ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày26 tháng 7 năm 2022

Số: 458 /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (đợt 1)
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;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 06 lao
động tại Nhà máy tinh bột sắn Kon Tum (Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y,
tỉnh Kon Tum), cụ thể như sau:
1. Lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:
- Tổng số lao động được hỗ trợ: 05 người;
- Thời gian hỗ trợ: 03 tháng;
- Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng;
- Tổng kinh phí hỗ trợ: 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng).
(Chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo).
2. Lao động quay trở lại thị trường lao động:
- Tổng số lao động được hỗ trợ: 01 người;
- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng;
- Thời gian hỗ trợ: 02 tháng;
- Tổng kinh phí hỗ trợ: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
(Chi tiết tại Phụ lục số 2 kèm theo)
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí cho Ủy
ban nhân dân huyện Ngọc Hồi để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng có tên trong
danh sách tại Điều 1 theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi chịu trách nhiệm về tính chính xác
của đối tượng được hỗ trợ; tổ chức hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng có tên trong
danh sách tại Điều 1 và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
Điều 3. Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Lao động - Thương binh và
Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và
các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh (g/s);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (t/dõi);
- Lưu: VT, KGVX.NTMD
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