
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH HÀ

Số:           /QĐ-UBND  

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

Thanh Hà, ngày      tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền 

thuê nhà cho người lao động 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH HÀ

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

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 cho 
người lao động;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 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 đề nghị của Trưởng Phòng Lao động -Thương binh và xã hội huyện tại Tờ 
trình số 21/TTr-LĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 13 người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ 
tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn huyện Thanh Hà theo quy định tại 
Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Chính phủ “quy định về việc 
thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động” (có phụ lục chi tiết kèm 
theo).

- Đối tượng: Người lao động quay trở lại thị trường lao động.
- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.
Tổng kinh phí là: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).
Điều 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu cho Ủy ban nhân

dân huyện quyết định cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội để thực hiện việc chi trả, chuyển kinh phí đến đơn vị sử dụng
lao động đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy
định tài chính hiện hành.

Phòng Lao động - TB&XH chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng
đủ đều kiện hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ.



Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - TB&XH phối hợp chặt chẽ
với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể của huyện trong
công tác giám sát thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trưởng phòng Tài chính - 
Kế hoạch huyện, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 
căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;   
- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH

Vũ Việt Anh
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