
 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

 

Số:  185 /CĐĐS 

V/v phối hợp đẩy nhanh thực hiện chính sách          

hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Hà Nội, ngày  05  tháng  8  năm 2022 

 
Kính gửi: Các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc 

 

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-

TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) rất 

kịp thời và cần thiết để hỗ trợ, giải quyết phần nào khó khăn về chỗ ở đối với NLĐ. 

Hiện nay, nhiều đơn vị trong ngành đang hoàn thiện thủ tục đề nghị cơ quan thẩm 

quyền theo quy định tại địa phương. 

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg trong 

tháng 8/2022 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ Công văn số 

4703/TLĐ-QHLĐ ngày 04/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc 

phối hợp đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ, Công đoàn 

ĐSVN đề nghị các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc khẩn 

trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Đôn đốc, kiến nghị và phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động  

đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Chính phủ về việc NLĐ được hỗ trợ thuê 

nhà, như: Đối tượng, các điều kiện quy định về mức hỗ trợ và trình tự thủ tục về hồ 

sơ…(Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg gửi kèm). 

2. Chủ động tư vấn, hỗ trợ NLĐ thực hiện kê khai mẫu đề nghị theo quy định; 

chủ động đề xuất, kiến nghị và phối hợp hỗ trợ với chuyên môn, người sử dụng lao 

động triển khai lập danh sách, các biểu mẫu đăng ký thủ tục thực hiện hỗ trợ. 

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng 

đối tượng, công khai, minh bạch. Kiến nghị và phối hợp với cơ quan có chức năng 

giải quyết các vướng mắc phát sinh về trình tự thủ tục hồ sơ của NLĐ để kịp thời 

được hỗ trợ. 

Tổng hợp, báo cáo về Công đoàn ĐSVN (qua Ban Nghiệp vụ - hộp thư: 

vuthiminhtam@congdoandsvn.org.vn) tình hình thực hiện Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg tại đơn vị; các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc và 

những kiến nghị, đề xuất trước ngày 20/8/2022. 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban QHLĐ Tổng LĐLĐVN (báo cáo); 

- Đảng ủy TCT ĐSVN (báo cáo); 
- Tổng Giám đốc TCT ĐSVN; 

- Ban TCCB TCT ĐSVN; 

- Thường trực, VP, các Ban CĐ ĐSVN; 

- Lưu: VP, NV.                

 

         TM. BAN THƯỜNG VỤ 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                                    Đã ký 

 

               Nguyễn Thanh Hoàn 
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