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HƯỚNG DẪN
Triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho
người lao động; Căn cứ Kế hoạch số 1271/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho
người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh,
Nhằm kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động,
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương, cơ quan, doanh
nghiệp, đơn vị sử dụng lao động triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
I. Phạm vi áp dụng, nguyên tắc thực hiện
1. Phạm vi áp dụng
Người lao động có quan hệ lao động (có giao kết hợp đồng lao động), đang
ở thuê, ở trọ, làm việc trên địa bàn tỉnh.
2. Nguyên tắc thực hiện
Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để
lợi dụng, trục lợi chính sách; Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị
được hỗ trợ; 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; Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.
II. Các chính sách hỗ trợ
1. Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp
a) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ
trợ khi có đủ các điều kiện sau:
- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến
ngày 30 tháng 6 năm 2022.
- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động
xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước
ngày 01 tháng 4 năm 2022.
- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia
bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước
thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
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Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày
11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo
hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương
của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách
lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
b) Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả:
- Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.
- Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

- Phương thức chi trả: Hàng tháng.
c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ
quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
số 08/2022/QĐ-TTg.
Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham
gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả
lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề
nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
d) Trình tự, thủ tục hỗ trợ:
d.1. Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục
ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính
chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐTTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.
d.2. Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh
sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 ban hành kèm
theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít
nhất 03 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh
nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy
định tại Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg trong vòng 02 ngày làm việc.
d.3. Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính
xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều
4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Doanh nghiệp lập danh sách người lao động
đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm
xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã
hội bắt buộc của người lao động.
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d.4. Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quyết định số
08/2022/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh (riêng doanh nghiệp
thuộc KCN - Đô thị Phước Đông thì gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân huyện Gò
Dầu). Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.
d.5. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban
nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
d.6. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ
đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
d.7. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.
2. Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động
a) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
có đăng ký kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày
30 tháng 6 năm 2022.
- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động
xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời
gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng
lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước
đó.
- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia
bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước
thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền
thuê nhà.
Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày
11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo
hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có
giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm
xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả
lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử
dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
b) Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả:
- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.
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- Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

- Phương thức chi trả: Hàng tháng.
c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ
quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
số 08/2022/QĐ-TTg.
Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham
gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp
đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt
buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao
danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập
danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
d) Trình tự, thủ tục hỗ trợ:
d.1. Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục
ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính
chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐTTg để gửi người sử dụng lao động tổng hợp.
d.2. Trên cơ sở đề nghị của người lao động, người sử dụng lao động tổng
hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 tại Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và niêm yết công khai tại
nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc. Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng
và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối
tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐTTg trong vòng 02 ngày làm việc.
d.3. Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người
lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan bảo hiểm xã
hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người
sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của
người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐTTg. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm
xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
d.4. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Quyết định
số 08/2022/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh ( riêng doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc KCN - Đô thị Phước Đông thì gửi hồ sơ
đến Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.
Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề
nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành
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kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.
d.5. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban
nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
d.6. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ
đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
d.7. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao
động.
III. Một số lưu ý trong chính sách hỗ trợ:
1. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:
Chính sách hỗ trợ này chỉ cho người lao động (bao gồm cả lao động là người nước
ngoài, không phân biệt nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đang làm việc tại các
doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Thời gian để tính hưởng hỗ trợ cho người lao động ở thuê, ở trọ trong
khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022,
như vậy đến thời điểm hiện tại người lao động và doanh nghiệp có thể đề nghị hỗ
trợ gộp 2 hoặc 3 tháng (nếu đủ điều kiện) gồm: tháng 2, tháng 3 và tháng 4/2022.
Trường hợp người lao động đề nghị hỗ trợ gộp, 2 hoặc 3 tháng thì trong đơn đề
nghị ghi nội dung đề nghị tương ứng.
2. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động quay lại thị trường lao động:
Chính sách hỗ trợ này chỉ cho người lao động đang làm việc tại các doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày
01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Như vậy, người lao động
không chỉ làm việc trong doanh nghiệp mà kể cả trong hợp tác xã, hộ kinh
doanh; thời gian bắt đầu hưởng hỗ trợ tháng đầu tiên được tính từ ngày 01/4/2022.
- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động
xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời
gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng
lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện
trước đó (được hiểu là trường hợp ký lại hợp đồng lao động).
3. Khái niệm: Người lao động ở thuê, ở trọ là những người cư trú tại cơ sở
cho thuê, cho trọ và phải trả cho chủ cơ sở một khoản tiền thuê nhà (bao gồm cả
thuê nhà riêng, nhà chuyên cho thuê trọ, khách sạn, chung cư, ký túc xá).
4. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi doanh
nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh
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doanh (không phụ thuộc vào nơi đăng ký tham gia BHXH của doanh nghiệp).
Trên đây là hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 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; Kế hoạch số
1271/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá
trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội ( qua Phòng Dạy nghề - Lao động việc làm và
ATLĐ), điện thoại: 0276.3829363/ 0276.3824712 để được hướng dẫn./.
(Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 1358/HD-SLĐTBXH ngày 20 tháng
4 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành;
- UB MTTQ tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP;
- Phòng LĐ-TBXH huyện, TX, TP;
- Các doanh nghiêp, HTX, HKD;
- Báo, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, P.DN-LĐVL-ATLĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

