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Tạm Ngưng Khẩn Cấp Hành Động Tăng Tiền Thuê 
và Đuổi Nhà 

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) 

Lệnh tạm ngưng này có hiệu lực vào những ngày nào? 
Hội Đồng Thành Phố Oakland đã thông qua lệnh tạm ngừng này vào Thứ Sáu, 
27 Tháng Ba, 2020, có hiệu lực ngay và tiếp tục đến hết ngày 31 Tháng Năm, 
2020, trừ phi Hội Đồng Thành Phố gia hạn ngày đó. 

Người thuê có phải thông báo cho chủ bất động sản bằng văn bản là họ 
không thể trả tiền thuê vì COVID-19 hay không? 
Không. Tuy không có điều kiện bắt buộc người thuê phải thông báo cho Sở Hữu 
Chủ là họ không thể trả tiền thuê vì COVID-19, Chương Trình Điều Chỉnh Tiền 
Thuê (RAP) khuyến khích người thuê thông báo khi có thể được về việc mình 
không có khả năng trả tiền thuê khi đến hạn phải trả, và lưu hồ sơ chính xác và 
ghi lại việc thông báo đó.   

Người thuê có phải cung cấp bằng chứng cho chủ bất động sản là lợi tức 
của mình bị giảm bớt vì COVID-19 hay không? 
Không. Tuy chủ bất động sản không thể bắt buộc người thuê cung cấp bằng 
chứng là lợi tức của họ bị giảm bớt vì COVID-19, RAP khuyến khích chủ bất 
động sản và người thuê cùng làm việc với nhau trong thời gian tạm ngưng.   

Người thuê có vẫn phải trả tiền thuê trong thời gian tạm ngưng hay không?  
Có. Tuy người thuê không thể bị đuổi nhà vì không trả tiền thuê nếu bị mất lợi 
tức liên quan đến cơn đại dịch coronavirus, sắc luật khẩn cấp này không giải trừ 
bổn phận của người thuê phải trả tiền thuê còn nợ trong thời gian tạm ngưng.   

Nếu hợp đồng thuê nhà của người thuê hết hạn trong thời gian tạm 

ngưng thì sao? 

Chấm dứt hợp đồng thuê không bao giờ là lý do để đuổi nhà người thuê. Có kết 

quả chẩn đoán bị nhiễm coronavirus, bán bất động sản, và sai áp (tịch thu) bất 
động sản cũng không phải là lý do để đuổi nhà theo Sắc Luật Đuổi Nhà Có Lý Do 
Chính Đáng.   

Khi hết thời gian tạm ngưng thì sao? 
Khi hết thời gian tạm ngưng, các sắc luật của Oakland về việc đuổi nhà và kiểm 
soát tiền thuê vẫn áp dụng. Tiền thuê chưa trả vẫn phải trả. Tuy chủ bất động sản 
không được đuổi nhà vì không trả tiền thuê nếu bị mất lợi tức vì cơn đại dịch 
coronavirus, chủ bất động sản có thể khởi kiện vụ nhỏ để thu tiền thuê còn nợ.   
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