














 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHÁNH HÒA

Số:         /BHXH-QLT Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2022
V/v xác nhận 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 đơn vị SDLĐ tại các Khu công nghiệp Suối Dầu, 
         Khu công nghiệp Ninh Thủy và Khu kinh tế Vân Phong;
       - Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

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 (NLĐ) (gọi 
tắt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg), Kế hoạch số 4546/KH-UBND ngày 23/5/2022 
của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa về việc Triển khai thực hiện chính sách hỗ 
trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa (gọi tắt là Kế hoạch số 4546/KH-UBND), BHXH tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các 
đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) tại các Khu công nghiệp Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện 
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa); Khu công nghiệp Ninh Thủy (phường Ninh Thủy, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Khu kinh tế Vân Phong (bao gồm các xã, phường sau: 
Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thủy, Ninh Đa, Ninh Hiệp, Ninh Giang, Ninh An, Ninh Thọ, 
Ninh Phước thuộc thị xã Ninh Hòa và các xã, thị trấn: Vạn Giã, Đại Lãnh, Vạn Thọ, Vạn 
Thạnh, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Thắng, Vạn Bình, Vạn Phú, Vạn Lương, 
Vạn Hưng thuộc huyện Vạn Ninh); BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số 
nội dung sau:

1. Xác nhận Danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (Mẫu số 02)

- Đơn vị SDLĐ lập Danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 
08/2022/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử 
(trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy) để xác nhận NLĐ đang tham gia 
BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) 
tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập Mẫu số 02.

- Người SDLĐ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của NLĐ 
quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Doanh nghiệp lập 
Mẫu số 02 theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 02 tháng hoặc 
03 tháng.

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận 
vào Mẫu số 02 việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ tại tháng liền kề trước thời điểm 
doanh nghiệp lập Mẫu số 02.

- Thời gian tiếp nhận: chậm nhất đến ngày 15/8/2022.
- Tại thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ kể từ ngày ban 
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hành Kế hoạch số 4546/KH-UBND, nếu NLĐ thuộc đối tượng và đủ điều kiện thụ hưởng 
chính sách từ 01 tháng hoặc 02 tháng hoặc 03 tháng thì NLĐ làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền 
thuê nhà theo số tháng đủ điều kiện và hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo Điều 6, Điều 
7 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, để xem xét giải quyết.

2. Xác nhận Danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (Mẫu số 03)

- Trước ngày 15 hằng tháng, đơn vị SDLĐ lập Danh sách theo Mẫu số 03 ban 
hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu 
BHXH qua giao dịch điện tử (trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy) để xác 
nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt 
buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập Mẫu số 03.

- Người SDLĐ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của NLĐ 
quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận 
vào Mẫu số 03 việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ tại tháng liền kề trước thời điểm 
doanh nghiệp lập Mẫu số 03.

- Thời gian tiếp nhận: chậm nhất đến ngày 15/8/2022.
- Tại thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ kể từ ngày ban 

hành Kế hoạch số 4546/KH-UBND, nếu NLĐ thuộc đối tượng và đủ điều kiện thụ hưởng 
chính sách từ 01 tháng hoặc 02 tháng hoặc 03 tháng thì NLĐ làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền 
thuê nhà theo số tháng đủ điều kiện và hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo Điều 10, 
Điều 11 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, để xem xét giải quyết.

3. BHXH huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung công văn này tổ chức, triển 
khai thực hiện tại địa bàn theo phân cấp, báo cáo kết quả thực hiện trước 16h hàng ngày 
về phòng Quản lý thu tại đường line trực tuyến đã gửi trong nhóm Skyper: Quản lý thu.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong  quá  trình  thực  hiện,  nếu  có  
vướng  mắc các đơn vị  liên  hệ  BHXH  tỉnh Khánh Hòa (Phòng Quản lý thu) để được 
hướng dẫn, giải quyết.

(Đính kèm Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Kế hoạch số 4546/KH-UBND)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin - Truyền thông;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Công thương;
- UBND các huyện, TX, TP;
- VCCI Khánh Hòa;
- Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Các phòng thuộc BHXH tỉnh;
- Đăng trang Web của BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Chính
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