
T/b từ Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội tới các đối tượng gặp khó khăn đối với việc thanh toán tiền 

nhà 

 

Do ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh, có nhiều người không thể thanh toán tiền nhà, hoặc không 

có nơi để ở. Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội đưa ra các chế độ hỗ trợ như “Hỗ trợ tiền nhà” hoặc “Hỗ 

trợ đời sống tạm thời”. Cụ thể như sau: 

 

1. Chế độ “Hỗ trợ tiền nhà”: 

Chế độ này áp dụng với những người do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn tới nghỉ việc, mất việc, giảm 

thu nhập và không thể thanh toán tiền nhà, mất nơi sinh sống. Thời gian hỗ trợ theo quy định là 3 

tháng, kéo dài tối đa 9 tháng. Tiền nhà được thanh toán trực tiếp từ Chính quyền địa phương tới chủ 

nhà. 

Đối tượng có thể đăng ký nhận hỗ trợ: Nghỉ việc hoặc bỏ nghề trong vòng 2 năm trở lại, hoặc chịu 

ảnh hưởng của yêu cầu nghỉ kinh doanh dẫn tới thu nhập giảm, không thể thanh toán tiền nhà. 

 

2. Chế độ “Hỗ trợ đời sống tạm thời”: 

Chế độ này áp dụng với những người không có nơi ở cố định, trước khi dịch bệnh lan rộng đang 

sinh sống tại các địa điểm như Cafe-internet, v.v... 

Chính quyền sẽ hỗ trợ nơi ở khẩn cấp, quần áo và thực phẩm trong thời gian quy định là 3 tháng. 

Ngoài ra sẽ có cả các hoạt động hỗ trợ tìm việc làm sau dịch bệnh. 

Đối tượng áp dụng: Những người không có nhà ở cố định, gặp khó khăn trong cuộc sống, thu nhập 

dưới mức bình quân tiêu chuẩn. 

 

Mọi câu hỏi liên quan vui lòng liên hệ tới bộ phận hỗ trợ đời sống tại chính quyền sở tại. Nếu cần 

hỗ trợ về ngôn ngữ vui lòng liên hệ tới trung tâm. 


