UBND TỈNH THÁI BÌNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Số: 552 /BQLKKT-DNLĐ
V/v thực hiện hỗ trợ người lao động làm việc
trong khu công nghiệp, khu kinh tế có nhu cầu
vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội,
cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 03 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Các doanh nghiệp khu kinh tế và các khu công nghiệp.
Thực hiện Chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2236/UBNDKT ngày 03/6/2021 về việc thực hiện hỗ trợ người lao động làm việc trong và
ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn ưu đãi để mua, thuê
mua nhà ở xã hội, cải tạo, sửa chữa nhà để ở;
Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp đề nghị doanh nghiệp khu
công nghiệp, khu kinh tế thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến công khai đến toàn thể người lao
động đang làm việc tại doanh nghiệp về các nội dung, chương trình cho vay
mua, thuê mua nhà ở xã hội, cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số
100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày
01/4/2021 của Chính phủ.
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện xác nhận
đối với các nội dung trong hồ sơ vay vốn của người lao động đang làm việc
tại doanh nghiệp khi có nhu cầu vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách
xã hội tỉnh Thái Bình; yêu cầu phải đảm bảo đúng đối tượng theo quy định,
kịp thời, chính xác, đầy đủ nội dung theo mẫu (Mẫu số 03: Mẫu giấy xác
nhận đối tượng, thực trạng về nhà ở và điều kiện thu nhập đối với các đối
tượng được quy định tại điểm b, Điều 22, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ban
hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây
dựng).
Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp
triển khai thực hiện./.
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