Số: 607/BQLKKT-Dn&LĐ

(Ban hành kèm theo Công văn số

Thời gian ký: 23/05/2022 16:09:20 +07:00
BIỂU CUNG CẤP SỐ LIỆU
/BQLKKT-DN&LĐ ngày
tháng 5 năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN)

Tên doanh nghiệp:……………………
Địa chỉ:……………………………………..
Lĩnh vực kinh doanh:…………………………………….
1. Số lượng lao động đang làm việc và dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động:

1. Lao động đang làm việc tại đơn vị
2. Nhu cầu tuyển dụng lao động đến
năm 2025, trong đó:
- Chuyên ngành đào tạo....(Ví dụ: Hàn)
- Chuyên ngành đào tạo....
- Chuyên ngành đào tạo...
3. Nhu cầu tuyển dụng lao động đến
năm 2030, trong đó:
- Chuyên ngành đào tạo....(Ví dụ: Công
nghệ thông tin)
- Chuyên ngành đào tạo...
- Chuyên ngành đào tao...

Tổng số

Trình độ cao
đẳng

Trình độ
trung cấp

(người)

(người)

(người)

Trình độ sơ
cấp và đào tạo
dưới 3 tháng
(người)

Lao động phổ
thông
(người)

Ghi chú

2.Ý kiến của doanh nghiệp trong việc cơ sở giáo dục nghề phối hợp với doanh nghiệp để đào tạo nghề cho người lao động.
Đon vị

Trách nhiệm trong việc phối họp
đào tạo nghề cho ngưòi lao động

Quyên lọi trong việc phôi họp
đào tạo nghề cho ngưòi lao
động

Ghi chú

Doanh nghiệp
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
3. Ý kiến của doanh nghiệp đối vói dự kiến danh mục các nghề khuyến khích đào tạo và đào tạo theo chuông trình chất lưọng cao:
3.1. Dự kiến danh mục các nghề khuyến khích đào tạo và đào tạo theo chưong trình chất lưọng cao đến năm 2025 gồm các nghề: Tin học viễn thông

ứng dụng; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Tin học ứng dụng; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Hàn (Công nghệ Hàn; cốt
thép - Hàn); Tự động hóa công nghiệp; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật xét nghiệm y tế; Nông nghiệp công nghệ cao.
* Ý kiến của doanh nghiệp:
- Đồng ý:………………………………………………………… (ghi có).
- Đề xuất những nghề khác:……………………………………… (liệt kê tên các nghề khác so với những nghề đã dự kiến).
3.2. Dự kiến danh mục các nghề khuyến khích đào tạo và đào tạo theo chưong trình chất lượng cao đến năm 2030 gồm các nghề: cắt gọt kim loại

(Công nghệ kỹ thuật cơ khí; cơ khí chế tạo); Điện tử công nghiệp; Điện tử dân dụng; Trang trí nội thất; Logistics; Kỹ thuật chế biến món ăn; Hướng dẫn
du lịch; Quản trị khách sạn; Quản trị buồng phòng; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uổng; Chăm sóc sắc đẹp; Chế
biến lương thực; Chế biến thực phẩm; Trồng cây ăn quả; Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao; Công nghệ chế biến thủy sản; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt;
Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y.
* Ý kiến của doanh nghiệp:
- Đồng ý:………………………………………………………… (ghi có).
- Đề xuất những nghề khác:……………………………………… (liệt kê tên các nghề khác so với những nghề đã dự kiến).

