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ỦY BAN NHÂN DÂN                      

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 527/QĐ-UBND                       Kon Tum, ngày 15 tháng 8 năm 2022  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người 

lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 

 của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

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;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt 

danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 

số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết 

ngày 31 tháng 8 năm 2022.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 
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- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết 

quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.  

- Chỉ đạo, phân công các phòng, ban trực thuộc thẩm định hồ sơ các đối 

tượng được hỗ trợ (trình tự, thủ tục, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ…) đảm bảo 

đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; không trùng lặp hoặc 

bỏ sót đối tượng; không để lợi dụng, trục lợi chính sách theo quy định tại Quyết 

định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ động ứng kinh phí ngân sách huyện, thành phố theo phân cấp và chỉ 

đạo thực hiện chi trả hỗ trợ kịp thời cho đối tượng được phê duyệt trên địa bàn 

quản lý theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện (có xác nhận của Kho bạc Nhà 

nước) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền cấp kinh phí theo quy định.  

2. Sở Tài chính: Trên cơ sở số liệu rà soát, tổng hợp, đề xuất của Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước); tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kịp thời từ ngân sách 

trung ương cho địa phương. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ 

nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu cho các địa phương thực hiện chính sách 

trên địa bàn tỉnh theo quy định.  

Điều 4. Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, 

Nội vụ, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Y Ngọc 
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