
 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

Số:        /SLĐTBXH-LĐVLGDNN Trà Vinh, ngày         tháng      năm 2022 

V/v phối hợp khảo sát nhu cầu đào 

tạo nghề cho lao động tại doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

 

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Công thương; 
- Ban Quản lý khu kinh tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH –UBND ngày 18/7/2022 của Uỷ ban nhân dân dân 
tỉnh về khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao chỉ số PCI năm 2022 và các 

năm tiếp theo.  

Để có cơ sở nắm thực trạng về đánh giá của lãnh đạo doanh nghiệp về chỉ số 

Đào tạo lao động theo tiêu chí của VCCI trong các loại hình doanh nghiệp (có quy 
mô lao động từ 20 trở lên) qua Phiếu khảo sát doanh nghiệp (đính kèm). Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế, Ủy ban nhân dân 

huyện, thị, thành phố phối hợp thực hiện như sau: 

1. Ban Quản lý khu kinh tế phối hợp gửi Phiếu khảo sát doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.   

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội, Trung tâm GDNN-GDTX lựa chọn các doanh nghiệp trên địa bàn 
và gửi trực tiếp Phiếu khảo sát doanh nghiệp đến cụ thể từng doanh nghiệp. 

3. Thời gian thực hiện khảo sát đến hết ngày 15/10/2022. Sau khi hoàn thành, 
đề nghị gửi Phiếu khảo sát doanh nghiệp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

(qua Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp) chậm nhất trước ngày 
20/10/2022 để tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Các đơn vị có thể thực hiện việc qua đường link địa chỉ dưới đây: 
https://forms.gle/YqADa763ecjEHvWQ7  

Đề nghị các cơ quan, ban ngành quan tâm thực hiện và trân trọng cám ơn sự 

phối hợp của Quý lãnh đạo doanh nghiệp./. 
 

Nơi nhận:                                                                             

- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Công thương (p/h); 
- BGĐ Sở (b/c); 

-  P. LĐTBXH cấp huyện (p/h ); 
- Lưu: VP, P.LĐ,VLGDNN.    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Dương Quang Ngọc 
 

https://forms.gle/YqADa763ecjEHvWQ7


 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP  

(Về đánh giá chỉ số PCI về đào tạo lao động theo tiêu chí của VCCI)  

(Người cung cấp thông tin là chủ doanh nghiệp hoặc bộ phận phụ trách nhân sự ) 

 

Để phục vụ cho việc thống kê, đánh giá, phân tích chỉ số “Đào tạo lao động” trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh. Đề nghị Quý doanh nghiệp vui lòng cung cấp những thông tin sau: 
(đánh dấu √ hoặc X vào ô lựa chọn). 

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Tên đơn vị (doanh nghiệp/hợp tác xã) :………………………………..….… 

2. Địa chỉ (Trụ sở hoạt động) 

:………..…………………………………………..…… 

3. Điện thoại:…..………………..……E-mail:…………… ……..………………. 

4. Loại hình doanh nghiệp:  

 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (FDI);   DN tư nhân;        Cty TNHN, 

Công ty Cổ phần;  DN Nhà nước:5     Hợp tác xã, 

khác……………………..……… 

5. Lĩnh vực kinh doanh: 

a. Công nghiệp – Xây dựng  ;     b.Thương mại – Dịch vụ   ;  c. Nông – Lâm - 

TS   

* Ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (Nêu cụ thể ngành, nghề hoạt động 
chính của đơn vị)? 

 

 Sản xuất (Dệt may, da giày, túi xách)              TM – DV, dịch vụ tổng hợp 

 Chế biến thực phẩm, nông lâm thủy sản           Thủ công mỹ nghệ 

 Chế tạo,Cơ khí máy móc, xây dựng                  Xây dựng 

  Các lĩnh vực khác(ghi cụ thể)…………………………………………….. 

6. Tổng số lao động hiện có tại trong doanh nghiệp:…………….người. 

Trong đó:   

Tổng số lao động quản lý:……………..người. 

Tổng số lao động sản xuất qua đào tạo nghề:………người. Số lao động do doanh 

nghiệp đào tạo nghề:…..…người. 

II.  NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Câu 01: Theo ông (bà): Việc tuyển lao động tại địa phương vào làm việc cho doanh 

nghiệp có khó khăn không?; đề nghị ông bà đánh dấu (X) vào ô mà ông (bà) lựa chọn 

trong bảng dưới đây. 

Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong tuyển dụng lao động  

1. Rất dễ dàng;    2. Dễ dàng;     3. Bình thường      4. Khó khăn     5. Rất khó khăn 

TT Nhóm lao động 1 2 3 4 5 

01 Lao động phổ thông           



 
 

02 Lao động đã qua đào tạo nghề, có kỹ năng 

phù hợp,cán bộ kỹ thuật có thâm niên 

          

03 Lao động là cán bộ quản lý, giám sát           

Câu 02: Theo ông (bà): Yếu tố nào ảnh hưởng đến việc tuyển lao động tại địa 

phương vào làm việc cho doanh nghiệp?; đề nghị ông bà đánh dấu (X) vào ô mà ông (bà) 

lựa chọn trong bảng dưới đây. 

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tuyển dụnglao động  

1. Không ảnh hưởng;      2. Ít ảnh hưởng;        3. Ảnh hưởng      4. Ảnh hưởng nhiều      

5. Ảnh hưởng rất nhiều 

TT Nhóm yếu tố  1 2 3 4 5 

01 Nguồn lao động phổ thông 

     
02 

Nguồn lao động đã qua đào tạo nghề, có kỹ 

năng phù hợp,cán bộ kỹ thuật có thâm niên 

     03 Nguồn lao động là cán bộ quản lý, giám sát 

     04 Hoạt động thông tin quảng cáo      

05 
Hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm nhà 

nước      

06 
Hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm tư 

nhân.      

07 
Hoạt động giới thiệu việc làm qua bạn bè, 

người thân, người quen.      

08 
Thông tin tuyển lao động trên internet, báo, 

đài phát thanh, đài truyền hình.      

09 
Thông tin tuyển lao động do chính quyền xã, 

ấp và các đoàn thể cung cấp.      

10 
Hoạt động của các phiên giao dịch việc làm 

của tỉnh      

11 
Yếu tố khác ngoài 10 yếu tố đã nêu ở phần 

trên.      

Câu 03:  Doanh nghiệp của ông (bà) có sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm hay 

không? 

 Có               Không        

Nếu chọn “có” đề nghị cho biết tại sao phải sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
Nếu chọn “không” đề nghị cho biết tại sao: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 



 
 

Câu 04: Ông (bà): Đánh giá thế nào về hoạt động của hệ thống dịch vụ việc làm 

(dịch vụ công) của tỉnh Trà Vinh; hệ thống dịch vụ việc làm tư nhân đề nghị ông bà đánh 

dấu (X) vào ô mà ông (bà) lựa chọn trong bảng dưới đây. 

Đánh giá chất lượng hoạt động dịch vụ việc làm do nhà nước cung cấp  

1. Rất tốt;           2. Tốt;          3. Trung bình           4. Kém          5. Rất kém 

TT Hoạt động  1 2 3 4 5 

01 
Cung cấp thông tin tuyển dụng lao động đến 

người dân 

          

02 

Cung cấp thông tin về số lượng, chất lượng, 

cơ cấu nguồn lao động tại địa phương cho 

doanh nghiệp và trên các phương tiện truyền 

thông  

          

03 

Dự báo và cung cấp thông tin dự báo biến 

động thị trường lao động trên các phương 

tiện truyền thông 

          

04 
Hoạt động tư vấn việc làm cho người lao 

động của nhà nước 

     

05 
Hoạt động tư vấn việc làm cho người lao 

động của tư nhân 

     

Trong thời gian tới doanh nghiệp của ông (bà) có tiếp tục sử dụng dịch vụ giới thiệu 

việc làm không? 

 Có                không       

Nếu có, ông (bà) tiếp tục sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm do nhà nước cung cấp 
hay tư nhân cung cấp?  

 nhà nước               tư nhân        

Câu 05:  Doanh nghiệp của ông (bà) có vận động công nhân giới thiệu người thân, 

bạn bè để vào làm việc cho doanh nghiệp không? 

 Có               Không        

Nếu “có” doanh nghiệp có tốn chi phí cho việc vận động công nhân giới thiệu người 

thân, bạn bè vào làm việc cho doanh nghiệp?. 
 Có               Không        

Câu 06: Doanh nghiệp đánh giá thế nào trong việc cần công nhân tại doanh nghiệp 

giới thiệu người thân, bạn bè vào làm việc cho doanh nghiệp?; đề nghị ông bà đánh dấu 

(X) vào ô mà ông (bà) lựa chọn trong bảng dưới đây. 

Đánh giá việc công nhân giới thiệu người thân,  

bạn bè vào làm việc cho doanh nghiệp  

1. Rất tốt;           2. Tốt;          3. Trung bình           4. Kém          5. Rất kém 

TT Hoạt động  1 2 3 4 5 

01 Hoạt động tư vấn việc làm cho người lao động      

02 
Hoạt động giới thiệu người lao động đến làm 

việc cho doanh nghiệp   

     

03 Khả năng tìm kiếm nguồn lao động; cung ứng      



 
 

lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

Trong thời gian tới doanh nghiệp của ông (bà) có tiếp tục vận động công nhân giới 

thiệu người thân, bạn bè vào làm việc cho doanh nghiệp theo hình thức này không?  

 Có               Không        

Câu 07: Doanh nghiệp đánh giá thế nào về mức phí chi cho sử dụng dịch vụ giới 

thiệu tư vấn việc làm từ trước đến nay; đề nghị ông bà đánh dấu (X) vào ô mà ông (bà) lựa 
chọn trong bảng dưới đây. 

Đánh giá về mức phí phải chi cho dịch vụ giới thiệu việc làm 

1. Rất thấp;           2. Thấp;          3. Trung bình           4. Cao          5. Quá cao 

TT Nơi cung cấp dịch vụ 1 2 3 4 5 

01 Các Trung tâm dịch vụ việc làm của nhà nước      

02 Các công ty tư nhân cung cấp dịch vụ việc làm       

03 
Thông qua công nhân giới thiệu người thân, 

bạn bè vào làm việc cho doanh nghiệp 

     

Câu 08: Ông (bà) Đánh giá thế nào về Giáo dục dạy nghề; đề nghị ông bà đánh dấu 

(X) vào ô mà ông (bà) lựa chọn trong bảng dưới đây. 

Đánh giá về chất lượng về Giáo dục dạy nghề  

1. Rất tốt;           2. Tốt;          3. Trung bình           4. Kém          5. Rất kém 

TT Loại dịch vụ  1 2 3 4 5 

01 Lao động có trình độ dưới 3 tháng và sơ cấp       

02 Lao động có trình độ trung cấp        

03 Lao động có trình độ cao đẳng        

Câu 09: Theo Ông (bà) thì học sinh tốt nghiệp các khoá đào tạo nghề do nhà nước 

thực hiện tại địa phương có phù hợp với yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp không; đề nghị 

ông bà đánh dấu (X) vào ô mà ông (bà) lựa chọn trong bảng dưới đây. 

Đánh giá về mức độ phù hợp của học sinh tốt nghiệp các trường dạy nghề do nhà nước thực hiện 

tại địa phương  

1. Rất phù hợp;           2. Phù hợp;          3. Tương đối phù hợp           

 4. Phù hợp một phần          5. Không phù hợp 

TT Cấp trình độ  1 2 3 4 5 

01 
Tay nghề ở trình độ Sơ cấp nghề và dưới 3 

tháng 

     

02 Tay nghề ở trình độ trung cấp       

03 Tay nghề ở trình độ Cao đẳng       

 Câu 10: Tỷ lệ lao động tại doanh nghiệp đã tốt nghiệp các trường nghề chiếm bao 

nhiệu %?; đề nghị ghi chi tiết vào bảng biểu: 



 
 

TT 
Số lao động đã học ở trường 

nghề  

Tổng số lao 
động trong 

doanh nghiệp 

Tỷ lệ (%) so với tổng số 
lao động của doanh 

nghiệp  

Ghi chú 

-     

Câu 11: Từ kinh nghiệm sử dụng lao động của doanh nghiệp của ông (bà), xin hãy 

đánh giá mức độ đáp ứng của lao động đối với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp? 

  Đáp ứng rất tốt nhu cầu sử dụng                         Đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng               

  Đáp ứng được nhu cầu sử dụng (trung bình)        Đáp ứng kém nhu cầu sử 

dụng 

  Không đáp ứng nhu cầu sử dụng          

   Câu 12: Doanh nghiệp của ông (bà) có nhu cầu cần nhà nước hỗ trợ tuyển dụng và 

đào tạo nghề cho người lao động không? 

 Có               Không        

Nếu có, nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp cần đào tạo bao nhiêu lao động?.. 

……………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….. 

Họ và tên người cung cấp thông tin:…………………………… ………………… 
Phụ trách bộ phận:……………… ……………………………………………… 

Điện thoại:……… ……………………………Số phone………………………. 
 

Chúng tôi đảm bảo tính bí mật của các thông tin đã được doanh nghiệp cung cấp.  

Xin trân trọng cám ơn Quý doanh nghiệp đã phối hợp!!! 
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