
13 32 20   |   fairtrading.nsw.gov.au Vietnamese - Landlord Information Statement  |  March 2020    Page 1/6

Bản thông tin  
cho chủ nhà

Những điều quý vị cần biết trước khi  
cho thuê một căn nhà dân cư

Các trách nhiệm tổng quát của quý vị trước 
khi cho thuê căn nhà của mình 
Trước khi cho thuê một căn nhà của mình, quý vị 
phải đảm chắc căn nhà đó được sạch sẽ vừa phải, 
phù hợp để cư ngụ và căn nhà ở trong tình trạng 
tốt. Quý vị phải thực hiện tất cả các bước hợp lý để 
đảm chắc rằng:
• Không có trở ngại pháp lý trong việc sử dụng 

căn nhà để ở (ví dụ các hạn chế về kế hoạch môi 
trường, hoặc không có sự chuẩn y của hội đồng 
thành phố để sử dụng căn nhà làm chỗ ở)

• căn nhà của quý vị có tuân thủ với các luật lệ y 
tế và an toàn (ví dụ hàng rào cho hồ bơi, lắp đặt 
điện, máy báo động khói, an toàn cho cửa sổ và 
ban công)

• căn nhà có sự an ninh thích đáng
• Tất cả hệ thống đèn đều được gắn các bóng đèn 

còn hoạt động tốt.

Căn nhà phải thích hợp để ở
Để được xem là thích hợp để ở, căn nhà phải đáp 
ứng (các tiêu chuẩn tối thiểu), đó là:
1. có cấu trúc chắc chắn
2.  có ánh sáng nhân tạo (đèn) hoặc ánh sáng thiên 

nhiên đầy đủ cho mỗi phòng, ngoại trừ nhà kho 
hoặc nhà để xe

3. được thông khí đầy đủ
4.  được cấp điện hoặc khí đốt, và có đầy đủ ổ cắm 

điện hoặc ổ cắm khí đốt cho việc thắp sáng, sưởi 
ấm và các thiết bị khác

5. có hệ thống ống nước và thoát nước đầy đủ
6.  có đường ống nước có thể cung cấp nước nóng 

và nước lạnh để ăn uống, tắm rửa và giặt giũ

7.  có tiện nghi phòng tắm, kể cả bồn cầu và nơi rửa 
tay, mà có sự riêng tư cho người sử dụng.

Cũng có thể có các vấn đề khác làm cho ngôi nhà 
không phù hợp để ở, ngay cả nếu như đã đáp ứng 
được 7 tiêu chuẩn tối thiểu nói trên. Trước khi cho 
thuê nhà, quý vị nên thực hiện các bước (chẳng hạn 
như sửa chữa) để đảm chắc ngôi nhà được thích 
hợp để ở.

Những gì quý vị phải thông báo cho người 
thuê nhà trước khi ký thỏa ước thuê nhà
Trước khi ký vào thỏa ước thuê nhà, quý vị hoặc đại 
diện của quý vị phải cho người thuê biết nếu căn 
nhà:
• đã dự định bán
• là đối tượng của thủ tục tố tụng tại tòa do nơi 

cho vay thế chấp đang tìm cách đòi lại căn nhà
• thuộc về một chương trình chung cư và một ủy 

ban tái thiết chung cư hiện đã được thành lập 
cho chương trình chung cư đó.

Quý vị hoặc đại diện của quý vị cũng không được 
thuyết phục một người thuê nhà ký kết vào một 
thỏa thuận bằng cách đưa ra các diễn tả/trình bày 
giả dối hoặc sai lạc, hoặc bằng cách cố ý dấu diếm 
rằng căn nhà:
• đã hoặc có thể bị ảnh hưởng ngập lụt do biến cố 

thời tiết hoặc bị ảnh hưởng cháy rừng trong 5 
năm vừa qua

• có nguy cơ đáng kể về an toàn hoặc sức khỏe 
(trừ khi những điều này dễ nhận thấy đối với 
một người biết điều/thận trọng khi căn nhà được 
kiểm tra) 

• đã từng là nơi xảy ra một tội ác hung bạo và 
nghiêm trọng (ví dụ: giết người hoặc tấn công 
nghiêm trọng) trong 5 năm vừa qua

• đã được liệt kê trong loose-fill asbestos 
insulation register (đăng ký chất cách nhiệt 
amiăng dạng rời)

• đã được dùng để chế tạo hoặc trồng trọt cây bị 
cấm hoặc ma túy trong 2 năm vừa qua

Bắt đầu thuê nhà

Tháng Ba 2020

Trước khi cho một người thuê căn nhà dân cư của 
mình, quý vị (người chủ nhà) hoặc đại diện (đại diện 
địa ốc) của quý vị sẽ cần phải ký một khoản thừa 
nhận trên bản thỏa ước thuê nhà dân cư rằng quý vị 
đã đọc và hiểu thông tin này (Landlord information 
statement (Bản Thông tin cho chủ nhà)). Có các 
mức phạt nếu không đáp ứng điều kiện này.

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/housing-and-property/loose-fill-asbestos-insulation/public-register-of-affected-properties
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/housing-and-property/loose-fill-asbestos-insulation/public-register-of-affected-properties
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• thuộc về một tòa nhà nơi một án lệnh về việc an 
toàn chống cháy hoặc án lệnh yêu cầu sửa chữa vật 
liệu của tòa nhà (hoặc bản thông báo về ý định đưa 
ra một trong các lệnh này) đã được đưa ra về lớp 
bọc ngoài (cladding) dễ cháy của tòa nhà

• là một phần của tòa nhà mà chủ nhân đã nộp đơn 
xin xây cất hoặc đơn xin chứng nhận xây cất tuân 
thủ đối với việc chỉnh sửa liên quan đến lớp bao 
ngoài dễ cháy

• thuộc một chương trình chung cư (strata scheme) 
khi công tác chỉnh sửa đã định ngày hoặc các sửa 
chữa lớn lao sẽ được thực hiện đối với tài sản/khu 
vực chung trong thời hạn cố định của thỏa ước 
thuê nhà

• bị ảnh hưởng của việc khoanh vùng (zoning) hoặc 
luật lệ mà sẽ không cho phép người thuê nhà nhận 
được giấy phép đậu xe, và khu vực đó chỉ có sẵn 
chỗ đậu xe có tính tiền 

• có bất cứ dịch vụ thu dọn chất thải/rác được hội 
đồng thành phố thực hiện mà khác biệt so với các 
căn nhà khác trong khu vực hội đồng thành phố 

• có lối vào nhà để xe (driveway) hoặc lối đi bộ mà 
những người khác có thể dùng một cách hợp pháp. 

Có áp dụng mức phạt nếu bất cứ các điều nào trên 
đây không được thực hiện.

Phải có văn bản thỏa ước thuê nhà 
Quý vị phải dùng mẫu đơn tiêu chuẩn của thỏa ước 
thuê nhà dân cư. Các điều khoản tiêu chuẩn thì không 
thể bị thay đổi hoặc xóa bỏ. Các thỏa thuận bằng lời 
nói cũng vẫn có tính cách ràng buộc pháp lý đối với 
quý vị.

Có thể thương lượng và thêm vào các điều khoản phụ 
trội, miễn là các điều khoản đó không mâu thuẫn với 
Residential Tenancies Act 2010 (Đạo luật Thuê nhà Dân cư 
2010) hoặc Residential Tenancies Regulation 2019 (Luật 
lệ về việc Thuê nhà Dân cư) và cũng không bất kiên định 
với các điều khoản tiêu chuẩn của thỏa ước. Bất cứ 
điều khoản nào mà hạn chế hoặc thay đổi các nghĩa 
vụ của quý vị dưới Đạo luật hoặc Luật lệ nói trên đều 
bị ngăn cấm và vô hiệu.

Là một phần của bất cứ thỏa ước nào, quý vị không 
được:
• yêu cầu người thuê nhà phải thu xếp để thảm được 

giặt một cách chuyên nghiệp, hoặc trả phí tổn giặt 
thảm như thế, khi họ trả nhà, trừ khi cần đến vì họ 
đã có giữ một thú cưng trong nhà

• đòi hỏi người thuê nhà phải mua bảo hiểm 
• miễn trừ trách nhiệm của quý vị đối với các hành 

động hoặc sai sót của quý vị hoặc người đại diện 
của quý vị 

• đòi hỏi người thuê nhà trả tất cả hoặc phần nào của 
tiền thuê còn lại, tiền thuê gia tăng, một khoản tiền 
phạt hoặc bồi thường thiệt hại ước tính, nếu người 
thuê nhà vi phạm thỏa ước 

• đưa điều kiện rằng nếu người thuê nhà không vi 
phạm thỏa ước, tiền thuê nhà có thể được giảm 
hoặc người thuê nhà có thể nhận được một lợi lộc 
khác

• đòi hỏi người thuê nhà phải dùng các dịch vụ của 
một người hoặc một doanh nghiệp nào cụ thể để 
thực hiện bất cứ các nghĩa vụ nào của người thuê 
nhà theo dưới thỏa ước

• đòi hỏi người thuê nhà phải dùng một công ty chuyên 
biệt để cấp dịch vụ tiện ích (ví dụ điện, khí đốt..) nếu 
không có hạn định nào nêu rằng quý vị phải dùng 
một công ty chuyên biệt để cấp dịch vụ tiện ích.

Có những ngoại lệ áp dụng đối với các thỏa ước mà có 
thời hạn 20 năm hoặc hơn. 

Trong việc chọn người thuê nhà, quý vị không 
được kỳ thị 
Quý vị có quyền chọn ứng viên phù hợp nhất để cho 
thuê nhà, nhưng sẽ bị xem là trái luật nếu kỳ thị người 
nào dựa trên chủng tộc, tuổi tác, khuyết tật, giới tính, 
khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân hoặc thai 
nghén của họ. Việc kỳ thị nói trên là trái với luật chống 
kỳ thị của Tiểu bang và Liên bang.

Những gì quý vị phải đưa cho người thuê nhà 
Trước khi người thuê nhà ký thỏa ước hoặc dọn vào 
nhà, quý vị hoặc người đại diện của quý vị phải đưa 
cho họ các giấy tờ như sau:
• một bản thỏa ước thuê nhà được đề nghị, đã điền 

vào các chỗ trống trong thỏa ước 
• 2 bản in, hoặc 1 bản điện tử, của bản báo cáo tình 

trạng nhà do quý vị hoặc người đại diện điền vào
• một bản Tenant information statement (Bản 

thông tin cho người thuê nhà)
• một bản luật lệ chung cư (by-laws), nếu căn nhà 

thuộc về một chương trình chung cư (strata 
scheme).

Vào lúc thỏa ước được ký, quý vị hoặc người đại diện 
phải: 
• đối với bất cứ hồ bơi hoặc hồ nước sủi (spa) của căn 

nhà, phải có bản chứng nhận hiệu lực về việc tuân 
thủ (certificate of compliance) hoặc chứng nhận 
nghề nghiệp (occupation certificate) đã được cấp 
trong 3 năm vừa qua. Việc này không áp dụng nếu 
căn nhà của quý vị thuộc chương trình chung cư/
cộng đồng mà có hơn 2 lô.

Trước lúc hoặc vào lúc bắt đầu cho thuê nhà, quý vị 
hoặc đại diện địa ốc của quý vị phải:
• đưa chìa khóa (hoặc thông tin hoặc thiết bị gì dùng 

đến) để mở bất cứ ổ khóa hoặc thiết bị an toàn 
nào đối với căn nhà cho thuê hoặc tài sản/khu vực 
chung, mà không tính tổn phí đối với mỗi người 
thuê nhà có tên trong thỏa ước thuê nhà.

Có các mức phạt nếu các yêu cầu nói trên không được 
đáp ứng.

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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Quý vị phải điền vào bản báo cáo tình trạng 
nhà và giữ một bản sao
Quý vị hoặc đại diện của quý vị phải điền vào một bản 
báo cáo tình trạng nhà trước khi ký thỏa ước thuê nhà. 
Quý vị phải đưa cho người thuê nhà 2 bản in, hoặc 1 
bản điện tử, của bản báo cáo tình trạng nhà mà quý vị 
hoặc người đại diện đã điền vào.

Người thuê nhà phải điền vào bản báo cáo trong vòng 7 
ngày sau khi được phép dọn vào nhà và rồi đưa một bản 
cho quý vị hoặc người đại diện quý vị. Quý vị hoặc người 
đại diện phải giữ một bản của báo cáo đã điền.

Các hạn định về những gì người thuê nhà phải 
trả vào lúc bắt đầu thuê nhà
Có những hạn định về những gì quý vị có thể yêu cầu 
người thuê nhà phải trả khi thuê nhà của quý vị. Quý 
vị không được yêu cầu người thuê nhà trả tiền đối với:
• phí tổn chuẩn bị thỏa ước thuê nhà 
• việc đưa họ chìa khóa hoặc thiết bị nào khác để mở 

khóa

Quý vị không được đòi hỏi người thuê nhà phải trả:
• nhiều hơn 2 tuần tiền thuê nhà trả trước trừ khi 

người thuê nhà muốn thế
• tiền đặt cọc ở mức cao hơn 4 tuần tiền thuê nhà.

Cách thức quý vị quản lý tiền đặt cọc 
Khoản đặt cọc thuê nhà (rental bond) phải là bằng 
tiền chứ không phải là sự cam đoan. Chỉ có thể yêu 
cầu 1 khoản tiền đặt cọc (ở mức tối đa là bằng 4 tuần 
tiền thuê nhà) đối với mỗi thỏa ước thuê nhà. Quý vị 
không thể lấy tiền đặt cọc trước khi thỏa ước thuê nhà 
được ký kết. Nếu người thuê nhà trả trực tiếp tiền đặt 
cọc đến Fair Trading bằng cách sử dụng Rental Bonds 
Online (Dịch vụ Trực tuyến để trả tiền Đặt cọc Thuê 
nhà) (RBO)), quý vị hoặc đại diện của quý vị sẽ nhận 
được xác nhận về việc này trước khi hoàn tất thỏa ước 
thuê nhà.

Quý vị hoặc đại diện của quý vị cũng phải đăng ký với 
RBO và mời người thuê nhà dùng RBO để nộp khoản 
đặt cọc này, trước khi quý vị lấy tiền đặt cọc từ người 
thuê nhà. Người thuê nhà có thể dùng RBO để trả tiền 
đặt cọc một cách an toàn và trực tiếp đến NSW Fair 
Trading, cơ quan này sẽ giữ khoản tiền này trong quỹ 
tín thác trong suốt thời hạn thuê nhà.

Nếu người thuê nhà quyết định không dùng RBO, thì 
mẫu đơn văn bản ‘bond lodgement form’ có thể được 
dùng đến. Quý vị phải ký gởi bất cứ khoản tiền đặt cọc 
(nhận được từ người thuê nhà) đến NSW Fair Trading 
trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu tiền đặt cọc được 
trả cho đại diện của quý vị, thì đại diện đó phải ký gởi 
khoản này đến NSW Fair Trading trong vòng 10 ngày 
làm việc kể từ sau ngày cuối của tháng mà người thuê 
nhà trả tiền đặt cọc.

Quý vị và người thuê nhà có thể đồng ý rằng tiền đặt 
cọc được trả góp (làm nhiều lần) sau khi thỏa ước thuê 
nhà đã được ký. 

Nếu căn nhà thuộc về một chương trình 
chung cư 
Nếu căn nhà của quý vị thuộc về một chương trình 
chung cư (strata scheme), quý vị phải thông báo 
bằng văn bản cho hội đồng các chủ nhân (owners' 
corporation) biết trong vòng 14 ngày sau khi một thỏa 
ước mới về thuê nhà được bắt đầu. Thư thông báo 
phải bao gồm tên của người thuê nhà và địa chỉ liên 
lạc (ví dụ địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ email) để họ có 
thể được đăng ký vào danh sách của chung cư (strata 
roll).

Liên lạc với người thuê nhà
Quý vị phải cho người thuê nhà biết tên của mình và 
cách thức để họ liên lạc quý vị trực tiếp, ngay cả khi 
quý vị có một đại diện. Nếu quý vị không có đại diện, 
quý vị cũng phải cung ứng địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ 
kinh doanh của mình để nhận được thư từ. Chi tiết 
liên lạc này phải được nêu trên văn bản và trao cho 
người thuê nhà trước khi hoặc vào lúc họ ký thỏa ước 
thuê nhà, hoặc có thể bao gồm trong thỏa ước.

Quý vị cũng phải cho người thuê nhà biết, bằng văn 
bản, trong vòng 14 ngày kể từ khi quý vị có thay đổi 
nào về chi tiết liên lạc của mình.

Một số giao dịch chính thức giữa quý vị và người thuê 
nhà phải được thực hiện qua văn bản để được xem là 
hiệu lực, ví dụ như thông báo chấm dứt thuê nhà và 
thông báo tăng tiền thuê nhà. Quý vị hoặc người thuê 
nhà có thể dùng email để gửi thông báo hoặc các tài 
liệu khác nhưng chỉ khi bên kia đã cho phép rõ ràng 
rằng một địa chỉ email đã được nêu ra để dùng cho 
mục đích này.

Trong khi thuê nhà
Quý vị phải giữ tất cả chi tiết/hồ sơ về việc trả 
tiền
Quý vị hoặc đại diện của quý vị phải:
• đưa biên nhận thu tiền thuê (rent receipts) đến 

người thuê nhà (trừ khi tiền thuê được trả vào 
trương mục ngân hàng đã đề nghị)

• giữ hồ sơ về tiền thuê mà người thuê nhà đã trả
• cung cấp bản liệt kê tiền thuê (rent record) đến 

người thuê nhà, trong vòng 7 ngày kể từ khi họ viết 
thư yêu cầu việc này.

Khi nào thì quý vị có thể tăng tiền thuê trong 
lúc cho thuê nhà 
Đối với việc thuê nhà có kỳ hạn cố định (fixed term) mà 
chưa tới 2 năm, chỉ có thể tăng tiền thuê trong kỳ hạn 
đó nếu thỏa ước có quy định khoản gia tăng hoặc cách 
tính khoản tăng. Quý vị không cần phải thông báo văn 
bản đến người thuê nhà.

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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Đối với việc thuê nhà có kỳ hạn cố định là 2 năm 
hoặc hơn, hoặc đối với thỏa ước thường kỳ (periodic 
agreement) (nghĩa là khi kỳ hạn cố định đã hết hạn, 
hoặc không có nêu cụ thể thời hạn cố định), quý vị 
không thể tăng tiền thuê hơn một lần cho mỗi 12 
tháng. Quý vị phải gửi văn bản báo trước ít nhất là 60 
ngày đến người thuê nhà.

Ai sẽ trả tiền cho các lệ phí hội đồng thành 
phố, thuế và một số lệ phí dịch vụ tiện ích?
Quý vị luôn chịu trách nhiệm trả tiền cho tất cả các lệ 
phí hội đồng thành phố (rates), thuế hoặc các loại phí 
nào khác dưới bất cứ luật lệ nào. Cũng có các loại phí 
khác mà quý vị phải trả như đã nêu trong thỏa ước 
thuê nhà. 

Thường thì người thuê nhà sẽ trả tiền điện và khí đốt 
nhưng chỉ nếu khi căn nhà có đồng hồ đo riêng rẽ.

Các hạn định về việc khi nào thì người thuê 
nhà phải trả tiền sử dụng nước 
Nước khác với các tiện ích khác vì luôn luôn được nối 
kết, và trương mục cấp nước sẽ đứng tên quý vị. Quý 
vị luôn có trách nhiệm trả tất cả lệ phí dịch vụ cấp 
nước (ngoại trừ tiền phí sử dụng nước nếu căn nhà có 
đồng hồ nước riêng) và tất cả các dịch vụ cống thải.

Quý vị chỉ có thể yêu cầu người thuê nhà trả tiền sử 
dụng nước nếu nhà có đồng hồ nước riêng rẽ và đáp 
ứng được mức hiệu suất nước như sau:
• tất cả các vòi sen tắm đều có mức lưu lượng tối đa 

là 9 lít nước mỗi phút
• tất cả các vòi nước lạnh và vòi nước nóng lạnh hòa 

trộn cho bồn rửa chén trong nhà bếp hoặc bồn rửa 
tay trong phòng tắm phải có mức lưu lượng tối đa 
là 9 lít nước mỗi phút

• tất cả các bồn cầu hoặc vòi nước rò rỉ trong nhà 
đều được sửa chữa vào lúc bắt đầu thỏa ước thuê 
nhà, và khi nào các thiết bị đo lường hiệu suất nước 
khác được lắp đặt, sửa chữa hoặc nâng cấp 

• kể từ ngày 23 tháng Ba 2025, các bồn cầu đều phải 
có 2 nút bấm (xả nước ít hoặc nhiều) và có mức tối 
thiểu WELS là ba sao (3-star WELS).

Thêm vào đó, khoản tiền trả (bởi người thuê nhà) cho 
việc sử dụng nước không được nhiều hơn số tiền ghi 
trên hóa đơn mà công ty cấp nước gửi đến quý vị. Quý 
vị phải yêu cầu người thuê nhà trả tiền nước trong 
vòng 3 tháng kể từ ngày cấp (issue date) của hóa đơn 
và quý vị phải cho người thuê nhà ít nhất là 21 ngày 
để trả tiền.

Nếu nước trong bồn chứa (tank water) là hình thức 
duy nhất của việc cấp nước đến căn nhà (nghĩa là có 
xe giao nước), thì quý vị phải đảm chắc rằng có nước 
trong bồn chứa vào lúc bắt đầu cho thuê nhà. Người 
thuê nhà sẽ chịu trách nhiệm trả tiền để được tiếp tục 
cấp nước khi cần trong lúc thuê nhà, nếu căn nhà đáp 
ứng các mức đo lường hiệu suất nước.

Quý vị phải sửa chữa và bảo trì căn nhà của 
mình
Căn nhà cho thuê phải luôn luôn thích hợp để có thể 
ở. Quý vị có trách nhiệm về bất cứ việc sửa chữa hoặc 
bảo trì, nhằm giúp căn nhà có tình trạng tốt hợp lý xét 
theo tuổi tác căn nhà và tuổi thọ dự đoán của nó, và 
khoản tiền thuê mà người thuê đang trả.

Người thuê nhà cần phải cho quý vị hoặc đại diện quý 
vị biết những khi căn nhà cần được sửa chữa. Quý vị 
có trách nhiệm thu xếp và trả tiền cho việc sửa chữa 
trừ khi người thuê nhà đã gây ra hoặc đã để mặc cho 
việc hư hại xảy ra.

Nếu việc sửa chữa là khẩn cấp, ví dụ như ống nước 
bị bể, bồn cầu bị nghẽn hoặc hư hại, rò rỉ khí đốt hoặc 
lỗi nguy hiểm về điện, quý vị phải thực hiện các sửa 
chữa này sớm ngay khi có thể. Trên website (trang 
mạng) của chúng tôi có danh sách các loại sửa chữa 
khẩn cấp.

Nếu người thuê nhà không thể liên lạc được quý vị, 
hoặc quý vị không hoàn tất việc sửa chữa khẩn cấp 
trong một thời hạn hợp lý, thì người thuê nhà có thể 
tìm một người chuyên môn để thực hiện việc sửa chữa 
mà không cần đến sự chấp thuận của quý vị. Sau đó 
quý vị phải trả tiền lại cho người thuê nhà (khoản tối 
đa là $1.000) cho phí tổn của việc sửa chữa đó, trong 
vòng 14 ngày kể từ ngày họ gửi văn bản đòi tiền.

Người thuê nhà của quý vị có thể nộp đơn đến Fair 
Trading để xin lệnh yêu cầu sửa chữa nếu quý vị từ 
chối hoặc không cung ứng/bảo trì căn nhà trong tình 
trạng tốt hợp lý. Tương tự, quý vị có thể nộp đơn đến 
Fair Trading để xin án lệnh yêu cầu chỉnh sửa nếu 
người thuê nhà từ chối hoặc không sửa chữa các hư 
hại mà họ đã gây ra hoặc cho phép xảy ra (ví dụ do 
thiếu trách nhiệm hoặc chểnh mảng). NSW Civil and 
Administrative Tribunal (Tòa Tài phán Dân sự và Hành 
chánh NSW) (gọi tắt là Tribunal) có thể cấp án lệnh mà 
có thể bao gồm việc đòi bồi thường nếu họ không làm 
theo các án lệnh sửa chữa.

Quý vị phải đảm chắc rằng các máy báo động 
khói vẫn hoạt động
Quý vị phải đảm chắc rằng các máy báo động khói 
được lắp đặt ở tất cả các vị trí cần thiết của căn nhà 
cho thuê, theo như luật lệ về môi trường và kế hoạch. 
Quý vị phải bảo trì máy báo động khói nhằm để đảm 
bảo các máy này vẫn hoạt động.

Quý vị có trách nhiệm sửa chữa (kể cả thay pin) hoặc 
thay thế máy báo động khói trong vòng 2 ngày làm 
việc sau khi biết được rằng máy không hoạt động. 
Người thuê nhà phải báo cho quý vị biết nếu có máy 
báo động khói nào không hoạt động.

Quý vị phải tìm một thợ điện có môn bài để sửa chữa 
hoặc thay thế máy báo động khói loại có dây trong 
căn nhà mình cho thuê, trừ khi chỉ cần thay thế pin dự 
phòng.

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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Nếu việc sửa chữa chỉ là thay thế pin (loại tháo lắp 
được) trong một máy báo động khói loại dùng pin, 
hoặc thay thế pin dự phòng (loại tháo lắp được) trong 
hệ thống máy báo động khói có dây, người thuê nhà 
của quý vị có thể muốn tự làm. Họ phải thông báo cho 
quý vị về ý định này và cho biết khi nào thì thực hiện.

Hàng năm, quý vị cũng phải kiểm tra các máy báo 
động khói để đảm chắc máy vẫn hoạt động. Nếu máy 
báo động khói có pin loại tháo lắp được, quý vị phải 
thay pin mới mỗi năm hoặc trong vòng thời hạn đã 
quy định trong chỉ dẫn của nhà chế tạo máy báo động 
khói. Toàn bộ máy báo động khói phải được thay thế 
trong vòng 10 năm kể từ ngày chế tạo, hoặc sớm hơn 
nếu đã được nêu cụ thể bởi nhà chế tạo.

Có các mức phạt nếu quý vị không thực hiện các nghĩa 
vụ này.

Làm thế nào để quý vị đến viếng nhà trong 
thời kỳ cho thuê
Người thuê nhà có quyền được hưởng sự an bình, 
thoải mái và riêng tư thích đáng khi thuê nhà. Do đó, 
luật lệ về việc thuê nhà có hạn định về việc quý vị, đại 
diện hoặc người ủy quyền nào khác của quý vị có thể 
vào nhà khi nào và thường xuyên ra sao. 

Quý vị, đại diện của quý vị hoặc người được ủy quyền 
chỉ có thể vào nhà mà không có sự chấp thuận của 
người thuê nhà trong một số tình huống nào đó, và 
nếu đã có thông báo đúng cách (nếu thích ứng) cho 
người thuê nhà. Ví dụ:
• trong trường hợp khẩn cấp, không cần phải có giấy 

thông báo 
• nếu có án lệnh của Tòa tài phán (tribunal) cho 

phép việc vào nhà
• để thực hiện, hoặc thẩm định nhu cầu, đối với việc 

sửa chữa hoặc bảo trì cần thiết cho căn nhà, nếu 
quý vị đã gửi thông báo trước ít nhất là 2 ngày

• để thực hiện các sửa chữa khẩn cấp, không cần 
phải có giấy thông báo

• để thực hiện việc sửa chữa hoặc thay thế máy 
báo động khói, nếu quý vị đã thông báo ít nhất là 
1 giờ trước đó

• để kiểm tra hoặc thẩm định nhu cầu đối với việc 
sửa chữa hoặc thay thế máy báo động khói, nếu 
quý vị đã thông báo ít nhất là 2 ngày làm việc trước 
đó

• Để thực hiện việc kiểm tra tổng quát căn nhà nếu 
quý vị đã báo tin bằng văn bản ít nhất là 7 ngày 
trước (không được quá hơn 4 lần kiểm tra trong 
thời gian 12 tháng).

Cũng có áp dụng các giới hạn trong việc vào nhà mà 
không có sự chấp thuận. Quý vị, đại diện của quý vị 
hoặc người được ủy quyền:
• chỉ có thể vào nhà (sau khi đã đưa thông báo đúng 

cách) trong khoảng từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối bất 
cứ ngày nào trừ ngày Chủ nhật hoặc ngày lễ công 
cộng

• phải thông báo cho người thuê nhà nếu được, về 
khoảng ngày giờ nào mình sẽ cần đến nhà

• không được ở lại ngôi nhà quá hơn thời gian cần 
thiết.

Các giới hạn nói trên không áp dụng trong trường 
hợp khẩn cấp, đối với việc sửa chữa khẩn cấp, nếu 
ngôi nhà bị bỏ không, nếu tòa Tài phán ra án lệnh nào 
khác, hoặc nếu người thuê nhà đồng ý. 

Người thuê nhà yêu cầu được làm các thay 
đổi nhỏ nhặt đến căn nhà 
Người thuê nhà có thể yêu cầu để thực hiện các thay 
đổi nhỏ nhặt cho căn nhà nhưng sẽ cần có văn bản 
cho phép từ quý vị trước khi họ thực hiện việc này. 
Quý vị chỉ có thể từ chối yêu cầu của người thuê nhà 
đối với việc sửa chữa nhỏ nhặt nếu việc từ chối là hợp 
lý, ví dụ bất cứ việc sửa chữa nào có bao gồm các thay 
đổi về cấu trúc hoặc không nhất quán với đặc điểm 
của căn nhà.

Có một số loại sửa chữa ‘nhỏ nhặt’ mà việc quý vị từ 
chối sẽ bị xem là bất hợp lý, và có những gì thuộc các 
thay đổi đó mà quý vị có thể yêu cầu được thực hiện 
bởi một thợ chuyên nghiệp. Ví dụ, sẽ bị xem là bất hợp 
lý nếu quý vị từ chối việc chấp thuận đối với các thay 
đổi nhỏ sau đây:
• lắp gắn móc để treo các thứ chẳng hạn như tranh 

ảnh
• vì lý do an toàn, cần gắn tủ/đồ đạc vào một bức 

tường (không phải tường gạch men).

Người thuê nhà sẽ chịu trách nhiệm trả tiền cho các 
thay đổi và sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hại 
nào họ gây ra đối với căn nhà. Có áp dụng một số quy 
tắc nhất định đối với việc phải tháo bỏ bất cứ các sửa 
đổi nào vào lúc chấm dứt thuê nhà.

Quyền hạn của người thuê nhà trong các tình 
huống bạo hành gia đình
Nếu một người trải qua bạo hành gia đình trong một 
căn nhà thuê, có một số lựa chọn để giúp họ cải tiến 
sự an toàn của họ nếu họ cần thoát khỏi cảnh bạo 
hành hoặc làm cho họ được an toàn hơn nếu họ muốn 
ở lại.

Ví dụ, người thuê nhà có thể chấm dứt ngay việc thuê 
nhà, mà không bị phạt, nếu họ hoặc trẻ em phụ thuộc 
của họ đang gặp tình huống bạo hành gia đình.

Nếu người nào trong căn nhà cho thuê mà trải qua 
cảnh bạo hành gia đình và họ muốn ở lại trong nhà, 
họ có thể: 
• nộp đơn đến Tòa tài phán (Tribunal) để được đăng 

ký làm người thuê nhà (nếu họ là người cư ngụ 
trong nhà), hoặc xin rút tên thủ phạm khỏi thỏa 
ước thuê nhà (nếu họ là người cùng đứng tên thuê 
nhà)

• thay ổ khóa để giúp gia tăng sự an toàn của họ.
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Chấm dứt thuê nhà
Thỏa ước thuê nhà là một thỏa ước ràng buộc về mặt 
pháp lý và chỉ có thể chấm dứt theo một số phương 
cách nhất định. Việc thuê nhà thường chấm dứt bằng 
cách quý vị đưa thông báo cho người thuê nhà, hoặc 
ngược lại, và người thuê nhà sẽ dọn khỏi nhà vào 
ngày hoặc trước ngày đã định trong thông báo.

Để chấm dứt cho thuê nhà, quý vị hoặc đại diện của 
quý vị cần phải đưa cho người thuê nhà một thông 
báo về việc chấm dứt thuê nhà, với thời hạn thông báo 
thích ứng. Trong một số trường hợp, quý vị có thể nộp 
đơn trực tiếp đến Tòa tài phán để xin lệnh chấm dứt 
thuê nhà mà không cần phải gửi giấy thông báo (ví dụ 
nếu người thuê nhà đang sử dụng ngôi nhà một cách 
bất hợp pháp hoặc đang sản xuất ma túy). 

Thông báo chấm dứt cho thuê 
Thông báo chấm dứt cho thuê phải qua dạng văn 
bản và được quý vị hoặc người đại diện ký và đề ngày. 
Thông báo này phải có:
• địa chỉ của căn nhà cho thuê 
• ngày mà người thuê nhà dọn đi
• lý do chấm dứt cho thuê (nếu thích ứng).

Chấm dứt cho thuê nhà trong tình huống bạo 
hành gia đình
Người thuê nhà có thể chấm dứt lập tức việc thuê nhà 
và không bị phạt nếu họ hoặc trẻ em phụ thuộc của 
họ gặp tình huống bạo hành gia đình. Họ có thể thực 
hiện điều này bằng cách đưa ra thông báo chấm dứt 
thuê nhà, kèm với chứng cớ thích ứng. Người thuê 
nhà, hoặc bất cứ người nào thuê chung mà vô tội, 
cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho hư hại tài sản 
do một thủ phạm bạo động gây ra trong một vụ bạo 
hành gia đình.

Lệ phí phạt khi kết thúc sớm một thỏa ước 
thời hạn cố định 
Đối với một thỏa ước đã có kỳ hạn cố định là 3 năm 
hoặc ít hơn, khi người thuê nhà kết thúc sớm thỏa 
ước, thì lệ phí phạt (break fee) bắt buộc có thể áp 
dụng dựa trên giai đoạn nào của thỏa ước. Nếu việc 
này áp dụng, khoản lệ phí phải trả sẽ là:
• 4 tuần tiền nhà nếu thời gian đã ở chưa tới 25% của 

thời hạn cho thuê đã thỏa thuận
• 3 tuần tiền nhà nếu thời gian đã ở là 25% hoặc hơn 

nhưng chưa tới 50% của thời hạn cho thuê đã thỏa 
thuận

• 2 tuần tiền nhà nếu thời gian đã ở là 50% hoặc hơn 
nhưng chưa tới 75% của thời hạn cho thuê đã thỏa 
thuận

• 1 tuần tiền nhà nếu thời gian đã ở là 75% hoặc hơn 
của thời hạn cho thuê đã thỏa thuận.

Lệ phí phạt sẽ không áp dụng nếu người thuê nhà 
chấm dứt sớm thỏa ước vì có lý do đã được cho phép 
theo Đạo luật.

Bồi hoàn tiền đặt cọc thuê nhà
Tiền đặt cọc thuê nhà phải được hoàn lại đầy đủ vào 
cuối kỳ hạn thuê nhà, trừ khi có lý do để khấu trừ tiền 
đặt cọc. Các lý do chính để đòi khấu trừ vào tiền đặt 
cọc gồm có nếu:
• người thuê còn nợ tiền thuê hoặc các khoản phí 

khác (ví dụ tiền sử dụng nước, tiền phạt khi chấm 
dứt thỏa ước sớm)

• chưa trả lại các chìa khóa, và ổ khóa cần phải thay
• người thuê nhà đã gây ra hư hại hoặc đã không để 

lại căn nhà trong tình trạng sạch sẽ hợp lý, so với 
bản báo cáo tình trạng nhà lúc đầu, trừ những ‘fair 
wear and tear’ (hao mòn thông thường).

Người thuê nhà không phải chịu trách nhiệm cho việc 
hao mòn thông thường của căn nhà. Đây là sự hao 
mòn/hư hại xảy ra qua thời gian qua việc sử dụng 
căn nhà, ngay cả khi căn nhà nhận được sự chăm sóc 
và bảo trì đúng cách. Người thuê nhà chỉ chịu trách 
nhiệm đối với việc chểnh mảng, hành động vô trách 
nhiệm hoặc cố ý mà gây ra hư hại đến căn nhà.

Nếu người thuê nhà không dọn ra khỏi nhà
Nếu người thuê nhà không dọn ra khỏi nhà trước 
ngày hoặc vào ngày đã định trong thông báo chấm 
dứt cho thuê, quý vị hoặc đại diện của quý vị sẽ cần 
nộp đơn đến Tribunal để xin lệnh chấm dứt cho thuê 
và lấy lại nhà. Nếu họ không tuân thủ với án lệnh của 
Tribunal, chỉ có Sheriff’s Officer (Chấp hành viên) có 
quyền hạn pháp lý để buộc họ ra khỏi nhà chiếu theo 
một trát tòa để lấy lại nhà.

Quý vị không thể khóa để cấm người thuê nhà vào 
nhà dưới bất cứ tình huống nào trừ khi một Chấp 
hành viên đang áp buộc một trát tòa để lấy lại nhà, và 
trát tòa đã được cấp bởi Tribunal hoặc tòa án. Có các 
mức phạt nặng nếu không tuân thủ điều này.

Muốn biết thêm thông tin về trách nhiệm của 
quý vị
Vào trang mạng của chúng tôi tại www.fairtrading.
nsw.gov.au hoặc điện thoại số 13 32 20 để biết thêm 
chi tiết về quyền hạn và trách nhiệm của quý vị trong 
cương vị là chủ nhà.
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