

2. Trước ngày 03 hằng tháng, thông báo 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 theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-

BLĐTBXH. 

 3. Trường hợp, tổ chức, doanh nghiệp có số lao động giảm từ 50 người 

trở lên thông báo ngay với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai 

(thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh) để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời. 

4. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm báo cáo về tình hình tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp của năm trước theo Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư 

số 28/2015/TT-BLĐTBXH.  

Để thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo quy định, đề nghị các tổ 

chức, doanh nghiệp truy cập vào cổng thông tin việc làm tỉnh Đồng Nai  

http://vieclamdongnai.gov.vn để tải biểu mẫu và tham khảo thông tin hướng 

dẫn phục vụ cho công tác thống kê, báo cáo.  

http://vieclamdongnai.gov.vn/
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Báo cáo gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai (qua 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: khu phố 5, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc đề nghị liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội Đồng Nai qua số điện thoại 02513. 894 810, Email: 

thongbaovb@gmail.com để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CSLĐ; 

- Lưu: VT, TTDVVL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Dũng 
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