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CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
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V/v rà soát ngƣời lao động đang ở thuê 

ở nhà trọ làm việc tại các doanh nghiệp 

trong khu công nghiêp̣  
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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày         tháng 4  năm 2022 

 

 
 

 
Kính gửi:  

 - Các công ty đầu tƣ, xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN;  

 - Các doanh nghiệp đầu tƣ sản xuất, kinh doanh trong các KCN. 

 
Thƣc̣ hiêṇ sƣ ̣chỉ đaọ của UBND tỉnh taị Công văn số 918/UBND-VP ngày 

06/4/2022 về viêc̣ triển khai thƣc̣ hiêṇ Quyết điṇh số 08/2022/QĐ-TTg ngày 

28/3/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ , Công văn số 1221/SLĐTBXH -LĐVL ngày 

14/4/2022 về viêc̣ rà soát ngƣời lao đôṇg đang ở thuê , ở trọ làm việc  tại các 

doanh nghiêp̣ trong khu công nghiêp̣ . Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu 

các Công ty đầu tƣ, xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp đầu 

tƣ sản xuất , kinh doanh trong các  KCN trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thƣc̣ hiêṇ các 

nội dung sau: 

 1. Khẩn trƣơng cập nhật, nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện đúng nội dung 

Quyết điṇh số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ  quy 

điṇh về viêc̣ thƣc̣ hiêṇ chính sách hỗ trơ ̣tiền thuê nhà cho ngƣời lao đôṇg (đăng tải 

trên Website của Ban Quản lý các khu công nghiệp tại địa chỉ: 

https://banqlkcn.haiduong.gov.vn). 

2. Tuyên truyền , phổ biến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đến ngƣời lao 

đôṇg đang làm viêc̣ taị doanh nghiêp̣ về đối tƣơṇg , điều kiêṇ hỗ trơ ̣ , mƣ́c hỗ trơ ̣ , 

thời gian hỗ trơ ̣ , phƣơng thƣ́c chi trả , hồ sơ đề nghi ̣ hỗ trơ ̣và trình tƣ ̣thủ tuc̣ 

thƣc̣ hiêṇ theo đúng quy điṇh taị Quyết điṇh  số 08/2022/QĐ-TTg ngày 

28/3/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ ; ngƣời lao đôṇg phải kê khai trung thƣc̣ và 

chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về chính xác của nội dung kê khai . 

3. Rà soát , thống kê các đối tƣơṇg đủ điều kiêṇ hƣởng chính sách hỗ trợ 

tiền thuê nhà theo Quyết điṇh số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ 

tƣớng Chính phủ (theo biểu mâũ  đính kèm ) và gửi về Ban Quản lý các khu công 

nghiêp̣ (Số 2,  đƣờng Thanh Niên , Thành phố Hải Dƣơng , đồng thời gƣ̉i vào điạ 

chỉ email : qlld.kcnhd@gmail.com) trước ngày 22/4/2022. 

https://banqlkcn.haiduong.gov.vn/
mailto:qlld.kcnhd@gmail.com


Ban Quản lý các KCN đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp nghiêm túc 

triển khai, thực hiện; tuyên truyền, thông tin tới ngƣời la o đôṇg , các đơn vị 

hoạt động xây dựng và tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ trong 

các KCN thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Tỉnh ủy (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; 

- UBND các huyện/TP (để p/hợp); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Thành viên BCĐ theo QĐ số 791a/QĐ-KCN; 

- Website Ban;  

- Lƣu: VT, LĐ (Hằng). 

 KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyêñ Danh Tú 
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