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_________________________ 

  

  

         Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

Để kịp thời triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 

(gọi tắt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg) trên địa bàn thị xã; UBND thị xã Đông 
Hòa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 
động trên địa bàn thị xã, như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ người lao động 

theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, góp phần ổn định nguồn lực lao 
động, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội trên địa bàn thị xã. 

2. Yêu cầu 

 - Các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ với 

nhau trong triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 
động theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg. 

 - Tuyên truyền phổ biến rộng rãi những nội dung của Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù 
hợp để tất cả người dân, người lao động và người sử dụng lao động biết, nắm vững 

nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục hỗ trợ theo đúng quy định; không để xảy ra 
sai, sót đối tượng hoặc tình trạng tiêu cực, lợi dụng, trục lợi chính sách.  

 3. Phạm vi áp dụng 

Theo quy định tại khoản 1 và điểm a, khoản 2 Điều 1, Chương I Quyết định 
số 08/2022/QĐ-TTg: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, 

đang thuê trọ, ở trọ, làm việc trong các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế trên địa bàn 
thị xã được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 

82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý 
khu công nghiệp và khu kinh tế. 
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4. Nguyên tắc thực hiện: Theo quy định tại Điều 2, Chương I Quyết định 

số 08/2022/QĐ-TTg: 

- Bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi 

dụng, trục lợi chính sách. 

- Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị hỗ trợ. 

- Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều 
người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

 - Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và khô ng q uá 
03 tháng. 

 II. NỘI DUNG 

        Triển khai thực hiện đầy đủ các điều, khoản theo quy định tại Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung thuộc thẩm 
quyền của UBND thị xã.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ 

biến các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, đảm bảo đúng đối 
tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính 

sách 

- Tham mưu thành lập Tổ thẩm định của UBND thị xã để thẩm định hồ sơ 

các đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg do các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức có liên quan gửi về. 

- Phối hợp với lực lượng Công an cập nhật, kiểm tra, 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 lắp, lợi dụng chính sách để trục lợi, vi phạm pháp  
luật. 

- Tổng hợp và tham mưu UBND thị xã đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh 

sách và kinh phí hỗ trợ. 

- Thực hiện tốt việc chi trả hỗ trợ cho đối tượng đảm bảo kịp thời theo Quyết 

định phê duyệt của UBND tỉnh và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các chính 
sách hỗ trợ theo quy định. 

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát, tổng hợp 
những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện gửi UBND tỉnh để 

thống nhất triển khai thực hiện. 

- Tổng hợp báo cáo định kỳ về tình hình kết quả thực hiện Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã theo quy định. 

         2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã 

 - Căn cứ quyết định phê duyệt và kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh, tham mưu 
UBND thị xã bố trí kinh phí thực hiện. 



3 

 

  

 - Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, 

tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp kinh phí, thực hiện nghiệp vụ chi trả, thanh 
quyết toán, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định hiện hành. 

 3. Công an thị xã 

 Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Công an các xã, phường tổ chức nắm tình 

hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ; hướng dẫn cập nhật kết quả hỗ trợ tiền 
thuê nhà cho người lao động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác 

thực thông tin người lao động, kịp thời báo cáo tham mưu cấp có thẩm quyền ngăn 
chặn, xử lý hành vi tiêu cực, trục lợi, vi phạm pháp luật (nếu có). 

 4. Bảo hiểm xã hội thị xã 

 Chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn việc xác nhận tình trạng tham gia bảo 

hiểm xã hội của người lao động trên địa bàn quản lý; đảm bảo về nội dung, tiến độ 
thời gian thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền 
thanh thị xã 

   Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung, điều kiện, thủ tục, hồ 
sơ hưởng chế độ đối với từng nhóm đối tượng theo quy định của Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Văn phòng HĐND&UBND thị xã 

  Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH tổng hợp báo cáo định kỳ về tình 
hình kết quả thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

trên địa bàn thị xã. 

7. Các phòng, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp triển 

khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị xã: tham gia tuyên 

truyền, phổ biến, phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ 
được quy định tại của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

9. Đề nghị Liên đoàn Lao động thị xã 

 Chỉ đạo Công đoàn trong các doanh nghiệp phối hợp tuyên truyền, phổ biến 

chính sách hỗ trợ người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; đảm bảo 
công khai, minh bạch, không để sai, sót đối tượng, không lợi dụng chính sách để 

trục lợi. 

10. Đối với các doanh nghiệp  

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể người lao động về các chính 
sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Triển khai việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách cho người lao động đủ 

điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. 
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- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của danh sách đối tượng 

đề nghị hỗ trợ; bảo quản, lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao 
động theo quy định. 

- Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động và thực hiện thủ 
tục thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.                                                                                                                                                                                    

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp hoạt động 
trong Khu công nghiệp đóng trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện. Trong quá 

trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND 
thị xã (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để kịp thời chỉ đạo giải 

quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thị ủy (báo cáo);      
- TT HĐND (báo cáo);                                                                  
- CT, PCT UBND thị xã; 
- Chánh,  PCVP HĐND&UBND thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị thị xã; 

- Mặt trận, các hội, đoàn thể (phối hợp); 
- Liên Đoàn lao động thị xã; 
- Các doanh nghiệp trên địa bàn (thực hiện); 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hồng 
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