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KẾ HOẠCH
Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho
người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15
ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 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 257/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm
vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực
hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động;
Căn cứ Công văn số 1008/LĐTBXH-VL ngày 04/4/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg
ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ;
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số
08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của
Chính phủ nhằm chia sẻ, hỗ trợ người lao động còn khó khăn về nhà ở, để người lao
động yên tâm làm việc, tham gia phục hồi sản xuất cùng với người sử dụng lao động;
thu hút người lao động trở lại thị trường lao động sau tác động của dịch bệnh Covid-19.
2. Yêu cầu
Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện chính sách hỗ
trợ tiền thuê nhà.
Rà soát đối tượng được thụ hưởng chính sách, tránh trùng lặp, đảm bảo nguyên
tắc hỗ trợ kịp thời, công khai minh bạch, đúng đối tượng theo quy định.
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Các cấp, các ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm
vụ ở địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; kịp thời phát hiện, xử lý các vướng
mắc phát sinh thuộc thẩm quyền; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
II. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ
1. Đối tượng hỗ trợ
Người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc tại các doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trong các khu công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
2. Nguyên tắc thực hiện
Đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục
lợi chính sách. Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ. Trường
hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động
thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ
trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp
và người lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhằm tạo sự đồng thuận,
thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội trong việc triển
khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg
- Nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách hỗ trợ theo Quyết định số
08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch này trên báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin
điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trên hệ thống loa truyền thanh khu dân cư;
các hình thức thông tin lưu động; tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pano,
áp phích, tờ rơi... đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu vực người lao động thuê trọ,…
- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền
hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng.
- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các
Khu công nghiệp tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Kế hoạch được ban hành cho đến khi thực hiện
xong chính sách hỗ trợ.
2. Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp
- Nội dung: Thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7
Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý
các Khu công nghiệp tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan.
- Tiến độ thực hiện: Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15/8/2022.
3. Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động
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- Nội dung: Thực hiện theo quy định tại các Điều 8, Điều 9, Điều 10,
Điều 11 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý
các Khu công nghiệp tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan.
- Tiến độ thực hiện: Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15/8/2022.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách Trung ương hỗ trợ, dự kiến là
39.195.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu đồng); trong đó:
- Hỗ trợ người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp là 12.870 người,
số tiền 19.305.000.000 đồng.
- Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động làm việc tại các khu công
nghiệp là 6.630 người, số tiền 19.890.000.000 đồng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Bảo hiểm xã hội
tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao
động; xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền trong quá trình tổ chức thực hiện.
Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân
dân tỉnh quyết định hỗ trợ các đối tượng khác (nếu có) ngoài đối tượng được quy định
tại Điều 4, Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg phù hợp với điều kiện của tỉnh.
Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách về Ủy ban nhân dân
tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
2. Sở Tài chính
Trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham mưu, trình
Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân
sách trung ương theo quy định.
Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình thực hiện,
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo nhu cầu kinh phí về Bộ Tài chính theo quy
định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách và hướng dẫn các đơn vị, địa phương
quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
Phối hợp với các cơ quan báo chí, Cổng/trang thông tin điện tử, các trang, nhóm
mạng xã hội; chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, nâng
cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người lao động về chính sách
hỗ trợ nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội
trong việc triển khai thực hiện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Tăng cường theo
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dõi các trang, nhóm mạng xã hội, xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin sai lệch làm
ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công
tác hỗ trợ đối với người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.
Hướng dẫn các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố triển khai thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công
quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng để phục vụ công tác hỗ trợ.
Phối hợp Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách
hỗ trợ tiền thuê nhà, trình tự, thủ tục theo quy định tại Kế hoạch này, để người lao động
biết, tham gia thụ hưởng chính sách (nếu thuộc đối tượng hỗ trợ); phối hợp tham gia
giám sát.
4. Bảo hiểm xã hội tỉnh
Tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao
động theo quy định; đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng đối tượng.
Thiết lập và công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc
trong triển khai hỗ trợ và xác nhận về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.
5. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Thông báo đến các doanh nghiệp thuộc địa bàn khu công nghiệp về chính sách
hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Kế hoạch này.
Phối hợp các sở, ngành liên quan, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc khu công
nghiệp rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện
việc lập hồ sơ và chi hỗ trợ cho người lao động kịp thời gian quy định.
6. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng
Tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai hỗ
trợ theo Kế hoạch này; thường xuyên đưa tin, phóng sự về chính sách hỗ trợ và quá trình
triển khai thực hiện theo Quyết định số 08/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.
7. Công an tỉnh
Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng chuyên môn 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; có biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh các hành vi giả mạo, vi phạm quy định về
chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08//2022/QĐ-TTg để trục lợi.
8. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh
Có trách nhiệm xác nhận kết quả thực chi qua Kho bạc Nhà nước kinh phí hỗ trợ
tiền thuê nhà cho người lao động của địa phương làm căn cứ đề nghị cấp có thẩm quyền
hỗ trợ kinh phí.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã
hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc phối hợp tốt công tác tuyên truyền, phổ
biến, quán triệt các nội dung chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và
Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng
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lớp nhân dân nắm, thực hiện; đồng thời, giám sát quá trình triển khai, thực hiện chính
sách trên địa bàn tỉnh.
10. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ đến người lao động; tham gia
giám sát việc lập hồ sơ, chi hỗ trợ cho người lao động của người sử dụng lao động; tham
gia giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động trong quá trình thực hiện chính
sách hỗ trợ; phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của chính quyền các cấp.
11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
thuộc địa bàn quản lý, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.
Chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động quy
định tại khoản 2, khoản 3, Mục III Kế hoạch này đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ,
không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp
huyện hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố báo cáo định kỳ hằng tháng (ngày 24) về tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện; khó
khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện nhiệm vụ được phân công tại
Kế hoạch này, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính
xác của hồ sơ và số liệu báo cáo.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh
bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để
hướng dẫn, giải quyết.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022
của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng./.
Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH, Bộ TC, Bộ KHĐT;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Công an tỉnh, BHXH tỉnh;
- BQL các KCN tỉnh, KBNN tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn thể tỉnh;
- Báo Sóc Trăng, Đài PTTHST;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Diễm Ngọc

