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V/v dự kiến số lượng và nhu cầu 

kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      
          Nghi Sơn, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

 

     

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa 
                                               

 Thực hiện Công văn số 6625/UBND-VX ngày 12/5/2022, của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc dự kiến số lượng và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách 

hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

UBND thị xã Nghi Sơn tổng hợp báo cáo dự kiến số lượng và nhu cầu 

kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Cụ thể: 

-  Số người lao động đang làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất: 

945 người, số tiền: 1.417.500 nghìn đồng. 

- Số người lao động  quay trở lại thị trường lao động trong khu công 

nghiệp, khu chế xuất: 21 người, số tiền:  63 triệu đồng.  

(có phụ lục kèm theo) 

 UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tổng hợp ./. 

 

Nơi nhận:                                       KT.CHỦ TỊCH  

- Như trên;                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH       
- UBND tỉnh Thanh Hóa (b/c); 

- Chủ tịch UBND thị xã (b/c) 

- Lưu: VT. 

 

 

 

                                                                                          Mai Sỹ Lân 

                    

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 

 

DỰ KIẾN SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ, NHU CẦU KINH PHÍ 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN 

THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

TT 
Nội dung dự kiến 

Đối tượng hỗ 

trợ (người) 

Dự kiến kinh phí 

hỗ trợ (1.000đồng) 

1 Hỗ trợ người lao động đang làm 

việc  

  

- Trong đó: Khu công nghiệp, khu 

chế xuất 

945 1.417.500 

2 Hỗ trợ người lao động quay trở 

lại thị trường lao động 

  

- Trong đó: Khu công nghiệp, khu 

chế xuất 

21 63.000 

  

Tổng cộng 

 

  

1.480.500 
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