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Chương trình Hỗ trợ việc Thuê nhà Dân cư  
là gì? 
Chương trình Hỗ trợ việc Thuê nhà Dân cư 
(Residential Tenancy Support Package) được chính 
quyền NSW đưa ra vào ngày 14 tháng Bảy 2021 để 
hỗ trợ những người thuê nhà và chủ nhà bị ảnh 
hưởng bởi COVID-19.

Sự hỗ trợ này giúp những người thuê nhà bị ảnh 
hưởng tài chính bởi COVID-19 mà hội đủ điều kiện 
thì khỏi bị trục xuất (đuổi nhà), và trợ giúp tài chính 
đối với tiền thuê nhà. 

Ngưng lại việc trục xuất là gì? 
Ngưng lại việc trục xuất có nghĩa là kể từ ngày 
14 tháng Bảy đến ngày 11 tháng Mười Một 2021, 
những người thuê nhà dân cư mà bị ảnh hưởng tài 
chính bởi COVID-19 sẽ không thể bị trục xuất nếu họ 
không thể trả tiền thuê đầy đủ.

Nếu người thuê nhà đang bị ảnh hưởng tài chính bởi 
COVID-19, chủ nhà không thể có hành động để chấm 
dứt cho thuê đối với khoản nợ tiền thuê nhà đã tích 
tụ trong thời kỳ hoãn nợ trước đó cho đến ngày 11 
tháng Mười Một 2021.

Tuy nhiên, chủ nhà hoặc đại lý điều hành (managing 
agent) có thể chấm dứt cho thuê khi có các hoàn 
cảnh khác, bao gồm: 

• bán nhà 
• căn nhà bị sử dụng bất hợp pháp
• hư hại đến tài sản/nhà cửa 
• khó khăn tài chính 
• kết thúc thỏa ước cho thuê có kỳ hạn. 

Quan trọng: Việc ngưng trục xuất không áp 
dụng đối với việc thuê gia cư xã hội, vì những nơi 
này có tiến trình riêng để giải quyết các vụ nợ 
tiền thuê nhà 

Những người thuê nào hợp lệ để được  
hỗ trợ? 
Để được xét là một người thuê bị ảnh hưởng bởi 
COVID-19, người thuê phải:

• cho thấy rằng các thành viên đang trả tiền nhà của 
hộ gia đình mình đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và 
đã: 
– mất việc làm, số giờ làm việc hoặc lợi tức do các 

hạn chế vì COVID, hoặc
– phải ngưng làm việc vì họ hoặc các thành viên 

khác trong hộ gia đình (hoặc người được họ 
chăm sóc) đã/đang bị bệnh vì COVID.

• cho thấy rằng lợi tức sau thuế của hộ gia đình đã 
bị giảm 25% hoặc hơn (kể cả bất cứ trợ giúp nào 
nhận được từ chính quyền) so với lợi tức hàng 
tuần nào khác đã nhận được trong 4 tuần trước 
ngày 26 tháng Sáu 2021.

• tiếp tục trả ít nhất 25% của khoản tiền thuê phải 
trả thông thường.

Người thuê phải cung cấp chứng cớ gì? 
Người thuê nhà phải trao cho chủ nhà chứng cớ của 
việc COVID-19 đã ảnh hưởng đến họ ra sao về mặt 
tài chính, chẳng hạn như:

• phiếu lương hoặc bản sao kê ngân hàng (bank 
statements) cho thấy lợi tức đã bị giảm

• giấy tờ từ (các) chủ nhân sở làm của họ cho thấy 
họ bị nghỉ việc/ngưng việc hoặc giảm giờ làm việc

• chứng cớ của việc đóng cửa thương nghiệp, hoặc 
hồ sơ kinh doanh cho thấy mất mát thu nhập 

• giấy xác nhận của Centrelink về việc hợp lệ được 
trợ giúp tài chính

• giấy chứng nhận y tế.

Người thuê nhà nên làm gì nếu họ hội đủ 
điều kiện để hợp lệ được hỗ trợ?
Người thuê nhà nên liên lạc chủ nhà hoặc đại lý 
để thương lượng việc thay đổi thỏa ước thuê nhà. 
Chúng tôi có bản mẫu thỏa ước miễn giảm tiền thuê 
trên trang mạng của chúng tôi để giúp quý vị.

Các Câu hỏi Thường gặp (FAQs) về  
Chương trình Hỗ trợ việc Thuê nhà Dân cư 
The Residential Tenancy Support Package —
Frequently Asked Questions (FAQs) Vietnamese
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Các chủ nhà nào hội đủ điều kiện? 
Khoản hỗ trợ được dành cho các chủ nhà khi:

• giữa chủ nhà và người thuê nhà có một thỏa ước 
thuê nhà dân cư – để chứng minh, quý vị cần có 
danh số của khoản đặt cọc thuê nhà (rental bond 
number), hoặc có bản thỏa ước thuê nhà

• người thuê là một người bị ảnh hưởng do 
COVID-19 và hội đủ điều kiện 

• chủ nhà đã có thỏa ước văn bản với người thuê để 
giảm hoặc miễn khoản tiền thuê phải trả từ ngày 
14 tháng Bảy 2021; và 

• chủ nhà không/sẽ không khai đòi khoản chước 
giảm thuế đất vì COVID-19 đối với việc cho thuê 
nhà này.

Khoản Tiền Hỗ trợ việc Thuê nhà Dân cư được dành 
cho mỗi căn nhà mà chủ nhà cho thuê và được tính 
tối đa là khoản chước giảm tiền thuê của họ đối với 
người thuê nhà, hoặc $4.500, tính theo khoản nào ít 
hơn.

Quan trọng: việc thuê gia cư xã hội và gia cư 
cộng đồng, gia cư ở chung, ở trọ, tạm trú hoặc 
thỏa thuận cho thuê lại (sub-leasing) đều không 
hội đủ điều kiện để nhận được tiền hỗ trợ.

Thương lượng với người thuê nhà 
• Đại lý điều hành và chủ nhà nên thương lượng 

một cách chân thành với người thuê nhà của họ.
• Một khi cả hai đã đồng ý sửa đổi khoản tiền thuê, 

phải nêu ra văn bản. Trên trang mạng của chúng 
tôi có bản mẫu thỏa ước miễn giảm tiền thuê để 
giúp quý vị. 

Chủ nhà vẫn có thể đồng ý giảm hoặc miễn tiền 
thuê hơn $4.500, giảm tiền thuê phải trả trước ngày 
14 tháng Bảy 2021, thay đổi khoản tiền thuê cho 
một người thuê không thuộc diện bị ảnh hưởng bởi 
COVID-19, hoặc hoãn đòi tiền thuê, nhưng các thu xếp 
này không thể được khai đòi trong khoản tiền hỗ trợ.

Khai đòi tiền hỗ trợ 
Việc nộp đơn trực tuyến để được trợ giúp tài chính 
hiện có sẵn qua trang mạng của chúng tôi.

Chủ nhà hoặc đại lý điều hành của họ có thể nộp 
đơn trực tuyến để xin khoản tiền hỗ trợ. Kể từ ngày 
11 tháng Mười Một 2021, người thuê nhà cũng có 
thể nộp đơn nếu chủ nhà hoặc đại lý chưa nộp đơn 
xin khoản hỗ trợ tối đa có sẵn. Khoản tiền sẽ được 
trả trực tiếp vào tài khoản tiền thuê (rent account) 
của chủ nhà, hoặc tài khoản tín thác của đại lý (chứ 
không phải tài khoản cá nhân của người thuê nhà).

Thay đổi đối với thỏa ước có thể gồm:

• miễn tiền thuê trong một khoảng thời gian
• giảm tiền thuê bây giờ và trả lại sau này bằng cách 

tính thêm vào tiền thuê thường lệ 
• trả góp khoản tiền đang nợ 
• tập hợp các phương cách nói trên. 

Nhớ rằng, quý vị cần trả tối thiểu là 25% khoản 
tiền thuê để được hợp lệ nhận được sự bảo vệ 
khỏi bị trục xuất, trừ khi quý vị và chủ nhà đã có 
văn bản đồng ý khoản tiền ít hơn.

Nếu quý vị có nợ tiền thuê nhà trước ngày này, quý 
vị vẫn có thể thương lượng một kế hoạch trả nợ, 
nhưng chủ nhà không thể khai đòi bồi hoàn (từ 
chính quyền) cho khoản này.

Nếu như chủ nhà không muốn thương lượng 
với tôi về tiền thuê?
Nếu quý vị đã gắng thương lượng việc miễn giảm 
tiền thuê mà không thành công, Bộ Công bằng Mậu 
dịch NSW (NSW Fair Trading) có thể giúp quý vị.

• Điền Đơn Thương lượng Tiền thuê, có sẵn trên 
trang mạng của chúng tôi.

• Vào trang mạng của chúng tôi để điền Dọ hỏi về 
vấn đề Tài sản, và kèm theo mẫu đơn.

Đừng cung cấp bất cứ giấy tờ tài chính cá nhân khi 
dọ hỏi trên mạng. Quý vị có thể cung cấp các giấy tờ 
này cho chủ nhà hoặc đại lý của họ trong lúc thương 
lượng nếu cần.

Các tài liệu dạng PDF mà quý vị có thể tải xuống:

• Thỏa ước Thay đổi Tiền thuê vì COVID-19 
• Đơn xin thương lượng tiền thuê – Hoãn trả tiền 

thuê nhà dân cư 

Có hỗ trợ gì dành cho chủ nhà? 
Các chủ nhà mà chước giảm tiền thuê kể từ 14 tháng 
Bảy 2021 đối với người thuê nhà bị ảnh hưởng bởi 
COVID-19 thì có thể nộp đơn để nhận được hoặc là 
khoản Tiền Hỗ trợ việc Thuê nhà Dân cư (Residential 
Tenancy Support Payment) lên tới $4.500, hoặc được 
chước giảm thuế đất vì COVID-19, chứ không được 
cả hai khoản này.



Các Câu hỏi Thường gặp (FAQs) về Chương trình Hỗ trợ việc Thuê nhà Dân cư 

Page 3 of 313 32 20 | fairtrading.nsw.gov.au

FT
64

63
_2

51
02

1

Quý vị cần phải cung cấp: 

• chứng cớ về thỏa ước thuê nhà, chẳng hạn như 
thỏa ước thuê nhà dân cư, kể cả danh số khoản 
đặt cọc thuê nhà (rental bond number), hoặc nếu 
trước đây đã không nộp khoản tiền này, thì cần 
cung cấp bản thỏa ước thuê nhà dân cư 

• sự ưng thuận (consent) từ người thuê nhà nếu 
chủ nhà hoặc đại lý là người đứng đơn xin khoản 
hỗ trợ, hoặc sự ưng thuận từ chủ nhà hoặc đại lý 
nếu người thuê là người đứng đơn xin khoản hỗ 
trợ. Có thể bày tỏ sự ưng thuận thông qua online 
form (mẫu đơn trực tuyến) để chia sẻ các chi tiết 
cá nhân của họ với Bộ Công bằng Mậu dịch

• tài khoản đề nghị để nhận được tiền hỗ trợ. Nếu là 
đại lý điều hành thì tài khoản này phải là tài khoản 
tín thác tiền thuê (rental trust account) của đại lý.

Tiền hỗ trợ trả cho đại lý điều hành được xem như 
bất cứ khoản tiền thuê nào và sẽ chịu lệ phí thông 
thường được áp dụng chiếu theo thỏa ước của đại lý 
điều hành.

Hạn chót của việc nộp đơn khai đòi là ngày 31 tháng 
Mười Hai 2021.

Quan trọng: Chủ nhà không thể yêu cầu người 
thuê nhà trả lại khoản chước giảm tiền thuê mà 
chủ nhà đã được trả trong Tiền Hỗ trợ Thuê nhà 
Dân cư, hoặc chước giảm thuế đất.

Việc gì xảy ra sau khi kết thúc thời kỳ ngưng 
trục xuất?
Sau khi kết thúc việc ngưng trục xuất, một thời kỳ 
chuyển tiếp sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng Mười Một 
2021 cho đến cuối ngày 12 tháng Hai 2022.

Trong thời kỳ này, những người thuê nhà bị ảnh 
hưởng bởi COVID-19 mà tích lũy nợ tiền nhà trong 
thời kỳ hoãn nợ (14 tháng Bảy 2021 đến 11 tháng 
Mười Một 2021) không thể bị trục xuất vì các khoản 
nợ đó, trừ khi:

• nếu chủ nhà và người thuê nhà đã đồng ý về một 
kế hoạch trả góp tiền nợ:
– người thuê nhà không trả góp theo đúng các kỳ 

hạn và khoản tiền đã yêu cầu bởi kế hoạch, vào 
hai lần liên tiếp hoặc hơn, và

– được xem là công bằng và hợp lý trong các tình 
huống để người thuê nhà không được miễn trừ.

Muốn biết thêm thông tin
Viếng trang mạng của chúng tôi để biết thông 
tin về các chương trình hỗ trợ và cách thức để 
chủ nhà và người thuê nhà có thể thương lượng 
với nhau trong thời gian này.

Tờ dữ kiện này cũng có sẵn qua tiếng Á rập, 
Assyrian, tiếng Hoa (Giản thể), tiếng Hàn và 
tiếng Việt.

Các nguồn tài liệu phụ trội đã dịch thuật về 
COVID-19
Viếng trang mạng của Chính phủ NSW để 
xem các tài liệu đa ngữ hướng dẫn về COVID-19 
dành cho nhân viên y tế và cộng đồng.
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HOẶC

• nếu người chủ nhà và thuê nhà chưa có sự đồng ý 
về kế hoạch trả góp tiền nợ:
– người chủ nhà và thuê nhà có tham gia một 

cách chân thành vào một tiến trình thương 
lượng chính thức qua NSW Fair Trading (Bộ 
Công bằng Mậu dịch NSW) để trả góp tiền nợ, và

– được xem là công bằng và hợp lý trong các tình 
huống để người thuê nhà không được miễn trừ.


