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KE HOACH
Thic hiçn chinh sach ho trq tien thue nha
cho ngu'ôi lao dng trên da bàn tinh Quãng Tr
A

S

Thrc hin Quyt djnh s 08/2022/QD-TTg ngày 28/3/2022 cüa Thu
thOng ChInh phü quy djnh ye thirc hin chinh sách ho trg tiên thuê nhà cho
ngir&i lao dng (sau day gi là Quyet djnh so 08/2022/QD-TTg); UBND tinh
Quãng Trj ban hành Kê hoch triên khai thrc hin, nhu sau:
I. M!JC JJ!CH, YEU CAU
1. Miic dIch
Triên khai thirc hin di'ing, dü, kjp thOi chinh sách h trçl ngiiOi lao dng
theo ni dung dircc quy djnh tai Quyêt djnh so 08/2022/QD-TTg, nhäm gop phân
dam bão dOi song cho ngi.thi lao dng và on djnh xä hi. Dông thii, giãm bot khó
khi.n cho ngi.thi sO diing lao dng, doanh nghip dê ph11c hôi san xuât, kinh
doanh, thc hin các nhim vi phát triên kinh tê xã hi tinh nhà.
2. Yeu cau
A

- T chOc quán tria d.y du Quyt djnh s 08/2022/QD-TTg. Phân cong
trách nhim ci the cho các SO, ban ngânh cap tinh; UBND các huyn, thj xã,
thành phô có khu cong nghip, khu chê xuât, khu kinhtê duc thành 1p theo
diêu kin, trInh tir và thu tic quy djnh tai Nghj djnh so 82/201 8/ND-CP ngày
22/5/2018 cüa ChInh phü ye quán l khu cOng nghip và khu kinh tê ('sau day
gi là Nghj djnh sO 82/2018/ND-cP,.) và các Co quan, don vi lien quan dam bão
sir dông b, tInh hiu qua, sir phôi hcip chtt chê giüa các cap, các ngành, các dja
phuo'ng trong qua trinh thirc hin.
- Huy dng sr tham gia cüa toàn b h thng chInh trj trong tinh tO lüc
triên khai den khi kêt thüc gói ho trcl; tp trung rà soát dOi tugng darn báo tInh
cOngkhai, cOng bang, chInh xác, dung nguyen täc, dung quy trInh; to chOc chi
trâ day dü, kjp thOi den tn tay dôi tixçlng, không dê xây ra tiêu c1rc, tric lçii
chInh sách, vi phm pháp 1ut; thuOng xuyên to chOc kiêm tra, giám sat, chân
chinh sai phm; kjp thOi don doe, hithng dan và tháo gO vixOng mac, khó khàn
trong qua trInh to chOc thrc hin.
II. NO! DUNG
1. Nguyen tc thirc hin h trq
- Vic h trq bào dam kjp thii, dung di tixqng, cong khai, minh bach,
không d lçii dicing, triic lcii chInh sách; không ho trçl dôi vOi nguOi lao dng
không dê nghj dirçic ho trg.
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- Trueing hcip ngu?i lao dng lam vic theo hqp dng lao dng cho nhiu
ngui sr dung lao dng thi dugc h trçY tai ni tham gia bão hiêm xã hi bat buc;
môi dôi tuçing chi di.rcc h trq 01 lan trong 01 tháng và không qua 03 tháng.
- Dam báo su lãnh dao cüa các c.p üy dáng, sir chi do, diuhành, kim
tra, don dOc cüa chmnh quyên các cap; sirtham gia cüa Mt trn To quôc Vit
Nam, các to chüc chInh trj - xa hôi các cap, ca quan báo chI và nhân dan, d.c
bit trong cong tác giám sat vic to chi'rc thirc hin.
2. Tuyên truyn, ph bin, thyc hin chInh sách
- Các Co quan báo chI, truyn hInh, phát thanh tr tinh tói Co sà dành thi
hrçing ru tiên, bang nhiêu hinh thtrc tp trung phô biên sâu rng Quyêt dnh so
08/2022/QD-TTg, Kê hoach cüa UBND tinh và các van bàn hi.thng dn thirc
hin chInh sách h trg tiên thuê nhà cho ng.thi lao dng.
- Các Si, ban, ngành, doàn th cp tinh và UBND các huyn, th xã, thành
phô (UBND cap huyn), TJBND các xâ, phumg thj trân (UBND cap xä) có trách
nhim to chic thông tin, phô biên rng râi, thung xuyên, lien tic Quyêt djnh so
08/2022/QD-TTg và các van ban hrOng dn thi hành den co quan, to chi:rc,
doanh nghip và nhân dan trên dja bàn quãn 1.
3. Thirc hin chinh sách ho trq ngtrô'i lao dng
3.1. Ho tri ngithi lao d3ng dang lam vic trong các doanh nghp.
3.1.1. Di tilçing và diu kin h trq.
Ngii lao dng dang lam vic tai doanh nghip trong khu cong nghip,
khu chê xuât, khu kinh té drçic thành 1p theo Nghj djnh so 82/201 8/ND-CP trên
dja bàn tinh duçic ho trçl khi có dü các diêu kin sau:
- O thuê, & trç trong khoàng thai gian tir ngày 0 1/02/2022 dn ngày
3 0/6/2022 và phãi trã mt khoàn tiên thuê nba;
- Co hp dng lao dng không xác djnh thai hn ho.c hçip dng lao dng
xác djnh thii hn ti'.r 01 tháng tr& len duçic giao kêt và bat dâu thirc hin truâc
ngày 0 1/4/2022;
- Dang tham gia bão him xâ hi bt buc (co ten trong danh sách tharn
gia bào hiêm xa hi bat buc cüa co quan bâo hiêm xä hi) tai tháng lien kê
trithc thai diem doanh nghip 1p danh sách lao dng dê nghj ho trçl tiên
thuê nhà.
Tnthng hqp ngithi lao dng khOng thuc di tung tham gia bào hiêm xã
hi bat buôc theo quy djnh ti khoãn 4 Diêu 2 Nghj djnh sO 115/201 5IND-CP
ngày 11/11/2015 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so dieu cüa Lut Bâo hiêm
xã hi ye bào hiêm xã hi bat buc thI phãi có ten trong danh sách trà ltrong cüa
doanh nghip cüa tháng lien kê trrnc thi diem doanh nghip 1p danh sách lao
dng d nghj ho trçi tién thuê nhà.
3.1.2. Müc h trq, thi gian h trçl và phuong thüc chi trâ.
- Mi'rc h trçl: 500.000 dng/ngi.thi/tháng.
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- Thi gian h trq: Tôi da 03 tháng.
- Phuang thirc chi trà: Hang tháng.
3.1.3. Ho sci dé nghj ho trçi.
- Danh sách ngu1i lao dng d nghj h trq tin thuê nhà có xác nhn cüa co
quan Bào hiêm xã hi theo Mâu sO 02 tai Phii lc ban hành kern theo Kê hoch
nay (Mâu so 02).
- Trung hqp trong danh sách có ngu1i lao dng khOng thuc dôi tuçing
tham gia báo hiêm xà hi bat buc thI ho s dé nghj can có them bàn sao danh
sách trâ hwng cüa tháng lien kê trucc th?yi diem doanh nghip l.p danh sách lao
dng dê nghj ho trçl tiên thuê nhà.
3.1.4. TrInh tir, thu tic th1rc hin.
- Ngi.thi lao dng d nghj h trçl tin thuê nhà theo Mu s 01 ti Phii 1iic
ban hành kern theo Kê hoach nay (Máu so 0]) và chju trách nhim ye tInh chinh
xác thông tin cá nhân và gui doanh nghip tong hçip.
- Trên Co sâ d nghj cüa ngithi lao dng, doanh nghip tng hçip danh
sách ngu&i lao dng dê nghj ho trq tiên thuê nhà theo Mâu so 02 và niêm yet
cong khai ti noi lam vic It nhât 03 ngày lam vic. Trithng hp có ' kiên phàn
ánh ye dôi tuccng và diêu kin h trg, trong yang 02 ngày lam vic, doanh
nghip phài tiên hành xác minh dam bào dung dôi tuqng và diêu kin h trçi theo
quy djnh.
- Doanh nghip gi:ri danh sach nguñ lao dng d nghj h trçi tin thuê nhà
theo Mâu sO 02 den co quan bâo hiêm xâ hi dê xác nhn ngui lao dng dang
tham gia báo hiêrn xà hi bat buc. Doanh nghip chju trách nhim ye tInh chInh
xác, trung thirc thông tin cüa nguäi lao dng. Doanh nghip 1p danh sách ngi.thi
lao dng dê nghj ho trçl tiên thuê nhà theo tüng tháng và có the dê nghj co quan
báo hiêm xã hi xác nhtn gp 02 tháng hotc 03 tháng. Trong 02 ngày lam vic,
kê tir ngày nhn diiçic dê nghj, co quan bâo hiém xà hi xác nhtn vic tham gia
bão hiêm xã hi bat buc cüa ng.thi lao dng.
- Doanh nghip tng hçp và giri h so dn UBND cp huyn noi dt tni s&
chInh hoc chi nhánh, vn phông dai din, da diem san xuât, kinh doanh; doanh
nghip có the gui ho so dê nghj h trq gp 02 tháng hoc 03 thong. Thai gian tiêp
nhn ho so cMm nhât den hêt ngày 15/8/2022
- Trong 02 ngày lam vic, k tii ngày nhn diic dy dü h so, UBND cp
huyn thâm djnh trInh UBND tinh.
- Trong 02 ngày lam vic k ti'r ngày nhn dii h so, UBND tinh ban hành
quyêt dnh phê duyt danh sách và kinh phi h trg, dông thai chi do thirc hin
chi trã h trq. Trung hçp không phê duyt, UBND tinh thông báo bang van bàn
vànêurO1do.
- Trong 02 ngày lam vic k tü ngày nhn duqc kinh phi h6 tr cüa
UBND tinh, doanh nghip thrc hin chi trà cho ngithi lao dng.
3.2. Ho tr1 ngwôi lao dng quay Eth 4zi thj trithng lao dng.
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3.2.1. Di tuqng và diu kin h trçi
Nguii lao dng dang lam vic trong doanh nghip, hçip tác xä, h kinh
doanh có däng k kinh doanh tti khu cong nghip, khu chê xuât, khu kinh tê
dugc thành 1p theo Nghj djnh so 82/20 1 8/ND-CP trên dja bàn tinh duçc ho trçY
khi Co dü các diêu kiên sau:

- O thuê, a trç trong khoâng thôi gian t1r ngày 01/4/2022 dn ngày
3 0/6/2022 và phái trã mt khoàn tiên thuê nhà;
- Co hç'p dng lao dng không xác dnh thñ htn hoc hçp dông lao dng
xác dinh th&i hn tr 01 tháng tri len du?c giao kêt và thirc hin trong khoáng thai
gian ti'r ngày 01/4/2022 den ngày 30/6/2022, trü hçp dông lao dng giao ket tiêp
nôi cüa hqp dông lao dng dã giao kêt và thirc hin tn.róc do;
- Dang tham gia bão him xã hi b.t buc (co ten trong danh sách tharn
gia bão hiêrn xA hi bat buc cüa Co quan bão hiêm xà hi) ti tháng lien kê
tnrac th?yi diem ngrai sü dung lao dng 1p danh sách lao dng dê ngh ho trq
tiên thuê nhà.
Trithng hçip ngithi lao dng khOng thuc d6i tuçlng tham gia bâo hiêm xã
hi bat buc theo quy dnh tai khoãn 4 Diêu 2 Nghj djnh so 115/201 5/ND-CP
ngày 1 1/1 1/2015cüa ChInh phü quy dnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Bão hiêm
xâ hi ye bão hiêm xã hi bat buc, nguäi lao dng mai tuyên diing và co giao
kêt hçip dông lao dng nhung chisa có ten trong danh sách tham gia bão hiêm xa
hi bat buc cüa Co quan bão hiêm xä hi thI phãi co ten trong danh sách trá
lwing cüa ngi.rai s1r dicing lao dng cña tháng lien kê truóc thai diem ngiiai sir
diing lao dng 1p danh sách lao dng dê nghj ho trçl tiên thuê nhà.
3.2.2. Mi'rc h trq, thai gian h trçl và phixong thüc chi trá
- Müc h trçl: 1.000.000 dng/ngixai/thang.
- Thai gian h trg: Tôi da 03 tháng.
- Phuong thüc chi trá: Htng tháng.
3.2.3. H so dê nghj h trçi.
- Danh sách nguai lao dng d nghj h trg tin thuê nhà có xác nhn cOa
Co quan Bão hiern xã hi theo Mu so 03 tai Phii liic ban hành kern theo Ke
hoach nay (Máu so 03).
- Truang hçp trong danh sách có nguai lao dng không thuc dôi tirçcng
tham gia bão hiêm xã hi bat buc, nguai lao dng mai tuyên ding và cO giao
kêt hcip dông lao dng nhung chua có ten trong danh sách tharn gia bâo hiêm xã
hi bat buc cüa co quan bão hiêm xâ hi thI ho so dê nghj ho trq can có them
bàn sao danh sách trã luong cüa tháng lien ké truâc thai diem ngi.thi sfr ding lao
dng l.p danh sách lao dng dê nghj h trç tien thue nhà.
3.2.4. TrInh tir, thñ tic thirc hin.
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- Ngithi lao dng d& nghj h trg tin thuê nhà theo Mu so 01 Va chju
trách nhim ye tInh chinh xác thông tin cá nhân, gui ngithi sr diing lao dng
tong hçip.
- Trén co si d nghj cüa ngithi lao dng, ngi.r?ii sü diing lao dng tong hqp
danh sách ngixi lao dng dê nglij ho trg tiên thuê nhà theo Mâu so 03 và hem yet
côngkhai tai nth lam vic It nhât 03 ngày lam vic. Tnrng hçip Co ' kiên phân ánh
ye dôi tixclng và diêu kin h trçr, trong vông 02 ngày lam vic, ngui sir diing lao
dng tiên hành xác minh dam bão ding dôi tixclng và diêu kin ho trçl theo quy
&nh.
- Trix&c ngày 15 h.ng tháng, nguYi si'r diing lao dng gi:ri danh sách ngi.thi
lao dng de nghj h trçl tiên thuê nhà theo Mu so 03 den co quan bão hiêm xã hi
dê xác nhn nguäi lao dng dang tham gia bão hiêm xà hi bat buc. Nguii si:r
dung lao dng chju trách thim ye tInh chInh xác, trung th?c thông tin cUa ngYi
lao dng. Trong 02 ngày lam vic, ké tr ngày nhn duçic dê nghj, co quan bào hiêm
xâ hi xác nhn vic tham gia bâo hiêm xä hi bat buc cüa ngui lao dng.
- Ngithi sü diing lao dng tng hçip và gri h so dn UBND c.p huyn
noi dt tri1 s& chithhoc chi nhánh, van phOng di din, dja diem san xuât, kinh
doanh. Th&i gian tiêp nhn ho so chm nhât den hêt ngày 15 tháng 8 näm 2022.
Tru?mg hçip nguYi su di1ng lao dng là h kinh doanh thI gui kern theo dê nghj
ho trq tiên thuê nhà cüa ngthi lao dng theo Mâu so 01.
- Trong 02 ngày lam vic, k ti'r ngày nhn duçic dy dü h so, UBND c.p
huyn thâm djnh trInh UBND tinh.
- Trong 02 ngày lam vic k tü ngày nhn dü h so, UBND tinh ban hânh
quyêt djnh phê duyt danh sách và kinh phi h trq, dông th&i chi do thirc hin
chi trà ho trçY. Trueing hqp không phê duyt, UBND tinh thông báo bang van bàn
và nêu rO 1 do.
- Trong 02 ngày lam vic k tü ngày nhn ducic kinh phi h trg cüa
UBND tinh, ngixi su dung lao dng thrc hin chi trá cho ngu&i lao dng.
III. TO CHtC THIC HIN
Thu tnr&ng các S&, ban, ngãnh, don yj cp tinh Co lien quan, Chü tjch
UBND cap huyn có trách nhim khân truong länh do, chi do, to chüc thirc
hin các nhim vi duçic phân cong báo dam dung tien d, chat hiçng, hiu qua.
1. S& Lao dng - Thu'ong binh và Xã hi
Chü trI, phi hqp vói các Sà, ban ngành lien quan trin khai, don dc, kim
tra, giám sat các co quan, don vj, dja phuong thirc hin Ké hoch nay. Dnh k'
tong hqp ket qua thirc hin, báo cáo, tham mi.ru dé xuât UBND tinh tháo gö khó
khan trong qua trmnh thirc hin. Djnh k' ngày 25 hang tháng tOng hqp báo cáo B
Lao dng — Thuong binh và Xã hi, UBND tinh theo quy djnh.
2. S& Tài chInh
Can cu quy djnh ti Quyt djnh s 08/2022/QD-TTg, ni dung K hoach
nay, Quyet djnh phê duyt danh sách yà kinh phi ho trçl cüa UBNID tinh vâ so
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thrc chi cüa các dja phucmg (co xác nhân cUa Kho bc Nhà nuâc tinh), tham
muu UBND tinh bô trI kinh phi cho trng dja phuung dê thirc hin chInh sách;
Tng hçip, báo cáo kt qua chi ngân sách thirc hin chInh sách h trq tin
thuê nhà cho ngithi lao dng cüa tinh trên co s& báo cáo két qua thrc hin cüa
các huyn, thj xã, thành phô (cac huyn, thj xâ, thành pho chju trách nhim ye
tInh chInh xác cüa so lieu báo cao), trInh UBND tinh dê báo cáo B Tài chInh
xem xét ho trçl kinh phi cho dja phwmg;
Hithng dan, kim tra, giám sat, tháo gi khó khan vr1ng mac trong vic
chuyên kinh phi, thirc hin nghip vii chi trâ, thanh quyêt toán theo quy djnh
hin hành.
3.Côngantinh
Chi do các don vj chuyên môn, Cong an các huyn, thj xâ, thành ph t
chüc näm tInh hInh triên khai th1rc hin chInh sách ho trçi; hisâng dan cp nh.t ket
qua ho trcc tiên thuê nhà cho ngtthi lao dng, kêt nôi vth co sO' dü 1iu quôc gia ye
dan cu dê xác thirc thông tin nguO'i lao dng, kjp thO'i báo cáo tham mru cap có
thâm quyên ngän chn, xir l hành vi tiêu circ, tri1c lçii, vi phm pháp lut (néu co).
4. Bão hiêm xa hôi tinh
Chi do, huO'ng dn vic xác nhn tInh trng tham gia bão him xã hi cüa
ng.r&i lao dng trén dja bàn quàn l.
5. S& Thông tin và Truyn thông
Phi hçip, hixO'ng dn các Co quan báo chI và h thng truyn thanh Co sO'
day manh cong tác thông tin, tuyên truyên, phô bién rng rãi ye ni dung, diêu
kin, thu tc, ho so hiiO'ng ché d dôi vO'i trng nhóm dôi tisqng theo quy djnh.
6. Báo Quãng Trj, Dài Phát thanh - Truyn hInh Quáng Trj
Tang thO'i hrng tuyên truyn, xay dirng các chuyên miic, chuyên d v
ni dung chInh sách ho trq và tInh hInh, ket qua th%rc hin chInh sách trên dja
bàn tinh.
7. Uy ban nhân dan các huyn, thi xa, thành ph:
- To chrc quán trit, tuyêntruyn sâu rng dn các co quan, t chüc, don
vi va nhân dan trên dja bàn ye các chInh sách ho trq theo Quyêt djnh so
08120221QD-TTg và Kê ho?ch cüa UBND tinh.
- Can cü K hoch cUa UBND tinh, t chüc trin khai, thirc hin dam bão
phü hp vâi tInh hInh thirc tê cüa dja phuong. To chüc tiêp nh.n ho so do các
doanh nghip gO'i den, thâm djnh danh sách dôi tung diic hxO'ng ho tr, bào
dam chit chè, dñng diêu kin, quy trInh, thu tic theo quy djnh yà trInh Chü tich
UBND tinh.
- Chi dio CC co quan chuyên mOn phi hcip vâi hrc luçng cong an cp
nht, kiêm tra, xác minh thông tin dôi ti.rçlng dixçc h trçY trên h thông Ca sO' dCt
lieu quOc gia ye dan ci.r dam bào yiêc h trg dung dOi tuqng, tránh trüng 1p, lgi
dung chInh sách dê trc lçii, vi phm pháp 1ut.
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- Chü tjch UBND cp huyên chju trách nhim toàn din tnrOc pháp lut
ye tInh chinh xác danh sách di ftrçlng dê nghj ho trç và kinh phi ho trçl trInh
Chü tjch UBND tinh phê duyt.
- Can cir Quy& djnh phê duyt darth sách và kinh phi h trçi c'tia TJBND
tinh, chü dng sr diing nguôn lirc cüa dja phwing dé thirc hin chinh sách kjp
th?yi chi trâ kinh phi ho trçi tiên thuê nhà cho ngu?ii lao dng. Báo cáo kêt qua
thirc hin theo tiên do ho trçi (co xác nhn cüa Kho bac Nba nuOc tinh) gui Sâ
Tài chInh dê tong hqp báo cáo theo quy djnh.
- T chüc cong tác giám sat, kim tra, thanh tra, kjp th&i phát hin, xir 1
vi phm báo cáo UBND tinh. Thrc hin nghiêm tiic, kjp thri cong tác thông kê,
thông tin, báo cáo theo quy djnh.
8. Ban Quãn 1 Khu kinh tê tinh
- Cung cp danh sách các doanh nghip, hçip tác xã, h kinh doanh có
däng k kinh doanh trong khu cong nghip, khu ché xuât, khu kinh tê ducc
thành 1p theo Nghj djnh so 82/201 8/ND-CP dóng trên dja bàn cho UBND các
huyn, thj xã, thành phô (qua Phông Lao dng — Thuang binh vàXä hi) dé
triên khai to chüc thrc hin Quyêt djnh so 08/2022/QD-TTg và Ké hoch cüa
UBND tinh.
Yêu cu Giám dc cac S&, Thu truâng các ngành, ChU tjch UBND các
huyn, thj xà, thành phô khân trwmg triên khai thrc hin./.

Noi nhân:
- VP. Chinh phñ (b/c);
- Bô LD-TB&XH (b/c);
- Bô Tâi chInh (b/c);
- TT. Tinh üy,TT. HDND tinh;
- Doàn Dai biêu Quôc hôi tinh;
- U' ban MTTQVN tinh;
- ChU tjch, các PCT UBND tinh;
- Ban VHXH-HDND tinh;
- Các Sâ, ban nganh, doàn the cap tinh;
- UBND các huyn, thj xa, thành phi;
- Luu VT, KGVX.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
PHO CHU T!CH

Hoàng Nam
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Phii 1iic
KH-UBND ngàyj•tháng(nám 2022
an dan tinh Quáng Trj)
Mu s 01

Dê nghj ho trq tiên thuê nba

Mu S 02

Danh sách ngu'ôi lao dng d nghj h6 trg tin thuê nhà
(Di vó'i ngu'&i lao d5ng dang lam vic)

Mus03

Danh sách ngu?ii lao dng dé nghj h trçi tin thuê nhà
(Doi v&i ngu'&i lao d3ng quay trà igi thj trzthng lao dç5ng)
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MâusôOl
CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Doe 1p - Tr do - Hnh phüc

oE NGH HO TR1 TIEN THUE NHA
Tháng

1. Ho và tên

nãm 2022

2. GiOi tInh: Nam

NiT

LI

3. Ngày, thang, näm sinh:. . ./.../... 4. S s bâo him xä hi (nu co)'
5. S CCCD/CMND

Ngày cp. . . .1....!......Nai cap

6. Ncxi clang k7 thx?xng trü
7. Thông tin v hçxp dng lao dng vã ncxi clang lam vic:

- Ten doanh nghip/hçxp tác xä/hô kinh doanh
- Dja chi lam vic
- Loi hçxp dng lao dng:LI Không xac ctjnh thôi hn

LI Xác djnh thxi hin

- Th?xi dim giao kt hcxp dng lao dng: Ngày
/
/
- Thyi dirn bt du thirc hin hçrp dng lao dng: Ngày ... I.. /
8. Thông tin ncxi a thuê, ô trç tháng.......näm 2022:

- Ten chU ccx sa cho thuê, tr9

S CCCD/CMND

- Dja chV
- Thxi gian x thuê, ó tr9: Bt du tr ngày...../...../.......den ngày...../...../
9. Trong khoáng thai gian tir ngày 01/4/2022 dn ngày 30/6/2022, Tôi chua nh.n
tiên ho trçx cüa tháng
và chua nhn qua 3 thang. Can cir cac quy djnh tti Quyet
dlnh so...../2022/QD-TTg, Tôi dê nghj di.rcxc h trçx tiên thuê nhà cüa
tháng
näm 2022 theo chinh sách h trçx cho dôi tuçxng2:

LII Ngirai lao dng clang lam vic trong doanh nghip3
Lii Ngizai lao dng quay trâ li thj truang lao dng4
Neu dwic 113 try', Tôi d nghj duqc nhn tin qua hInh thic5 sau:
'Ghi cii th s nhà, t ten dix?ng/ph& thôn, xâlplur&ng/thj trn, qunIhuyn/th xä, tinhlthành ph6.
Lira chçn và tIch (X) vào LII ttrcrng 1rng vOi ni dung.
CO HDLD duac giao kêt và thrc hin tnràc ngày 01/4/2022.
"Co I-IDLD di.rçic giao két và thuc hin trong khoáng thôi gian tr ngày 01/4/2022 den ngây 3 0/6/2022.
Lao dng lam vic trong doanh ngliip tIch (X) vào LII và ghi thông tin Tài khoân; lao c1ng lam vic
trong hçp tác xA, h kinh doanh Iira chn và tich (X) vào LI tuang üng vOi lra ch9n va ghi thông tin.
2
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Tài khoãn (Ten tài khoãir
t?i Ngãn hang

, S6 tài khoãn
)

Trrc tip
Tôi cam doan nti dung ghi trên là hoàn toãn diing sir that, nu sai tôi s chju
trách nhim truâc pháp 1ut./.

xAc NHN CUA CHU CO S%
CHO THUE, CHO TRQ
(Kj, ghi rö hQ ten, so diên thogi)

nám 2022
ngày
tháng
NGIJR DE NGH
(Kj, ghi rö hQ ten)
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Musô02
TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM
Bc1p-Tirdo-Hnhphüc
DANU SACH NGU'OI LAO BQNG BE NGHT HO TR( TIEN THIJE NBA
näm 2022
Tháng
(Dành cho ngic&i lao dç5ng dang lam viçc trong doanh nghip,)

KInh gi:ri: Uy ban nhân dan qutnIhuyn1thj xãlthành ph
I. THÔNG TIN CHUNG yE DOANH NGHIEP
1.Ten doanh nghip
2. sS däng k kinh doanfr
3. Dja ch1
E-maiU

4. Diên thoai lien h&

..ti Ngân hang

5. Tài khoãn: S tài khoãn

II. DANH SACH NG!IOI LAO BONG CO THAM GIA BAO HIEM xA
HO! BAT BUOC BE NGHI HO TRO TIEN THUE NHA
Tài khoãn
ngân hang

Hqp ding
lao 41ng

Bia chi
S
Thô'i
Ghi
S tin
TT HQ và ten CCCD/ nhà thuê, Loai dim bat
Ten
chii
BHXH h t ro Sôtài
CMND nhà trQ' hop du thyc
ngan
Ofl
hang
hiên
dng
HBLB
1
2

Cong

x

x

x

x

x

x

(Sá tin h trcr bang chi:
'Ghi ci th sS nhà, th, ten du&ng/ph& thôn, x.Jphi&ngIthj tr.n, qun/huyn1thi x, tinh/thành
phô.
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III. DANH SACH NGJJO1 LAO BQNG KHONG THUQC BOI TI11NG
THAM GIA BAO HIEM XA HO! BAT BUQC BE NGH! HO TR TIEN THUE
NHA
Hçrp ding lao
dng
0a chi
So
So
nhà
Thô'i thfr tj So tien
TT H9 vã ten CCCD/ thuê, Loal dim bt trong
ho tro
CMND nhã
hop du thtrc bang
tr9' dng
hin liro'ng
HBLD
1
2

Cong

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Tài khoãn
ngân hang
Ghi
,. Ten chü
So tai
ngan
khoãn
hang

xxx

xxx

)

(So' tin hâ trc" bang chtê.
ngày

xAc NHJN CUA C QUAN
BAO HIEM xA HQI
(Dii vó'i m,c II)
(K ten và dóng ddu)

x

tháng náin 2022

BAI DIN DOANH NGHIP
(K ten và dóng ddu)
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Mh s6 03
TEN DOANH NGHIP/ CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
HQP TAC XA/HQ KINH DOANH
Bôc 1p - Tr do - Hnh phtIc
DANH SACH NGU'OI LAO BONG BE NGH! HO TR TIEN TmIE NBA
Tháng
nám 2022
(Dôi vói ngu'ô'i lao d3ng quay tró 4,1 thj trithng lao d3ng)
KInh giri: Uy ban nhãn dan qun/huyn1thj xJthành ph
I. THÔNG TIN CHUNG yE NGUO1 S!! DVNG LAO BONG
1.Ten doanh nghip/hp tác xäIh kinh doanh
2. Ma s thuIs däng k2 kinh doanir
3. Dia ch1
4. Diên thoi lien h

E-mai1

5. Tài khoân: S tài khoãn

ti Ngân hang

LI. DANH SACH NGUI LAO BONG CO THAM GIA BAO HIEM xA
HQ! BAT BUQC BE NGH! HO TRO TIEN THUE NHA
Hçrpding
lao dng

Tàikhoãn
ngân hang

S6

Bla chi
Thoi So so So tien
Ghi
TT Hç và ten CCCD/ nhà
Loai dim bat BHX ho tro'
,. Ten chIi
So tai
CMND tr9'
ho
du thtyc H
ngan
khoan
dng
hin
hang
HBLD
1
2
A

.,

Cong

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(So tin hâ trçr bang chti: ......................................................... )
III. DANH SACH NGUI LAO BONG KHONG THUOC DO! TUQNG
THAM GIA BAO HIEM xA Hol BAT BUOC/MI DuqC TUYEN DVNG BE
NGH! HO TRO TIEN THUE NHA
Ghi ci th s nhà, t, ten dithng/ph, thôn, x1phi.r&ng/thj trn, qunfhuyn1thj xã, tinhlthành
phô.
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Tãikhoãn
ngân hang

Hçrpdng
lao d$ng

So
Dia chi
TT Hç và ten CCCD/
nhã tr01
CMND

S thfr
ty
Thôi
Ghi
. Ten chü
Loal dim bat trong h trq
Sotai
ngan
hop du thiyc bang
khoãn
hro'ng
bjén
dông
hang
HDLD

1
2

C(ng

xxx

xxx

(Sd tin h trci bang chi:

XAC NHN CUA CO QUAN
BAO HIEM xA HO!
(Di vo1 myc II)
(K ten và dóng dáu)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

)
nám 2022
,ngày
tháng
BA! DIN DOANH NGHIEPIHOP TAC
XAJHO K!NH DOANH
(Kj ten và dóng dá'u)

