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1. Báo cáo sử dụng lao động định kỳ hằng năm

BÁO CÁO LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP
PHẢI LÀM CUỐI NĂM 2021

2. Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động

4. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Thời gian nộp:
Định kỳ 06 tháng (trước 05/06) và hằng năm (trước 
05/12), NSDLĐ phải báo cáo tình hình thay đổi lao động 
đến Sở LĐTBXH thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
(Mẫu số 01/PLI kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP).

Nơi nhận báo cáo:
Có thể nộp online hoặc nộp trực tiếp tại Sở LĐTBXH và 
thông báo đến cơ quan BHXH cấp huyện nơi đặt trụ sở.

3. Báo cáo Y tế lao động

Thời gian nộp:
- Trước 05/07 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;
- Trước 10/01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

Nơi tiếp nhận báo cáo gồm:
- Trung tâm y tế nới đặt trụ sở chính DN;
- Đơn vị quản lý y tế bộ, ngành đối với trường hợp DN    
  thuộc quyền quản lý của bộ, ngành.

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định, NSDLĐ phải báo 
cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở LĐTBXH, 
Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy 
định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Thời gian nộp:
- Trước 05/07 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm.
- Trước 10/01 năm sau đối với báo cáo năm.

Nơi nộp báo cáo:
Sở LĐTBXH - nơi đặt trụ sở chính.
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5. Báo cáo về phòng chống bệnh nghề nghiệp

Thời gian nộp:
Trước ngày 10/01 năm sau đối với Báo cáo cả năm 
(Thông tư 28/2016/TT-BYT).

Nơi nộp báo cáo:
Cơ quan quản lý nhà nước về y tế cấp tỉnh để tổng hợp, 
báo cáo Bộ Y tế (theo khoản 2 Điều 37 Luật An toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015).

DN phải thực hiên báo cáo y tế lao động cho cơ quan có thẩm quyền, theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.

NSDLĐ gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu quy định 
tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP bằng các hình 
thức trực tiếp; fax; hoặc đường bưu điện, thư điện tử.

NSDLĐ báo cáo định kỳ, đột xuất, thống kê về phòng, chống BNN cho cơ 
quan quản lý nhà nước về y tế cấp tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

Thời gian nộp:
Báo cáo phải gửi trước ngày 10/01 của năm sau.

Nơi nhận báo cáo:
Sở LĐTBXH và Sở Y tế.


