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HOATOC KInh giri: Uy ban nhân dan các qun, huyn, thj xã 

Thirc hin Quyt djnh s 08/2022/QD-TTg ngày 28/3/2022 cüa Thu 
tuó'ng ChInh phü quy dnh quy djnh v thrc hin chInh sách h trq tin thuê nhà 
cho ngiRii lao dng; Cong van s 1008/LDTBXH - VL ngày 04/4/2022 cüa B 
Lao dng - Thuang binh và Xã hi v vic triên khai thirc hin Quyêt dnh so 
08/2022/QD-TTg ngày 28/3/2022 cüa Thu tuóng ChInh phu; Quyt djnh s 
1 426/QD-UBND ngày 27/4/2022 cüa UBND thành phô Ha Ni ye vic thirc 
hiên cac chInh sách h tro tin thuê nhà cho ngri lao dng trên dja bàn thành 
ph Ha Ni, S Lao dông - Thuang binh và Xä hi Ha Ni d nghj Uy ban nhân 
dan các qun, huyn, thj xã thçrc hin các ni dung sau: 

1. Chi dto t chCrc tuyên truyn, ph bin sâu rng tâi các doanh nghip, 
hap tác xa, h kinh doanh có dàng k kinh doanh và ngi1i lao dng ni dung 
Quyt djnh s 08/2022/QD-TTg ngày 28/3/2022 cüa Thu tu&ng ChInh phü quy 
dinh quy dinh v thxc hin chInh sách h trg tin thuê nhà cho ngthi lao dng; 
Quyêt djnh s 1 426/QD-UBND ngày 27/4/2022 cüa UBND thành ph Ha Ni 
v vic thirc hin các chInh sách h trçx tin thuê nhà cho nguôi lao dng trên dja 
bàn thành ph Ha Ni. 

2. Chi dio phông Lao dng - Thuo'ng binh và Xä hi, Cong an, phông 
Kinh t, phông Tài chInh - Kê hoach và các dan vj lien quan triên khai thrc hin 
dy du, kip thi các nhim vii duçc UBND Thành ph giao ti Quyt djnh so 
1426/QD-UBND ngày 27/4/2022; Báo cáo kêt qua thirc hin (theo biéu, máu 

exel gt'i kern) trtthc 16h hang ngày d tng hap báo cáo B Lao dng - Thucmg 
binh và Xã hôi và UBND Thành pM; báo cáo dot xuât khi duac yéu câU. 

3. Truâc mt d nghi các quân, huyên, thj xã t chuc tiêp nhn và giãi 
quy&t M so theo dung quy trInh, thu tic ti quyt djnh s Quyt djnh sO 
1426/QED-IJBND ngày 27/4/2022 cüa UBNID Thành pM Ha Ni, cho den khi 
Thành ph6 ban hành qui trInh ni bô, quy trInh tiêp nhn và giãi quyêt các thu 
tuc hành chInh. 
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Sà Lao dng - Thuong birth và Xã hi d nghj UBND các qun, huyn, 
thj xã quan tam, chi dto thirc hin. Trong qua trInh trin khai thirc hin nu có 
khó khan, vuâng mc kjp thñ phân ánh v S Lao dng - Thuong binh và Xã 
hi (qua phông Vic lam - An toàn lao dng), S Tài chInh d thrçic huóng dn 
theo thm quyn./. 

No'inhân: 
-Nhutrên; 
- UBND Thành pho (de b/cáo); 
- Giám doe S (dêb/cáo); 
- Các Phó Giám doe S; 
- PhOng LDTB&XH eáe Q.H.TX (dê t/hiên); 
- Luu: VT, VLATLD. 
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