
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-VX 

V/v thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 

thuê nhà cho người lao động ở Khu 

công nghiệp 

       Sơn Dương, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Công an huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 

- Doanh nghiệp trong khu công nghiệp; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 

người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Căn cứ Văn bản số 735/SLĐTBXH-LĐ ngày 18/5/2022 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 

13/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh 

nghiệp tại khu công nghiệp triển khai, tổ chức thực hiện xác định đối tượng, hồ sơ, 

thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thông báo, tuyên truyền tới người lao động đang làm việc tại các doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp về các nội dung tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg 

ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Rà soát, tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ đang làm việc trong 

khu công nghiệp trên địa bàn quản lý đang ở thuê, ở trọ gặp khó khăn (ngoài các đối 

tượng quy định tại điều 4, điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg); dự toán kinh phí hỗ 

trợ gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trước ngày 05/6/2022. 

- Thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động 

trên địa bàn; tổng hợp, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ và kinh 

phí hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thẩm định 

danh sách đối tượng và kinh phí đề nghị thực hiện các chính sách theo Quyết định 

số 08/2022/QĐ-TTg. 
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- Kiểm tra, giám sát thực hiện chi trả cho người lao động theo Quyết định 

phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện để tổng hợp) kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ theo 

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg trước 20 hằng tháng. 

2. Doanh nghiệp trong khu công nghiệp huyện 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến người lao động chính sách hỗ trợ tiền 

thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.  

- Triển khai để người lao động thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và cam kết chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác của đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.  

- Tổng hợp, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đảm 

bảo chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện quy định tại điều 4, điều 8 

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 

xác của danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ. 

- Thực hiện bảo quản, lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ thuê nhà của người lao 

động tối thiểu 5 năm. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các trình tự, thủ tục 

theo quy định tại điều 7, điều 11 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg làm cơ sở cho 

Ủy ban nhân dân các huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh 

sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

- Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động và thực hiện thủ 

tục thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định 

số 08/2022/QĐ-TTg. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động 

theo quy định. Kịp thời hướng dẫn hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các giải 

pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Theo dõi, tổng hợp, cập nhật báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện 

chính sách theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Văn bản số 1008/LĐTBXH-

VL ngày 04/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan 

triển khai tổ chức rà soát, lập danh sách và dự toán kinh phí hỗ trợ các đối tượng 

đảm bảo, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục hồ sơ, đúng đối tượng theo quy 

định. 

- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ hỗ trợ đối tượng theo Quyết định số 08/2022/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Kịp thời hướng dẫn hoặc đề xuất Ủy 

ban nhân dân huyện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 

quá trình tổ chức thực hiện. 
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- Tổng hợp đề xuất chính sách đối với các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài 

các đối tượng quy định tại điều 4, điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg theo đề 

nghị của doanh nghiệp tại khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

- Theo dõi, tổng hợp, cập nhật báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện 

chính sách theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Văn bản số 1008/LĐTBXH-

VL ngày 04/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh trước 25 hằng tháng. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện xác định các 

khu công nghiệp, số lượng doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn được 

thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-

CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu 

kinh tế, đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ. 

- Thẩm định dự toán kinh phí theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn và các cơ quan, đơn vị, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử dụng, thanh toán, 

quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định. 

- Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc kiểm tra, 

giám sát tính hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà; tham mưu Quyết định 

phân bổ kinh phí hỗ trợ (khi có Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

5. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kịp thời chính sách 

theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam. 

- Phối hợp với các doanh nghiệp chịu trách nhiệm xác nhận danh sách người 

lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động đề 

nghị theo quy định. Trường hợp không xác nhận có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

 6. Công an huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tuyên truyền để người sử 

dụng lao động người lao động về các nội dung theo Quyết định số 08/2022/QĐ-

TTg. 

- Hướng dẫn cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động kết nối 

với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin người lao động. 

- Chủ động nắm tình hình liên quan việc triển khai các biện pháp hỗ trợ 

người lao động; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính 

sách này theo quy định của pháp luật. 

7. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn biết để thực hiện. 
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8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện  

- Tích cực thông tin, tuyên truyền về các nội dung chính sách của Quyết định 

số 08/2022/QĐ-TTg đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết 

và thực hiện. 

- Tham gia triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg trong phạm vi và nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực 

quản lý. 

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã 

chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giám sát quá trình triển khai, tổ 

chức thực hiện chính sách này tại cơ sở. 

- Đề nghị Liên đoàn lao động huyện: Phối hợp tuyên truyền phổ biến chính 

sách hỗ trợ người lao động theo Quyết số định số 08/2022/QĐ-TTg; phối hợp cùng 

doanh nghiệp, người sử dụng lao động hướng dẫn người lao động kê khai, lập danh 

sách người lao động đủ điều kiện được hưởng các chính sách theo quy định tại 

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đảm bảo công khai, minh bạch, không để sót đối 

tượng, không lợi dụng chính sách để trục lợi. 

(Có Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kèm thèo) 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Trong quá 

trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng 

hợp) xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Chủ tịch UBND huyện (Báo cáo); 

 - Đ/c PCT UBND huyện phụ trách VH-XH; 

 - Chánh, Phó VPTH HĐND-UBND huyện; 

 - Chuyên viên THVX; 

 - Lưu: VT, PLĐ           b. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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