
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 

 

Số:           /UBND-PLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Châu, ngày       tháng      năm 2022 
V/v tiếp tục, khẩn trương đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- UBMTTQVN và các Hội - Đoàn thể quận; 

- Bảo hiểm xã hội quận; 

- Liên đoàn Lao động quận; 

- UBND 13 phường thuộc quận. 

       

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 

2684/SLĐTBXH-CSVL ngày 5/8/2022 về việc tiếp tục, khẩn trương đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết 

định số 08/2022/QĐ-TTg, Chủ tịch UBND quận có ý kiến chỉ đạo cụ thể như 

sau: 

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận 

a) Khẩn trương phối hợp với UBMTTQN quận, các Hội – Đoàn thể quận, 

các đơn vị, phòng ngành chức năng liên quan, UBND 13 phường thuộc quận 

tăng cường công tác tuyên truyền và đăng tải nội dung chính của chính sách hỗ 

trợ tiền thuê nhà cho người lao động đến các doanh nghiệp trên địa bàn, các chi 

bộ, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận để tuyên truyền đến các chủ thuê nhà trọ, 

phòng trọ và người lao động thuê trọ biết, trong đó nhấn mạnh thời gian tiếp 

nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022 

b) Tăng cường công tác thẩm định hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận và xử 

lý hồ sơ theo quy định, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022, lưu ý không để 

kéo dài quá thời gian quy định.  

2. Bảo hiểm xã hội quận 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của 

người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 7 và khoản 3 Điều 11 Quyết định 

số 08/2022/QĐ-TTg. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, kịp thời xử lý 

những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền báo cáo UBND quận (thông qua Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội) để kịp thời phối hợp giải quyết. 

3. Đề nghị UBMTTQVN quận, các Hội – Đoàn thể, Liên đoàn Lao 

động quận 

a) Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận trong việc 

triển khai thực hiện nội dung tại Điểm a Mục 1 Công văn này.  

b) Đề nghị Liên đoàn Lao động quận tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở 

doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động hướng dẫn người lao động, 
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đoàn viên công đoàn làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo theo đúng 

điều kiện được quy định theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.  

Nhận được Công văn này, đề nghị UBMTTQVN quận, các Hội – Đoàn thể 

quận, Liên đoàn Lao động quận và yêu cầu các phòng ngành chức năng liên 

quan, UBND 13 phường thuộc quận khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/hiện); 

- Thường trực Quận ủy; 

- CT, PCT UBND quận (A.Dũng); 

- CVP, PCVP UBND quận (C.Huyền); 

- Lưu: VT, PLĐTBXH.Nguyên 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trương Thanh Dũng 
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