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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:            /UBND-LĐTBXH 
V/v đẩy nhanh việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 

cho người lao động theo Quyết 

định số 08/2022/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày          tháng 8 năm 2022 

  

                    Kính gửi:   

                             - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; 

                                 - UBND các xã, thị trấn; 

 

Thưc hiện công văn số 1498/SLĐTBXH-LĐTL ngày 05/8/2022 của Sở Lao 

động - TB&XH tỉnh Nam Định về việc đẩy nhanh việc thực hiện Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg. 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả 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 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, hướng dẫn của Sở Lao động - 

TB&XH tỉnh Nam Định đảm bảo chế độ, quyền lợi đối với người lao động và đáp 

ứng yêu cầu về tiến độ thời gian theo quy định, UBND huyện đề nghị các cơ quan, 

đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh 

hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 

người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để toàn thể nhân 

dân, người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn được tiếp cận thông tin, 

tham gia đề nghị thụ hưởng chính sách (nếu thuộc đối tượng được hỗ trợ). 

Riêng UBND xã Mỹ Trung: Chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương đẩy 

mạnh truyên truyền đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động 

và người lao động đang làm việc trong Khu công nghiệp Mỹ Trung về nội dung chính 

sách hỗ trợ để doanh nghiệp và người lao động lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ khi thuộc đối 

tượng và có đủ điều kiện theo quy định, đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã 

hội của người lao động (nếu có hồ sơ đề nghị) và triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg 

đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.  

3. Phòng Lao động - TB&XH tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại các Khu công 

nghiệp trên địa bàn huyện; tổ chức thẩm định, tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh 

Nam Định (qua Sở Lao động -TB&XH) xem xét, quyết định hỗ trợ (nếu có hồ sơ đề 

nghị). Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022. 

4. Khi hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động được UBND tỉnh Nam Định 

phê duyệt, phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí 

và thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng 

quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, không để chậm trễ, đảm bảo hỗ trợ 

đúng tiến độ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính 

sách, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng thời phối hợp với cơ quan liên quan yêu cầu người 
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sử dụng lao động thực hiện nghiêm việc chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 

động trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước. 

 5. UBND huyện trân trọng đề nghị Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện, Liên đoàn 

lao động huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tiếp tục tham gia tuyên 

truyền, phổ biến, phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo 

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, 

đúng chế độ.  

UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; UBND 

các xã, thị trấn quan tâm triển khai tổ chức thực hiện tốt nội dung trên./.  

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan: UBMTTQ và các cơ quan đoàn thể 

CT-XH của huyện; Phòng TC-KH; Phòng LĐ-

TB&XH; Trung tâm VH-TT-TT; Bảo hiểm xã hội 

huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Lê Quang Huy 
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