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  Kính gửi: Các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp. 

 

Thực hiện Công văn số 4379/VPCP-KGVX ngày 13/7/2022 của Văn phòng 

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

và Công văn số 3558/VP-VX ngày 19/7/2022 và của Văn phòng Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê 

nhà cho người lao động, 

Hiện nay, khu công nghiệp An Nghiệp đã có 15 doanh nghiệp gửi hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp 

đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương rà soát, tiếp tục lập hồ sơ đề nghị 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. 

Lưu ý: thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15/8/2022. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị doanh 

nghiệp liên hệ Ban Quản lý các khu công nghiệp (phòng Kế hoạch tổng hợp, số 

điện thoại: 02993600464) hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc 

Trăng để được hỗ trợ kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở LĐTBXH; 

- BHXH tỉnh; 

- BLĐ, các phòng; 

- TT HT&DV KCN; 

- CTTĐT thành phần BQL; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

V/v khẩn trương thực hiện chính 

sách 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 
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