
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ  XÃ HỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:          /SLĐTBXH-LĐVL
V/v rà soát người lao động đang ở 
thuê, ở trọ làm việc tại các doanh 

nghiệp trong Khu công nghiệp

Hải Dương, ngày     tháng 4 năm 2022

Kính gửi:
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 
918/UBND-VP ngày 06/4/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 
08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện một số 
nội dung sau:

1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát, thống kê các đối tượng 
doanh nghiệp, người lao động trong khu công nghiệp đủ điều kiện hưởng chính 
sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; kịp thời cung cấp 
thông tin cần thiết cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố để phục vụ trong công tác xác định các đối tượng thụ hưởng chính 
sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính 
sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đến doanh nghiệp, 
người lao động trong các khu công nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến 
chính sách, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính 
sách trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định. 

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị nghiêm túc 
triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- GĐ, PGĐ Trình;
- Phòng LĐTBXH các H,TX,TP;
- Lưu VT, LĐVL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Trình
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