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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:           /UBND-LĐTBXH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 
08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ 
trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                     
Tứ Kỳ, ngày       tháng 5 năm 2022

Kính gửi: - Các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các ngành có liên quan.

                         
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; Kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 30/4/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc 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 Hải Dương; 

Để việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được thực hiện đầy đủ, 
đúng quy định và kịp thời, UBND huyện yêu cầu các ngành liên quan, UBND các 
xã, thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên địa bàn 
huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Đối với các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện: 
- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, trong đó cần đặc biệt quan tâm phổ 

biến về đối tượng, điều kiện, định mức, thành phần hồ sơ phục vụ cho việc  hỗ 
trợ tiền thuê nhà đến toàn thể người lao động của đơn vị mình. Sau khi nhận 
được đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động, chủ doanh nghiệp, HTX, 
hộ kinh doanh chủ động kiểm tra, xác định đúng đối tượng thuộc diện được hỗ 
trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày  
28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ tiền 
thuê nhà và thực hiện việc niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày 
làm việc. Sau thời gian niêm yết công khai, nếu có ý kiến phản ánh về đối tượng 
và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động phải tổ chức xác minh đảm bảo 
đúng đối tượng và điều kiện được hỗ trợ; nếu sau thời gian niêm yết, người sử 
dụng lao động không nhận được phản ánh thì hoàn thiện hồ sơ theo trình tự, thủ 
tục, thành phần hồ sơ được quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg 
28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội). 
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- Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác, trung thực của người lao động mà đơn vị mình đề nghị cấp có thẩm quyền 
hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh 
thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo quy định sau 
khi UBND huyện quyết định phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ; thanh, 
quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện:
- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định để kiểm tra, 

xét duyệt hồ sơ đề nghị của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Trường hợp 
cần thiết các thành viên của Hội đồng chủ động tổ chức kiểm tra trực tiếp việc 
thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại các doanh 
nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, địa phương có hồ sơ đề nghị.

- Hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ tiền thuê nhà cho người lao động từ các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh; 
tham mưu cho UBND huyện quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ 
tiền thuê nhà cho người lao động khi hồ sơ đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc xác minh thông tin đối 
tượng được hỗ trợ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo việc hỗ 
trợ đúng đối tượng, tránh trùng lập, lợi dụng chính sách để trục lợi.

- Tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Huyện ủy - 
UBND huyện về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 
thuê nhà cho người lao động trên địa bàn huyện.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:
Tham mưu cho UBND huyện trong việc bố trí nguồn kinh phí của huyện 

theo quy định để thực hiện hỗ trợ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; hướng dẫn 
việc cấp, quản lý và thanh, quyết toán nguồn kinh phí để hỗ trợ trợ tiền thuê nhà 
cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

4. UBND các xã, thị trấn:
- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về chính sách hỗ trợ tiền 

thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 
28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ để nhân dân biết và giám sát.

- Chỉ đạo Công an xã, công chức chuyên môn liên quan trong việc xác 
minh thông tin đối tượng được hỗ trợ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư nhất là việc cư trú, tạm trú của người lao động có thuê, trọ nhà ở trên địa bàn; 
phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Hội đồng thẩm 
định của huyện trong việc xác minh thông tin về thuê, trọ nhà ở của người lao 
động trên địa bàn khi có đề nghị xác minh.
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5. Bảo hiểm xã hội huyện:
 Thực hiện việc kiểm tra, xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm 

xã hội bắt buộc khi nhận được danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê 
nhà từ các các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh theo quy định tại Quyết định 
số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp 
thời, chính xác.

6. Đề nghị Liên đoàn lao động huyện: 
Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chính 

sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động để toàn thể người lao động nắm 
được chính sách và thực hiện đúng quy định hiện hành.

7. Đài Phát thanh huyện: 
Thực hiện công tác tuyên truyền và chỉ đạo các Đài phát thanh xã, thị trấn 

tuyên truyền, phổ biến về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động để 
toàn thể nhân dân nắm được. Thường xuyên liên hệ với cá cơ quan liên quan, 
các doanh nghiệp, các HTX, ... để có thông tin tuyên truyền và cập nhật tiến độ 
thực hiện phục vụ việc tuyên truyền.

UBND huyện yêu cầu các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn, các 
doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm nội 
dung công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc nội dung 
nào chưa rõ đề nghị phản ánh trực tiếp về Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội huyện để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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