UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
Số: 132 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 09 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của
Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người
lao động trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số
43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ
trợ Chương trình;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người
lao động;
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về chính sách hỗ trợ
tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC
1. Hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm
thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm
bảo đời sống cho người lao động.
2. Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng
quy định, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
3. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá
03 tháng.
4. Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ.
5. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho
nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia Bảo hiểm xã
hội bắt buộc.
II. NỘI DUNG
1. Phạm vi thực hiện
Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan
hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh
Sơn La.
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2. Thời gian thực hiện
Thực hiện hỗ trợ từ tháng 4/2022. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần
trong 01 tháng và không quá 03 tháng.
3. Mức hỗ trợ
- Hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng đối với người lao động đang làm việc
trong doanh nghiệp.
- Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng đối với người lao động quay trở lại
thị trường lao động.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì xây dựng hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này; chịu trách nhiệm
tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động đủ điều kiện hưởng
hỗ trợ (theo Tờ trình của UBND huyện Mai Sơn) trình Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt.
- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động theo
Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.
2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
- Thực hiện rà soát, lập danh sách doanh nghiệp, người lao động đang làm
việc tại Khu công nghiệp Mai Sơn; Báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội và Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn trước ngày 15/5/2022.
- Triển khai thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn việc thực hiện chính
sách theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch này đến
các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động trong Khu công
nghiệp Mai Sơn.
3. Sở Tài chính
- Căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách

hỗ trợ, tham mưu trình UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện chính sách
hỗ trợ theo quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 13 Quyết định số 08/2022/QĐTTg ngày 23/3/2022.
- Bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện các chính sách theo quy định
kịp thời; Hướng dẫn các địa phương, các đơn vị thực hiện thanh toán, quyết
toán kinh phí thực hiện chính sách theo đúng quy định hiện hành.
4. Bảo hiểm xã hội tỉnh
Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách theo Quyết định số
08/2022/QĐ-TTg; chịu trách nhiệm xác nhận danh sách người lao động đang
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động cung cấp theo quy
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định. Trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan phát thanh truyền hình, báo chí trên địa bàn,
Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường tuyên truyền, thông tin đến các cơ quan,
đơn vị, địa phương, người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân trên địa
bàn tỉnh về các nội dung theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch này.
6. Công an tỉnh
Chủ động nắm tình hình liên quan việc triển khai các biện pháp hỗ trợ
người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch này; phòng
ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách này theo quy
định của pháp luật.
7. Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn
- Chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan tuyên truyền các nội dung
tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ;
Triển khai hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến các doanh
nghiệp trong khu công nghiệp (theo danh sách Ban Quản lý các khu công
nghiệp cung cấp).
- Thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động
làm việc trong khu công nghiệp Mai Sơn; rà soát, tổng hợp, lập danh sách người
lao động đủ điều kiện hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt (qua
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp). Thời hạn trình phê duyệt đợt 1
chậm nhất trước 20/5/2022.Tổ chức chi trả chính sách cho người lao động nhanh
chóng, kịp thời, đúng đối tượng.
- Trường hợp không hỗ trợ phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội) kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số
08/2022/QĐ-TTg.
- Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
tỉnh về thẩm định danh sách đối tượng và kinh phí đề nghị thực hiện các chính
sách theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao
động tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội
- Tham gia phổ biến, phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện các
nội dung chính sách hỗ trợ tại Kế hoạch này.
- Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng
cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật theo Quyết
định số 08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch này.
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9. Các Sở, ban, ngành
- Tích cực thông tin, tuyên truyền về các nội dung chính sách của Quyết
định số 08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá
nhân có liên quan để biết và thực hiện.
- Tham gia triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này trong phạm vi
và nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực do Sở, ban, ngành quản lý.
Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn
theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện
Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó
khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (Qua Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội)./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Liên đoàn LĐ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Tráng Thị Xuân

