
PHỤ LỤC
(Gửi kèm theo Công văn số              /SLĐTBXH-LĐVL ngày       /12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. Tình hình lao động 

Tên doanh 
nghiệp

Loại hình doanh nghiệp 
(ghi rõ: Công ty TNHH 

MTV do NN nắm giữ 100% 
vốn điều lệ;  Công ty có cổ 
phần, vốn góp chi phối của 
Nhà nước; Doanh nghiệp 
dân doanh; Doanh nghiệp 

FDI)

Ngành nghề 
(ghi rõ: Dệt 

may; Da 
giày; chế biến 
thủy sản, chế 

biến gỗ, 
khác)

Tổng số lao động
(người)

Hỗ trợ khác đối với người lao động
trong thời gian dịch bệnh Covid-19

(ghi rõ nội dung hỗ trợ, số người, số tiền hỗ trợ)

II. Tình hình tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp

Tiền lương thực trả 2021 (tr.đ/tháng) Dự kiến thưởng Tết Dương lịch năm 2022 Dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 
Tân Sửu năm 2022

Mức thưởng dự kiến (tr.đ/người) Mức thưởng dự kiến (tr.đ/người/)
Bình quân Cao nhất Thấp nhất

Bình quân Cao nhất Thấp nhất Bình quân Cao nhất Thấp nhất

III. Tình hình nợ lương năm 2021 của doanh nghiệp (nếu có)

Số người lao động 
bị  nợ lương Số tiền lương bị nợ (1.000đ)

Đã giải quyết Chưa giải quyết Đã giải quyết Chưa giải quyết

Nguyên nhân nợ lương (ghi rõ: Doanh nghiệp gặp khó 
khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động; Doanh nghiệp giải 

thể, phá sản, chấm dứt hoạt động; khác) 




		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-12-14T09:36:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Bùi Quốc Trình<buiquoctrinh.ldtbxh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-12-14T09:36:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Bùi Quốc Trình<buiquoctrinh.ldtbxh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




