
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày       tháng       năm 2022  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách, 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 LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người 
lao động; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 180/TTr-SLĐTBXH ngày 24/6/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 

động đang làm việc trong doanh nghiệp theo Điều 4, Chương II Quyết định số 
08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ như sau: 

1. Tổng số người lao động được hỗ trợ: 30 người. 

2. Thời gian hỗ trợ: 01 tháng (tháng 4 năm 2022). 

3. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người  

(Có danh sách chi tiết đính kèm) 

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ 

 1. Tổng kinh phí hỗ trợ: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười năm triệu 
đồng). 

2. Nguồn ngân sách thực hiện: Thực hiện theo điểm a, khoản 2, Điều 13, 
mục IV Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các 
đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền triển khai việc thực 

hiện hỗ trợ theo đúng quy định; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 
các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 

động tại Điều 1 Quyết định này. 



  2. Sở Tài chính: Căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng, kinh 
phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của UBND tỉnh, bảo đảm kinh phí 

chi trả cho người lao động theo quy định. 

  3. Công an tỉnh: Hướng dẫn Công an các huyện, thị xã, thành phố cập 
nhật thông tin về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 

vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định để đảm bảo chính xác, đúng 
đối tượng, tránh trùng lặp. 

4. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng: Chịu trách nhiệm về danh sách 
đối tượng và kinh phí đề nghị hỗ trợ; khẩn trương tổ chức thực hiện chi trả kinh 

phí hỗ trợ cho người được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.    

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công an tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân 
huyện Bảo Thắng và người lao động có tên trong danh sách tại Điều 1, căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Các sở: Lao động - TBXH; Tài chính; 
- Công an tỉnh; 
- Kho bạc nhà nước tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ VN và các tổ chức CT-XH tỉnh;  
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1, VX3.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

Giàng Thị Dung 
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