
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /UBND-VX 
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 

 số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Chiêm Hóa, ngày         tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;  

- Bảo hiểm xã hội huyện;  

- Công an huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông, Thể thao huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;  

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện;  

- Các Hợp tác xã trên địa bàn huyện;  

- Các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 3931/UBND-THVX ngày 27/9/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh trên địa 

bàn huyện 

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến người lao động về chính 

sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Triển khai, hướng dẫn để người lao động đang làm việc tại đơn vị thuộc 

đối tượng quy định tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg làm đơn đề nghị hỗ trợ 

tiền thuê nhà và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của 

đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.  

- Khẩn trương tổng hợp, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền 

thuê nhà đảm bảo chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện quy định tại 

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 

xác của danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ.  

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các trình tự, thủ 

tục theo quy định tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg làm cơ sở cho Ủy ban nhân 
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dân huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh sách 

và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

 - Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động khi được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện thủ tục thanh, quyết toán kinh phí theo 

quy định của pháp luật. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao 

động của các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh gửi đến Ủy ban 

nhân dân huyện chậm nhất đến hết ngày 15/10/2022.  

- Báo cáo bằng văn bản đối với người lao động đủ điều kiện hỗ trợ nhưng 

không đề nghị hỗ trợ (quy định tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg) hoặc doanh 

nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh không có người lao động đủ điều kiện hỗ 

trợ về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 15/10/2022 (qua phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động theo quy định. 

- Thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động 

đang làm việc tại các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh trên địa bàn 

huyện; tổng hợp, lập danh sách, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao 

động đang làm việc trong các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh theo 

quy định.  

- Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 

16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc kiểm tra, 

giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn 

huyện. Thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà ở của người lao động 

đang làm việc tại các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh trên địa 

bàn huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc quản 

lý sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định; tham mưu 

Quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ (khi có Quyết định phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân tỉnh). 

4. Bảo Hiểm xã hội huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBNDcác xã, thị trấn: Triển 

khai kịp thời chính sách quy định tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân tỉnh và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và các văn bản quy định có 

liên quan.  
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- Chịu trách nhiệm xác nhận danh sách người lao động đang tham gia Bảo 

hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động đề nghị theo quy định. Trường 

hợp không xác nhận có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

5. Công an huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: Tuyên truyền đến người sử 

dụng lao động, người lao động về các nội dung theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND 

của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và các văn bản quy 

định có liên quan. 

- 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. Chủ động nắm 

tình hình liên quan việc triển khai các biện pháp hỗ trợ người lao động; phòng 

ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách này theo quy định 

của pháp luật. 

6. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông, Thể thao 

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử của huyện nội dung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 

16/9/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về quy định đối tượng người lao 

động có quan hệ lao động ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 

tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Văn bản số 3931/UBND-THVX 

ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh.  

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 

16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và Nhân dân trên địa bàn biết để thực hiện; căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, các Hợp tác 

xã, các hộ kinh doanh thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Có trách nhiệm phối hợp với các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ kinh 

doanh trên địa bàn quản lý: Thực hiện việc rà soát, tổng hợp, lập danh sách người 

lao động, lập hồ sơ, thủ tục hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND 

ngày 16/9/2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg 

ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân huyện 

thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền 

thuê nhà cho người lao động. 

8. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện 

- Chỉ đạo Công đoàn cấp cơ sở, nhất là Công đoàn trong các doanh nghiệp 

phối hợp tuyên truyền, phố biến Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh đến người sử dụng lao động hướng dẫn người lao 

động kê khai, lập danh sách, hồ sơ người lao động đủ điều kiện được hưởng các 
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chính sách theo quy định tại Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch, không 

để sót đối tượng, không lợi dụng chính sách để trục lợi. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện đến toàn thể cán bộ, đoàn viên và Nhân dân trên địa 

bàn. Triển khai giám sát đánh giá việc thực hiện Nghị quyết trên địa bàn huyện. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chủ các doanh nghiệp, các hợp 

tác xã, các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

(trong mục kính gửi) khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai 

thực hiện có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) xem 

xét, chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy;              (Báo cáo) 

- TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch UBND huyện; 

- Phó Chủ tịch UBND huyện PTVX: 

- UB MTTQ và các TC CTr-XH huyện; 

- Liên đoàn LĐ huyện; 

- Như trên; (Thực hiện) 

- Chánh, Phó CVP HĐND&UBND huyện; 

- Chuyên viên Văn xã; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Minh Quang 

 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /NQ-HĐND 
 

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ 

 trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 

được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX,  

KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

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; 

Xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng người 

lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 

năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 243/BC-HĐND ngày 14 tháng 9 

năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ 

trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 

được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

1. Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp  

a) Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngoài các 

khu công nghiệp được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, 

khoản 3 Điều 4 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 (sau đây viết là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg). 
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b) Mức, thời gian hỗ trợ, hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện theo 

quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp chậm nhất đến 

ngày 15 tháng 10 năm 2022. 

2. Người lao động quay trở lại thị trường lao động  

a) Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có 

đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngoài các khu công nghiệp được hỗ trợ khi có đủ 

các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg. 

b) Mức, thời gian hỗ trợ, hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy 

định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.  

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp chậm nhất đến 

ngày 15 tháng 10 năm 2022. 

3. Phương thức chi trả: Một lần. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

định của pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

khóa XIX, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 9 năm 2022./. 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Các Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Dung 
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