
                           Kính gửi: 
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công văn số 735/CNTT-PM ngày 29/4/2022 của Trung tâm Công 
nghệ thông tin - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc nâng cấp phần mềm đáp 
ứng công văn số 1069/BHXH-TST; Công văn số 1595/BHXH-QLT ngày 28/4/2022 
của BHXH Thành phố về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 
người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ đã tạo thủ tục Xác nhận danh sách người 
lao động đang làm việc trong doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết 
định số 08/QĐ-TTg (Mã dịch vụ công đối với hồ sơ giao dịch điện tử: 600q, Mã dịch 
vụ công đối với hồ sơ giấy: 600QG); Xác nhận danh sách người lao động quay trở lại 
thị trường lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/QĐ-TTg (Mã 
dịch vụ công đối với hồ sơ giao dịch điện tử: 600r, Mã dịch vụ công đối với hồ sơ 
giấy: 600RG), các mã thủ tục trên thay thế thủ tục 116/HNO. Quy trình tiếp nhận hồ 
sơ thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục Công văn số 1595/BHXH-QLT.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, 
BHXH các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực 
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về BHXH thành phố Hà Nội (qua phòng 
Quản lý thu) để kịp thời xem xét, giải quyết theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- Sở LĐTBXH, STC, LĐLĐ (để p/h);
- UBND các Q, H, Tx (quan tâm c/đ);
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các PGĐ BHXH TP;
- Cổng thông tin điện tử BHXH TP HN;
- Các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN;
- Lưu: VT, CNTT, VP, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

           Đàm Thị  Hòa

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /BHXH - QLT 
V/v thực hiện thủ tục xác nhận lao động 
tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà  

          Hà Nội, ngày         tháng 5 năm 2022
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