
 

 Quyết định Tạm hoãn Thu hồi số 2020-27 2020-40, và 2020-45 

Các câu hỏi thường gặp 

 

1. Có bất kỳ biện pháp bảo vệ tại chỗ nào cho người thuê, họ không thể trả 

tiền thuê do mất nguồn thu nhập và các tác động tài chính khác bởi vì đại 

dịch COVID-19 gây ra không?  

Có. Ủy ban giám sát Hạt Marin đã thông qua các Quyết định Số 2020-27 2020-40 và 

2020-45 có hiệu lực từ ngày 24 tháng 03 năm 2020, và được sửa đổi bổ sung vào ngày 

28 tháng 04 năm 2020 và 26 tháng 05 năm 2020, tạm thời cấm việc thu hồi tài sản do 

không thể thanh toán tiền thuê nhà đối với những người thuê cư trú và thương mại bị mất 

đi nguồn tài chính liên quan đến đại dịch COVID-19. Quyết định này sẽ hết hiệu lực vào 

ngày 31 tháng 05 năm 2020 đối với người thuê thương mại và vào ngày 30 tháng 06 

năm 2020 đối với người thuê cư trú. 

2. Tại sao Hạt ban hành lệnh cấm thu hồi tài sản tạm thời? 

Hạt đang trải qua cơn khủng hoảng về nhà ở có giá hợp lý. Đại dịch COVID-19 cùng các 

các mệnh lệnh, hướng dẫn của chính phủ kèm theo rất có thể dẫn đến việc đình trệ nền 

kinh tế địa phương, cộng thêm sự mất cân bằng tài chính mà cư dân và doạnh nghiệp của 

Hạt phải đối mặt do mất việc làm, chi phí chăm sóc y tế cao và mất nguồn thu nhập. Ủy 

ban Giám sát Hạt Marin đã ban hành lệnh cấm tạm thời này để ngăn chặn tình trạng vô 

gia cư đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn cũng như bảo vệ sức khỏe, sự an toàn 

và phúc lợi cho cư dân của Hạt. 

3. Liệu Quyết định này có áp dụng cho các doanh nghiệp không? 

Có. Quyết định này áp dụng cho cả những người thuê thương mại cũng như người thuê 

cư trú. Quyết định 2020-45, được Ủy ban Giám sát phê duyệt vào ngày 26 tháng 05 năm 

2020, dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ dành cho người thuê thương mại sau ngày 31 tháng 

05 năm 2020. Tuy nhiên, đối với người thuê thương mại đã đưa ra thông báo hợp lý và 

giấy tờ hợp lệ về việc thanh toán tiền thuê mà họ không thể thanh toán do tác động tài 

chính COVID-19 trước thời hạn này sẽ vẫn được cho thêm 90 ngày thanh toán lại, sau 

ngày 31 tháng 05, bất kỳ khoản tiền thuê mà họ còn nợ, theo Quyết định 2020-40. 

4. Quyết định tạm hoãn thu hồi này được thực hiện như thế nào? 

Để được bảo vệ theo Quyết định tạm hoãn thu hồi này, cả người thuê cư trú và thương mại 

phải thông báo với chủ nhà về việc mất nguồn tài chính liên quan đến COVID-19 trong 

vòng 30 ngày sau ngày đến hạn thanh toán tiền thuê. Đối với các mục tiêu của Quyết định 



này, thông báo được yêu cầu có thể được đưa ra bằng văn bản, bao gồm bản sao bằng 

giấy, email hoặc liên lạc tin nhắn với chủ nhà hoặc người đại điện của chủ nhà. 

Trong vòng một tuần sau khi đưa ra thông báo về việc không có khả năng chi trả tiền thuê 

cho chủ nhà, người thuê cần phải cung cấp hồ sơ giấy tờ thể hiện rằng họ, hoặc một thành 

viên trong gia đình của họ, đã chịu tác động tài chính liên quan đến COVID-19. 

Một khi người thuê đã nộp thông báo này, chủ nhà không được phép thực hiện bất kỳ 

hành động nào, bao gồm đưa ra thông báo chấm dứt (notice of termination), cho hộ gia 

đình của người thuê đó. 

5. “Những tác động tài chính” nào được bao hàm trong Quyết định này? 

Theo quy định trong Quyết định này, “các tác động tài chính (financial impacts)” nghĩa là 

mất nguồn thu nhập đáng kể bởi việc đóng cửa doanh nghiệp, mất giờ làm được hưởng 

lương hoặc tiền công, bị cho thôi việc, chi phí bỏ lỡ công việc hoặc chăm sóc trẻ do trường 

đóng cửa, các chi phí y tế liên quan đến việc bị bệnh do COVID-19 gây ra hoặc chăm sóc 

cho một người trong gia đình của người thuê cư trú hoặc thương mại, họ đang bị bệnh do 

COVID-19 gây ra hoặc các lý do tương tự dẫn đến việc mất nguồn thu nhập bởi COVID-

19. 

6. Người thuê cần đưa ra bất kỳ hồ sơ giấy tờ nào không?  

Sau khi đưa thông báo cho chủ nhà, người thuê cần cung cấp hồ sơ giấy tờ để trình bày 

rằng gia đình của họ đang chịu tác động tài chính liên quan đến COVID-19 trong vòng 

một tuần (7 ngày). Dựa trên Quyết định này, “các tác động tài chính (financial impacts)” 

nghĩa là việc mất thu nhập đáng kể vì đóng cửa kinh doanh, mất giờ làm được hưởng 

lương hoặc tiền công, bị cho thôi việc, bỏ lỡ công việc hoặc chi phí chăm sóc trẻ do trường 

học đóng cửa, chi phí y tế liên quan đến việc bị bệnh do COVID-19 gây ra hoặc chăm sóc 

một người trong gia đình, họ bị bệnh do nhiễm COVID-19 hoặc các lý do tương tự khác 

dẫn đến việc mất nguồn thu nhập bởi COVID-19 bất luận là quý vị đang tìm kiếm sự hỗ trợ 

dưới tư cách là người thuê cư trú hay thương mại. 

Vài ví dụ về các giấy tờ chính đáng bao gồm: 

• Một lá thư từ người tuyển dụng hoặc nguồn thu nhập khác nêu rõ COVID-19 là một 

lý do cho giờ làm việc bị giảm, kết thúc việc làm hoặc tiền lương bị giảm đáng kể  

• Phiếu tiền lương thể hiện việc mất giờ làm, tiền công hoặc thu nhập vì COVID-19 

• Bảng sao kê ngân hàng nêu rõ việc giảm thu nhập do sự bùng phát của COVID-19 

• Hồ sơ giấy tờ các chi phí y tế hoặc tác động tài chính liên quan đến COVID-19 hoặc 

chăm sóc ai đó trong gia đình bị nhiễm COVID-19 

• Nếu quý vị làm việc tự do thì một lá thư hoặc giấy tờ tương tự thể hiện rằng COVID-

19, mệnh lệnh cách ly tại chỗ của Sở Y tế công Hạt Marin (Marin County Public 

Health) hoặc mệnh lệnh của tiểu bang California, đã buộc quý vị phải đóng cửa 

công việc kinh doanh của quý vị hoặc không cho phép quý vị làm việc.  



• Giấy tờ nêu rõ đóng cửa trường học hoặc cơ sở giữ trẻ, nơi một đứa trẻ được chăm 

sóc bởi người cư trú sẽ hiện diện trong suốt thời gian làm việc của người cư trú đó 

• Chi phí chăm sóc trẻ do trường học đóng cửa 

Người thuê không thể tiếp cận các hồ sơ giấy tờ có thể phản ánh được các tác động tài 

chính bất lợi do COVID-19 gây ra có thể miêu tả và xác nhận các tác động tài chính bất 

lợi đó.  

Bất kỳ thông tin y tế hoặc tài chính được cung cấp cho chủ nhà sẽ được bảo mật và chỉ 

được sử dụng để thực hiện các yêu cầu hành chính của người thuê theo quy định của 

Quyết định tạm hoãn thu hồi này. 

7. Có phải chủ nhà được yêu cầu để thông báo cho người thuê về Quyết định 

tạm hoãn việc thu hồi này không? 

Phải, chủ nhà không thể thực hiện bất kỳ hành động nào để trục xuất người thuê cư trú hoặc 

thương mại trừ khi chủ nhà chứng minh được rằng chủ nhà đã đưa ra một bản sao của Quyết 

định này và thông báo như sau theo phong chữ từ 12 trở lên cho người thuê khi đưa cho 

người thuê một Thông báo chấm dứt (Notice of Termination): 

 

“THÔNG BÁO: HẠT MARIN ĐÃ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH TẠM THỜI ĐÌNH CHỈ VIỆC TRỤC 

XUẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI THUÊ CƯ TRÚ VÀ THƯƠNG MẠI DO KHÔNG THANH TOÁN ĐƯỢC TIỀN 

THUÊ BỞI VÌ COVID-19. MỘT BẢN SAO CỦA QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO THÔNG 

BÁO NÀY. QUÝ VỊ CÓ THỂ NHẬN THÔNG TIN CẬP NHẬT CÓ SẴN TỪ SỞ NHÀ Ở HỢP LÝ 

CỦA HẠT (COUNTY’S AFFORDABLE HOUSING DEPARTMENT) THEO ĐỊA CHỈ 

LTOMAS@MARINCOUNTY.ORG hoặc (415) 473-6697, HOẶC XEM 

WWW.MARINCOUNTY.ORG/RENTERLANDLORD. 

8. Quyết định này được áp dụng khắp toàn Hạt phải không? 

Phải. Quyết định tạm hoãn thu hồi này áp dụng cho tất cả các thành phố và thị xã trên 

khắp toàn Hạt Marin và tất cả các khu vực chưa hợp nhất khác của Hạt. 

9. Quyết định này áp dụng cho tất cả việc thuê mướn nhà ở Marin phải 

không? 

Phải. Quyết định tạm hoãn thu hồi này áp dụng cho tất cả người thuê cư trú và thương mại 

trên khắp Hạt Marin, bao gồm nhưng không giới hạn các căn hộ một gia đình, các đơn vị 

nhà ở thứ cấp (Đơn vị nhà ở phụ và Đơn vị nhà ở phụ nhỏ), nhà ghép, phòng cho thuê, 

nhà di động, xe cắm trại và căn hộ đa gia đình bất luận số lượng đơn vị nhà ở. 

 

 



10. Quyết định này có áp dụng cho việc thuê mướn mặt bằng cho căn hộ di 

động, căn hộ di động hoặc thuê chỗ đậu xe trong các công viên RV (xe cắm 

trại) không? 

Có. Quyết định này áp dụng cho tất cả các loại hình thuê mướn cư trú trên khắp Hạt Marin. 

11. Người thuê có thể làm gì nếu tiền thuê nhà đến hạn trước khi quyết định 

được phê duyệt? 

Quyết định này vẫn áp dụng được cho người thuê nếu người thuê đưa ra thông báo phù 

hợp cho chủ nhà trong vòng 30 ngày sau ngày đến hạn thanh toán tiền thuê, thậm chí 

ngày đến hạn thanh toán tiền thuê trước cả ngày mà Quyết định này được phê duyệt lần 

đầu tiền vào ngày 24 tháng 03 năm 2020. Quyết định này cho phép hoãn tất cả việc thu 

hồi cư trú và thương mại ở Hạt. Việc hoãn thu hồi này không làm mất đi việc thanh thanh 

toán tiền thuê cho chủ nhà, mà nó chỉ bảo vệ người thuê tránh phải chuyển đi do bị trục 

xuất ra khỏi nơi cư trú hoặc nơi kinh doanh nếu người thuê kịp thời đưa ra thông báo và 

giấy tờ đầy đủ về các tác động tài chính do COVID-19 gây ra cho gia đình của người thuê 

và nó khiến cho người thuê không thể trả được tiền thuê đúng hạn. 

12. Người thuê vẫn phải trả tiền thuê phải không? 

Phải, người thuê vẫn phải có trách nhiệm trả tiền thuê. Tuy nhiên, nếu người thuê chịu tác 

động tài chính, chẳng hạn mất nguồn thu nhập do đại dịch COVID-19 gây ra, họ có thể 

chậm trả tiền thuê và được bảo vệ khỏi việc bị trục xuất do không thể thanh toán tiền thuê 

đúng hạn trong thời gian quyết định tạm hoãn thu hồi này vẫn còn có hiệu lực. Nếu người 

thuê không thể trả tiền thuê do đại dịch COVID-19 trực tiếp gây ra, họ nên thông báo bằng 

văn bản với chủ nhà càng sớm càng tốt và chứng minh thỉnh cầu của họ thông qua các 

hình thức được xác nhận khách quan (bao gồm cả giấy tờ hồ sơ), và nhớ giữ lại một bản 

sao hoặc bằng chứng việc gửi đi, nếu có thể.  

13. Tiền thuê được dồn lại trong suốt thời gian tạm hoãn thu hồi được cho 

nợ  đến khi nào? 

Người thuê sẽ có đến 90 ngày sau khi quyết định tạm hoãn thu hồi này hết hiệu lực để trả 

lại tiền thuê đã đến hạn thanh toán trước đây, chủ nhà không thể thu tiền phạt do thanh 

toán tiền thuê trễ hạn trong suốt thời gian tạm hoãn thu hồi hoặc trong suốt thời gian 90 

ngày tiếp theo sau đó. 

Chủ nhà và người thuê cư trú và thương mại được khuyến khích thỏa thuận một kế hoạch 

thanh toán, nó cho phép chủ nhà chấp nhận việc thanh toán tiền thuê từng phần trong suốt 

giai đoạn tạm hoãn thu hồi nếu người thuê có thể chi trả theo cách đó. 



14. Nếu người ở cùng tôi mất nguồn thu nhập do COVID-19 gây ra, thì tôi 

phải làm gì? Tôi có cần phải trả luôn phần tiền thuê của họ không? 

Nếu một người trong hộ gia đình đang chịu tác động tài chính do đại dịch COVID-19 gây 

ra và đã thông báo rõ ràng với chủ nhà và đã nộp các giấy tờ hồ sơ cần thiết trong khung 

thời gian theo quy định thì hộ gia đình đó được bảo vệ theo quy định cấm thu hồi. Quyết 

định tạm hoãn thu hồi áp ụng cho tất cả người cư trú trong các đơn vị tài sản bất động sản 

cư trú và thương mại. 

15. Người thuê có cần thông báo cho chủ nhà mỗi tháng mà người thuê 

không thể trả được tiền thuê bởi tác động tài chính của COVID-19 không? 

Cần, người thuê phải nộp thông báo và giấy tờ bổ sung cho mỗi tháng mà người thuê 

không thể trả được tiền thuê. 

16. Biện pháp bảo vệ khỏi bị trục xuất này có áp dụng nếu người thuê không 

có giấy tờ tùy thân không? 

Có. Quyết định này áp dụng cho tất cả người thuê và không yêu cầu bất kỳ thông tin về 

tình trạng công dân. 

17. Khi nào Quyết định này hết hiệu lực? 

Quyết định này sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 05 năm 2020 đối với người thuê thương 

mại và 30 tháng 06 năm 2020 đối với người thuê cư trú. Ủy ban giám sát Hạt Marin có 

thể kéo dài thời gian hoặc hủy bỏ Quyết định này khi cần thiết. 

18. Lệnh cấm thu hồi tạm thời của Hạt có được áp dụng dù Thống đốc và Hội 

đồng tòa án (Judicial Council) đã ban hành các mệnh lệnh và quy tắc để kiểm 

soát việc thu hồi trên khắp toàn Hạt? 

Có, Quyết định tạm hoãn thu hồi của hạt kết hợp với các Mệnh lệnh thực thi của Thống 

đốc (Executive Order) để kiểm soát việc thu hồi (N-28-20 và N-37-20) nhằm đưa ra thêm 

các biện pháp bảo vệ người thuê đang sống trong Hạt chịu tác động của đại dịch COVID-

19. Vào ngày 27 tháng 03 năm 2020, Thống đốc Newsom đã ban hành Mệnh lệnh thực 

thi N-37-20 (Executive Order N-37-20), tạm hoãn việc thu hồi cư trú trên khắp tiểu bang 

California. Quyết định tạm hoãn thu hồi của Hạt toàn diện hơn Mệnh lệnh thực thi của 

Thống đốc (Executive Order), và các điều khoản toàn diện hơn này sẽ áp dụng bên cạnh 

Mệnh lệnh thực thi của Thống đốc (Executive Order). Trong khi Mệnh lệnh thực thi của 

Thống đốc (Executive Order) không áp dụng cho người thuê thương mại, nhưng họ lại 

được bảo vệ theo Quyết định của Hạt. 

Quyết định thu hồi của Hạt cũng kết hợp với các quy tắc khẩn cấp đã được Hội đồng toàn 



án California (California Juridical Council) thông qua vào ngày 06 tháng 04 năm 2020. 

Các quy tắc khẩn cấp này sẽ hoãn thi hành các vụ việc thu hồi đã được gửi hồ sơ như một 

phần nổ lực tạo nên sự nhất quán trong hệ thống toàn án tiểu bang. Theo các quy định 

này, tòa án không thể xuất giấy triệu tập người thuê, hoặc ghi đánh giá hồ sơ chống lại 

người thuê không hồi đáp lại giấy triệu tập. Thêm vào đó, các quy tắc cũng hoãn việc tịch 

thu tài sản theo lệnh của tòa án, trì hoãn các phiên điều trần đối với các vụ kiện thu hồi 

đang chờ xử ít nhất là 60 ngày và sẽ áp dụng cho tất cả các trường hợp ngoại trừ trường 

hợp việc thu hồi là cần thiết để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe công. Quyết định này đưa 

ra thêm các biện pháp bảo vệ bổ sung bằng cách tạm dừng việc thu hồi khi người thuê đã 

nộp thông báo về các tác động tài chính do đại dịch COVID-19 gây ra và ngăn cản chủ 

nhà thực hiện các hành động thu hồi tài sản. 
 

19. Theo Quyết định này, người thuê có thể bị phạt tiền do thanh toán tiền thuê bị 

trễ không? 

Chủ nhà không thể thu tiền phạt do thanh toán tiền thuê bị trễ vì các lý do được nêu trong 

Quyết định này. 

20. Nếu người thuê chỉ có thể trả được một phần tiền thuê, họ có nên trả 

phần tiền mà họ có khả năng không? 

Quyết định tạm hoãn thu hồi này không miễn trừ việc thanh toán tiền thuê, vì thế người 

thuê vẫn bắt buộc phải thanh toán tất cả tiền thuê đã nợ trong vòng 90 ngày sau khi Quyết 

định này hết hiệu lực. Người thuê được khuyến khích trả phần tiền mà họ có khả năng 

nhưng phải đảm bảo các nhu cầu cơ bản khác chẳng hạn như thực phẩm và thuốc men 

luôn được ưu tiên. 

21. Người thuê phải làm gì để Quyết định tạm hoãn thu hồi này được thực 

thi nếu người thuê tin rằng chủ nhà của họ đang vi phạm Quyết định này? 

Nếu chủ nhà vi phạm các điều khoản trong Quyết định tạm hoãn thu hồi này thì Quyết định 

này sẽ được thực thi theo quy định ở Mục 2.99.060 Luật Hạt Marin (Marin County Code). 

Người thuê cũng có thể nêu ra quyết định cấm thu hồi như một sự biện hộ hợp pháp cho 

bất kỳ hành vi cầm giữ tài sản trái phép nào đã vi phạm Quyết định này, cũng như sử 

dụng các điều khoản khác được quy định trong luật địa phương, tiểu bang hoặc liên bang. 

22. Một khi Quyết định tạm thu hồi này hết hạn, người thuê sẽ vẫn cần thanh 

toán tiền thuê đầy đủ đúng hạn phải không? Người thuê có thể làm gì khi 

Quyết định này hết hiệu lực nhưng họ không thể trả tiền thuê? 

Quyết định này không áp dụng cho việc thanh toán tiền thuê đã đến hạn sau khi Quyết 

định này hết hiệu lực và chủ nhà có thể thực hiện trục xuất người thuê vì họ đã không kịp 

thời thanh toán tiền thuê đã đến hạn sau khi Quyết định này hết hiệu lực. 



23. Có thêm nguồn hỗ trợ nào khác không? 

Vào ngày 24 tháng 03 năm 2020, Ủy ban giám sát Hạt Marin cũng đã cung ứng 1 triệu 

đô la quỹ cứu trợ địa phương, với mục tiêu giải quyết các nhu cầu an toàn cấp thiết nhất 

cho các cư dân địa phương bao gồm nơi trú ngụ. Một trong năm nỗ lực bao gồm sử dụng 

các nguồn quỹ hỗ trợ thuê mướn khẩn cấp dành cho các cư dân có thu nhập thấp, thông 

qua việc thành lập Chương trình trợ giúp thuê mướn khẩn cấp (Emergency Rental Assistance 

Program) của Hạt, Ủy ban giám sát cũng đã phê quyệt vòng trợ cấp thứ hai vào ngày 21 

tháng 04, thể hiện nhu cầu cao của chương trình này. 

Chương trình này hiện tại không chấp nhận bất kỳ yêu cầu mới nào nhưng vẫn đang duy 

trì danh sách đợi. Để có tên trong danh sách đợi này, vui lòng gọi (415) 473-7191 và để 

lại tin nhắn đính kèm thông tin liên hệ của quý vị. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về 

chương trình này tại đây: https://housingfirst.marinhhs.org.  

Danh sách chung của các đơn vị phi lợi nhuận đưa ra các trợ cấp tài chính của Sở Y tế và 

Dịch vụ nhân sinh của Hạt (Marin County’s Health and Human Services Departments - 

HHS), vui lòng ghé thăm www.marinhhs.org/resources/money/financial-assistance. 

Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ phi lợi nhuận nhận được ủng hộ từ Quỹ Cộng đồng 

Marin (Marin Community Foundation) nhằm ứng phó với COVID-19 có thể tìm thấy tại: 

www.marincf.org/resources/covid-19. 

24. Tôi có thể liên hệ với ai nếu có thêm câu hỏi? 

Nếu có thêm câu hỏi về Quyết định này, vui lòng liên hệ Bộ phận Nhà ở và Trợ cấp liên 

bang theo địa chỉ affordablehousing@marincounty.org hoặc (415) 473-7309. 

Các nguồn hỗ trợ bổ sung: 

• Đường dây nóng Y tế công COVID-19 Hạt Marin (Marin County Public Health 

COVID-19): (415) 473-7191, quý vị có thể gọi đến đường dây này để tiếp cận 

Chương trình trợ giúp thuê mướn khẩn cấp (Emergency Rental Asstance Program). 

• Trợ giúp pháp lý Marin (Legal Aid of Marin), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp 

trình bày, biện hộ và thông tin pháp lý: (415) 492-0230 (ext. 102) 

• Hội luật sư Nhà ở Bình đẳng của North Carolina (Fair Housing Advocates of 

Northern California): Tổ chức địa phương chuyên giúp trình bày, biện hộ và thông 

tin pháp lý về các vụ việc liên quan đến nhà ở bình đẳng: (415) 457-5025 

• Bộ phận bảo vệ người tiêu dùng của Văn phòng luật sư quận (Consumer Protection 

Unit of the District Attorney’s Office), chuyên về chương trình hòa giải và đưa ra 

các biện pháp thay thế việc ra tòa trong việc giải quyết tranh chấp cho cộng đồng. 

https://housingfirst.marinhhs.org/
http://www.marinhhs.org/resources/money/financial-assistance
http://www.marincf.org/resources/covid-19
mailto:affordablehousing@marincounty.org
https://coronavirus.marinhhs.org/
https://coronavirus.marinhhs.org/
https://legalaidmarin.org/
http://www.fairhousingnorcal.org/
http://www.fairhousingnorcal.org/
https://www.marincountyda.org/service/consumer-protection-unit
https://www.marincountyda.org/service/consumer-protection-unit


Các chuyên gia hòa giải được huấn luyện chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm sẽ 

giúp tìm ra các giải pháp cho các bên đang tranh chấp: (415) 473-6495 

 


