
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN PHÙ CỪ 

 

Số:  143/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phù Cừ, ngày 24 tháng 9 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tác động của dịch Covid-19 đến thị trƣờng lao động tháng 9/2021 

 

Thực hiện Công văn số 3338/SLĐTBXH-LĐVL ngày 24/8/2021 của Sở Lao 

động-TB&XH tỉnh Hưng Yên về việc đánh giá tác động của dịch Covid-19 và nhu 

cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. UBND huyện Phù Cừ báo cáo như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN THỊ 

TRƢỜNG LAO ĐỘNG 

1. Đánh giá chung tình hình thị trƣờng lao động của huyện 

Huyện Phù Cừ nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Hưng Yên, có diện tích 

khoảng 93,24km
2
 với khoảng 29.814 nhân khẩu; tỷ lệ người lao động trong độ tuổi 

lao động có khả năng tham gia hoạt động kinh tế đạt khoảng trên 59 nghìn người; 

tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 38% so với số lượng người tham gia hoạt 

động kinh tế. 

Trong thời gian vừa qua, mặc dù dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng 

không nhỏ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế- xã hội của 

huyện nhưng dưới sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa 

phương; sự đóng góp của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn bộ tầng lớp nhân 

dân mà tình hình phát triển kinh tế- xã hội của huyện vẫn tiếp tục phát triển (theo 

số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2021: Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 

đạt 700,74 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất thương 

mại- dịch vụ đạt 1.340,5 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020;; giá trị sản 

xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 1.364,4 tỷ đồng, tăng 15% so 

với cùng kỳ năm 2020). Hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng nghìn lao động, góp phần không 

nhỏ vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, do tác động của dịch Covid-19  

đã tác động trực tiếp đến toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp; việc tiêu thụ sản 

phẩm của các hợp tác xã gặp nhiều khó khăn; việc kiểm soát người và phương tiện 

ra vào huyện và các huyện, tỉnh lân cận ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông, vận 

chuyển hàng hoá và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động. So với thời kỳ 

trước khi dịch bùng phát, số lượng lao động ngừng việc, thất nghiệp tăng lên, nhiều 

lao động phải tạm thời nghỉ việc đặc biệt là đối tượng lao động tự do. 

2. Tác động của dịch Covid-19 đến tình hình sản xuất, kinh doanh 

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đã, đang diễn ra hết sức phức tạp, 

ảnh hưởng đến tất cả các khu vực, ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tuy 

nhiên, lĩnh vực ảnh hưởng nặng nề nhất là lĩnh vực dịch vụ (theo quy định của tỉnh, 
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huyện Phù Cừ vẫn đang thực hiện tạm dừng các hoạt động dịch vụ như: lưu trú, ăn 

uống, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu….). 

Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc bị cắt giảm đơn hàng, đơn giá 

thấp, các chi phí phát sinh của doanh nghiệp trong thời kỳ dịch tăng cao; việc vận 

chuyển, lưu thông nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa gặp nhiều khó khăn. 

Đối tượng lao động ảnh hưởng nhiều nhất là người lao động tự do: xe ôm, 

taxi, lao động trong dịch vụ ăn uống… 

2.1. Tác động đến doanh nghiệp 

Trên địa bàn huyện hiện nay, có trên 227 công ty, doanh nghiệp đang hoạt 

động, với khoảng 6.000 lao động. 

- Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động 218 doanh nghiệp; số lượng doanh 

nghiệp giảm quy mô hoạt động 01 doanh nghiệp giảm quy mô hoạt động, thu hẹp 

dây chuyển sản xuất kinh doanh và chuyển nhượng sang cho doanh nghiệp khác; 

số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 8 công ty, doanh nghiệp 

- Số người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp hiện nay khoảng 

6.000 lao động; số người lao động ngừng việc khoảng gần 80 người; số người lao 

động chấm dứt HĐLĐ khoảng trên 100 người. 

(Chi tiết tại phụ lục số 01) 

2.2. Tác động Covid-19 đến các hộ kinh doanh, hợp tác xã 

Trên địa bàn huyện hiện nay có trên 1.000 hộ kinh doanh, 39 hợp tác xã, 

trong đó, khoảng 80 hộ kinh doanh đang tạm ngừng hoạt động để đảm bảo thực 

hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu và quy định của tỉnh (bao 

gồm: karaoke, game, bar, vũ trường, gym, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, cắt tóc, gội 

đầu, khu vực vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ…). Hợp tác xã dịch 

vụ trên địa bàn huyện chủ yếu hoạt động, sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp.  

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động vận chuyển, tiêu thụ sản 

phẩm của các hộ kinh doanh, hợp tác xã bị ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến sản 

phẩm nông nghiệp bị mất giá, thu nhập của người dân bị giảm sút. 

2.3. Tác động tới lao động phi chính thức (lao động tự do, không có giao 

kết hợp đồng lao động) 

- Lao động phi chính thức là đối tượng lao động tự do, không có giao kết 

hợp đồng. Đây là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn do yêu cầu phòng, chống dịch của 

tỉnh, của huyện; cơ hội tìm kiếm việc làm trở lên khó khăn hơn hoặc có việc làm 

nhưng không thường xuyên. Một số người lao động đi làm, đi buôn bán tại các tỉnh 

lân cận phải tạm nghỉ do việc đi lại giữa các tỉnh gặp khó khăn. 

- Ước khoảng có 100 người lao động phi chính thức (lao động tự do, không 

có giao kết hợp đồng) bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 

3. Vấn đề cung ứng lao động và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn 
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Theo số liệu rà soát, tổng hợp của các xã, thị trấn, trên địa bàn huyện hiện 

nay có khoảng 100 người lao động (chủ yếu là lao động phi chính thức) từ các tỉnh 

phía Nam di chuyển về địa phương và lao động của địa phương làm việc tại các 

công ty, doanh nghiệp ở Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh…đang tạm thời 

nghỉ việc do việc di chuyển giữa các tỉnh gặp nhiều khó khăn. Nhóm lao động từ 

các tỉnh phía Nam di chuyển về địa phương chủ yếu là để tránh diễn biến phức tạp 

của dịch Covid-19, số khác chủ yếu là lái xe, giao hàng tại các tỉnh phía nam, tuy 

nhiên sau khi trở về địa phương đến nay họ chưa di chuyển lại các tỉnh phía Nam, 

các đối tượng này khi trở về địa phương đều phải cách ly theo quy định của tỉnh. 

4. Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp 

Do tác động của đại dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó 

khăn trong sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động nên nhu cầu tuyển dụng 

không cao. Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào 

diễn biến của tình hình dịch Covid-19.  

(Chi tiết tại phụ lục số 02) 

5. Khó khăn, vƣớng mắc của doanh nghiệp, ngƣời lao động 

- Do tình hình dịch kéo dài, việc kiểm soát người và phương tiện ra vào tại 

các tỉnh, ảnh hưởng tới việc lưu thông, vận chuyển  hàng hóa, nguyên vật liệu phục 

vụ sản xuất kinh doanh. 

- Các công ty, doanh nghiệp, người lao động có nhu cầu tiêm vắc xin rất lớn 

nhưng chưa đáp ứng đầy đủ 

II. KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP 

1. Kiến nghị 

1.1. Kiến nghị của doanh nghiệp 

- Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để doanh nghiệp 

ổn định sản xuất kinh doanh trong thời gian tới; sớm có kế hoạch tiêm vắc xin cho 

công nhân, người lao động. 

- Tạo điều kiện để người lao động và hàng hoá được lưu thông thuận lợi. 

1.2. Kiến nghị của người lao động 

Đề nghị tỉnh sớm triển khai thực hiện các chính sách hộ trợ cho lao động phi 

chính thức (lao động tự do, lao động không có giao kết hợp đồng) theo đúng tinh 

thần của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 

1.3. Kiến nghị của địa phương 

- Đề nghị Sở Lao động-TB&XH tỉnh sớm ban hành Kế hoạch, hướng dẫn thủ tục 

cụ thể hỗ trợ cho các đối tượng lao động tự do, lao động không có giao kết hợp đồng. 

2. Đề xuất giải pháp: 

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các chủ 

trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 
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- Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho người lao động, công nhân tại các công 

ty, doanh nghiệp. 

- Tăng cường công tác kiểm soát, hạn chế việc gia tăng việc bùng phát dịch 

bệnh ở các địa phương; tạo điều kiện cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hoá và 

sự di chuyển của người lao động để người lao động yên tâm làm việc. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến thị trường lao động 

tháng 9/2021, huyện Phù Cừ trân trọng báo cáo./. 
Nơi nhận: 

- Sở Lao động-TB&XH tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Lao động-TB&XH huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tiến 
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Phụ lục số 01: Tác động của Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp và ngƣời lao 

động trong doanh nghiệp. 

 

BIỂU BÁO CÁO THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG HUYỆN PHÙ CỪ 

THÁNG 9/2021 

STT Nội dung Đơn vị Tổng số 

 Doanh nghiệp   

 - Tổng số doanh nghiệp Doanh nghiệp 227 

 - Tổng số người lao động Người Trên 6.000 

a Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp   

 - Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động Doanh nghiệp 218 

 - Số lượng doanh nghiệp giảm quy mô hoạt 

động 
Doanh nghiệp 1 

 - Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động Doanh nghiệp 8 

b Tình trạng của người lao động   

 - Đang làm việc Người Khoảng 6.000 

 - Ngưng việc làm Người 80 

 - Chấm dứt HĐLĐ Người Trên 100 
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Phụ lục số 02: Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp 

 

BIỂU NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HUYỆN  

THÁNG 9/2021 
 

TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

1 
Số lượng DN có nhu 

cầu tuyển dụng 
 Ngoài KCN Doanh nghiệp 30 

2 

Nhu cầu tuyển dụng 

theo trình độ chuyên 

môn 

- Không có trình độ 

chuyên môn 
Người Trên 1.000 

- Sơ cấp- Trung cấp Người Khoảng 20 

-Cao đẳng - Đại học 

trở lên 
Người  

3 
Nhu cầu tuyển dụng 

theo ngành 

- Nông - lâm - thủy 

sản 
Người  

- Công nghiệp- Xây 

dựng 
Người Trên 1.000 

- Thương mại - dịch 

vụ 
Người  
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