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QUYẾT ĐỊNH 

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 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 
số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà hco 

người lao động; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 1464/TTr-SLĐTBXH ngày 04 tháng 5 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 

tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 

28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Sau đâu gọi tắt là Quyết định 08/2022/QĐ-
TTg), cụ thể như sau:  

1. Nội dung, phạm vi ủy quyền: 

Ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố: Quyết định phê duyệt 

danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng tại chương II, chương III Quyết 

định số 08/2022/QĐ-TTg. 

2. Thời hạn ủy quyền:  

Từ thời điểm quyết định ủy quyền có hiệu lực đến khi kết thúc việc thực hiện 

các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. 

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ và thẩm quyền: 

1. Có trách nhiệm thẩm định hồ sơ các đối tượng được hỗ trợ theo quy định 

tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; chỉ đạo rà soát, tổng hợp, phê duyệt danh 

sách và cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách theo ủy 



2 

 

quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Điều 1 Quyết định này; chịu trách nhiệm toàn 

diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung thẩm định, phê duyệt và thực hiện 

chi trả hỗ trợ; gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Quyết định phê duyệt hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. 

2. Kịp thời báo cáo, đề xuất những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện 

nhiệm vụ được ủy quyền; kết thúc thời hạn ủy quyền, các đơn vị được ủy quyền 

có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội; Cử 01 cán bộ đầu mối, trước 15 giờ 00 phút hàng ngày thực hiện báo 

cáo về tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng 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 theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Lao động - TBXH; 

- Thường trực Tỉnh ủy;     (Để báo cáo) 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các Huyện, TX, TP; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. Lai (12) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Triệu Thế Hùng 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-06T16:26:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-06T16:26:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-06T16:26:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




