
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /KH-SLĐTBXH Hải Dương, ngày       tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 

động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

Căn cứ 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 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 và các văn bản có liên quan. Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện chính sách 
hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giám sát việc triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương. 

- Giám sát nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
triển khai, tổ chức thực hiện, ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực 
hiện chính sách tại các địa phương, đơn vị (nếu có); Hướng dẫn, tổng hợp những 
kiến nghị, đề xuất của đơn vị; Tổng hợp báo cáo kết quả, đề xuất, kiến nghị để 
thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng yêu cầu, quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu
- Hoạt động giám sát phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan, 

trung thực và không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị được giám sát.
- Trong quá trình giám sát hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

đơn vị trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người 
lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
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II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH.
1. Đối tượng
Uỷ ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đối 

tượng thụ hưởng chính sách và các cá nhân, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.
2. Nội dung
2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện; công tác tuyên 

truyền, phổ biến 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 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 và các văn bản có liên quan.

2.2. Công tác rà soát, xác định đối tượng, dự kiến số lượng và kinh phí 
thực hiện, lập danh sách các đối tượng thuộc diện hỗ trợ, quy trình thực hiện xét 
duyệt, thẩm định và phê duyệt danh sách hỗ trợ các đối tượng được hỗ trợ tiền 
thuê nhà.

2.3. Tiến độ, kết quả thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang 
làm việc tại các doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động.

2.4. Việc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan 
chuyên môn, đơn vị trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 
tiền thuê nhà cho người lao động.

2.5. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thực hiện.
3. Phương pháp tiến hành giám sát
3.1. Đối với các huyện, thị xã, thành phố được giám sát:
- Việc giám sát được thực hiện trong suốt quá trình triển khai các chính 

sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn các huyện, thị xã, 
thành phố.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành giám sát tại 02 huyện: 
Ninh Giang và Thanh Miện.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh 
và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan 
chuyên môn liên quan chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan (đồng thời thông 
báo đến các tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát) gửi cho Đoàn giám sát 
trước 02 ngày đoàn làm việc tại đơn vị.
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- Mỗi huyện được giám sát lựa chọn 01-02 doanh nghiệp để giám sát; trực 
tiếp đi giám sát tại một số đối tượng và doanh nghiệp do Trưởng đoàn giám sát 
lựa chọn và thống nhất với địa phương (nếu cần thiết).

- Kết thúc giám sát, Trưởng đoàn giám sát lập biên bản làm việc với Ủy 
ban nhân dân cấp huyện được giám sát; gửi báo cáo kết quả giám sát về Giám 
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại sẽ tự tiến hành kiểm tra, 
giám sát theo nội dung Đề cương giám sát gửi về Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Hải Dương (Bản mềm báo cáo gửi về Sở theo 
địa chỉ email: vlatld13@gmail.com).

III. THỜI GIAN, ĐỊA BÀN GIÁM SÁT
1. Đoàn giám sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 Đoàn giám sát sẽ tổ chức giám sát tại 02 huyện gồm: Ninh Giang, 

Thanh Miện.
2. Thời gian dự kiến: Mỗi huyện sẽ làm việc 0,5 ngày.

+ Giám sát tại huyện Ninh Giang: Buổi sáng, ngày 11/8/2022.
+ Giám sát tại huyện Thanh Miện: Buổi chiều, ngày 11/8/2022.

(Có Đề cương, Chương trình làm việc và thành phần Đoàn gửi kèm)
3. Địa điểm: tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện và doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Phòng Lao động Việc làm: Chủ trì, tham mưu cho Giám đốc Sở 

thực hiện Kế hoạch giám sát; lập danh sách cụ thể Đoàn giám sát và phân công 
đơn vị giám sát; chuẩn bị nội dung; hướng dẫn các địa phương được giám sát 
chuẩn bị báo cáo, tài liệu có liên quan để làm việc với Đoàn giám sát; đảm bảo 
các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn giám sát; lựa chọn và thông báo các 
doanh nghiệp trên địa bàn cấp huyện được giám sát; tổng hợp báo cáo kết quả 
giám sát về Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thanh tra Sở: Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc 
tự kiểm tra, giám sát theo quy định. Cử cán bộ tham gia Đoàn. Thực hiện các nội 
dung, nhiệm vụ giám sát theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện Ninh Giang và Thanh Miện:
Uỷ ban nhân dân các huyện được giám sát chỉ đạo, phân công các cơ quan 

chuyên môn thuộc huyện chuẩn bị đầy đủ báo cáo (bằng văn bản), tài liệu để làm 
việc với đoàn giám sát, thông báo các đơn vị có liên quan làm việc với đoàn giám 
sát. Mỗi huyện, chọn 01- 02 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều 
người lao động thuê nhà ở, nhà trọ; thông báo cho đơn vị được giám sát về mục 

mailto:vlatld13@gmail.com
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đích, nội dung giám sát và chuẩn bị báo cáo, tài liệu để giám sát; cử cán bộ cấp 
huyện tham gia đoàn giám sát khi đoàn làm việc với các đơn vị được giám sát.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố còn lại:
Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố còn lại tự tổ chức kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên 
địa bàn. Báo cáo kết quả thực hiện giám sát về Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội trước ngày 20/8/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Hải Dương.

Trên đây là Kế hoạch giám sát việc 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 trên địa bàn tỉnh Hải Dương của Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội tỉnh Hải Dương./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- UBND tỉnh;              (để báo cáo)
- UBND các huyện, TX, TP;
- Phòng LĐTBXH các H,TX, TP; 
- GĐ Sở, PGĐ Trình;
- Lưu: VT, Ttra, LĐVL.

GIÁM ĐỐC
 

Bùi Thanh Tùng
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