
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

Số:        /UBND-LĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2022 

V/v đôn đốc thực hiện hỗ trợ tiền 

thuê nhà cho người lao động theo 

quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

  

Kính gửi:  

 

 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

  

Thực hiện Công văn số 1372/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 04/8/2022 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc thực 

hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08/2022/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

           Để kịp thời thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng 

quy định, UBND thành phố đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thành phố, UBND các phường, xã, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn căn cứ trên cơ sở đề nghị của 

người lao động, kịp thời tổng hợp, rà soát và lập danh sách người lao động đảm 

bảo tính chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện hưởng đảm bảo đúng 

tiến độ thời gian quy định tại Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 19/5/2022 của 

UBND thành phố.  

Tham mưu công tác chi trả ngay cho người lao động sau khi có Quyết 

định phê duyệt của UBND tỉnh đúng theo quy định tại Kế hoạch số 105/KH-

UBND. 

 2. UBND các phường, xã  

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa 

bàn quản lý về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-

TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ 

tại Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn,  Kế 

hoạch số 193/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND thành phố về việc triển 

khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.  

 3. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 

 Trên cơ sở đề nghị của người lao động, các doanh nghiệp khẩn trương 

tổng hợp, rà soát và lập danh sách người lao động, niêm yết công khai tại nơi 



làm việc, đảm bảo tính chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện hưởng 

đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định tại Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 

19/5/2022 của UBND thành phố. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất ngày 

12/8/2022.  

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, cần trao đổi đề 

nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin về UBND thành phố (qua Phòng 

Lao động - TB&XH thành phố, số điện thoại 02053.716.357) để cùng phối 

hợp giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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