
 
THÔNG BÁO  

Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê 

nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ tại huyện Văn Lãng 

  

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về 

triển khai 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 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch số 95/KH-SLĐTBXH ngày 07/6/2022 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Căn cứ Biên bản kiểm tra ngày 06/7/2022 của Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch 

số 95/KH-SLĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết quả 

kiểm tra tại huyện Văn Lãng như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH 

SÁCH  

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện sách hỗ trợ 

theo Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng đã quan tâm chỉ đạo, ban hành kế hoạch 

triển khai1 và có văn bản2 đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực 

hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo đúng quy định; quán triệt triển khai, thực 

hiện chính sách tại các cuộc họp giao ban tại huyện. 

2. Công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến. 

Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã 

tuyên truyền, phổ biến chính sách bằng nhiều hình thức đến các đối tượng: duy trì 

thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành và đăng tải 03 

tin bài; Các ban, ngành và các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã tuyên truyền lồng 

ghép trong  các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, các buổi họp thôn, khu 

phố, đối với các thôn đã tổ chức tuyên truyền được 162 cuộc tại 162 cuộc họp thôn 

bản, khu phố. Phòng LĐTBXH-Dân tộc huyện và cán bộ công chức văn hóa xã 

                                                 
1 Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND huyện Văn Lãng. 
2 Công văn số 949/UBND-VP ngày 30/5/2022 của Văn phòng UBND huyện Văn Lãng về việc tăng triển khai hỗ trợ 

cho người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội 
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trực tiếp hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 

ở cho người lao động. 

3. Tình hình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách. 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, 

theo dõi, nắm bắt thông tin về việc thực hiện chính sách trên địa bàn; lồng ghép 

kiểm tra việc thực hiện chính sách với các hoạt động kiểm tra chuyên môn của 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Dân tộc nhằm kịp thời giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc tại địa bàn, cơ sở. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

(Số liệu tính đến ngày 04/7/2022)  

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 02 hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 01 doanh nghiệp3. 

- Tổng số đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ: 02 người (thuộc đối tượng người 

lao động đang làm việc trong doanh nghiệp). 

- Tổng số kinh phí đề nghị hỗ trợ: 3.000.000 đồng (hỗ trợ gộp 03 tháng). 

(UBND huyện đã ban hành tờ trình4 đề nghị Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh xem xét thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt 

danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người người lao động theo quy 

định.) 

* Khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tuy đã được các cấp quan tâm 

phối hợp triển khai thực hiện theo quy định song do nhiều doanh nghiệp, cơ sở 

thay đổi địa điểm, thu hẹp sản xuất, không thường xuyên hoạt động tại trụ sở do đó 

việc triển khai thực hiện chính sách còn gặp khó khăn, hiệu quả chưa cao. 

Phần lớn lao động trên địa bàn là người dân cư trú tại địa phương, số lao 

động ở thuê ở trọ không nhiều do đó số đối tượng đề nghị hỗ trợ và đủ điều kiện 

thụ hưởng chính sách chưa cao. 

III. KIẾN NGHỊ  

Căn cứ kết quả kiểm tra, đối chiếu với các quy định của Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 105/KH-

UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đề nghị UBND huyện Văn Lãng thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chính sách đến các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong khu kinh tế và người dân, người lao 

động để tăng tiến độ thực hiện chính sách trên địa bàn. 

2. Tập trung nguồn lực, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức rà soát đối 

tượng; hỗ trợ, đôn đốc doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoàn thiện hồ sơ 

                                                 
3 Công ty TNHH MTV Thương Mại Thành An, Số 188 - Đường Trục chính cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 
4 Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 04/7/2022   
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hỗ trợ cho người lao động đủ điều kiện.  

3. Kịp thời chỉ đạo các phòng chức năng tiến hành chi trả kinh phí cho các 

đối tượng sau khi được phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. 

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tại địa bàn. Báo 

cáo kịp thời UBND tỉnh những vấn đề vướng mắc phát sinh (thông qua Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội) để đảm bảo hoàn thành thực hiện chính sách trong 

tháng 8 năm 2022. 

5. Thực hiện ngay các kiến nghị tại biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra với 

UBND huyện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội trước ngày 10/8/2022. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Văn Lãng; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- LĐLĐ tỉnh; 

- Sở tài chính; 

- BQL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- BHXH tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; VP Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL-BHXH. 

    KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

      Hà Thị Hải Yến 
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