
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN  

  

Số:       /BQLKKTCK-DN         Lạng Sơn,  ngày     tháng 6 năm 2022 
  

V/v tiếp tục triển khai 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 

 

  

Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trong khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu; 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 
 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn (Ban Quản lý) 

nhận được Công văn số 1064/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 24/6/2022 của  Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc triển khai Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Để kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) trong các 

khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu (thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn) trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng tiến độ theo quy định tại Quyết định 

số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 

105/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ban 

Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn (Ban Quản lý) đề nghị các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu, 

tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, thông tin, tuyên truyền đến người lao động 

đang làm việc trong doanh nghiệp về các nội dung chính sách hỗ trợ tại Quyết 

định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực 

hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 

04/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho 

người lao động; đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ trong tháng 8 năm 2022. 

3. Yêu cầu Trung tâm Quản lý cửa khẩu tiếp tục phối hợp với các lực 

lượng chức năng đôn đốc, tuyên truyền các chính sách quy định tại Quyết định 

số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ cho người lao động và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 

04/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến đến các 
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doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong khu công nghiệp, khu vực cửa 

khẩu (thuộc Khu kinh thế cửa khẩu) trong phạm vi được giao quản lý. 

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đề nghị các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu, 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

-  VP, PCM; 

- Trang thông điện tử BQL; 

- Lưu: VT, DN. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

  Hoàng Khánh Duy 
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