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CHỦ ĐỀ: Quyết định được sửa đổi về việc chặn thu hồi ở Hạt Marin do Tình trạng Y tế công
Khẩn cấp phát sinh từ COVID-19 sẽ kéo dài đến 30 tháng 06 năm 2020 chỉ dành cho người
thuê cư trú.
Kính gửi các thành viên Ủy ban:
KIẾN NGHỊ: Xem xét sửa đổi Quyết định 2020-40, đã được thông qua ngày 28 tháng 04 năm
2020, về việc chặn thu hồi do không thể thanh toán được tiền thuê bởi vì Tình trang Khẩn cấp
Y tế công (Public Health Emergency) phát sinh từ vi-rút COVID-19 bằng cách dỡ bỏ các biện
pháp bảo vệ đối với người thuê thương mại và kéo dài các biện pháp bảo vệ dành cho người
thuê cư trú đến ngày 30 tháng 06 năm 2020.
TÓM TẮT: Quyết định được đề xuất (Đính kèm 1) sửa đổi Quyết định 2020-40, nó sẽ kéo dài
việc tạm hoãn thu hồi của Hạt liên quan đến việc mất nguồn thu nhập từ vi-rút COVID-19 dành
cho người thuê thương mại và cư trú đến ngày 31 tháng 05 năm 2020. Quyết định đã được
cập nhật này sẽ tháo dỡ các biện pháp bảo vệ đối với người nắm giữ hợp đồng thuê mướn
thương mại và kéo dài việc hoãn thu hồi chỉ dành cho người thuê cư trú đến ngày 30 tháng 06
năm 2020.
BỐI CẢNH: Vào ngày 28 tháng 04 năm 2020 Ủy ban của quý vị đã thông qua Quyết định 202040 nhằm cập nhật và sửa đổi cho Quyết định 2020-27 về việc tạm hoãn thu hồi đối với người
thuê thương mại và cư trú ở Hạt Marin bởi vì Tình trang Khẩn cấp Y tế công (Public Health
Emergency) phát sinh từ vi-rút COVID-19. Ủy ban của quý vị đã thông qua các quyết định trước
đây để hưởng ứng việc ban bố tình trạng khẩn cấp khắp toàn bang do Thống đốc Newsom ban
hành và mệnh lệnh Cách ly tại chỗ (Shelter-in-Place Order) do Giám đốc Y tế Hạt Marin ban
hành yêu cầu người dân nên ở trong nhà và tạm hoãn các hoạt động không cần thiết. Mệnh
lệnh hạn chế các hoạt động, du lịch và các chức năng kinh doanh xuống mức chỉ được thực
hiện các nhu cầu cần thiết nhất, với các ngoại lệ hạn chế nhất định. Quyết định được sửa đổi
này bao gồm các thay đổi do Tiểu ban về Nhà ở hợp lý của Ủy ban kiến nghị và do một số
thành phố và thị xã Hạt Marin yêu cầu.
THẢO LUẬN: Quyết định này sửa đổi việc tạm hoãn thu hồi trước đây đã được Ủy ban của
quý vị thông qua với hai sửa đổi chính: 1) Dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ dành cho người thuê
thương mại và 2) kéo dài hiệu lực của Quyết định đến ngày 30 tháng 06 năm 2020. Việc dỡ bỏ
các biện pháp bảo vệ đối với người thuê thương mại được kiến nghị lần này dựa theo yêu cầu
của một số thành phố chọn lọc của Hạt. Các quan chức thành phố đã yêu cầu dỡ bỏ các biện
pháp bảo vệ đối với người thuê thương mại do các doanh nghiệp không yêu cầu được bảo vệ
từ việc thu hồi bởi vì các chủ nhà thương mại được khuyến khích để giữ chân người thuê do
suy thoái kinh tế đã làm giảm nhu cầu về mặt bằng bán lẻ.
Quyết định sửa đổi này sẽ tiếp tục được áp dụng song song với Tuyên bố tình trạng khẩn cấp
COVID-19 (COVID-19 Emerrgency Declaration) của Thống đốc và các hành động của Hội đồng tòa
án của tiểu bang California (Judicial Council of California) nhằm đưa ra các biện pháp bảo vệ
trên toàn bang đối với những người thuê bị ảnh hưởng bởi COVID-19, họ đang trong tiến trình
bị thu hồi. Vào ngày 06 tháng 04 năm 2020, Hội đồng tòa án của tiểu bang California (Judicial
Council of California) đã thông qua các quy tắc khẩn cấp tạm thời để bổ sung các biện pháp
bảo vệ đối với người thuê đang trong tiến trình thu hồi của tòa án bằng cách hoãn thực hiện
các trường hợp bị thu hồi và tịch thu tài sản theo lệnh tòa án, ngoại trừ trường hợp việc thu
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hồi là cần thiết để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe công. Các quy tắc khẩn cấp sẽ vẫn còn hiệu
lực trong 90 ngày sau khi Thống đốc tuyên bố rằng tình trạng khẩn cấp liên quan đến đại dịch
COVID-19 đã được dỡ bỏ hoặc mệnh lệnh được sửa đổi. Các Quyết định của Hạt bổ sung
thêm các biện pháp bảo vệ cho người thuê nhưng các Quy tắc khẩn cấp của Hội đồng tòa án
không thể ngăn cấm chủ nhà tiến hành thu hồi bằng cách đưa ra hoặc đăng tải thông báo thu
hồi.
Quyết định được đề xuất nhằm mục đích mang đến sư ổn định cho cộng đồng người thuê cư
trú ở Hạt Marin đã chịu tác động bởi vi-rút COVID-19. Quyết định này sẽ áp dụng cho tất cả
các thành phố, thị xã và các khu vực chưa hợp nhất của Hạt.
KẾT LUẬN: Quyết định được đề xuất này sẽ sửa đổi việc tạm hoãn thu hồi đã được Ủy ban của quý vị
thông qua vào ngày 28 tháng 04 năm 2020 nhằm dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ dành cho tất cả người thuê
thương mại và kéo dài các biện pháp bảo vệ dành cho người thuê cư trú đến ngày 30 tháng 06 năm 2020.
Tình trạng khẩn cấp y tế công phát sinh từ COVID-19 vẫn đang tiếp diễn và thay đổi thường xuyên. Tiểu
ban đã chỉ ra rằng họ sẽ tiếp tục giám sát tình hình và có thể quay lại thảo luận với Ủy ban của quý vị về
các sửa đổi khi tình hình có biến đổi.
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