
             UBND TỈNH HẢI DƯƠNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ  XÃ HỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:           /SLĐTBXH-LĐVL
V/v đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ 
tiền thuê nhà cho người lao động theo 

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg 

Hải Dương, ngày       tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 30/4/2022 của Ủy ban nhân 
dân 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; Quyết định số 
1164/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc 
ủy quyền quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí 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.

Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố đến ngày 06/6/2022 chưa 
nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động của doanh nghiệp. Để thực hiện 
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
được kịp thời, đảm bảo tiến độ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị 
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện các 
nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện 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 đông đảo người dân, người lao động, doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn biết.

2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị, phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và 
thực hiện chi trả kinh phí 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 trên địa bàn huyện, thị 
xã, thành phố theo các nội dung được ủy quyền tại Quyết định số 1164/QĐ-UBND 
ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương, đảm bảo đúng quy định.
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3. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo hàng ngày trước 15 giờ 00 và báo cáo 
định kỳ chậm nhất ngày 20 hàng tháng về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để 
tổng hợp báo cáo trực tuyến về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân 
dân tỉnh theo quy định.

Vậy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động TB&XH; 
- UBND tỉnh HD;              (để báo cáo);
- Phòng LĐTBXH các huyện, TX, TP;
- GĐ, PGĐ Trình;
- Lưu: VT, VP, LĐVL.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Tùng
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