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Luật của City of Seattle về 
Các Quyền và Trách Nhiệm 
của Chủ Nhà và Người Thuê 
Nhà
Cập nhật ngày 11 tháng 7 năm 2018

Seattle Department of Construction and Inspections 
(Seattle DCI - Sở Xây Dựng và Kiểm Tra Seattle) quản 
lý và thi hành Bộ Luật Về Bảo Trì Công Trình Xây Dựng 
và Gia Cư của Seattle (SMC Mục 22.200 - 22.208) và 
nhiều sắc lệnh khác của thành phố liên quan tới chủ 
nhà và người thuê nhà.  Các thành viên trong ban phụ 
trách Tuân Hành Luật của Seattle DCI luôn sẵn sàng 
giúp đỡ các gia chủ và người thuê nhà trong việc hiểu 
các quy định trong bộ luật của Thành Phố.

Tài Liệu Trợ Giúp Khách Hàng này là tài liệu hướng 
dẫn tổng quát về các quyền và trách nhiệm của các chủ 
sở hữu nhà cho thuê và người thuê nhà tại Seattle theo 
luật của thành phố. Để biết thông tin cụ thể về Bộ Luật 
Về Bảo Trì Công Trình Xây Dựng và Gia Cư (HBMC) 
hoặc Pháp Lệnh Về Đăng Ký và Kiểm Tra Thuê Nhà 
(RRIO) hãy liên hệ:

Seattle Department of Construction 
and Inspections 

Ban Tuân Thủ Pháp Luật 
(206) 615-0808

Địa điểm:   19th Floor, Seattle Municipal Tower
Địa Chỉ Bưu Tín: 700 Fifth Ave., Suite 2000

P.O. Box 34019 
Seattle, WA 98124-4019

Ðạo Luật về Chủ Nhà và Người Thuê Nhà của Tiểu Bang 
Washington (Chương 59.18 RCW) cũng quy định các quyền 
và bổn phận của người thuê nhà và chủ nhà. Muốn biết thêm 
chi tiết về luật tiểu bang, xin liên lạc với một trong những tổ 
chức được liệt kê ở cuối tập tài liệu này hoặc truy cập http://
apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.18.

604

Những điều Thành Phố đòi hỏi chủ sở hữu nhà ở 
cho thuê

Chiếu theo Bộ Luật Bảo Trì Nhà Cửa và Cơ Sở, chủ 
nhà tại Seattle có bổn phận phải cung cấp tình trạng 
cư ngụ an toàn, sạch sẽ, an ninh. Nói chung, chủ nhà 
có bổn phận phải:
• Duy trì nhà cửa thích hợp cho người ở và giữ gìn

các khu vực chung sạch sẽ và an toàn thỏa đáng
• Kiểm soát côn trùng, chuột bọ và các loài gây

hại khác
• Bảo trì tất cả các bộ phận kiến trúc (mái nhà,

tường và nền nhà) và giữ kín đơn vị gia cư để
ngăn mưa gió không lọt vào

• Bảo trì tất cả điện, ống nước, sưởi và các dụng cụ
khác và máy gia dụng do chủ nhân cung cấp

• Cung cấp đủ số lượng thùng rác
• Khi có trách nhiệm sưởi ấm các gia cư cho thuê,

phải duy trì nhiệt độ ban ngày (từ 7:00 sáng đến
10:30 tối) ở mức thấp nhất là 68 độ F và nhiệt độ
ban đêm thấp nhất là 58 độ F từ Tháng Chín đến
Tháng Sáu

• Đổi ổ khóa và chìa khóa trong những căn thường
trú sau khi thay đổi người thuê nhà, và giao chìa
khóa mở cửa nhà và cổng vào tòa nhà cho người
thuê nhà

• Lắp máy báo động khói và hướng dẫn người thuê
nhà về cách bảo trì và vận hành loại máy này

Chủ nhà không có trách nhiệm về việc sửa chữa có 
tính cách trang trí như thảm mới và sơn mới sau mỗi 
lần cho thuê.  Nhân viên tuân thủ luật có thể trả lời 
những thắc mắc về việc chủ căn hộ có trách nhiệm 
cho một vấn đề sửa chữa nào đó hay không. Xin liên 
lạc số (206) 615-0808 để biết rõ chi tiết.

Theo RRIO, chủ nhà ở Seattle phải cung cấp nhà ở an 
toàn đáp ứng các yêu cầu cơ bản được xác định theo 
Danh Sách Kiểm Tra của RRIO và:

Vietnamese
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• Đăng ký nhà để cho thuê 5 năm một lần (xem Chỉ 
Dẫn 620, Đăng ký Nhà Cho Thuê của Quý vị)

• Bắt đầu từ năm 2015, vượt qua đợt thanh tra của 
RRIO ít nhất mười năm một lần (xem Chỉ Dẫn 
620, Đăng ký Nhà Cho Thuê của Quý vị)

Định Nghĩa Người Thuê Nhà

Ngoại trừ quy định trong Sắc Lệnh Hỗ Trợ Tái Định Cư 
cho Người Thuê Nhà, một người thuê nhà được định 
nghĩa là một người cư ngụ hay sử dụng một tòa nhà 
hay ngôi nhà theo một thỏa thuận thuê. Định nghĩa này 
bao gồm các cư dân sống trong các cơ sở cư trú tạm 
thời từ một tháng trở lên.  Một thỏa thuận thuê có thể 
bằng miệng hoặc bằng văn bản.

Bổn phận của người thuê nhà

Người thuê nhà phải đáp ứng những đòi hỏi hợp lý 
của chủ nhà về việc duy trì nhà thuê một cách an toàn, 
sạch sẽ, ngoại trừ trường hợp hư hại và hao mòn bình 
thường.  Bổn phận của người thuê nhà gồm có:
•  Đổ rác đúng cách
•  Sử dụng các thiết bị điện và ống nước một cách 

cẩn thận
• Nhanh chóng sửa chữa bất cứ thiệt hại nào do 

người thuê nhà hoặc khách của họ gây ra
•  Cho chủ nhà ra vào một cách hợp lý để bảo trì, sửa 

chữa và diệt trừ các loài gây hại; cũng như cho 
phép thanh tra viên ra vào để hoàn thành đợt thanh 
tra của RRIO

•  Bảo trì các máy báo động khói ở tình trạng tốt

•  Tránh cất giữ các vật liệu nguy hiểm trong nhà

Các giải pháp để chọn nếu có những chỗ cần 
sửa chữa

Người thuê nhà có thể chọn những giải pháp sau đây 
nếu có những chỗ cần sửa chữa:
1. Liên lạc với chủ nhà.  Đa số người thuê nhà và 

chủ nhà thường giải quyết các vấn đề bằng cách 
gọi điện thoại hoặc viết thư. Trong hầu hết các 
trường hợp cách này sẽ giải quyết được vấn đề, 
nhưng luật pháp thường đòi hỏi phải có thư xin 
sửa chữa trước khi người thuê nhà có thể dùng 
đến bất cứ một giải pháp nào khác. Nhớ lưu giữ 
bản sao của tất cả các thư từ liên lạc.

2. Báo cáo vấn đề cho Seattle DCI.  Nếu chủ nhà 
hoặc người quản lý không tiến hành sửa chữa 

trong thời gian hợp lý, quý vị có thể thu xếp một 
buổi thanh tra do Seattle DCI thực hiện. Nếu tình 
trạng đó vi phạm HBMC hoặc RRIO và chủ nhà 
không khắc phục vi phạm, thanh tra viên sẽ yêu 
cầu chủ nhà có biện pháp khắc phục. Xin xem 
mục tiếp theo để biết thêm chi tiết.

3. Áp dụng các giải pháp sẵn có khác, kể cả tự sửa 
chữa, trung gian hòa giải, giao tiền thuê cho cơ 
quan tài chánh trung gian, và sau cùng là, chuyển 
đi.  Ðạo Luật về Chủ Nhà và Người Thuê Nhà 
của Tiểu Bang Washington (Chương 59.18 RCW) 
có những giải pháp hạn chế cho người thuê nhà 
trong những trường hợp chủ nhà không sửa chữa 
theo đúng đòi hỏi của bộ luật trong một khoảng 
thời gian hợp lý sau khi được thông báo về nhu 
cầu của quý vị.  Quý vị phải trả tiền thuê và điện 
nước đúng hạn thì mới được sử dụng những giải 
pháp này. Những giải pháp này có thể bao gồm 
một hình thức giữ lại hoặc cắt bớt tiền thuê nào 
đó. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung, nếu chỉ 
giữ lại tiền thuê thì không phải là một giải pháp 
thích hợp; thật ra, người thuê nhà có thể bị đuổi 
ra khỏi nhà nếu không trả tiền thuê. Luật tiểu bang 
có những điều lệ cụ thể về việc khấu trừ tiền thuê 
hoặc bỏ tiền thuê vào một trương mục tài chánh 
trung gian. Muốn biết rõ chi tiết về vấn đề này, xin 
liên lạc với một trong những nhóm hỗ trợ người 
thuê nhà được liệt kê ở cuối tập tài liệu này.

Báo cáo vấn đề với Seattle DCI

Người thuê nhà có thể báo cáo vấn đề cho Seattle 
DCI nếu chủ nhà hoặc người quản lý không tiến hành 
sửa chữa trong thời gian hợp lí. Quý vị có thể gửi 
thư, gọi điện thoại hoặc đích thân tới gặp Ban Tuân 
Hành Luật Seattle DCI, tại địa chỉ 19th floor, Seattle 
Municipal Tower, 700 Fifth Ave. ở trung tâm Seattle, 
(206) 615-0808.  
• Gọi tới Seattle DCI để báo cáo vấn đề nếu chủ 

nhà hoặc quản lý không đáp ứng những yêu cầu 
sửa chữa và có vẻ như chỉ còn cách duy nhất là 
khiếu nại. Danh tánh của quý vị sẽ được giữ kín 
nếu quý vị yêu cầu như vậy.

• Cho biết rõ tất cả những gì cần được thanh tra và 
địa chỉ của căn nhà kể cả số của đơn vị gia cư.

• Cho biết số điện thoại khi yêu cầu Seattle DCI 
giúp đỡ để Sở có thể gọi điện xếp đặt thời gian 
thanh tra. Người yêu cầu giúp đỡ phải có mặt lúc 
thanh tra.

• Nếu tìm thấy vi phạm, thanh tra sẽ lập thông báo 
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ghi rõ khi nào phải sửa chữa, thông báo cho thành 
phần chịu trách nhiệm về vụ vi phạm, và niêm yết 
thông báo này trong nhà.

• Thời hạn tuân thủ thường là 30 đến 60 ngày, tùy 
theo tính chất của vi phạm và bất cứ gia hạn nào 
chủ nhân xin được.

• Nếu chủ nhà không tiến hành thực hiện các đòi 
hỏi sửa chữa, Seattle DCI sẽ tiến đến biện pháp 
truy tố ra tòa để cố gắng bắt chủ nhà tuân thủ.

Sắc Lệnh Về Trục Xuất Ra Khỏi Nơi Ở Với Lý 
Do Chính Đáng của City of Seattle 
Sắc Lệnh Về Trục Xuất Ra Khỏi Nơi Ở Với Lý Do 
Chính Đáng nằm trong HBMC của Seattle.  Mục đích 
của sắc lệnh là cung cấp các tiêu chuẩn rõ ràng cho 
cả người thuê nhà và chủ nhà cho thuê liên quan đến 
các trường hợp theo đó có thể chấm dứt việc thuê 
nhà theo tháng và có thể trục xuất. HBMC quy định 
các lý do duy nhất cho việc chấm dứt thuê nhà. HBMC 
đòi hỏi chủ nhà nêu các lý do chấm dứt thuê nhà khi 
gửi thông báo chấm dứt bằng văn bản. Để biết thêm 
thông tin, tham khảo Tài Liệu Trợ Giúp 604A, Luật của 
Seattle về Bảo Trì và Sửa Chữa Tòa Nhà.

Các định nghĩa sau rất quan trọng để phân biệt giữa 
trục xuất và chấm dứt thuê nhà:

Trục xuất:  Kết quả cuối cùng của việc khởi tố chính 
thức tại tòa dân sự yêu cầu người thuê nhà phải 
chuyển đi theo thông báo bằng văn bản được ban 
hành hợp pháp.

Chấm Dứt Thuê Nhà:  Thông báo bằng văn bản do 
chủ nhà cung cấp cho người thuê nhà, yêu cầu người 
thuê nhà chuyển đi, liệt kê ít nhất một lý do được nêu 
trong Sắc Lệnh Về Trục Xuất Ra Khỏi Nơi Ở Với Lý 
Do Chính Đáng.

Lưu ý:  Nếu người thuê nhà từ chối chuyển đi, chỉ 
tòa án mới có thể bắt buộc người thuê nhà rời đi.

Sau đây là tóm tắt các lý do theo đó chủ nhà có thể 
chấm dứt thuê nhà theo sắc lệnh:

1. Người thuê nhà không đóng tiền thuê sau trong 
vòng ba ngày sau khi nhận được Thông Báo phải 
đóng tiền thuê hoặc chuyển đi.

2. Người thuê nhà thường không đóng tiền thuê đúng 
hạn, khiến chủ nhà phải thông báo với người thuê 
nhà bằng văn bản về việc đóng tiền trễ ít nhất là 4 
lần trong khoảng thời gian 12 tháng.

3. Người thuê nhà không tuân hành các điều khoản 
quan trọng của hợp đồng thuê dài hạn hoặc ngắn 

hạn trong vòng 10 ngày sau khi nhận được thông 
báo phải tuân hành hoặc chuyển đi.

4. Người thuê nhà không thực hiện một nghĩa vụ 
quan trọng theo Ðạo Luật Về Chủ Nhà và Người 
Thuê Nhà Của Tiểu Bang trong vòng 10 ngày kể 
từ khi nhận được thông báo phải tuân hành hoặc 
chuyển đi.

5. Người thuê nhà thường không tuân hành Các Điều 
Khoản quan trọng trong hợp đồng thuê dài hạn 
hoặc ngắn hạn, khiến chủ nhà phải gửi thông báo ít 
nhất là 3 lần trong khoảng thời gian 12 tháng phải 
tuân hành hoặc chuyển đi trong vòng 10 ngày .

6. Người thuê nhà gây thiệt hại trầm trọng cho đơn vị 
gia cư thuê mướn (gây ra tình trạng “phế bỏ”), gây 
phiền nhiễu (kể cả hoạt động liên quan đến ma túy), 
hoặc duy trì hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, 
và không chịu dọn ra khỏi nhà trong vòng ba ngày 
sau khi nhận được thông báo phải làm như vậy.  
Phải nêu cụ thể loại thiệt hại, phiền nhiễu hoặc hoạt 
động kinh doanh bất hợp pháp bằng văn bản trong 
thông báo.

7. Người thuê nhà có hoạt động phạm pháp trong tòa 
nhà hoặc trong nhà ở, hoặc trong một khu vực kế 
cận tòa nhà hoặc nhà ở. Hoạt động bị cáo buộc 
là phạm pháp đó phải có ảnh hưởng đáng kể đến 
sức khỏe hoặc sự an toàn của những người thuê 
nhà khác hoặc chủ nhà; hoạt động bất hợp pháp 
liên quan đến ma túy là một trường hợp phạm pháp 
theo quy định của sắc lệnh. Nếu áp dụng lý do này, 
chủ nhà phải trình bày rõ ràng các yếu tố chứng 
minh cho sự cáo buộc đó và phải gửi một bản sao 
của thông báo về việc chấm dứt cho thuê nhà cho 
Seattle DCI.  

8. Chủ nhà muốn đích thân sử dụng nhà ở này, hoặc 
gia đình trực hệ của chủ nhà sẽ sử dụng đơn vị gia 
cư này, và không có đơn vị gia cư tương đương về 
căn bản nào còn trống và sẵn có trong cùng tòa nhà 
đó và thông báo bằng văn bản cho người thuê nhà 
ít nhất 90 ngày trước khi hết thời hạn thuê nhà". Gia 
đình trực hệ bao gồm chồng/vợ của chủ nhà hoặc 
bạn đời của chủ nhà, và cha mẹ, ông bà, con cái, 
anh chị em của chủ nhà hoặc của chồng/vợ hoặc 
bạn đời của chủ nhà.  Nếu chủ nhà đưa ra lý do này 
để chấm dứt việc thuê nhà và sau đó không thực 
hiện, người đó có thể phải chịu phạt dân sự tối đa 
$2.500.  Một người thuê nhà phải ngừng thuê nhà  
vì  lý  do  này  có  quyền  hành  động  riêng  nếu 
người  đó  cảm  thấy  rằng  chủ  nhà  đã  không  
tuân theo các yêu cầu này.
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9. Chủ nhà muốn chấm dứt việc thuê nhà với một 
người thuê nhà cư ngụ trong cùng một đơn vị gia 
cư với chủ nhà; hoặc chủ nhà không muốn cho 
người thuê nhà tiếp tục sống trong phần nhà ở phụ 
(ADU) đã được chấp thuận của căn nhà mà chủ 
nhà sử dụng.

10. Người thuê nhà được cho ở trong nhà với điều kiện 
là phải làm việc trong nhà và mối quan hệ việc làm 
đã chấm dứt.

11. Chủ nhà dự định tiến hành các tu bổ quan trọng 
mà yêu cầu giấy phép và cho thấy không thể hoàn 
thành công việc này nếu người thuê nhà sử dụng 
ngôi nhà. Ngoài ra, chủ nhà phải tuân hành các yêu 
cầu của Sắc Lệnh Trợ Giúp Di Chuyển Nơi Ở của 
Người Thuê Nhà (Xem dưới đây để biết thêm thông 
tin). Nếu chủ nhà đưa ra việc tu bổ quan trọng là lý 
do chấm dứt việc thuê nhà và sau đó không thực 
hiện, người đó có thể phải chịu phạt dân sự tối đa 
$2.500. Một người thuê nhà phải ngừng thuê nhà 
vì lý do này có quyền hành động riêng nếu người 
đó cảm thấy rằng chủ sở hữu đã không tuân theo 
các yêu cầu này.

12. Chủ nhà quyết định chuyển đổi căn nhà đó thành 
nhà chung cư hoặc nhà tập thể.  (Xem trang 6 để 
biết thông tin về Các Sắc Lệnh Về Chuyển Đổi 
Sang Nhà Chung Cư Và Nhà Tập Thể).

13. Chủ nhà quyết định dỡ bỏ hoặc chuyển đổi một tòa 
nhà thành tòa nhà không được sử dụng làm nơi cư 
ngụ.  Chủ nhà trước tiên phải tuân hành các yêu 
cầu của Sắc Lệnh Trợ Giúp Di Chuyển Nơi Ở của 
Người Thuê Nhà (xem trang 6) và có được giấy 
phép cần thiết.

14. Chủ nhà muốn bán nguyên một căn nhà dành cho 
một gia đình và gửi văn bản thông báo cho người 
thuê nhà ít nhất 90 ngày trước khi kết thúc một thời 
hạn thuê nhà.  Chủ nhà phải rao bán bất động sản 
đó ở mức giá hợp lý trên báo hoặc qua cơ quan 
môi  giới bất  động  sản  trong  vòng  30  ngày  kể  
từ ngày người thuê nhà chuyển đi nơi khác.  Chủ 
bất động sản có thể phải ký giấy xác nhận ý định 
bán nhà nếu Seattle DCI nhận được khiếu nại.   Có 
giả thiết về trường hợp vi phạm sắc lệnh có thể gây 
tranh cãi nếu đơn vị gia cư đó không được rao bán 
hoặc quảng cáo, hoặc không tiếp tục được rao bán 
hoặc lại tiếp tục được cho thuê trong vòng 90 ngày 
sau khi người thuê nhà rời đi.  Một người thuê nhà 
phải ngừng thuê nhà vì lý do này có quyền hành 
động riêng nếu  người  đó  cảm  thấy  rằng  chủ  
nhà  đã không tuân hành các yêu cầu này.

15. Chủ nhà dự định ngừng sử dụng một đơn vị gia cư 

không được phép chiếu theo Bộ Luật Sử Dụng Ðất 
Ðai, sau khi nhận được Thông Báo về Vi Phạm.  
Chủ nhà phải trả tiền trợ cấp dời chỗ cho những 
người thuê nhà của mỗi đơn vị gia cư như vậy 
trước ngày người thuê nhà chuyển đi ít nhất hai 
tuần.  Người thuê nhà thu nhập thấp phải được trả 
$2.000 tiền trợ cấp dời chỗ; người thuê nhà khác 
phải được trả tiền trợ cấp dời chỗ tương đương hai 
tháng tiền thuê.

16. Chủ nhà đồng ý giảm bớt số người thuê nhà dùng 
chung một đơn vị gia cư để tuân hành các giới hạn 
của Bộ Luật Sử Dụng Ðất (có nghĩa là mỗi đơn vị 
gia cư chỉ được có tối đa 8 người ở nếu không có 
quan hệ ruột thịt).

17. Sau khi nhận được Thông Báo về Vi Phạm Bộ Luật 
Sử Dụng Ðất Ðai, chủ nhà quyết định trục xuất 
người thuê nhà ra khỏi nhà có một ADU được phê 
chuẩn để tuân hành các tiêu chuẩn về phát triển 
cho các ADU. (Nếu xảy ra vi phạm là chủ nhà đã 
dọn ra khỏi nhà và cho thuê cả hai đơn vị gia cư, thì 
chủ nhà phải trở lại ở một đơn vị gia cư hoặc đơn 
vị gia cư đó phải bị phá hủy.)  Chủ nhà phải trả tiền 
trợ cấp dời chỗ cho những người thuê nhà bị mất 
chỗ số tiền $2.000 đối với những người thuê nhà 
thu nhập thấp, hoặc hai tháng tiền thuê trong những 
trường hợp khác. Seattle DCI có thể đòi hỏi chủ bất 
động sản phải ký giấy chứng nhận ý định của họ về 
việc ngừng sử dụng ADU đó.

18. Lệnh Chuyển Ði Nơi Khác Khẩn Cấp để dọn khỏi 
căn nhà đó đã được Seattle DCI đưa ra và những 
người thuê nhà đã không chuyển đi nơi khác trước 
thời hạn quy định trong Lệnh đó.

Không tuân hành lý do quy định:  Nếu chủ nhà chấm 
dứt hợp đồng thuê nhà với một người thuê nhà do (1) 
việc bán nguyên căn nhà dành cho một gia đình đó đã 
được sắp xếp từ trước, (2) chủ nhà hoặc một thành 
viên trong gia đình sẽ chuyển vào sống trong căn nhà 
đó, (3) kế hoạch tu bổ phần lớn tòa nhà đã được sắp 
xếp từ trước, (4) số người cư trú phải giảm xuống còn 
tám, hoặc (5) chủ nhà ngừng sử dụng một ADU sau khi 
nhận được một thông báo về việc vi phạm, và chủ nhà 
đó không đưa ra lý do đã nêu về việc trục xuất, họ có 
thể phải chịu biện pháp thi hành của Thành Phố và phải 
trả tiền phạt dân sự tới mức tối đa là $2.500.

Quyền hành động riêng đối với những người thuê 
nhà:  Nếu chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà với 
một người thuê nhà do (1) kế hoạch bán nguyên căn 
nhà dành cho một gia đình đó đã được sắp xếp từ 
trước, (2) chủ sở hữu hoặc một thành viên trong gia 
đình sẽ chuyển tới sống trong căn nhà đó, hoặc (3) 
kế hoạch tu bổ phần lớn căn nhà đã được sắp xếp 
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từ trước và nếu chủ nhà không đưa ra lý do như quy 
định về việc chấm dứt cho thuê nhà, người thuê nhà 
có thể kiện chủ nhà để yêu cầu bồi thường tới tối đa là 
$3.000, các khoản chi phí và lệ phí luật sư hợp lý.

Trừ khi đã được lưu ý khác ở trên, phải gửi thông 
báo chấm dứt thuê nhà tối thiểu 20 ngày trước khi bắt 
đầu kỳ hạn cho thuê kế tiếp và phải nêu lý do chấm 
dứt bằng văn bản.  Chỉ các lý do nêu trên là lý do hợp 
pháp để chấm dứt việc cho thuê nhà hàng tháng tại 
Seattle. Để biết đầy đủ nội dung của Sắc Lệnh Trục 
Xuất Khỏi Nhà Ở Với Lý Do Chính Đáng, hãy vào 
trang web City Clerks (Thư Ký Thành Phố) của City 
of Seattle, và nhấp vào Seattle Municipal. Hỏi về mục 
22.206.160.  Để biết thêm thông tin, hãy gọi Property 
Owner and Tenant Assistance Seattle DCI (Trợ Giúp 
Chủ Nhà và Người Thuê Nhà) theo số (206) 615-0808.

 Xin lưu ý, theo pháp luật tiểu bang người thuê nhà 
muốn chấm dứt việc cho thuê nhà hàng tháng cũng 
phải tuân hành theo đúng các thủ tục thông báo, thông 
báo cho chủ nhà hoặc người quản lý tối thiểu 20 ngày 
trước khi bắt đầu thời kỳ cho thuê kế tiếp. 

Thi Hành Sắc Lệnh Trục Xuất Khỏi Nhà Ở 
Với Lý Do Chính Đáng 
Ban Tuân Hành Luật Seattle DCI sẽ điều tra các khiếu 
nại về việc chấm dứt cho thuê nhà bất hợp pháp.  Nếu 
khiếu nại được xác định là có hiệu lực, ban này sẽ 
thông báo cho chủ nhà các yêu cầu của Sắc Lệnh và 
sẽ đưa ra thư Thông Báo Vi Phạm trong trường hợp 
chủ nhà từ chối hủy bỏ thông báo chấm dứt thuê.  
Nếu chủ nhà không huỷ bỏ thông báo trong khoảng 
thời gian tuân hành được nêu ra trong Thông Báo 
Vi Phạm, trường hợp đó sẽ được chuyển đến Văn 
Phòng Luật Sư Thành Phố. Chủ nhà bị phát hiện là đã 
chấm dứt việc cho thuê một cách bất hợp pháp có thể 
bị phạt dân sự $150 mỗi ngày cho mỗi đơn vị gia cư 
tính từ ngày bắt đầu vi phạm trong 10 ngày đầu tiên kể 
từ sau khi không tuân hành và $ 500,00 mỗi ngày cho 
mỗi đơn vị gia cư sau đó. 

Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được Thông Báo 
Vi Phạm Sắc Lệnh Trục Xuất Khỏi Nhà Ở Với Lý Do 
Chính Đáng, chủ nhà hoặc bên thứ ba bị ảnh hưởng 
khác có thể yêu cầu người đại diện của Seattle DCI 
đánh giá hành chính. Seattle DCI sẽ thông báo cho 
người yêu cầu trong vòng 7 ngày sau khi nhận được 
yêu cầu đánh giá.  Người yêu cầu sẽ có 15 ngày kể 
từ ngày nhận được xác nhận này để nộp thông tin bổ 
sung cho Seattle DCI.  Sau khi đánh giá, người đại 
diện của Seattle DCI có thể giữ nguyên, sửa đổi, hoặc 

thu hồi Thông Báo Vi Phạm. Người yêu cầu sẽ nhận 
được thông báo bằng văn bản trong vòng 15 ngày sau 
khi đưa ra quyết định. 

Chủ nhà nên lưu giữ các hồ sơ sau đây để hỗ trợ 
trường hợp chấm dứt thuê nhà:

1. Hợp đồng thuê nhà cụ thể bằng văn bản, có các 
quy chế áp dụng công bằng với tất cả người 
thuê nhà, và một bảng kiểm về tình trạng căn 
nhà;

2. Hồ sơ thanh toán tiền thuê nhà;

3. Bản sao các thông báo đã cung cấp cho người 
thuê nhà, có bằng chứng rằng tất cả các thông 
báo cần thiết về mặt pháp lý đều được đưa ra 
đúng cách; và

4. Bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào để hỗ trợ việc 
chấm dứt cho thuê, chẳng hạn như các báo cáo 
sự cố của cảnh sát hoặc khiếu nại của hàng xóm.

Thông báo chấm dứt việc thuê nhà phải nêu cụ thể 
các lý do chấm dứt. Ví dụ, thông báo về việc thường 
xuyên đóng tiền nhà chậm có thể nêu:

“Chúng tôi đã thông báo bằng văn bản cho 
quý vị vào ngày 3 tháng 1 năm 1999, ngày 3 
tháng 2 năm 1999, ngày 3 tháng 3 năm 1999, 
và ngày 3 tháng 4 năm 1999, rằng quý vị đã 
chậm nộp tiền thuê nhà. Tiền thuê đã đến hạn 
và phải nộp vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.”

Chủ nhà nên giữ lại các hồ sơ sau đây làm bằng 
chứng tuân thủ chương trình RRIO:

1. Bằng chứng đăng ký (Chứng Nhận Đăng Ký) 
cần được xuất trình hoặc đưa cho mỗi người 
thuê nhà, và được cung cấp cho tất cả người 
thuê nhà mới đến hoặc trước thời điểm họ 
chuyển đến.

2. Một bản sao Chứng Nhận Tuân Thủ sau khi 
tiến hành thanh tra xong.

Các hành động được coi là quấy rối hoặc trả thù
HBMC cấm thực hiện một số hành động chống lại 
người thuê nhà hoặc chủ nhà.

Các hành động sau đây cấu thành hành vi quấy rối 
hoặc trả thù người thuê nhà:

1. Thay ổ khóa trên cửa đơn vị gia cư

2. Tháo cửa ra vào, cửa sổ, hộp cầu chì, hoặc các 
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đồ đạc khác

3. Cắt ga, điện, nước, hoặc các dịch vụ tiện ích khác 
do chủ nhà cung cấp

4. Đuổi người thuê nhà khỏi nhà ở trừ khi thông qua 
tiến trình trục xuất hợp pháp

5. Trục xuất, tăng tiền thuê hoặc đe dọa người thuê 
nhà bởi vì người thuê nhà đã báo cáo vi phạm về 
HBMC cho Seattle DCI hoặc đã thực hiện bất kỳ 
quyền hạn pháp lý nào của người thuê nhà khi cư 
ngụ trong tòa nhà

6. Vào căn gia cư của người thuê nhà, ngoại trừ 
trong trường hợp khẩn cấp hoặc có sự ưng thuận 
của người thuê nhà sau khi đưa ra thông báo phù 
hợp về ý định vào nhà

7. Tăng chi phí nhà ở hàng tháng mà không cần phải 
có văn bản thông báo trước; 30 ngày đối với tăng 
tiền thuê nhà dưới 10%, 60 ngày đối với tăng tiền 
thuê nhà trên 10%

8. Tăng chi phí nhà ở hàng tháng nếu căn hộ không 
đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản để cư ngụ

Các hành động sau đây cấu thành hành vi quấy rối 
hoặc trả thù chủ nhà:

1. Thay ổ khóa trên cửa căn gia cư     

2. Tháo các đồ đạc chủ nhà cung cấp, bàn ghế hoặc 
cắt dịch vụ

3. Cố ý gây thiệt hại tới căn nhà

Để biết thêm thông tin hoặc để nộp đơn khiếu nại, hãy 
gọi Seattle DCI theo số (206) 615-0808.

Định nghĩa Chi phí nhà ở

Chi phí nhà ở bao gồm tiền thuê nhà và bất kỳ khoản 
phí định kỳ hoặc phí hàng tháng nào khác như phí kho 
bãi, đậu xe hoặc tiện ích, mà người thuê nhà thanh 
toán cho chủ nhà.

Các sắc lệnh khác của Thành Phố liên quan 
tới người thuê nhà và chủ bất động sản cho 
thuê
1. Sắc lệnh về Đăng ký và Kiểm tra Nhà Cho Thuê 

(RRIO)  
 
www.seattle.gov/RRIO, (206) 684-4110 Sắc lệnh 
này giúp đảm bảo tất cả các căn nhà cho thuê ở 
Seattle phải an toàn và đáp ứng những yêu cầu 

bảo trì nhà ở căn bản. Bắt đầu từ năm 2014, tất 
cả chủ sở hữu nhà ở cho thuê ở Seattle phải đăng 
ký tài sản của mình với Thành phố. Các thanh tra 
viên sẽ đảm bảo chắc chắn tất cả các căn nhà đã 
đăng ký tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và sinh 
sống tối thiểu ít nhất 10 năm một lần. 

2. Sắc Lệnh về Trợ Cấp Dời Chỗ Cho Người Thuê Nhà

Sắc lệnh này áp dụng khi người thuê nhà bị dời chỗ ở 
vì nhà bị phá hủy, thay đổi cách sử dụng, tu bổ đáng 
kể, hoặc vì hủy bỏ những giới hạn về việc sử dụng đối 
với gia cư được chính phủ tài trợ.  

Chủ bất động sản nào dự định phát triển phải xin giấy 
phép dời người thuê nhà và giấy phép xây cất hoặc sử 
dụng trước khi người đó chấm dứt hợp đồng thuê nhà.  
Tất cả người thuê nhà đều phải nhận được thông báo 
trước 90 ngày về hoạt động vốn sẽ bắt buộc họ phải 
chuyển đi. Những người thuê nhà thu nhập thấp hội đủ 
điều kiện, thu nhập của họ không được quá 50% thu 
nhập bình quân, được trợ cấp dời chỗ là $3,340, do 
chủ nhà trả một nửa, Thành Phố trả một nửa. 
 
Việc chủ nhà tăng tiền thuê nhà để tránh phải 
xin Giấy Phép Tái Định Cư Người Thuê Nhà là vi 
phạm sắc lệnh này.

3.  Sắc Lệnh Kiểm Soát Hợp Ðồng Thuê Nhà (Rental 
Agreement Regulation Ordinance)

Luật này có ba điều khoản mà các chủ nhà cần biết:

Thông Báo Tăng Tiền Thuê thêm 10 phần trăm 
hoặc hơn:  Những chủ nhà có ý định tăng phí gia 
cư, trong đó có tiền thuê, thêm 10 phần trăm hoặc 
nhiều hơn trong khoảng thời gian 12 tháng phải 
gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất 60 ngày 
về việc tăng đó.

Tiết Lộ Thông Tin:  Các chủ nhà tại Seattle phải cung 
cấp cho người muốn thuê nhà một bản tóm tắt các luật về 
chủ nhà và người thuê nhà của Thành Phố và tiểu bang 
khi họ đưa ra hợp đồng thuê nhà. Bản tóm tắt phải được 
đính kèm với tất cả các văn bản hợp đồng cho thuê, và 
phải được gửi cho người thuê nhà mà đã nhận được hợp 
đồng cho thuê bằng lời. Tất cả người thuê nhà hiện tại 
cũng phải nhận được một bản sao. 

Các bản tóm tắt sẵn có tại trang  “Tools & Re-
sources” trên trang web của Seattle DCI tại www.
seattle.gov/ dpd/toolsresources.  Các bản sao 
trên giấy sẵn có tại Seattle DCI Public Resource 
Center (Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Ðồng 
của Seattle DCI), tại 20th floor, Seattle Municipal 
Tower at 700 Fifth Ave.  Mỗi khách hàng sẽ nhận 
được một bản sao y bản chính.
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Điều Khoản Hợp Đồng Thuê Nhà Bị Cấm:  Theo 
luật này, chủ nhà không được phép thực hiện hợp 
đồng cho thuê theo tháng mà phạt người thuê nhà phải 
chuyển ra trước ít nhất vài tháng (ví dụ, sáu tháng) kể 
từ khi bắt đầu thuê nhà. Chủ nhà không thể giữ lại tiền 
cọc hoặc tính lệ phí bổ sung nếu người thuê nhà đưa 
ra thông báo chấm dứt thuê nhà hợp pháp bằng văn 
bản, và chuyển ra thậm chí sau một tháng. Nếu chủ 
nhà muốn người thuê nhà ở lại trong tối thiểu một vài 
tháng, chủ nhà cần cung cấp cho người thuê nhà hợp 
đồng thuê; hợp đồng thuê có thể chứa các điều khoản 
phạt nếu người thuê nhà chuyển đi trước khi hết hạn 
hợp đồng.

Người thuê nhà có thể truy tố dân sự tư nhân đối với 
chủ nhà vi phạm các điều khoản này.  Chủ nhà bị phát 
hiện vi phạm có thể phải trả tiền phạt cũng như các 
thiệt hại thực tế của người thuê nhà, án phí, và lệ phí 
luật sư.

4.  Các Sắc Lệnh Về Chuyển Ðổi Sang Nhà Chung Cư và 
Nhà Tập Thể

Khi một tòa nhà gia cư được chuyển thành các căn hộ 
chung cư hoặc nhà tập thể, các sắc lệnh Về Chuyển 
Ðổi Sang Căn Hộ Chung Cư Và Nhà Tập Thể yêu cầu 
phải có một buổi kiểm tra về tình trạng tuân hành quy 
định về gia cư.

Ngoài ra, khi đổi sang nhà chung cư, người thuê nhà 
phải nhận được thông báo về việc chuyển đổi bằng 
văn bản trước 120 ngày. Nếu người thuê nhà quyết 
định không mua đơn vị gia cư đang ở, người thuê nhà 
có thể đủ điều kiện nhận được tương đương ba (3) 
tháng tiền thuê để hỗ trợ dời chỗ nếu thu nhập thường 
niên, từ mọi nguồn, của người thuê nhà không vượt 
quá 80 phần trăm thu nhập bình quân trong khu vực, 
được điều chỉnh theo quy mô hộ gia đình. Một hộ gia 
đình đủ tiêu chuẩn nhận các khoản phúc lợi dời chỗ 
theo cách khác và có một thành viên từ sáu mười lăm 
(65) tuổi trở lên hoặc một cá nhân có “nhu cầu đặc 
biệt”, theo định nghĩa trong sắc lệnh, có thể đủ tiêu 
chuẩn nhận hỗ trợ bổ sung.

Khi chuyển đổi sang nhà tập thể, người thuê nhà phải 
nhận được thông báo về ý định bán đơn vị gia cư đó 
trước 120 ngày. Nếu người thuê nhà quyết định không 
mua đơn vị gia cư đang ở, thì hộ gia đình phải được 
thanh toán $500 hỗ trợ dời chỗ. 

Khoản hỗ trợ dời chỗ được chủ bất động sản hoặc 
nhà phát triển thanh toán trực tiếp cho người thuê nhà. 
Khoản hỗ trợ phải được thanh toán không trễ hơn 
ngày người thuê nhà rời khỏi đơn vị gia cư đang ở.  

Ðể biết thêm thông tin, hãy hiên hệ ban Tuân Hành 
Luật Seattle DCI theo số (206) 615-0808.

Ðể biết thêm thông tin về các sắc lệnh này, hãy gọi 
(206) 615-0808.

5.  Sắc Lệnh Gửi Hóa Ðơn Thanh Toán Cho Bên Thứ Ba 

Sắc lệnh này quy định về các quy chế áp dụng cho các 
chủ nhà khi gửi hóa đơn thanh toán (tự gửi hoặc qua 
các công ty tư nhân) chi phí cho các dịch vụ tiện ích mà 
thành phố cung cấp (cấp thoát nước, thu rác, các dịch 
vụ điện) cho những người thuê nhà ngoài khoản tiền 
thuê. Sắc lệnh này áp dụng cho tất cả các tòa nhà gia 
cư có từ ba đơn vị gia cư trở lên.

Theo quy chế này, gia chủ hoặc đại diện gửi hóa đơn 
thanh toán phải cung cấp cho người thuê nhà thông 
tin cụ thể về hóa đơn của họ và thông báo cho họ biết 
về cách thức gửi hóa đơn thanh toán trong hợp đồng 
thuê nhà hoặc trong văn bản thông báo riêng. Nếu 
chủ nhà áp dụng cách thức thanh toán hóa đơn mới 
mà không có thông báo thích hợp, việc đó sẽ bị coi là 
vi phạm sắc lệnh. 

Người thuê nhà có thể phản đối việc gửi hóa đơn 
thanh toán cho bên thứ ba bằng cách thông báo cho 
đại diện lập hóa đơn thanh toán và giải thích lý do 
phản đối. Việc này phải được thực hiện trong vòng 30 
ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn. Ðại diện lập hóa 
đơn phải liên lạc với người thuê nhà đó để bàn bạc về 
việc phản đối trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được 
thông báo phản đối. Người thuê nhà cũng có thể khiếu 
nại với Văn Phòng Thanh Tra Viên Ðiều Trần Seattle 
hoặc kiện chủ nhà ra tòa. Nếu Thanh Tra Viên Ðiều 
Trần hoặc tòa án tuyên người thuê nhà thắng kiện, chủ 
nhà có thể phải trả tiền phạt.

Thông tin bổ sung
Các nhóm khác có thể cung cấp chi tiết cho người 
thuê nhà và chủ bất động sản cho thuê gồm có:

1.  Solid Ground 
(206) 694-6767 
www.solid-ground.org

 Cung cấp chi tiết và cố vấn về các quyền hạn và 
trách nhiệm pháp lý chiếu theo Ðạo Luật về Chủ 
Nhà và Người Thuê Nhà Của Tiểu Bang (State 
Residential Landlord/Tenant Act) và các bộ luật 
khác.

2.  Legal Action Center  
(Trung Tâm Tố Tụng Pháp Lý )  
(Dịch Vụ Cộng Đồng Thiên Chúa (Catholic 
Community Services)) 
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(206) 324-6890 
www.ccsww.org/legalactioncenter

 Cung cấp chi tiết và trợ giúp người thuê nhà thu 
nhập thấp đối mặt với việc trục xuất.

3. Tenants Union of Washington State ( Nghiệp 
Đoàn Người Thuê Nhà Tiểu bang Washington)  
(206) 723-0500 
www.tenantsunion.org

 Cung cấp chi tiết và cố vấn về các vấn đề của chủ 
nhà/người thuê nhà.  Nghiệp Đoàn Người Thuê Nhà 
(Tenants Union) cũng cung cấp các hội thảo, đào tạo 
và trợ giúp kỹ thuật cho các nhóm luật sư và người 
thuê nhà để giải quyết hiệu quả với chủ nhà.

4. Washington State Attorney General’s Office 
(Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang 
Washington ) 
(206) 464-7744 
www.atg.wa.gov

 Cung cấp chi tiết về các quyền hạn pháp lý theo 
Luật Về Chủ Nhà và Người Thuê Nhà. Văn Phòng 
Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp cũng có Dịch Vụ Thông Tin 
Đường Dây Người Tiêu Dùng lưu các băng về các chủ 
đề về chủ nhà/người thuê nhà theo số (206) 464-6811.

5.  Rental Housing Association of Washington 
(Hiệp Hội Gia Cư Cho Thuê của Washington )  
(206) 283-0816 
www.rhawa.org

 Cung cấp thông tin về các quyền hạn pháp lý và 
trách nhiệm theo Ðạo Luật Về Chủ Nhà và Người 
Thuê Nhà Của Tiểu Bang Washington và các bộ luật 
khác của địa phương

6.  Dispute Resolution Center of King County 
(Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp Hạt King )   
(206) 443-9603 
www.kcdrc.org

 Cung cấp các dịch vụ hòa giải cho chủ nhà và 
người thuê nhà. Trung tâm hoạt động như một diễn 
đàn thay thế cho hệ thống tòa án chính thức để giải 
quyết tranh chấp.

7.  Seattle Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân 
Quyền của Seattle ) 
(206) 684-4500 
www.seattle.gov/civilrights

 Thi hành Sắc Lệnh về Nhà Ở Mở Rộng của Thành 
Phố để bảo vệ người thuê nhà không bị đối xử 
phân biệt dựa trên chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, 
tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, tuổi, giới tính, 
tình trạng hôn nhân, tình trạng cha mẹ, khuynh 
hướng tình dục, tư tưởng chính trị hoặc bị bất kỳ 

khuyết tật nào về cảm giác, tâm thần hoặc thể chất, 
sử dụng Chứng Nhận Mục 8, hoặc sử dụng một 
hướng dẫn được đào tạo hoặc dịch vụ động vật 
của người khuyết tật.

8. King County Bar Association (Hiệp Hội Luật Sư 
Hạt King)

• Neighborhood Legal Clinics (Văn Phòng Pháp Lý 
Khu Dân Cư) 
(206) 267-7070 
www.kcba.org/CLS/NLC/clients.html

 Gọi để hẹn lịch tư vấn pháp lý miễn phí. Các văn 
phòng sẵn có tại rất nhiều địa điểm. Gọi từ 9 giờ 
sáng đến trưa, T2-T5.

•  Housing Justice Project (Dự Án Công Bằng 
Nhà Ở) 
(206) 267-7090 
www.kcba.org/CLS/HJP/clients.html

   Đại diện cho người thuê nhà thu nhập thấp bị trục 
xuất.

•  Volunteer Legal Services (Dịch Vụ Pháp Lý Tự 
Nguyện)  
(206) 267-7010 
www.kcba.org/CLS/VLS/clients.html

  Cung cấp dịch vụ đại diện thông qua các luật 
sư tình nguyện cho khách hàng đối mặt với việc 
trục xuất.

9. Washington Landlord Association   
(Hiệp hội Chủ nhà Washington) 
(888) 753-9150 
www.walandlord.com

 Cung cấp thông tin về nhiều vấn đề quan trọng khác 
nhau đối với các chủ cho thuê nhà và người quản lý 
nhà cho thuê trên khắp tiểu bang Washington. 

10. Washington LawHelp (Trợ Giúp Pháp Lý 
Washington) 
www.washingtonlawhelp.org

 Cung cấp nhiều thông tin khác nhau về các vấn đề 
nhà ở cụ thể của tiểu bang Washington, bao gồm 
quyền của người thuê nhà, buộc ra khỏi nhà, nhà 
ở công cộng và nhà ở có trợ giá, nơi cư trú khẩn 
cấp và hỗ trợ, người mua nhà, chủ nhà, các cư dân 
trong khu nhà di động, tòa khiếu kiện nhỏ, hỗ trợ về 
năng lượng, tiện ích và viễn thông. Các thông tin 
chỉ có thể được truy cập qua trang web.

11. Washington Multi-Family Housing Association  
(Hiệp Hội Nhà Ở Cho Nhiều Gia Đình Washington)   
(425) 656-9077 
www.wmfha.org

 Đại diện cho quyền lợi của chủ của các ngôi nhà cho 
nhiều gia đình ở và các công ty quản lý nhà của họ 
trên khắp Washington ở cấp liên bang, tiểu bang, và 
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Các liên kết tới các phiên bản điện tử của Tài liệu trợ Giúp 
Khách Hàng, Quy Tắc Giám Đốc của Seattle DCI và Bộ Luật 
Đô Thị Sít-thồ (Seattle) có sẵn tại trang "Tools & Resources" 
(Công Cụ và Nguồn Lực) trên trang web của chúng tôi tại địa 
chỉ www.seattle.gov/sdci. Quý vị cũng có thể lấy các bản sao 
trên giấy của các tài liệu này cũng như các quy định bổ sung 
được đề cập trong Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này từ Trung 
Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng (Public Resource Center) của 
chúng tôi, tại 20th floor of Seattle Municipal Tower at 700 Fifth 
Ave. ở trung tâm Sít-thồ (Seattle), (206) 684-8467.

Truy Cập Thông Tin

địa phương.
12. Washington Rental Owners Association  

(Hiệp Hội Chủ Nhà Cho Thuê Washington)   
(425) 353-6929 
www.waapt.org

 Một tổ chức toàn tiểu bang bảo vệ quyền lợi của các 
chủ nhà ở cấp tiểu bang, cung cấp các nguồn lực và 
giáo dục thường xuyên cho các thành viên, và thúc 
đẩy lĩnh vực kinh doanh cho thuê nhà. 

Thêm các nguồn lực dành cho chủ nhà/người thuê 
nhà sẵn có trên trang web của Seattle DCI tại www.
seattle.gov/dpd/toolsresources/, bao gồm:
•   Các Quyền & Nghĩa Vụ của Chủ Nhà và Người 

Thuê Nhà 
•  Các Bản Dịch của Thông Tin dành cho Chủ Nhà–

Người Thuê Nhà 
•  Dịch Vụ Phiên Dịch  
•  Trục Xuất Khỏi Nhà Ở Với Lý Do Chính Đáng và 

Dời Chỗ Ở của Người Thuê Nhà 
•  Đào Tạo Về Giải Quyết Xung Đột
•  Nộp Khiếu Nại 
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Luaät Seattle Lieân Quan 
Ñeán Vaán Ñeà Baûo Trì vaø 
Söûa Chöõa Cô Sôû
ngày 11 tháng 7 năm 2016

Seattle Department of Construction and Inspections (Seattle 
DCI- Sở Xây Dựng và Kiểm Tra Seattle) quaûn lyù vaø thi 
haønh Boä Luaät Veà Baûo Trì Coâng Trình Xaây Döïng vaø Gia 
Cö cuûa Thaønh Phoá Seattle (Seattle’s Housing and Building 
Maintenance Code) (SMC 22.200 - 22.208) vaø nhieàu saéc 
leänh khaùc cuûa thaønh phoá lieân quan tôùi gia chuû vaø ngöôøi thueâ 
nhaø.  Caùc thaønh vieân trong ban phuï traùch Tuaân Haønh Boä 
Luaät cuûa Seattle DCI luoân saün saøng giuùp ñôõ caùc gia chuû vaø 
ngöôøi thueâ nhaø trong vieäc hieåu caùc quy ñònh trong boä luaät 
cuûa Thaønh Phoá.

Taøi Lieäu Trôï Giuùp Khaùch Haøng naøy laø taøi lieäu höôùng daãn 
toång quaùt veà caùc quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa caùc chuû sôû höõu 
nhaø cho thueâ vaø ngöôøi thueâ nhaø taïi Seattle theo luaät cuûa 
thaønh phoá. Để biết thông tin cụ thể về Bộ Luật Về Bảo Trì 
Công Trình Xây Dựng và Gia Cư (HBMC) hoặc Pháp Lệnh 
Về Đăng Ký và Kiểm Tra Thuê Nhà (RRIO) hãy liên hệ:

Seattle Department of Construction and Inspections 
Code Compliance 

(Ban Tuân Thủ Pháp Luật) 
(206) 615-0808

 Ñòa ñieåm:  19th Floor, Seattle Municipal Tower
 Ñòa Chæ Böu Tín: 700 Fifth Ave., Suite 2000
  P.O. Box 34019 
  Seattle, WA 98124-4019

Ñaïo Luaät veà Chuû Nhaø/Ngöôøi Thueâ Tö Gia cuûa Tieåu Bang 
Washington cuõng quy ñònh caùc quyeàn haïn vaø boån phaän cuûa 
ngöôøi thueâ vaø chuû nhaø. Muoán bieát theâm chi tieát veà luaät 
tieåu bang, xin lieân laïc vôùi moät trong nhöõng toå chöùc ñöôïc 
lieät keâ ôû cuoái taäp taøi lieäu naøy hoaëc truy caäp http://apps.
leg.wa.gov/RCW/ vaø nhaäp RCW 59.18.

Nhöõng ñieàu Thaønh Phoá ñoøi hoûi nôi ngöôøi chuû 
cho thueâ nhaø
Chieáu theo Boä Luaät Baûo Trì Nhaø Cöûa vaø Cô Sôû, chuû nhaø taïi 

604A

Seattle coù boån phaän phaûi cung caáp tình traïng cö nguï an toaøn, 
saïch seõ, an ninh. Noùi chung, chuû nhaø coù boån phaän phaûi:

• Duy trì nhaø cöûa thích hôïp cho ngöôøi ôû vaø giöõ gìn caùc 
khu vöïc chung saïch seõ vaø an toaøn thoûa ñaùng;

• Kieåm soaùt coân truøng, chuoät boï vaø caùc loaøi gaây haïi khaùc;
• Baûo trì taát caû caùc boä phaän kieán truùc (maùi nhaø, töôøng vaø neàn 

nhaø) vaø giöõ kín ñôn vò gia cö ñeå möa gioù khoâng loït vaøo;
• Baûo trì taát caû ñieän, oáng nöôùc, söôûi vaø caùc duïng cuï khaùc 

vaø maùy gia duïng do chuû nhaân cung caáp;
• Cung caáp ñu ûsoá löôïng thuøng raùc.
• Khi coù traùch nhieäm söôûi aám caùc gia cö cho thueâ, ph aûi 

duy trì nhieät ñoä ban ngaøy (töø 7:00 saùng ñeán 10:30 toái) 
ôû möùc thaáp nhaát laø 68 ñoä Fahrenheit vaø nhieät ñoä ban 
ñeâm thaáp nhaát laø 58 ñoä Fahrenheit töø Thaùng Chín ñeán 
Thaùng Saùu;

• Ñoåi oå khoùa vaø chìa khoùa trong nhöõng caên thöôøng truù 
sau khi ñoåi ngöôøi thueâ, vaø giao chìa khoùa môû cöûa nhaø 
vaø coång vaøo toøa nhaø cho ngöôøi thueâ;

• Laép maùy baùo ñoäng khoùi vaø höôùng daãn ngöôøi thueâ nhaø 
veà caùch baûo trì vaø vaän haønh loaïi maùy naøy.

Chuû nhaø khoâng coù traùch nhieäm veà vieäc söûa chöõa coù tính 
caùch trang trí nhö thaûm môùi vaø sôn môùi sau moãi laàn cho 
thueâ. Ban nhaân vieân Trung Taâm Dòch Vuï Tuaân Haønh coù 
theå traû lôøi nhöõng thaéc maéc veà vieäc chuû chung cö coù traùch 
nhieäm cho moät vaán ñeà söûa chöõa naøo ñoù hay khoâng. Xin 
lieân laïc soá (206) 684-7899 ñeå bieát roõ chi tieát.

Theo RRIO, chủ nhà ở Seattle phải cung cấp nhà ở an toàn 
đáp ứng các yêu cầu cơ bản được xác định theo Danh Sách 
Kiểm Tra của RRIO và:

• Đăng ký nhà để cho thuê 5 năm một lần (xem Chỉ Dẫn 
"620, Đăng ký Nhà Cho Thuê của quý vị")

• Bắt đầu từ năm 2015, vượt qua đợt thanh tra của RRIO 
ít nhất mười năm một lần (xem Chỉ Dẫn "620, Đăng ký 
Nhà Cho Thuê của quý vị")

Định Nghĩa Người Thuê Nhà

Ngoại trừ quy định trong Sắc Lệnh Hỗ Trợ Tái Định Cư 
cho Người Thuê Nhà, một người thuê nhà được định 
nghĩa là một người cư ngụ hay sử dụng một tòa nhà hay 
ngôi nhà theo một thỏa thuận thuê. Định nghĩa này bao 

Vietnamese
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TUYEÂN BOÁ KHOÂNG NHAÄN TRAÙCH NHIEÄM VEÀ PHAÙP LYÙ:  Không nên sử dụng Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này thay cho các bộ luật và quy chế. Đương 
đơn có trách nhiệm tuân theo mọi quy định của điều luật và quy chế, cho dù có được trình bày trong Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này hay không.

gồm các cư dân sống trong các cơ sở cư trú tạm thời 
từ một tháng trở lên.  Một thỏa thuận thuê có thể bằng 
miệng hoặc bằng văn bản. Boån phaän cuûa ngöôøi thueâ
Ngöôøi thueâ phaûi hoäi ñuû nhöõng ñoøi hoûi hôïp lyù cuûa chuû nhaø 
veà vieäc duy trì nhaø thueâ moät caùch an toaøn, saïch seõ, ngoaïi 
tröø nhöõng tröôøng hôïp hö haïi vaø hao moøn bình thöôøng. 

Bổn phận của người thuê:
• Ñoå raùc ñuùng caùch;
• Söû duïng ñeøn ñieän vaø oáng nöôùc moät caùch caån thaän;
• Nhanh chóng sửa chữa bất cứ thiệt hại nào do người thuê 

nhà hoặc khách của họ gây ra;
• Cho chủ nhà ra vào một cách hợp lý để bảo trì, sửa chữa 

và diệt trừ các loài gây hại; cũng như cho phép thanh tra 
viên ra vào để hoàn thành đợt thanh tra của RRIO;

• Baûo trì caùc maùy baùo ñoäng khói ôû tình traïng toát, vaø
• Traùnh caát giöõ caùc vaät lieäu nguy hieåm trong nhaø.

Caùc giaûi phaùp ñeå choïn neáu coù nhöõng choã caàn 
söûa chöõa
Ngöôøi thueâ coù theå choïn nhöõng giaûi phaùp sau ñaây neáu coù 
nhöõng choã caàn söûa chöõa:

1.  Lieân laïc vôùi chuû nhaø. Ña soá ngöôøi thueâ vaø chuû nhaø 
thöôøng giaûi quyeát caùc vaán ñeà baèng caùch goïi ñieän thoaïi 
hoaëc vieát thö. Trong haàu heát caùc tröôøng hôïp caùch naøy 
seõ giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà, nhöng luaät phaùp thöôøng ñoøi 
hoûi phaûi coù thö xin söûa chöõa tröôùc khi ngöôøi thueâ coù theå 
duøng ñeán baát cöù moät giaûi phaùp naøo khaùc. Nhôù löu giöõ 
baûn sao cuûa taát caû thö töø lieân laïc.

2.  Baùo caùo vaán ñeà cho Seattle DCI. Nếu chủ nhà hoặc 
người quản lý không tiến hành sửa chữa trong thời 
gian hợp lý, quý vị có thể thu xếp một buổi thanh tra 
do Seattle DCI thực hiện. Nếu tình trạng đó vi phạm 
HBMC hoặc RRIO và chủ nhà không khắc phục vi 
phạm, thanh tra viên sẽ yêu cầu chủ nhà phải có biện 
pháp khắc phục. Xin xem mục tiếp theo để biết thêm 
chi tiết.

3.  AÙp Duïng caùc giaûi phaùp khaùc keå caû töï söûa chöõa, 
trung gian hoøa giaûi, giao tieàn thueâ cho cô quan 
taøi chaùnh trung gian, vaø sau cuøng laø, doïn ñi. Ñaïo 
Luaät veà Chuû Nhaø/Ngöôøi Thueâ Tö Gia cuûa Tieåu Bang 
Washington (Chương 59.18 RCW) coù nhöõng giaûi phaùp 
haïn cheá cho ngöôøi thueâ trong nhöõng tröôøng hôïp chuû 
nhaø khoâng söûa chöõa theo ñuùng ñoøi hoûi cuûa boä luaät trong 
moät khoaûng thôøi gian hôïp lyù sau khi ñöôïc thoâng baùo 
veà nhu caàu cuûa quyù vò. Quyù vò phaûi traû tieàn thueâ vaø 
ñieän nöôùc ñuùng haïn thì môùi ñöôïc söû duïng nhöõng giaûi 
phaùp naøy. Nhöõng giaûi phaùp naøy coù theå bao goàm moät 
hình thöùc giöõ laïi hoaëc caét bôùt tieàn thueâ. Tuy nhieân, neáu 
chæ giöõ laïi tieàn thueâ thì khoâng phaûi laø moät giaûi phaùp 
thích hôïp; thaät ra, ngöôøi thueâ coù theå bò ñuoåi ñi vì khoâng 
traû tieàn thueâ. Luaät tieåu bang coù nhöõng ñieàu leä cuï theå 

veà vieäc khaáu tröø tieàn thueâ hoaëc boû tieàn thueâ vaøo moät 
tröông muïc taøi chaùnh trung gian. Muoán bieát roõ chi tieát 
veà vaán ñeà naøy, xin lieân laïc vôùi moät trong nhöõng nhoùm 
giuùp ñôõ ngöôøi thueâ ñöôïc lieät keâ ôû cuoái taäp taøi lieäu naøy.

Baùo caùo vaán ñeà vôùi Seattle DCI
Ngöôøi thueâ nhaø coù theå baùo caùo vaán ñeà cho Seattle DCI 
neáu chuû sôû höõu hoaëc quaûn lyù vieân khoâng tieán haønh söûa 
chöõa trong thôøi gian hôïp lí. Quyù vò coù theå göûi thö, goïi ñieän 
thoaïi hoaëc ñích thaân tôùi gaëp Ban Tuaân Haønh Boä Luaät cuûa 
Seattle DCI taïi ñòa chæ taàng 19 cuûa Toøa Thaùp Thaønh Phoá 
Seattle (19th floor of Seattle Municipal Tower) taïi 700 
Fifth Ave., Seattle, WA, 98104, (206) 615-0808.

• Lieân laïc vôùi Seattle DCI ñeå baùo caùo vaán ñeà neáu chuû 
nhaø hoaëc quaûn lyù khoâng ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu söûa 
chöõa vaø coù veû nhö chæ coøn caùch duy nhaát laø khieáu naïi. 
Danh taùnh cuûa quyù vò seõ ñöôïc giöõ kín neáu quyù vò yeâu 
caàu nhö vaäy.

• Cho bieát roõ taát caû nhöõng gì caàn ñöôïc thanh tra vaø ñòa 
chæ cuûa caên nhaø keå caû soá cuûa ñôn vò gia cö.

• Cho bieát soá ñieän thoaïi khi yeâu caàu Seattle DCI giuùp ñôõ 
ñeå Boä coù theå lieân laïc xeáp ñaët thôøi gian thanh tra. Ngöôøi 
yeâu caàu giuùp ñôõ phaûi coù maët luùc thanh tra.

• Neáu tìm thaáy vi phaïm, thanh tra seõ vieát moät thö thoâng 
baùo ghi roõ khi naøo phaûi söûa chöõa, thoâng baùo cho thaønh 
phaàn chòu traùch nhieäm veà vuï vi phaïm, vaø nieâm yeát 
thoâng baùo naøy trong nhaø.

• Thôøi haïn tuaân haønh thöôøng laø 30-60 ngaøy, tuøy theo 
tính chaát cuûa vi phaïm vaø baát cöù nhöõng gia haïn naøo chuû 
nhaân xin ñöôïc. Boán möôi laêm ngaøy laø thôøi haïn trung 
bình ñeå tuaân haønh.

• Neáu chuû nhaø khoâng tuaân haønh ñoøi hoûi söûa chöõa, Seattle 
DCI seõ tieán ñeán bieän phaùp truy toá ra toøa ñeå baét buoäc 
chuû nhaø phaûi tuaân haønh.

Nhöõng haønh ñoäng bò xem laø saùch nhieãu hoaëc 
traû thuø
Boä Luaät Baûo Trì Nhaø Cöûa vaø Cô Sôû nghieâm caám moät soá 
haønh ñoäng naøo ñoù choáng laïi ngöôøi thueâ hoaëc chuû nhaø. Muïc 
naøy trong Boä Luaät Veà Baûo Trì Coâng Trình Xaây Döïng vaø 
Gia Cö ñöôïc thi haønh bôûi Nha Caûnh Saùt Seattle vaø coù caùc 
möùc phaït hình söï.

Nhöõng haønh ñoäng sau ñaây laø saùch nhieãu hoaëc traû thuø ñoái 
vôùi ngöôøi thueâ:

1.  Thay oå khoùa treân cöûa cuûa gia cö;
2.  Thaùo cöûa, cöûa soå, hoäp caàu chì, hoaëc nhöõng ñoà ñaïc coá 

ñònh khaùc;
3.  Cuùp ga, ñieän, nöôùc, hoaëc caùc nhieân lieäu khaùc do chuû 

nhaø cung caáp;
4.  Ñuoåi ngöôøi thueâ ra khoûi nhaø maø khoâng aùp duïng tieán 

trình truïc xuaát hôïp phaùp;
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TUYEÂN BOÁ KHOÂNG NHAÄN TRAÙCH NHIEÄM VEÀ PHAÙP LYÙ:  Không nên sử dụng Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này thay cho các bộ luật và quy chế. Đương 
đơn có trách nhiệm tuân theo mọi quy định của điều luật và quy chế, cho dù có được trình bày trong Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này hay không.

5.  Truïc xuaát, taêng tieàn thueâ nhaø hoaëc ñe doïa moät ngöôøi 
thueâ vì ngöôøi thueâ nhaø ñoù ñaõ baùo caùo caùc tröôøng hôïp 
vi phaïm Boä Luaät Veà Baûo Trì Coâng Trình Xaây Döïng vaø 
Gia Cö cho Seattle DCI hoaëc ñaõ thi haønh baát kyø quyeàn 
haïn phaùp lyù naøo maø ngöôøi thueâ nhaø coù ñöôïc khi cö nguï 
trong caên nhaø ñoù; hoaëc

6.  Vaøo caên hoä cuûa ngöôøi thueâ nhaø, tröø tröôøng hôïp khaån 
caáp hoaëc coù söï ñoàng yù cuûa ngöôøi thueâ nhaø sau khi ñaõ 
ñöa ra thoâng baùo thích hôïp veà vieäc coù yù ñònh vaøo caên 
hoä ñoù.

7. Tăng chi phí nhà ở hàng tháng mà không cần phải có văn 
bản thông báo trước; 30 ngày đối với tăng tiền thuê nhà 
dưới 10%, 60 ngày đối với tăng tiền thuê nhà trên 10%

8.  Tăng chi phí nhà ở hàng tháng nếu căn hộ không đáp 
ứng tiêu chuẩn cơ bản để cư ngụ

Nhöõng haønh ñoäng sau ñaây laø saùch nhieãu hoaëc traû thuø ñoái 
vôùi chuû nhaø:

1.  Thay oå khoùa treân cöûa cuûa gia cö;
2.  Thaùo boû nhöõng ñoà ñaïc coá ñònh, baøn gheá, hoaëc caét caùc 

dòch vuï do chuû nhaø cung caáp.
3.  Coá tình phaù nhaø.

Caùc tröôøng hôïp saùch nhieãu hoaëc traû ñuõa gia chuû 
hoaëc ngöôøi thueâ nhaø caàn phaûi ñöôïc baùo caùo cho 
Seattle DCI theo số (206) 615-0808.

Định nghĩa Chi phí nhà ở

Chi phí nhà ở bao gồm tiền thuê nhà và bất kỳ khoản phí 
định kỳ hoặc phí hàng tháng nào khác như phí kho bãi, đậu 
xe hoặc tiện ích, mà người thuê nhà thanh toán cho chủ nhà.

Nhöõng nôi naøo coù theå cung caáp theâm chi tieát?
Caùc nhoùm khaùc coù theå cung caáp chi tieát cho ngöôøi thueâ vaø 
chuû nhaø cho thueâ goàm coù:

1.  Solid Ground  
(206) 694-6767 
www.solid-ground.org 

 Cung cấp chi tiết và cố vấn về các quyền hạn và trách 
nhiệm pháp lý chiếu theo Ðạo Luật về Chủ Nhà và 
Người Thuê Nhà Của Tiểu Bang (State Resi dential 
Landlord/Tenant Act) và các bộ luật khác.

2.  Legal Action Center (Trung Tâm Tố Tụng Pháp Lý)
 (Dịch Vụ Cộng Đồng Thiên Chúa (Catholic Com-

munity Services)) 
(206) 324-6890  
www.ccsww.org/legalactioncenter

 Cung cấp chi tiết và trợ giúp người thuê nhà thu nhập thấp 
đối mặt với việc trục xuất.

3. Tenants Union (Nghiệp Đoàn Người Thuê Nhà) 
(206) 723-0500  
www.tenantsunion.org 

 Cung cấp chi tiết và cố vấn về các vấn đề của chủ nhà/
người thuê nhà. Tenants Union cũng cung cấp các hội 
thảo, đào tạo và trợ giúp kỹ thuật cho các nhóm luật sư 
và người thuê nhà để giải quyết hiệu quả với chủ nhà.

4. Washington State Attorney General's Office (Văn 
Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang Washington) 
(206) 464-7744  
www.atg.wa.gov 

 Cung cấp chi tiết về các quyền hạn pháp lý theo Luật Về 
Chủ Nhà và Người Thuê Nhà. Attorney General's Office 
cũng có Dịch Vụ Thông Tin Đường Dây Người Tiêu 
Dùng lưu các băng về các chủ đề về chủ nhà/người thuê 
nhà theo số (206) 464-6811.

5. Rental Housing Association of Washington (Hiệp Hội Gia 
Cư Cho Thuê của Washington)  
(206) 283-0816  
www.rhawa.org 

 Cung cấp thông tin về các quyền hạn pháp lý và trách nhiệm 
theo Ðạo Luật Về Chủ Nhà và Người Thuê Nhà Của Tiểu 
Bang Washington và các bộ luật địa phương khác. 

6.  Dispute Resolution Center of King County 
(Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp Hạt King)  
(206) 443-9603  
www.kcdrc.org 

 Cung cấp các dịch vụ hòa giải cho chủ nhà và người thuê 
nhà. Trung tâm hoạt động như một diễn đàn thay thế cho 
hệ thống tòa án chính thức để giải quyết tranh chấp.

7. Seattle Office for Civil Rights  
(Văn Phòng Dân Quyền của Seattle)  
(206) 684-4500  
www.seattle.gov/civilrights 

 Thi hành Sắc Lệnh về Nhà Ở Mở Rộng của Thành Phố 
để bảo vệ người thuê nhà không bị đối xử phân biệt dựa 
trên chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, tổ tiên, 
nguồn gốc quốc gia, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, 
tình trạng cha mẹ, khuynh hướng tình dục, tư tưởng 
chính trị hoặc bị bất kỳ khuyết tật nào về cảm giác, tâm 
thần hoặc thể chất, sử dụng Chứng Nhận Mục 8, hoặc sử 
dụng một hướng dẫn được đào tạo hoặc dịch vụ động vật 
của người khuyết tật.

8. King County Bar Association (Hiệp Hội Luật Sư Hạt King)
 Neighborhood Legal Clinics 
 (Văn Phòng Pháp Lý Khu Dân Cư) 
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TUYEÂN BOÁ KHOÂNG NHAÄN TRAÙCH NHIEÄM VEÀ PHAÙP LYÙ:  Không nên sử dụng Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này thay cho các bộ luật và quy chế. Đương 
đơn có trách nhiệm tuân theo mọi quy định của điều luật và quy chế, cho dù có được trình bày trong Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này hay không.

Liên kết tới các phiên bản điện tử của bộ luật Seattle 
và các tài liệu của Seattle DCI sẵn có tại trang "Tools 
& Resources" (Công Cụ và Nguồn Lực) trên trang web 
của chúng tôi ở địa chỉ www.seattle.gov/dpd Quý vị 
cũng có thể lấy các bản sao trên giấy của các tài liệu 
này từ Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng (Public 
Resource Center) của chúng tôi, tại 20th floor of Seattle 
Municipal Tower at 700 Fifth Ave. ở trung tâm Seattle, 
(206) 684-8467.

Xem Thoâng Tin

 (206) 267-7070 
 www.kcba.org/CLS/NLC/clients.html 
 Gọi để hẹn lịch tư vấn pháp lý miễn phí. Các văn phòng 

sẵn có tại rất nhiều địa điểm. Gọi từ 9 giờ sáng đến trưa, 
T2-T5.

 Housing Justice Project (Dự Án Công Bằng Nhà Ở) 
(206) 267-7090 

 www.kcba.org/CLS/HJP/clients.html 
 Đại diện cho người thuê nhà thu nhập thấp bị trục xuất.
 
 Volunteer Legal Services (Dịch Vụ Pháp Lý Tự 

Nguyện) (206) 267-7010 www.kcba.org/CLS/VLS/
clients.html 

 Cung cấp dịch vụ đại diện thông qua các luật sư tình 
nguyện cho khách hàng đối mặt với việc trục xuất.

9.  Washington Landlord Association  
(Hiệp Hội Chủ Nhà Washington)  
(888) 753-9150 

 www.walandlord.com

 Cung cấp thông tin về nhiều vấn đề quan trọng khác 
nhau đối với các chủ cho thuê nhà và người quản lý nhà 
cho thuê trên khắp tiểu bang Washington.

10. Washington LawHelp  
(Trợ Giúp Pháp Lý Washington)  
www.washingtonlawhelp.org

 Cung cấp nhiều thông tin khác nhau về các vấn đề nhà 
ở cụ thể của tiểu bang Washington, bao gồm quyền của 
người thuê nhà, buộc ra khỏi nhà, nhà ở công cộng và 
nhà ở có trợ giá, nơi cư trú khẩn cấp và hỗ trợ, người 
mua nhà, chủ nhà, các cư dân trong khu nhà di động, tòa 
khiếu kiện nhỏ, hỗ trợ về năng lượng, tiện ích và viễn 
thông. Các thông tin chỉ có thể được truy cập qua trang 
web.

11. Washington Multi-Family Housing Association  
(Hiệp Hội Nhà Ở Cho Nhiều Gia Đình Washington) 
(425) 656-9077

 www.wmfha.org
 Đại diện cho quyền lợi của chủ của các ngôi nhà cho 

nhiều gia đình ở và các công ty quản lý nhà của họ trên 
khắp Washington ở cấp liên bang, tiểu bang, và địa 
phương.

12. Washington Rental Owners Association  
(Hiệp Hội Chủ Nhà Cho Thuê Washington)  
(425) 353-6929

 www.waapt.org

 Một tổ chức toàn tiểu bang bảo vệ quyền lợi của các chủ 
nhà ở cấp tiểu bang, cung cấp các nguồn lực và giáo dục 
thường xuyên cho các thành viên, và thúc đẩy lĩnh vực 
kinh doanh cho thuê nhà.

Caùc Baûn Dòch
Caùc baûn dòch cuûa taøi lieäu naøy vaø phaàn toùm löôïc caùc ñieàu 
luaät veà gia chuû/ngöôøi thueâ nhaø taïi Seattle vaø Tieåu Bang 
Washington coù saün baèng caùc ngoân ngöõ sau ñaây: Tieáng  
Cam-boát, Quan Thoaïi, Ñaïi Haøn, Laøo, Nga, Somali, Taây 
Ban Nha, Tagalog vaø Tieáng Vieät.

n	Quyù vò coù theå laáy caùc baûn in treân giaáy taïi Seattle DCI 
Public Resource Center (Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp 
Cộng Đồng của Seattle DCI), treân taàng 20 cuûa Toøa Thaùp 
Thaønh Phoá Seattle (20th floor of Seattle Municipal 
Tower) taïi 700 Fifth Ave. khu trung taâm Thaønh Phoá 
Seattle.

n	Quyù vò coù theå taûi xuoáng baûn sao treân maïng ñieän töû töø  
www.seattle.gov/dpd/toolsresources/.

Quyù vò coù thaéc maéc?
Neáu quyù vò coù thaéc maéc veà taøi lieäu naøy, xin goïi Ban Tuaân 
Haønh Boä Luaät Cuûa Seattle DCI taïi soá (206) 615-0808.



Seattle Department of Construction and Inspections (Sở Xây dựng và Thẩm định Seattle) 
Seattle Municipal Tower, 700 Fifth Ave., Suite 2000, P.O. Box 34019, Seattle, WA 98104-4019              www.seattle.gov/sdci

SDCI tuân thủ  Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật. Những điều chỉnh dành cho người khuyết tật sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

Ít nhất mỗi năm một lần, các chủ sở hữu nhà cho thuê tại Seattle (Thành Phố Seattle) phải cung cấp tài liệu tóm lược về các quy chế liên quan tới  chủ nhà/người 
thuê nhà của Thành Phố Seattle và tiểu bang Washington cho người thuê nhà. Xin lưu ý rằng luật của Thành Phố và Tiểu Bang có thể không giống nhau về một đề 

tài đặc biệt nào đó; vì thế, nên tham khảo cả hai bộ luật. Muốn được cố vấn về pháp lý, xin vui lòng liên lạc với luật sư.

Tháng Mười, 2018

Luaät cuûa Seattle veà Chuû Nhaø vaø Ngöôøi Thueâ Nhaø
TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ NHÀ
Chuû nhaø phaûi cung caáp tình traïng cö nguï an toaøn, saïch seõ, 
an ninh, bao goàm:
• Duy trì nhaø cöûa thích hôïp cho ngöôøi ôû vaø giöõ gìn caùc 

khu vöïc chung saïch seõ vaø an toaøn thoûa ñaùng;
• Kieåm soaùt coân truøng, chuoät boï vaø caùc loaøi gaây haïi 

khaùc;
• Baûo trì maùi nhaø, töôøng vaø neàn nhaø vaø giöõ kín căn nhà 

ñeå möa gioù khoâng loït vaøo;
• Bảo trì thiết bị điện, nước, sưởi và các thiết bị khác và 

các dụng cụ mà chủ nhà cung cấp;
• Cung cấp các thùng đựng rác thích hợp và sắp đặt việc 

thu gom rác;
• Khi coù traùch nhieäm söôûi aám caùc căn nhà cho thueâ, 

phaûi duy trì nhieät ñoä ban ngaøy (töø 7:00 saùng ñeán 10:30 
toái) ôû möùc thaáp nhaát laø 68oF vaø nhieät ñoä ban ñeâm thaáp 
nhaát laø 58oF töø Thaùng Chín ñeán Thaùng Saùu;

• Trong nhöõng caên thöôøng truù, cung caáp chìa khoùa ñeå 
môû cöûa căn nhà vaø môû cöûa toøa nhaø, trong ña soá tröôøng 
hôïp, ñoåi oå khoùa vaø chìa khoùa khi thay ñoåi ngöôøi thueâ;

• Laép caùc thiết bị baùo ñoäng khoùi vaø höôùng daãn ngöôøi 
thueâ nhaø caùch baûo trì vaø vaän haønh thiết bị baùo ñoäng 
khoùi.

Caùc chuû sôû höõu khoâng baét buoäc phaûi tieán haønh tu söûa hình 
thöùc nhaø sau moãi laàn cho thueâ, ví duï nhö thay thaûm môùi 
hoaëc sôn môùi laïi.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THUÊ NHÀ 
Người thuê nhà phải duy trì nhà thuê một cách an toàn, sạch 
sẽ, bao gồm:
• Ñoå raùc ñuùng caùch;
• Söû duïng ñeøn ñieän vaø oáng nöôùc moät caùch caån thaän;
• Söûa chöõa ngay baát cöù nhöõng thieät haïi naøo do chính hoï 

hoaëc khaùch cuûa hoï gaây ra;
• Cho ngöôøi ra vaøo moät caùch hôïp lyù ñeå thanh tra, baûo 

trì, söûa chöõa vaø dieät tröø caùc loaøi gaây haïi;
• Baûo trì caùc thiết bị baùo ñoäng khoùi ôû tình traïng toát, vaø
• Traùnh caát giöõ caùc vaät lieäu nguy hieåm trong nhaø.

JUST CAUSE EVICTION ORDINANCE (SAÉC 
LEÄNH VEÀ TRUÏC XUAÁT RA KHOÛI NÔI ÔÛ VÔÙI 
LYÙ DO CHÍNH ÑAÙNG)
Theo sắc lệnh này, các chủ nhà phải có lý do chính đáng để 
chấm dứt việc cho thuê nhà theo từng tháng. Sắc lệnh này 
quy định các lý do duy nhất để yêu cầu một người thuê nhà 
tại Thành Phố Seattle chuyển đi nơi khác và yêu cầu chủ 
nhà phải có văn bản trình bày lý do khi đưa ra thông báo 
chấm dứt việc cho thuê. Một chủ sở hữu nhà ở không thể 
trục xuất một người thuê nhà nếu như căn nhà không được 
đăng ký với Thành phố Seattle.  Trừ khi có quy định khác, 
chủ sở hữu phải thông báo ít nhất 20 ngày trước khi bắt đầu 
thời kỳ cho thuê kế tiếp. Các lý do chính đáng gồm có:

Luaät cuûa Seattle veà Chuû Nhaø vaø Ngöôøi Thueâ Nhaø
Trách nhieäm cuûa chủ nhà ……………………………………………………………………… ....1
Trách nhieäm cuûa ngöôøi thueâ nhaø ………………………………………………………… ......1
Just Cause Eviction Notice  .........................................................................1
Caùc haønh ñoäng bò coi laø saùch nhieãu hoaëc traû ñuõa …………………………………… 3
Rental Agreement Regulation Ordinance   ...................................................4
Caùc saéc leänh khaùc cuûa Thaønh Phoá lieân quan tôùi ngöôøi thueâ  

nhaø vaø gia chuû  .......................................................................................7

Caùc Ñieàu Leä cuûa Tieåu Bang Washington
Quyeàn Haïn cuûa Taát Caû Nhöõng Ngöôøi Thueâ.................................................8
Caùc Loaïi Hôïp Ñoàng Thueâ Nhaø....................................................................8
Kyø Thò Baát Hôïp Phaùp ..................................................................................8
Traùch Nhieäm ................................................................................................9
Caùc Ñieàu Khoaûn Baát Hôïp Phaùp trong Hôïp Ñoàng Thueâ Nhaø......................9
Quyeàn Rieâng Tö—Vieäc Chuû Nhaø Ra Vaøo Nôi Cho Thueâ ............................9
Tieàn Coïc vaø Caùc Leä Phí Khaùc .....................................................................9
Traùch Nhieäm cuûa Chuû Nhaø ..........................................................................9
Traùch Nhieäm cuûa Ngöôøi Thueâ .....................................................................10
Haønh Vi Ñe Doïa cuûa Ngöôøi Thueâ hoaëc Chuû Nhaø .......................................10
Thay Ñoåi trong Hôïp Ñoàng Töøng Thaùng ......................................................10
Thay Ñoåi trong Hôïp Ñoàng Thueâ Daøi Haïn ..................................................10
Caùch Giaûi Quyeát Vaán Ñeà Söûa Chöõa ............................................................11
Nhöõng Haønh Ñoäng Baát Hôïp Phaùp Cuûa Chuû Nhaø .......................................11
Chaám Döùt Hôïp Ñoàng ...................................................................................12
Traû Laïi Tieàn Coïc .........................................................................................12
Truïc Xuaát .....................................................................................................12
Boû Maëc .........................................................................................................13
Giấy Biên Nhận ............................................................................................15
Bản Sao Các Giấy Tờ ...................................................................................15
Đăng ký Cử tri ..............................................................................................15

Muïc Luïc

Thoâng Tin cho Ngöôøi Thueâ Nhaø
CAÙC BAÛN DÒCH

Để nhận các bản sao của văn bản này bằng tiếng Amharic, Cam pu chia, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Oromiffa, Nga, Somali, Tây Ban Nha,  
Tagalog, Thái, Tigrinya và Tiếng Việt , hãy truy cập trang web của SDCI 
tại www.seattle.gov/dpd/rentinginseattle hay gọi (206) 684-8467.



Trang 2 cuûa 15 Thoâng Tin cho Ngöôøi Thueâ Nhaø

1.  Ngöôøi thueâ khoâng ñoùng tieàn thueâ trong voøng 3 ngaøy  
sau khi nhaän ñöôïc thö thoâng baùo phaûi ñoùng tieàn thueâ 
hoaëc doïn ñi.

2.  Chuû nhaø ñaõ göûi thö thoâng baùo vôùi ngöôøi thueâ veà vaán 
ñeà ñoùng tieàn treã ít nhaát laø 4 laàn trong khoaûng thôøi gian            
12 thaùng.

3.  Người thuê không tuân thủ một điều khoản quan trọng 
của một hợp đồng thuê dài hạn hoặc ngắn hạn trong 
vòng 10 ngày sau khi nhận được thư thông báo phải 
tuân thủ hoặc dọn đi.

4.  Người thuê nhà không thực hiện một nghĩa vụ quan 
trọng theo Washington State Residential Landlord-
Tenant Act (Đạo Luật Chủ Nhà-Người Thuê Nhà của 
Tiểu Bang Washington) trong vòng 10 ngày kể từ khi 
nhận được thông báo về việc tuân theo quy định đó 
hoặc chuyển đi nơi khác.

5.  Chuû nhaø ñaõ göûi thö thoâng baùo cho ngöôøi thueâ ít nhaát 
laø 3 laàn trong khoaûng thôøi gian 12 thaùng phaûi tuaân 
haønh trong voøng möôøi ngaøy moät ñieàu khoaûn quan 
troïng cuûa hôïp ñoàng thueâ daøi haïn hoaëc ngaén haïn.

6.  Ngöôøi thueâ gaây thieät haïi traàm troïng cho căn nhà thueâ 
möôùn (gaây ra tình traïng "pheá boû"), gaây phieàn nhieãu 
(keå caû hoaït ñoäng lieân quan ñeán ma tuùy), hoaëc kinh 
doanh baát hôïp phaùp vaø khoâng chòu doïn ra khoûi nhaø 
trong voøng 3 ngaøy sau khi nhaän ñöôïc thö thoâng baùo 
phaûi laøm nhö vaäy.

7.  Người thuê có hoạt động phạm pháp trong tòa nhà hoặc 
trong khuôn viên nhà, hoặc trong một khu vực kế cận tòa 
nhà hoặc khuôn viên nhà. Hoạt động bị cáo giác là phạm 
pháp đó phải có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hoặc 
sự an toàn của những người thuê khác hoặc chủ nhà; hoạt 
động bất hợp pháp liên quan đến ma túy là một trường 
hợp phạm pháp theo quy định của sắc lệnh. Nếu áp dụng 
lý do này, chủ sở hữu phải trình bày rõ ràng các yếu tố 
chứng minh cho sự cáo buộc đó và phải gửi một bản sao 
của thông báo về việc chấm dứt cho thuê nhà cho Bộ 
phận SDCI Property Owner Tenant Assitance (POTA, 
Trợ Giúp Người Thuê Nhà Chủ Nhà của SDCI).

8.  Chủ nhà muốn đích thân cư ngụ tại nhà này, hoặc gia 
đình trực tiếp của chủ nhà sẽ cư ngụ trong căn hộ này, và 
không có căn nào tương đương đáng kể còn trống và có 
sẵn trong cùng tòa nhà đó và thông báo bằng văn bản cho 
người thuê nhà ít nhất 90 ngày trước khi giai đoạn thuê 
nhà kết thúc. Gia đình trực tiếp bao gồm vợ/chồng của 
chủ nhà hoặc người cùng sống chung không có hôn thú 
của chủ nhà, và cha mẹ, ông bà, con cái, anh chị em của 
chủ nhà hoặc của vợ/chồng hoặc người cùng sống chung 
không có hôn thú của chủ nhà. SDCI có thể đòi hỏi 
chủ nhà phải ký giấy chứng nhận ý định muốn cho một 
người trong gia đình dọn vào nếu người thuê có lý do để 
tin rằng chủ nhà sẽ không tiến hành với lý do này. Nếu 
người được chỉ định không cư ngụ tại căn gia cư đó trong 
một khoảng thời gian liên tiếp 60 ngày trong số 90 ngày 
sau khi người thuê đã dọn đi, thì đó là một trường hợp 
vi phạm. Một người thuê nhà phải ngừng thuê nhà vì lý 
do này có quyền hành động riêng nếu người đó cảm thấy 
rằng chủ sở hữu đã không tuân theo các yêu cầu này.

9.  Chuû sôû höõu muoán chaám döùt hôïp ñoàng thueâ nhaø vôùi 
moät ngöôøi thueâ nhaø cö nguï trong cuøng moät caên hoä 
vôùi ngöôøi chuû sôû höõu hoaëc ñaïi dieän cuûa ngöôøi chuû sôû 
höõu ñoù; hoaëc chuû sôû höõu khoâng muoán cho ngöôøi thueâ 
nhaø tieáp tuïc soáng trong accessory dwelling unit (ADU, 

phần nhà ở phụ) đã được chấp thuận cuûa caên nhaø maø 
chuû sôû höõu cö nguï.

10. Ngöôøi thueâ ñöôïc cho ôû trong nhaø vôùi ñieàu kieän laø phaûi 
laøm vieäc trong nhaø vaø vieäc laøm ñaõ chaám döùt.

11.  Chuû sôû höõu döï ñònh tieán haønh caùc tu boå quan troïng 
cho toøa nhaø vaø ñaõ coù caùc giaáy pheùp baét buoäc vaø moät 
Giaáy Pheùp Di Chuyeån Nôi ÔÛ Cuûa Ngöôøi Thueâ Nhaø 
(Tenant Relocation License). Moät ngöôøi thueâ nhaø 
phaûi ngöøng thueâ nhaø vì lyù do naøy coù quyeàn haønh ñoäng 
rieâng neáu hoï caûm thaáy chuû sôû höõu khoâng tuaân theo 
caùc quy ñònh naøy.

12.  Chuû sôû höõu quyeát ñònh chuyeån ñoåi caên nhaø ñoù thaønh 
nhaø chung cö hoaëc nhaø taäp theå.

13.  Chuû sôû höõu quyeát ñònh dôõ boû hoaëc chuyeån ñoåi moät toøa 
nhaø thaønh toøa nhaø khoâng ñöôïc söû duïng laøm nôi cö nguï 
vaø ñaõ coù ñöôïc giaáy pheùp caàn thieát vaø Giaáy Pheùp Di 
Chuyeån Nôi ÔÛ Cuûa Ngöôøi Thueâ Nhaø.

14. Chủ sở hữu muốn bán nguyên một căn nhà dành cho 
một gia đình (không bao gồm các căn hộ chung cư) và 
gửi thư thông báo cho người thuê nhà ít nhất 90 ngày 
trước khi kết thúc một giai đoạn thuê nhà. Chủ sở hữu 
phải rao bán căn nhà đó ở mức giá hợp lý trên báo hoặc 
qua cơ quan môi giới bất động sản trong vòng 30 ngày 
kể từ ngày người thuê nhà chuyển đi nơi khác. Các chủ 
sở hữu nhà có thể phải ký giấy xác nhận ý định bán 
nhà nếu SDCI nhận được khiếu nại. Có giả thiết về 
trường hợp vi phạm quy định có thể tranh cãi được nếu 
căn nhà đó không được rao bán hoặc quảng cáo, hoặc 
không tiếp tục được rao bán hoặc lại tiếp tục được cho 
thuê trong vòng 90 ngày sau khi người thuê nhà rời đi. 
Một người thuê nhà phải ngừng thuê nhà vì lý do này 
có quyền hành động riêng nếu họ cảm thấy chủ sở hữu 
không tuân theo những quy định này.

15.  Chuû nhaø tìm caùch ngöng söû duïng moät căn nhà khoâng 
ñöôïc pheùp chieáu theo Boä Luaät Söû Duïng Ñaát Ñai 
(Land Use Code), sau khi nhaän ñöôïc thö Thoâng Baùo 
veà Vi Phaïm. Chuû nhaø phaûi traû tieàn trôï caáp dôøi choã 
cho nhöõng ngöôøi thueâ phaûi dôøi ñi nôi khaùc ñeå chuû nhaø 
coù thể sửa chữa laïi choã vi phaïm. Tieàn trôï caáp dôøi choã 
cho nhöõng ngöôøi thueâ coù thu nhập thaáp laø $2,000; ñoái 
vôùi nhöõng ngöôøi thueâ khaùc laø moät soá tieàn baèng vôùi 2 
thaùng tieàn thueâ.

16.  Chủ sở hữu cần giảm bớt số người thuê nhà cùng sử 
dụng căn hộ đó để tuân theo đúng các giới hạn của Bộ 
Luật Sử Dụng Đất  (có nghĩa là mỗi căn hộ chỉ được ở 
tối đa 8 người nếu họ không có quan hệ ruột thịt). 

17.  Sau khi nhaän ñöôïc moät thö thoâng baùo vì vi phaïm Boä 
Luaät Söû Duïng Ñaát Ñai, chuû nhaø phaûi chấm dứt việc cho 
thuê nhà coù moät ADU ñöôïc pheâ chuaån ñeå tuaân haønh 
ñuùng theo caùc tieâu chuaån veà phaùt trieån cho caùc ADU. 
(Neáu xaûy ra vi phaïm vì chuû nhaø ñaõ doïn ra khoûi nhaø vaø 
cho thueâ caû hai căn hộ, thì moät caên phaûi ñöôïc chuû nhaø 
trôû laïi ñeå ôû hoaëc phaûi bò phaù huûy.) Chuû nhaø phaûi traû tieàn 
trôï caáp dôøi choã cho nhöõng ngöôøi thueâ bò maát choã ôû moät 
soá tieàn laø $2,000 ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thueâ coù thu nhập 
thaáp, hoaëc hai thaùng tieàn thueâ trong nhöõng tröôøng hôïp 
khaùc. SDCI coù theå ñoøi hoûi chuû nhaø phaûi kyù giaáy chöùng 
nhaän yù ñònh cuûa hoï veà vieäc ngöng söû duïng ADU ñoù.

18.  Leänh Chuyeån Ñi Nôi Khaùc Khaån Caáp vaø khoâng tieáp 
tuïc duøng caên nhaø ñoù ñeå cho thueâ ñaõ ñöôïc SDCI ñöa ra 
nhöng ngöôøi thueâ nhaø khoâng chuyeån ñi nôi khaùc tröôùc 
thôøi haïn quy ñònh trong Leänh ñoù.
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Khoâng ñöa ra lyù do nhö quy ñònh: Nếu chủ sở hữu 
chấm dứt hợp đồng thuê nhà với một người thuê nhà do (1) 
việc bán nguyên căn nhà dành cho một gia đình đã được sắp 
xếp từ trước, (2) chủ sở hữu hoặc một thành viên trong gia 
đình sẽ chuyển vào sống trong căn nhà đó, (3) kế hoạch tu 
bổ phần lớn tòa nhà đã được sắp xếp từ trước, (4) số cư dân 
phải giảm xuống còn tám, hoặc (5) chủ sở hữu ngừng sử 
dụng một ADU sau khi nhận được một thông báo về việc vi 
phạm, và chủ sở hữu đó không đưa ra lý do đã nêu về việc 
chấm dứt cho thuê nhà, họ có thể bị Thành Phố phạt và phải 
trả tiền phạt dân sự tới mức tối đa là $2,500.
Quyeàn haønh ñoäng rieâng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thueâ 
nhaø: Nếu một chủ sở hữu chấm dứt hợp đồng thuê nhà với 
một người thuê nhà do (1) kế hoạch bán nguyên căn nhà 
dành cho một gia đình đã được sắp xếp từ trước, (2) chủ sở 
hữu hoặc một thành viên trong gia đình sẽ chuyển tới sống 
trong căn nhà đó, hoặc (3) kế hoạch tu bổ phần lớn căn nhà 
đã được sắp xếp từ trước, và nếu chủ sở hữu không đưa ra lý 
do như quy định về việc chấm dứt cho thuê nhà, người thuê 
nhà có thể kiện chủ sở hữu để yêu cầu bồi thường tới tối đa 
là $3,000, các khoản chi phí và lệ phí luật sư hợp lý.
Để biết thêm chi tiết về Just Cause Eviction Ordinance, xin 
gọi SDCI tại số (206) 615-0808 hoặc truy cập trang web của 
SDCI tại www.seattle.gov/sdci.

CAÙC HAØNH ÑOÄNG BÒ COI LAØ SAÙCH NHIEÃU 
HOAËC TRAÛ ÑUÕA
Luật Thành phố cấm các hành động trả thù đối với người 
thuê hoặc chủ nhà. 
Chuû nhaø bò caám khoâng ñöôïc saùch nhieãu hoaëc traû thuø ñoái 
vôùi ngöôøi thueâ baèng caùch:
1.  Thay hoaëc söûa oå khoùa treân cöûa cuûa caên gia cö;
2.  Thaùo cöûa, cöûa soå, hoäp caàu chì, baøn gheá hoaëc nhöõng ñoà 

ñaïc coá ñònh khaùc;
3.  Ngừng các tiện ích sinh hoạt do chuû nhaø cung caáp;
4.  Ñuoåi ngöôøi thueâ ra khoûi nhaø maø khoâng aùp duïng tieán 

trình truïc xuaát hôïp phaùp;
5.  Trục xuất, tăng tiền thuê hoặc đe dọa người thuê vì báo 

cáo các vi phạm về bộ luật với SDCI hoặc Sở Cảnh Sát)
hoặc vì sử dụng quyền hạn pháp lý của người thuê khi 
cư ngụ trong nhà này; 

6.  Xaâm nhaäp caên gia cö cuûa ngöôøi thueâ, ngoaïi tröø trong 
tröôøng hôïp caáp cöùu, hoaëc ngoaïi tröø vaøo luùc thích hôïp 
sau khi göûi thö thoâng baùo 2 ngaøy tröôùc, hoaëc thoâng 
baùo 1 ngaøy tröôùc khi caàn cho ngöôøi muoán mua hoaëc 
thueâ nhaø xem nhaø; hoaëc 

7.  Caám ngöôøi thueâ, hoaëc ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn 
cuûa ngöôøi thueâ cuøng ñi vôùi ngöôøi thueâ ñoù, khoâng ñöôïc 
phaân phaùt caùc thoâng tin trong toøa nhaø, nieâm yeát caùc 
thoâng tin treân caùc baûng thoâng caùo chieáu theo luaät leä 
veà nhaø cöûa, lieân laïc vôùi caùc ngöôøi thueâ khaùc, giuùp caùc 
ngöôøi thueâ toå chöùc vaø trieäu taäp caùc buoåi hoäi hoïp trong 
phoøng coäng ñoàng hoaëc caùc khu vöïc chung.

8. Tăng chi phí nhà ở hàng tháng mà không cần phải có 
văn bản thông báo trước; 30 ngày đối với tăng tiền thuê 
nhà dưới 10%, 60 ngày đối với tăng tiền thuê nhà từ 
10% trở lên

9. Tăng chi phí nhà ở hàng tháng nếu căn hộ không đáp 
ứng tiêu chuẩn cơ bản để cư ngụ

Trong đa số các trường hợp luật pháp giả định rằng người 
chủ nhà trả thù nếu người chủ nhà đó áp dụng những 
biện pháp này trong vòng 90 ngày sau khi người thuê báo 
cáo một vụ vi phạm với SDCI hoặc với Seattle Police 
Department, hoặc trong vòng 90 ngày sau khi có hành động 
của một cơ quan chính quyền, chẳng hạn như một cuộc 
thanh tra. 
Ngöôøi thueâ bò caám khoâng ñöôïc saùch nhieãu hoaëc traû thuø ñoái 
vôùi chuû nhaø thông qua:
1.  Thay hoaëc theâm oå khoùa vào các cửa của căn hộ;
2.  Thaùo boû nhöõng ñoà ñaïc coá ñònh, baøn gheá, hoaëc caét caùc 

dòch vuï do chuû nhaø cung caáp.
3.  Cố tình phá hủy căn nhà.
Để biết thêm thông tin hoặc để nộp đơn khiếu nại, hãy gọi 
SDCI theo số (206) 615-0808.

ĐỊNH NGHĨA NGƯỜI THUÊ NHÀ
Ngoài định nghĩa người thuê nhà có trong Tenant Relocation 
Assistance Ordinance (Đạo Luật Tái Định Cư Người Thuê 
Nhà), một người thuê nhà được định nghĩa là một người cư 
ngụ hay sử dụng một tòa nhà hay một căn nhà theo một thỏa 
thuận thuê nhà. Định nghĩa này bao gồm người cư ngụ trong 
những cơ sở cư trú tạm thời từ một tháng trở lên. Một thỏa 
thuận thuê nhà có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản

ĐỊNH NGHĨA CHI PHÍ NHÀ Ở
Chi phí nhà ở bao gồm tiền thuê nhà và bất kỳ khoản phí 
định kỳ hoặc phí hàng tháng nào khác như phí kho bãi, đậu 
xe hoặc tiện ích, mà người thuê nhà thanh toán cho chủ nhà.

TĂNG CHI PHÍ NHÀ Ở
Tại Thành phố Seattle, chủ nhà phải có văn bản thông báo 
gửi cho người thuê nhà trước 30 ngày về việc tăng chi phí 
nhà ở (tiền thuê nhà, đậu xe, kho bãi, và các khoản phí khác 
liên quan đến việc thuê nhà) dưới 10%; thông báo trước 60 
ngày nếu tăng từ 10% trở lên. Chỉ được phép bắt đầu tăng 
vào đầu kỳ thuê nhà, thường là vào đầu tháng. Những thông 
báo này phải có thông tin về cách người thuê nhà có thể tiếp 
cận thông tin về các quyền và trách nhiệm của họ.

Chủ nhà không được tăng chi phí nhà ở đối với bất kỳ căn 
hộ nào không đáp ứng tiêu chuẩn cư ngụ tối thiểu của Resi-
dential Rental Inspection Program (Chương Trình Kiểm 
Tra Nhà Cho Thuê). (http://www.seattle.gov/dpd/cs/groups/
pan/@ pan/documents/web_informational/s048492.pdf)

Chủ nhà và người phát triển không được tăng chi phí nhà 
ở để tránh việc nộp đơn xin Giấy Phép Tái Định Cư Người 
Thuê Nhà nếu nhà cho thuê sẽ được tháo dỡ, khôi phục, 
thay đổi mục đích sử dụng, hoặc giới hạn sử dụng sẽ được 
gỡ bỏ. (http://www.seattle.gov/dpd/codesrules/common-
questions/ten- antrelocation/default.htm)
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RENTAL AGREEMENT REGULATION 
ORDINANCE (SẮC LỆNH QUY ĐỊNH THỎA 
THUẬN THUÊ NHÀ)
Rental Agreement Regulation Ordinance (SMC, Sắc lệnh 
Quy định Thỏa thuận Thuê nhà, Chương 7.24) của Thành 
phố Seattle quy định những khía cạnh nhất định của các 
thỏa thuận thuê nhà ở. Sắc lệnh này yêu cầu chủ nhà phải có 
thông báo bằng văn bản trước sáu mươi (60) ngày về việc 
tăng chi phí thuê nhà từ 10% trở lên trong một giai đoạn 
mười hai (12) tháng; cấm các thỏa thuận thuê nhà theo từng 
tháng yêu cầu người thuê nhà phải ở trong một khoảng thời 
gian tối thiểu lớn hơn một (1) tháng, nếu không sẽ bị mất 
tiền đặt cọc hoặc chịu các hình thức phạt khác; hạn chế số 
tiền đặt cọc đề phòng hư hỏng và đặt cọc đề phòng thiệt hại 
do vật nuôi gây ra, cũng như phí chuyển vào mà người thuê 
phải thanh toán khi chuyển vào; cho phép người thuê thanh 
toán các khoản đặt cọc đề phòng hư hỏng và thiệt hại do vật 
nuôi gây ra, lệ phí chuyển nhà, và tiền thuê nhà tháng cuối 
theo các chương trình trả góp; yêu cầu chủ nhà phải nhận và 
trả lại khoản tiền cọc theo luật tiểu bang; và phân phát một 
bản tóm tắt các luật của tiểu bang và địa phương về chủ nhà 
- người thuê mà Thành phố Seattle chuẩn bị cho mỗi người 
thuê nhà tiềm năng, cho mỗi người thuê nhà khi họ chuyển 
vào, và tại thời điểm một thỏa thuận thuê nhà được gia hạn. 
Chủ nhà không được trả đũa người thuê nhà hoặc người 
thuê nhà tiềm năng vì người này thực hiện hay cố gắng 
thực hiện các quyền của người thuê nhà theo Sắc lệnh này. 
Seattle Department of Construction and Inspections đảm 
bảo thực thi sắc lệnh này. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 
Code Compliance Division (Phòng Tuân thủ Luật) của Sở 
theo số (206) 615-0808 hoặc truy cập vào đường dẫn này: 
http:// www.seattle.gov/dpd/codesrules/commonquestions/ 
rentalhousingproblems/default.htm

Tăng Tiền Thuê nhà

Thành phố Seattle không quy định hay kiểm soát tiền thuê 
nhà. Tuy nhiên, Rental Agreement Regulation Ordinance 
yêu cầu chủ nhà phải có thông báo bằng văn bản trước ít 
nhất sáu mươi (60) ngày về bất kỳ khoản gia tăng nào đối 
với chi phí gia cư ở mức từ 10% trở lên trong một giai 
đoạn mười hai (12) tháng; các khoản tăng ít hơn 10% cần 
thông báo trước bằng văn bản ít nhất ba mươi (30) ngày 
theo luật tiểu bang. Các thông báo này phải có thông tin về 
cách người thuê có thể tiếp cận thông tin về các quyền và 
nghĩa vụ của người thuê như thế nào. Các chi phí thuê nhà 
bao gồm tiền thuê nhà, phí đậu xe và cất đồ, và các loại phí 
định kỳ khác liên quan đến việc thuê nhà. Việc không có 
thông báo trước ít nhất sáu mươi (60) ngày là vi phạm SMC 
7.24.030.A và SMC 22.206.180.

Các Điều Khoản Thỏa Thuận Thuê Nhà Bị Cấm

Các thỏa thuận thuê nhà theo từng tháng, dù là bằng miệng 
hay bằng văn bản, không thể yêu cầu người thuê nhà phải 
ở lại lâu hơn giai đoạn ban đầu có trong thỏa thuận. Chủ 
nhà không được giữ tiền đặt cọc hoặc áp đặt các khoản phạt 
khác chỉ vì người thuê nhà chuyển ra vào cuối giai đoạn 
thuê nhà ban đầu.

Tuy nhiên, người thuê nhà muốn hủy thỏa thuận thuê nhà 
theo từng tháng phải có thông báo bằng văn bản cho chủ 
nhà ít nhất hai mươi (20) ngày trước khi giai đoạn thuê nhà 
kết thúc. Chủ nhà không có nghĩa vụ phải tính tiền thuê 
nhà theo tỷ lệ số ngày thực ở khi người thuê nhà chuyển ra 
ngoài sau khi bắt đầu một giai đoạn thuê nhà.

Tiền Đặt Cọc Đề Phòng Hư Hỏng

Nếu chủ nhà muốn thu tiền đặt cọc, việc đặt cọc và số tiền 
đặt cọc phải được xác định trong thỏa thuận thuê nhà bằng 
văn bản. Tổng số tiền đặt cọc đề phòng hư hỏng và lệ phí 
chuyển vào không được vượt quá khoản tiền thuê nhà trọn 
tháng đầu tiên. Ngoài ra, chủ nhà phải chuẩn bị và đưa cho 
người thuê nhà một bảng kiểm hoặc tuyên bố mô tả tình 
trạng, mức độ sạch sẽ, và thiệt hại hiện có của căn nhà mà 
người thuê nhà sẽ dọn vào tại thời điểm bắt đầu thời gian 
thuê nhà. Tuyên bố này phải được ký và đề ngày tháng bởi 
chủ nhà và người thuê. Chủ nhà phải đưa một bản sao danh 
sách kiểm tra cho người thuê để người thuê lưu hồ sơ, và 
khi có yêu cầu, phải đưa thêm một bản sao thay thế.

Tất cả các khoản tiền đặt cọc đề phòng hư hỏng phải được 
đưa vào một tài khoản tín thác và chủ nhà phải cho người 
thuê biết tên, địa chỉ, và địa điểm của khoản đặt cọc. Chủ 
nhà phải thông báo cho người thuê về bất kỳ thay đổi nào 
sau đó về địa điểm của khoản đặt cọc.

Tiền đặt cọc đề phòng hư hỏng phải được trả lại cho 
người thuê theo quy định của RCW (Revised Code of 
Washington, Đạo luật Tiểu bang Washington Sửa đổi) 
59.18.280 khi kết thúc thời gian thuê nhà.

Tiền Đặt Cọc Đề Phòng Thiệt Hại Do Vật Nuôi Gây Ra

Chủ nhà có thể tính tiền đặt cọc đề phòng thiệt hại do vật 
nuôi gây ra, nhưng không được vượt quá 25% tiền thuê nhà 
trọn tháng đầu tiên. Không được yêu cầu một khoản tiền đặt 
cọc đề phòng thiệt hại do vật nuôi gây ra đối với một động 
vật nếu động vật đó là động vật trợ giúp người thuê. Tuy 
nhiên, người thuê phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt 
hại nào do động vật trợ giúp của người thuê hoặc động vật 
trợ giúp của khách của người thuê gây ra. Một khoản tiền đặt 
cọc đề phòng thiệt hại do vật nuôi gây ra có thể được tính bổ 
sung vào bất kỳ khoản tiền đặt cọc đề phòng hư hỏng nào.

Một thỏa thuận trả khoản tiền đặt cọc đề phòng thiệt hại 
do vật nuôi gây ra phải được đưa vào trong một thỏa thuận 
thuê nhà bằng văn bản hoặc trong một phụ lục bằng văn 
bản của thỏa thuận, xác định rõ số tiền đặt cọc, và cho phép 
người thuê trả khoản đặt cọc bằng hình thức trả góp nếu 
người thuê yêu cầu.

Nếu vật nuôi bắt đầu ở trong nhà thuê vào thời điểm bắt 
đầu thời gian thuê nhà, thì khoản đặt cọc phải được xác 
định trong thỏa thuận thuê nhà. Nếu vật nuôi bắt đầu ở 
trong nhà thuê sau thời điểm bắt đầu thời gian thuê nhà, 
thì chủ nhà phải thêm một phụ lục bằng văn bản vào thỏa 
thuận thuê nhà.

Chủ nhà không được giữ lại bất kỳ phần nào của khoản tiền 
đặt cọc đề phòng thiệt hại do vật nuôi gây ra để trả cho các 
thiệt hại không phải do vật nuôi mà người thuê chịu trách 
nhiệm gây ra.

Tiền đặt cọc đề phòng thiệt hại do vật nuôi gây ra phải 
được trả lại cho người thuê theo quy định của RCW 
59.18.280 khi kết thúc thời gian thuê nhà.

Tiền Thuê Nhà Cho Vật Nuôi

Được phép tính khoản tiền thuê nhà để giữ vật nuôi.

Phí Đậu Xe Riêng

Chủ nhà phải nêu rõ phí đậu xe trong thỏa thuận riêng về 
bãi đậu xe hoặc trong phụ lục của thỏa thuận thuê nhà.
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Lệ phí Chuyển vào

Lệ phí chuyển vào là khoản không hoàn lại, theo định nghĩa 
của tiểu bang và thành phố.

Lệ phí chuyển vào được phép chỉ giới hạn trong phạm vi 
chi phí để lấy báo cáo sàng lọc, hoặc báo cáo tín dụng của 
người thuê nhà, và để trả tiền dọn dẹp căn nhà cho thuê khi 
kết thúc thời gian thuê nhà.

Chi phí lấy báo cáo sàng lọc của người thuê nhà không 
được vượt quá chi phí theo thông lệ để lấy báo cáo đó tại 
Thành phố Seattle; một Chủ nhà không được yêu cầu người 
thuê nhà trả giá cao hơn giá thực tế của báo cáo đó. Chủ 
phải đưa cho người thuê một giấy biên nhận đối với bất kỳ 
khoản phí nào được tính để lấy báo cáo sàng lọc của người 
thuê. Chủ nhà cũng phải cho người thuê nhà biết tên và địa 
chỉ của cơ quan đã chuẩn bị báo cáo đó và quyền của người 
thuê tiềm năng đối với việc lấy một bản sao miễn phí của 
báo cáo đó.

Nếu chủ nhà chọn tính một khoản phí dọn dẹp không hoàn 
lại, chủ nhà không được trừ thêm một khoản phí dọn dẹp từ 
khoản tiền đặt cọc đề phòng hư hỏng của người thuê khi kết 
thúc thời gian thuê nhà.

Các chủ nhà bị cấm tính bất kỳ khoản phí một lần nào vào 
thời điểm bắt đầu thời gian thuê nhà ngoài một khoản tiền 
đặt cọc đề phòng hư hỏng, tiền đặt cọc đề phòng thiệt hại 
do vật nuôi gây ra, một khoản lệ phí chuyển vào không 
hoàn lại được phép, hoặc tiền thuê nhà tháng cuối.

Lệ phí chuyển vào không được vượt quá 10% tiền thuê nhà 
trọn tháng đầu tiên trừ trường hợp chi phí thực tế để lấy 
báo cáo sàng lọc, hoặc báo cáo tín dụng của người thuê nhà 
vượt quá 10%, thì chi phí đó có thể được đưa vào khoản 
phí không hoàn lại. Tuy nhiên, tổng số tiền đặt cọc đề 
phòng hư hỏng và lệ phí chuyển vào không được vượt quá 
khoản tiền thuê nhà trọn tháng đầu tiên.

Tóm Tắt Các Hạn Chế Đối Với Tiền Đặt Cọc Đề Phòng 
Hư Hỏng, Tiền Đặt Cọc Đề Phòng Thiệt Hại Do Vật 
Nuôi Gây Ra, Và Lệ Phí Chuyển Vào

Tổng số tiền đặt cọc đề phòng hư hỏng và lệ phí chuyển 
vào không được vượt quá khoản tiền thuê nhà trọn tháng 
đầu tiên. Khoản lệ phí chuyển vào không hoàn lại không 
được vượt quá 10% tiền thuê nhà trọn tháng đầu tiên. 
Khoản tiền đặt cọc đề phòng thiệt hại do vật nuôi gây ra 
không được vượt quá 25% tiền thuê nhà trọn tháng đầu 
tiên. Không áp dụng giới hạn số tiền đặt cọc đề phòng hư 
hỏng và lệ phí chuyển vào không hoàn lại cho người thuê 
nhà thuê một căn hộ trong căn nhà dành cho một gia đình 
nếu căn hộ là nơi cư trú chính của chủ nhà.

Các Khoản Thanh Toán Kiểu Trả Góp

Tiền Đặt cọc Đề phòng Hư hỏng và Lệ phí Chuyển Vào

Nếu tổng số tiền đặt cọc đề phòng hư hỏng và lệ phí 
chuyển vào không hoàn lại vượt quá 25% tiền thuê nhà trọn 
tháng đầu tiên, người thuê nhà có thể chọn trả số tiền đó 
theo hình thức trả góp như sau:

• Đối với các khoảng thời gian thuê nhà từ sáu (6) tháng 
trở lên, người thuê nhà có thể chọn trả sáu (6) lần liên 
tiếp các khoản tiền hàng tháng bằng nhau tính từ thời 
điểm bắt đầu thời gian thuê nhà.

• Đối với các khoảng thời gian thuê nhà từ ba mươi (30) 

ngày đến sáu (6) tháng, người thuê nhà có thể chọn trả 
góp không nhiều hơn bốn (4) lần trả với số tiền bằng 
nhau trong các khoảng thời gian bằng nhau tính từ thời 
điểm bắt đầu thời gian thuê nhà.

• Đối với việc thuê nhà theo từng tháng, người thuê nhà có 
thể chọn trả góp hai (2) lần với số tiền bằng nhau, với lần 
thanh toán đầu tiên tại thời điểm bắt đầu thuê nhà và lần 
thanh toán thứ hai vào ngày đầu tiên của tháng thuê nhà 
thứ hai.

Một người thuê nhà có thể đề xuất một kế hoạch trả góp 
khác và chủ nhà có thể đồng ý với đề xuất đó hoặc không. 
Nếu cả hai bên đều đồng ý với một kế hoạch trả góp khác, 
kế hoạch đó phải được mô tả trong thỏa thuận thuê nhà 
bằng văn bản hoặc một phụ lục bằng văn bản của thỏa 
thuận. Việc không thanh toán khoản trả góp của tiền đặt 
cọc đề phòng hư hỏng và/hoặc các khoản lệ phí không hoàn 
lại là vi phạm thỏa thuận thuê nhà và người thuê có thể phải 
nhận một thông báo cho biết rằng người thuê nhà có 10 
ngày để tuân thủ hoặc chuyển ra ngoài, và thông báo này 
được ban hành theo quy định của RCW 59.12.030(4).

Chủ nhà không được áp đặt bất kỳ chi phí nào lên người 
thuê nhà cho một kế hoạch trả góp.

Yêu cầu cho phép có kế hoạch trả góp để thanh toán tiền 
đặt cọc và lệ phí chuyển vào không áp dụng cho những 
người thuê nhà thuê một phòng trong một ngôi nhà đơn hộ 
hoặc một căn phòng liền kề với ngôi nhà nếu chủ nhà sống 
trong ngôi nhà đó và ngôi nhà đó là nơi cư ngụ chính của 
chủ nhà.

Tiền Thuê Nhà Tháng Cuối

Người thuê có thể chọn trả tiền thuê tháng cuối theo hình 
thức trả góp.

Đối với thời gian thuê nhà từ sáu (6) tháng trở lên, người 
thuê nhà có thể chọn trả góp sáu (6) lần liên tiếp với các 
khoản tiền hàng tháng bằng nhau bắt đầu từ tháng đầu tiên 
của thời gian thuê nhà; đối với thời gian thuê nhà từ sáu 
mươi (60) ngày đến sáu (6) tháng, người thuê nhà có thể 
chọn trả góp không nhiều hơn bốn (4) lần với số tiền bằng 
nhau trong các khoảng thời gian bằng nhau tính từ khi bắt 
đầu thời gian thuê nhà.

Một người thuê có thể đề xuất một kế hoạch trả góp khác 
và chủ nhà có thể đồng ý với đề xuất đó hoặc không. Nếu 
cả hai bên đều đồng ý với một kế hoạch trả góp khác, kế 
hoạch đó phải được mô tả trong thỏa thuận thuê nhà bằng 
văn bản hoặc một phụ lục bằng văn bản của thỏa thuận.

Chủ nhà không được áp đặt bất kỳ chi phí nào lên người 
thuê nhà cho một kế hoạch trả góp.

Yêu cầu cho phép có kế hoạch trả góp để thanh toán tiền 
thuê nhà tháng cuối không áp dụng cho những người thuê 
nhà thuê một phòng trong một ngôi nhà đơn hộ hoặc một 
căn phòng liền kề với ngôi nhà nếu chủ nhà sống trong ngôi 
nhà đó và ngôi nhà đó là nơi cư ngụ chính của chủ nhà.

Tiền Đặt cọc Đề phòng Thiệt hại do Vật nuôi Gây ra

Người thuê có thể chọn trả góp khoản tiền đặt cọc đề phòng 
thiệt hại do vật nuôi gây ra trong ba (3) lần với số tiền hàng 
tháng bằng nhau bắt đầu từ tháng đầy đủ đầu tiên mà vật 
nuôi vào sống trong căn nhà. Một người thuê nhà có thể đề 
xuất một kế hoạch trả góp khác và chủ nhà có thể đồng ý 
với đề xuất đó hoặc không. Nếu cả hai bên đều đồng ý với 
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một kế hoạch trả góp khác, kế hoạch đó phải được mô tả 
trong thỏa thuận thuê nhà bằng văn bản hoặc một phụ lục 
bằng văn bản của thỏa thuận.

Nếu người thuê muốn trả khoản tiền đặt cọc đề phòng hư 
hỏng, lệ phí chuyển vào, tiền đặt cọc đề phòng thiệt hại do 
vật nuôi gây ra, hay tiền thuê nhà tháng cuối theo hình thức 
trả góp, thì người thuê phải yêu cầu một kế hoạch thanh 
toán như vậy.

Tóm Tắt Về Các Quyền Của Chủ Nhà Và Người Thuê Nhà

Chủ nhà phải phân phát một bản tóm tắt luật về chủ nhà 
và người thuê của tiểu bang cũng như các quy định về nhà 
cho thuê của Thành phố Seattle mô tả các quyền, nghĩa 
vụ, và trách nhiệm bồi thường của chủ nhà và người thuê 
theo luật tiểu bang. Yêu cầu này có thể được đáp ứng bằng 
cách phân phát bản hiện tại của Ấn phẩm Information 
for Tenants (Thông tin cho Người thuê nhà) của Seattle 
Department of Construction and Inspections. Tài liệu này 
phải được đưa cho mỗi người thuê nhà tiềm năng, cho 
người thuê nhà tại thời điểm cung cấp thỏa thuận thuê nhà, 
và khi thỏa thuận thuê nhà được gia hạn. Những người thuê 
nhà theo từng tháng phải nhận được bản mới nhất của tài 
liệu này ít nhất mỗi năm một lần. Khi thỏa thuận thuê nhà 
được gia hạn, tài liệu Information for Tenants có thể được 
phân phát bằng phương tiện điện tử. Bản mới nhất của tài 
liệu Information for Tenants có tại: awww. seattle.gov/
dpd/cms/groups/pan/@pan/documents/ web_informational/
dpdd016420.pdf

Nếu chủ nhà không phân phát bản tóm tắt theo các yêu cầu 
này, người thuê có thể hủy bỏ thỏa thuận thuê nhà bằng 
thông báo bằng văn bản. Ngoài ra, người thuê nhà có thể 
đòi lại, trong một vụ kiện dân sự chống lại chủ nhà, những 
thiệt hại thực tế, phí luật sư, và một khoản phạt lên tới 
$500. Nếu một tòa án xác định rằng chủ nhà cố tình không 
tuân thủ yêu cầu này, khoản phạt có thể lên đến $1,000.

Vi Phạm

Một vi phạm Rental Agreement Regulation Ordinance có 
thể phải chịu phạt $500 đối với lần vi phạm đầu tiên và 
$1,000 cho mỗi lần vi phạm tiếp theo xảy ra trong vòng 
năm (5) năm kể từ lần vi phạm đầu tiên. Có thể kháng cáo 
các giấy phạt với Nhân viên Xem xét Điều trần của Thành 
phố Seattle. Các vi phạm cũng dẫn đến việc ra Notice of 
Violation (Thông báo Vi phạm) sau khi đã ban hành hai (2) 
giấy phạt.

Quyền Khởi kiện Dân sự của Người Thuê nhà

Nếu chủ nhà cố tình thực hiện các điều khoản của một thỏa 
thuận thuê nhà đi ngược lại:

1. Yêu cầu rằng thỏa thuận thuê nhà phải có các điều khoản 
cụ thể nhất định; 

2. Các hạn chế được áp đặt đối với tiền đặt cọc đề phòng 
hư hỏng, tiền đặt cọc đề phòng thiệt hại do vật nuôi gây 
ra, và lệ phí chuyển vào không hoàn lại; hoặc 

3. Yêu cầu áp dụng một kế hoạch thanh toán trả góp

Chủ nhà sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người 
thuê khoản tiền:

1. Thiệt hại thực tế mà người thuê nhà phải chịu vì chủ nhà 
cố tình thực hiện các điều khoản đó;

2. Gấp đôi bất kỳ khoản tiền phạt nào mà Thành phố Seattle 
áp đặt;

3. Gấp đôi bất kỳ số tiền đặt cọc đề phòng hư hỏng nào mà 
gia chủ đã yêu cầu thanh toán hoặc giữ lại sai luật;

4. Lên tới $3,000; và

5. Các khoản phí luật sư và phí tòa án hợp lý.

Giấy Miễn Quyền hay Trách nhiệm Bồi thường của 
Người Thuê nhà

Không thỏa thuận thuê nhà nào, dù là bằng miệng hay bằng 
văn bản, có thể miễn các quyền hay trách nhiệm bồi thường 
theo Rental Agreement Regulation Ordinance. Tuy nhiên, 
chủ nhà và người thuê nhà có thể đồng ý miễn một số yêu 
cầu cụ thể nhất định của Sắc lệnh. Để có thể thực hiện điều 
này, các điều kiện sau phải được đáp ứng:

1. Thỏa thuận phải nêu rõ bằng văn bản các điều khoản cụ 
thể sẽ được miễn;

2. Thỏa thuận không được có hình thức là một mẫu tiêu 
chuẩn, hợp đồng cho thuê, hay thỏa thuận thuê nhà;

3. Không được có sự mất cân bằng đáng kể trong vị thế 
đàm phán giữa chủ nhà và người thuê; và 

4. Người thuê nhà phải có luật sư đại diện và luật sư đó đã 
chấp nhận rằng thỏa thuận đó tuân thủ các yêu cầu của 
Sắc lệnh.

Những trường hợp ngoại lệ

Các điều khoản của Sắc lệnh này hạn chế và giới hạn số 
tiền đặt cọc đề phòng hư hỏng và lệ phí chuyển vào không 
hoàn lại, và việc thanh toán tiền đặt cọc đề phòng hư hỏng 
và các khoản lệ phí chuyển vào theo hình thức trả góp 
không áp dụng cho người thuê nhà thuê một căn nhà trong 
một ngôi nhà đơn hộ nếu ngôi nhà đó là nơi cư ngụ chính 
của chủ nhà.

Ngoài ra, việc hoàn lại hay giữ lại khoản tiền đặt cọc đề 
phòng hư hỏng, yêu cầu cung cấp bảng kiểm tra về tình 
trạng căn nhà, và yêu cầu đưa tiền đặt cọc đề phòng hư 
hỏng vào một tài khoản tín thác cũng như cho người thuê 
nhà biết địa điểm của tài khoản cũng được miễn. Tuy nhiên, 
Washington State Residential Landlord-Tenant Act vẫn quy 
định các yêu cầu này.
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CAÙC SAÉC LEÄNH KHAÙC CUÛA THAØNH PHOÁ LIEÂN 
QUAN TÔÙI NGÖÔØI THUEÂ NHAØ VAØ GIA CHUÛ

1.  Open Housing and Public Accommodations 
Ordinance (Sắc Lệnh về Gia Cư Tự Do và Giúp 
Đỡ Công Chúng)

Sắc lệnh này cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu 
da, tín ngưỡng, tôn giáo, tổ tiên, quốc gia xuất xứ, tuổi 
tác, giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng có con, định 
hướng tình dục, nhận dạng giới tính, hệ tư tưởng chính 
trị, việc tham gia vào Housing Choice Vouchers Program 
(Chương trình Phiếu Chọn nhà) (Mục 8), hay tình trạng 
khuyết tật; yêu cầu chủ nhà phải cho thuê nhà theo nguyên 
tắc người đến trước được phục vụ trước; và phải chấp nhận 
các khoản trợ cấp và các nguồn thu nhập thay thế để trả cho 
chi phí thuê nhà của người thuê. Các thắc mắc về sắc lệnh 
này và các khiếu nại về những vi phạm cần được chuyển 
tới Seattle Office for Civil Rights (Văn phòng Dân Quyền 
Seattle) theo số (206) 684-4500.

2.  Caùc Saéc Leänh Veà Chuyeån Ñoåi Sang Nhaø Chung 
Cö vaø Nhaø Taäp Theå

Khi một căn hộ được chuyển thành các căn hộ chung cư 
hoặc nhà tập thể, các Sắc Lệnh Về Chuyển Đổi Sang Căn 
Hộ Chung Cư Và Nhà Tập Thể yêu cầu phải có một buổi 
kiểm tra về tình trạng tuân thủ quy định về gia cư. 
Ngoài ra, khi đổi sang nhà chung cư, người thuê phải nhận 
được thông báo về sự chuyển đổi bằng văn bản trước 120 
ngày. Nếu người thuê quyết định không mua căn nhà của 
mình đang ở, người thuê có thể đủ tiêu chuẩn nhận được 
tương đương ba (3) tháng tiền thuê nhà để hỗ trợ tái định 
cư nếu thu nhập thường niên, từ mọi nguồn, của người thuê 
nhà không vượt quá 80% thu nhập bình quân trong khu vực, 
được điều chỉnh theo quy mô hộ gia đình. “Mặt khác, một 
hộ gia đình đủ tiêu chuẩn nhận các khoản phúc lợi tái định 
cư và gồm có một thành viên gia đình từ sáu mươi năm (65) 
tuổi trở lên hoặc một cá nhân có “nhu cầu đặc biệt”, theo 
định nghĩa trong sắc lệnh, có thể đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ 
bổ sung.
Khi chuyeån ñoåi sang nhaø taäp theå, ngöôøi thueâ phaûi nhaän 
ñöôïc thoâng baùo veà yù ñònh baùn caên nhaø ñoù tröôùc 120 ngaøy. 
Neáu ngöôøi thueâ quyeát ñònh khoâng mua caên nhaø mình ñang 
ôû, thì ngöôøi thueâ phaûi ñöôïc thanh toaùn $500.00 hoã trôï taùi 
ñònh cö.
Khoaûn hoã trôï taùi ñònh cö ñöôïc chuû sôû höõu hoaëc nhaø phaùt 
trieån thanh toaùn tröïc tieáp cho ngöôøi thueâ. Khoaûn hoã trôï 
phaûi ñöôïc thanh toaùn khoâng treã hôn ngaøy ngöôøi thueâ rôøi 
khoûi caên nhaø mình ñang ôû.
Để biết thêm thông tin, hãy hiên hệ bộ phận SDCI Code 
Compliance tại (206) 615-0808.

3.  Tenant Relocation Assistance Ordinance 
Sắc lệnh này áp dụng khi người thuê bị dời chỗ ở vì nhà bị 
phá hủy, thay đổi cách sử dụng, tu bổ đáng kể, hoặc vì hủy 
bỏ những giới hạn về việc sử dụng đối với gia cư được tài 
trợ. Chủ nhà nào dự định phát triển phải xin giấy phép dời 
người thuê và giấy phép xây cất hoặc sử dụng trước khi 
chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Tất cả mọi người thuê đều 
phải nhận được thư thông báo trước 90 ngày về hoạt động 
vốn sẽ bắt buộc họ phải dọn đi. Những người thuê hội đủ 
điều kiện vì có thu nhập thấp, thu nhập của họ không được 
quá 50% mức thu nhập trung bình trong khu vực, được trợ 
cấp dời nhà bằng tiền mặt. Việc tăng chi phí nhà ở để tránh 
phải xin Giấy Phép Tái Định Cư Người Thuê Nhà là vi 
phạm sắc lệnh này. Hãy gọi SDCI tại số (206) 615-0808 để 
biết thêm chi tiết.

4.  Sửa chữa và Bảo Trì – Bộ Luật về Bảo Trì Nhà 
Cửa và Tòa Nhà)

Sắc lệnh này đòi hỏi chủ nhà phải đáp ứng một số tiêu 
chuẩn tối thiểu và duy trì các tòa nhà trong tình trạng bảo 
dưỡng tốt. Nếu chủ nhà không thực hiện sửa chữa thích hợp, 
người thuê có thể báo cáo những sửa chữa cần thiết bằng 
cách liên lạc với SDCI ở số (206) 615-0808. Nếu thanh tra 
phát hiện những vi phạm đối với bộ luật, chủ nhà sẽ phải 
thực hiện những sửa đổi cần thiết.

5. Third Party Billing Ordinance (Sắc Lệnh Lập 
Hóa Đơn Thanh Toán của Bên Thứ Ba)

Sắc lệnh này quy định các quy chế áp dụng cho các chủ nhà 
khi gửi hóa đơn thanh toán (tự gửi hoặc qua các công ty tư 
nhân) chi phí cho các dịch vụ tiện ích mà thành phố cung 
cấp (cấp thoát nước, thu rác, các dịch vụ điện) cho những 
người thuê nhà ngoài khoản tiền thuê nhà của họ. Sắc lệnh 
này áp dụng cho tất cả các cư gia có từ ba căn hộ trở lên.
Theo quy chế này, chủ nhà hoặc đại diện gửi hóa đơn thanh 
toán phải cung cấp cho người thuê nhà thông tin cụ thể về 
hóa đơn của họ và thông báo cho họ biết về cách thức gửi 
hóa đơn thanh toán trong hợp đồng thuê nhà hoặc trong văn 
bản thông báo riêng. Nếu chủ nhà áp dụng cách thức thanh 
toán hóa đơn mới mà không có thông báo thích hợp, việc đó 
sẽ bị coi là vi phạm sắc lệnh.
Người thuê nhà có thể phản đối việc lập hóa đơn thanh toán 
của bên thứ ba bằng cách thông báo cho đại diện lập hóa đơn 
thanh toán và giải thích lý do phản đối. Việc này phải được 
thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn. 
Đại diện lập hóa đơn phải liên lạc với người thuê nhà đó để 
bàn bạc về việc phản đối trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận 
được thông báo phản đối. Người thuê nhà cũng có thể khiếu 
nại với Seattle Office of the Hearing Examiner (Văn Phòng 
Thanh Tra Viên Điều Trần Seattle) hoặc kiện chủ nhà ra tòa. 
Nếu Thanh Tra Viên Điều Trần hoặc tòa án tuyên người thuê 
nhà thắng kiện, chủ nhà có thể phải trả tiền phạt.

6. Rental Registration and Inspection Ordinance (RRIO- 
Sắc Lệnh về Đăng ký và Kiểm tra Nhà Cho Thuê)

Mục đích của chương trình Rental Registration and 
Inspection (Đăng ký và Kiểm tra Nhà Cho Thuê) là để đảm 
bảo rằng tất cả các căn nhà cho thuê ở Thành phố Seattle 
phải an toàn và đáp ứng các yêu cầu bảo trì nhà cửa căn bản. 
Bắt đầu từ năm 2014 tất cả các chủ sở hữu nhà ở cho thuê 
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Washington Residential 
Landlord-Tenant Act

Chöông 59.18 RCW 
BỔN PHẬN CÓ THIỆN Ý 

Luật pháp tiểu bang yêu cầu chủ nhà và người thuê nhà phải 
hành động có thiện ý với nhau.

Đa số người thuê nhà để ở đều lệ thuộc vào Washington 
Residential Landlord-Tenant Act. Tuy nhiên, một số người 
thuê nhà nhất định bị ngoại trừ chi tiết khỏi đạo luật này. 
Các cư dân nói chung không được Đạo Luật này bao hàm 
gồm có:
• Những người thuê chỗ trong khu nhà di động (mobile 

home park) nhìn chung được Mobile Home Landlord-
Tenant Act (Đạo Luật về Chủ Nhà-Người Thuê Nhà Di 
Động) của tiểu bang (RCW 59.20) bao hàm. Tuy nhiên 
luật cư trú cũng thường bao hàm những người thuê cả 
căn hộ và nhà di động.

• Những người ở trong những nơi trú ngụ tạm thời như 
khách sạn hoặc nhà trọ; những người ở trong các bệnh 
viện tư, cơ sở tôn giáo, giáo dục, giải trí hoặc cải huấn; 
những người ở trong một căn đơn gia (single family) 
được thuê như một phần của hợp đồng thuê dài hạn 
(lease) khu đất canh nông; những người ở trong nhà 
được cung cấp cho công việc nông trại theo mùa.

• Nhöõng ngöôøi thueâ vôùi moät thoûa thuaän öùng tieàn tröôùc 
ñeå mua nhaø. Nhöõng ngöôøi thueâ daøi haïn moät caên ñôn 
gia vôùi quyeàn quyeát ñònh mua, neáu luaät sö cuûa ngöôøi 
thueâ ñaõ pheâ chuaån soá tieàn cuûa hôïp ñoàng thueâ daøi haïn. 
Nhöõng ngöôøi thueâ ñaõ kyù keát hôïp ñoàng thueâ daøi haïn 
vôùi quyeàn quyeát ñònh mua nhöng chöa thöïc hieän quyeát 
ñònh ñoù cũng được bao hàm.

• Nhöõng ngöôøi thueâ ñöôïc chuû nhaø tuyeån duïng, khi hôïp 
ñoàng cuûa hoï quy ñònh raèng hoï chæ coù theå cö nguï trong 
nôi ñöôïc thueâ ñoù trong thôøi gian laøm vieäc (chaúng haïn 
nhö quaûn lyù moät chung cö).

• Nhöõng ngöôøi thueâ daøi haïn moät caên ñôn gia trong moät 
naêm hoaëc laâu hôn, khi luaät sö cuûa hoï ñaõ pheâ chuaån 
khoaûn mieãn tröø.

• Nhöõng ngöôøi thueâ ñang söû duïng nhaø ñeå kinh doanh 
thay vì ñeå ôû.

QUYỀN HẠN CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI 
THUÊ NHÀ
Bất luận Washington Residential Landlord-Tenant Act có 
bao hàm hay không, tất cả mọi người thuê nhà đều có những 
quyền căn bản này chiếu theo các luật khác của tiểu bang: 
Quyền có một nơi có thể ở được; Quyền được bảo vệ đối 
với vấn đề kỳ thị bất hợp pháp; Quyền bắt chủ nhà phải chịu 
trách nhiệm đối với thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài 
sản do sự bất cẩn của chủ nhà gây ra; Quyền được bảo vệ 
đối với việc bị chủ nhà khóa cửa và tịch thu tài sản cá nhân.

CAÙC LOAÏI HÔÏP ÑOÀNG THUEÂ NHAØ
Hôïp Ñoàng Töøng Thaùng (Month-to-Month). Hôïp ñoàng 
naøy khoâng coù giôùi haïn veà thôøi gian, vaø tieàn thueâ thöôøng 
ñöôïc traû töøng thaùng moät hoaëc theo moät khoaûng thôøi gian 
ngaén khaùc. Hôïp ñoàng naøy coù theå ñöôïc thöïc hieän treân giaáy 
tôø hoaëc baèng lôøi noùi, nhöng neáu coù thu moät khoaûn leä phí 
hoaëc tieàn coïc coù theå hoaøn traû, thì hôïp ñoàng phaûi ñöôïc kyù 
keát treân giaáy tôø. [RCW 59.18.260]

Hôïp ñoàng töøng thaùng seõ tieáp tuïc cho ñeán khi ngöôøi thueâ 
göûi cho chủ nhà moät thö thoâng baùo ít nhaát laø 20 ngaøy tröôùc 
khi thôøi gian thueâ möôùn chaám döùt. Trong tröôøng hôïp nhaø 
ñöôïc ñoåi thaønh moät caên nhaø ôû chung hoaëc coù moät thay ñoåi 
trong chính saùch khoâng cho treû em ôû thì chuû nhaø phaûi göûi 
thö thoâng baùo tröôùc chín möôi ngaøy cho ngöôøi thueâ. [RCW 
59.18.200] chủ nhà coù theå taêng tieàn thueâ nhaø hoaëc thay 
ñoåi caùc quy ñònh vaøo baát kyø luùc naøo, vôùi ñieàu kieän chủ nhà 
phaûi göûi thö thoâng baùo cho ngöôøi thueâ nhaø ít nhaát 30 ngaøy 
tröôùc ngaøy baét ñaàu taêng tieàn thueâ nhaø hoaëc thay ñoåi quy 
ñònh. [RCW 59.18.140]

Thuê Nhà có Thời hạn Cố định. Hợp đồng thuê có thời 
hạn đòi hỏi người thuê phải ở lại trong một khoảng thời gian 
nhất định và hạn chế khả năng của chủ nhà trong việc thay 
đổi các điều khoản của hợp đồng thuê nhà. Hợp đồng thuê 
dài hạn phải được ký kết trên giấy tờ thì mới hợp lệ. Trong 
thời gian thuê dài hạn, chủ nhà không được tăng tiền thuê 
hoặc thay đổi luật lệ trừ khi cả hai bên chủ nhà và người 
thuê đều đồng ý. Các hợp đồng thuê có thời hạn lâu hơn một 
năm phải được công chứng. [RCW 59.18.210]

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ BAÁT HÔÏP PHAÙP 
Luật liên bang cấm đa số chủ nhà không được từ chối người 
thuê hoặc áp đặt những điều kiện thuê mướn khác đối với 
một người vì lý do chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, 
tình trạng khuyết tật, tình trạng gia đình (có con cái hoặc tìm 
cách được quyền chăm sóc con cái), hoặc nguồn gốc quốc 
gia. [Fair Hoursing Act (Đạo Luật Nhà Ở Công Bằng) 42 
USC đoạn 3601 và tiếp theo, năm 1988] Luật Tiểu Bang bảo 
vệ cho các cá nhân tương tự cũng như cho tình trạng hôn 
nhân, tín ngưỡng, tình trạng khuyết tật về thể chất, tâm thần, 
hoặc cảm xúc. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị bị từ chối cho 
thuê nhà hoặc là nạn nhân của tình trạng phân biệt đối xử về 
nhà ở hãy nộp đơn khiếu nại với Washington State Human 
Rights Commission. Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại 
với Bộ phận Nhà ở Công bằng liên bang của Department of 
Housing and Urban Development (Sở Phát Triển Nhà Ở và 
Đô Thị) hoặc phòng nhân quyền thành phố tại địa phương 
của quý vị.

tại Seattle, với một số ngoại lệ hạn chế nhất định, phải đăng 
ký tài sản của mình với Thành phố. Một bản đăng ký có 
hiệu lực trong năm năm. Không người thuê nhà nào có thể 
bị trục xuất khỏi một căn nhà nếu căn nhà đó không được 
đăng ký với Thành Phố. Với một vài ngoại lệ, tất cả các căn 
nhà phải được kiểm tra ít nhất mười năm một lần. Những 
cuộc kiểm tra này có thể được thực hiện bởi các thanh tra 
viên được Thành Phố chấp thuận hay bởi các thanh tra viên 
nhà đất của Thành Phố. Có thể yêu cầu thông tin về Chương 
Trình RRIO bằng cách gọi số (206) 684-4110 hay truy cập 
trang web của chương trình tại www.seattle.gov/RRIO.
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TRAÙCH NHIEÄM
Sau khi một người thuê nhà đã ký kết hợp đồng thuê nhà, 
người thuê nhà đó phải tiếp tục đóng tiền thuê nhằm duy trì 
điều kiện hội đủ của họ để áp dụng các biện pháp của đạo 
luật này. Người thuê nhà cũng phải hiểu rõ trách nhiệm của 
mình là gì trong việc bảo trì căn nhà. Trong khi chủ nhà 
chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào xảy ra vì sự bất 
cẩn của chủ nhà, thì người thuê nhà phải sẵn sàng chịu trách 
nhiệm cho những thiệt hại do họ gây ra. [RCW 59.18.060]

CAÙC ÑIEÀU KHOAÛN BAÁT HÔÏP PHAÙP TRONG 
HÔÏP ÑOÀNG THUEÂ NHAØ
Moät soá ñieàu khoaûn, coù theå ñöôïc ghi trong caùc hôïp ñoàng 
thueâ nhaø hoaëc thueâ daøi haïn, khoâng hôïp phaùp vaø khoâng 
theå thöïc thi ñöôïc chieáu theo luaät phaùp. [RCW 59.18.230] 
Nhöõng ñieàu khoaûn naøy goàm coù:
• Ñieàu khoaûn loaïi boû baát cöù quyeàn haïn naøo do 

Landlord-Tenant Act ban cho ngöôøi thueâ hoaëc baùc boû 
quyeàn töï beânh vöïc cuûa ngöôøi thueâ tröôùc toøa ñoái vôùi 
nhöõng vu caùo cuûa chuû nhaø.

• Ñieàu khoaûn noùi raèng ngöôøi thueâ seõ traû luaät sö phí cuûa 
chuû nhaø trong baát cöù hoaøn caûnh naøo neáu moät vuï tranh 
chaáp bò ñöa ra toøa.

• Ñieàu khoaûn haïn cheá traùch nhieäm cuûa chuû nhaø trong 
nhöõng tröôøng hôïp maø bình thöôøng chuû nhaø phaûi chòu 
traùch nhieäm.

• Ñieàu khoaûn ñoøi hoûi ngöôøi thueâ phaûi ñoàng yù veà moät 
ngöôøi trung gian hoøa giaûi naøo ñoù vaøo luùc kyù keát hôïp 
ñoàng thueâ nhaø.

• Ñieàu khoaûn cho pheùp chuû nhaø vaøo caên hoä cho thueâ 
möôùn maø khoâng caàn coù thoâng baùo chính thöùc.

• Ñieàu khoaûn ñoøi hoûi ngöôøi thueâ phaûi boài thöôøng cho taát 
caû moïi thieät haïi cuûa caên gia cö, cho duø khoâng phaûi do 
ngöôøi thueâ hoaëc khaùch cuûa hoï gaây ra.

• Ñieàu khoaûn cho pheùp chuû nhaø tòch thu taøi saûn cuûa 
ngöôøi thueâ neáu ngöôøi ñoù khoâng ñoùng tieàn thueâ ñuùng  
kyø haïn.

QUYEÀN RIEÂNG TÖ—VIEÄC CHUÛ NHAØ RA VAØO 
CHOÃ CHO THUEÂ [RCW 59.18.150]
Chủ nhà phải gửi văn bản thông báo trước cho người thuê 
ít nhất hai ngày về ý định vào nhà vào những lúc thích hợp. 
Tuy nhiên, người thuê nhà không được từ chối một cách vô 
lý về việc cho chủ nhà vào nhà khi chủ nhà đã gửi thư thông 
báo trước ít nhất là một ngày về ý định vào nhà vào một thời 
điểm nhất định nào đó để đưa những người có thể mua hoặc 
mướn hoặc thật sự sẽ mua hoặc mướn vào nhà để xem xét. 
Luật pháp quy định rằng người thuê nhà không được từ chối 
một cách vô lý việc chủ nhà ra vào để sửa chữa, tu bổ, hoặc 
cung cấp dịch vụ cho chỗ ở. Trong trường hợp khẩn cấp, 
hoặc nếu nhà bị bỏ mặc, chủ nhà có thể vào mà không cần 
thông báo. 

TIEÀN ĐẶT COÏC VAØ CAÙC LEÄ PHÍ KHAÙC
Tieàn coïc coù theå ñöôïc hoaøn traû 
Chiếu theo Landlord-Tenant Act, thuật ngữ "tiền đặt cọc" có 
thể chỉ áp dụng cho số tiền có thể được hoàn trả cho người 
thuê. Nếu chủ nhà thu tiền đặt cọc có thể được hoàn trả, luật 
pháp yêu cầu:
• Hôïp ñoàng thueâ nhaø phaûi ñöôïc kyù keát treân giaáy tôø. Hôïp 

ñoàng phaûi ghi roõ moãi khoaûn tieàn đặt coïc laø ñeå laøm gì 
vaø ngöôøi thueâ phaûi laøm gì ñeå laáy ñöôïc tieàn laïi. [RCW 
59.18.260]

• Giấy biên nhận phải được trao cho người thuê nhà cho 
mỗi lần đặt cọc [RWC 59.18.270]

• Một bảng kiểm hoặc bản tuyên bố trình bày điều kiện 
cho thuê căn hộ phải được điền vào. Chủ nhà và người 
thuê nhà phải ký tên vào đó, và người thuê nhà phải có 
một bản sao có chữ ký. [RCW 59.18.260]

• Các khoản tiền đặt cọc phải được cho vào một tài khoản 
tín thác trong ngân hàng hoặc công ty tài chánh trung 
gian. Người thuê phải được thư thông báo cho biết tiền 
đặt cọc được giữ ở đâu. Trừ khi có một thỏa thuận nào 
khác được thực hiện trên giấy tờ, bất cứ khoản tiền lãi 
nào sinh ra từ tiền đặt cọc đều thuộc về chủ nhà. [RCW 
59.18.270]

Caùc leä phí khoâng ñöôïc hoaøn traû (Non-refundable 
deposits).
Những lệ phí này sẽ không được hoàn trả cho người thuê 
trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu người thuê phải đóng 
khoản lệ phí không hoàn trả, hợp đồng thuê nhà phải được 
ký kết trên giấy tờ và phải ghi rõ rằng lệ phí đó sẽ không 
được hoàn trả. Lệ phí không hoàn trả không thể được gọi 
một cách hợp pháp là "tiền đặt cọc." [RCW 59.18.285]

TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CHUÛ NHAØ  
[RCW 59.18.060]
Chủ nhà phải:
• Baûo trì nhaø ôû ñeå khoâng vi phaïm caùc boä luaät cuûa tieåu 

bang vaø ñòa phöông vaø gaây nguy hieåm cho söùc khoûe 
vaø söï an toaøn cuûa ngöôøi thueâ.

• Baûo trì caùc boä phaän kieán truùc nhö maùi nhaø, saøn nhaø vaø 
oáng khoùi trong tình traïng toát.

• Baûo trì nhaø ôû trong tình traïng töông ñoái kín ñaùo ñeå 
möa gioù khoâng loït vaøo.

• Cung caáp töông ñoái ñaày ñuû oå khoùa vaø chìa khoùa.
• Cung caáp nhöõng tieän nghi caàn thieát ñeå söôûi aám, cung 

caáp ñieän, nöôùc noùng vaø nöôùc laïnh.
• Cung caáp thuøng raùc vaø sắp xếp việc thu gom raùc, ngoaïi 

tröø trong nhöõng caên ñôn gia.
• Giöõ gìn nhöõng khu vöïc chung, chaúng haïn nhö haønh 

lang, caàu thang vaø phoøng hoäi hoïp, töông ñoái saïch seõ 
vaø khoâng coù nhöõng ñoà vaät nguy hieåm.

• Kieåm soaùt caùc loaøi gaây haïi tröôùc khi ngöôøi thueâ doïn 
vaøo. Chuû nhaø phaûi tieáp tuïc kieåm soaùt tình traïng ñaày 
traøn saâu boï ngoaïi tröø trong nhöõng caên ñôn gia, hoaëc 
khi tình traïng ñaày traøn saâu boï laø do ngöôøi thueâ gaây ra.

• Söûa chöõa ñeå duy trì căn nhà trong tình traïng gioáng nhö 
khi ngöôøi thueâ doïn vaøo—ngoaïi tröø tröôøng hôïp hö haïi 
vaø hao moøn thoâng thöôøng.
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• Duy trì caùc heä thoáng ñieän, oáng nöôùc vaø söôûi trong tình 
traïng toát, vaø baûo trì nhöõng maùy moùc gia duïng ñöôïc 
cung caáp trong nhaø cho thueâ.

• Cho ngöôøi thueâ bieát teân hoï vaø ñòa chæ cuûa chuû nhaø 
hoaëc ñaïi dieän cuûa chuû nhaø.

• Cung caáp nöôùc noùng theo ñoøi hoûi hôïp lyù cuûa ngöôøi thueâ.
• Göûi thö thoâng baùo veà thoâng tin baûo veä vaø an toaøn 

choáng hoûa hoaïn vaø baûo ñaûm raèng caên hoä ñoù ñöôïc 
trang bò caùc thiết bị baùo ñoäng khoùi vaãn ñang coøn 
hoaït ñoäng toát khi moät ngöôøi thueâ nhaø môùi chuyeån tôùi 
(Ngöôøi thueâ nhaø coù traùch nhieäm baûo trì thiết bị baùo 
ñoäng khoùi.) Tröø caùc tröôøng hôïp laø caên nhaø daønh cho 
moät gia ñình, thoâng baùo noùi treân phaûi cho ngöôøi thueâ 
nhaø bieát caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa thiết bị baùo ñoäng 
khoùi vaø heä thoáng phun nöôùc vaø/hoaëc baùo ñoäng hoûa 
hoaïn cuûa toøa nhaø, quy ñònh veà vieäc huùt thuoác laù, vaø 
caùc keá hoaïch thoâng baùo trong tröôøng hôïp khaån caáp, sô 
taùn vaø chuyeån ñi nôi khaùc, neáu coù. Caùc caên hoä daønh 
cho nhieàu gia ñình coù theå cung caáp thoâng baùo naøy 
döôùi daïng danh saùch lieät keâ nhöõng muïc caàn kieåm tra, 
trong ñoù coù trình baøy veà vaán ñeà an toaøn choáng hoûa 
hoaïn vaø caùc thieát bò baûo veä cuûa toøa nhaø cuõng nhö sô 
ñoà caùc loái thoaùt hieåm trong tröôøng hôïp khaån caáp cuûa 
toøa nhaø ñoù.

• Cung caáp cho nhöõng ngöôøi thueâ nhaø thoâng tin maø 
Department of Health (Sở Y tế) cung caáp hoaëc chaáp 
thuaän veà caùc moái nguy hieåm lieân quan tôùi söùc khoûe 
do tình traïng naám moác trong nhaø, trong ñoù bao goàm 
caû caùch thöùc kieåm soaùt söï phaùt trieån cuûa naám moác ñeå 
giaûm thieåu caùc nguy cô ñoái vôùi söùc khoûe khi ngöôøi 
thueâ nhaø môùi chuyeån tôùi. Chủ nhà coù theå göûi thö 
thoâng baùo rieâng cho töøng ngöôøi thueâ nhaø, hoaëc coù 
theå nieâm yeát thoâng baùo naøy taïi moät nôi coâng coäng deã 
nhìn thaáy trong khu vöïc toøa nhaø ñoù. Quyù vò coù theå laáy 
thoâng tin naøy taïi www.doh.wa.gov/ehp/ts/IAQ/mold-
notification.htm.

• Ñieàu tra xem ngöôøi thueâ coù hoaït ñoäng lieân quan ñeán 
baêng ñaûng hay khoâng khi coù moät ngöôøi thueâ khaùc baùo 
cho chuû nhaø bieát veà hoaït ñoäng lieân quan ñeán baêng 
ñaûng ñoù baèng caùch göûi moät thö thoâng baùo vaø yeâu caàu 
ñieàu tra ñeán cho chuû nhaø. [RCW 59.18.180]

• Cung cấp các thiết bị báo khí carbon monoxide.

TRAÙCH NHIEÄM CUÛA NGÖÔØI THUEÂ  
[RCW 59.18.130]
Ngöôøi thueâ caàn phaûi:
• Ñoùng tieàn thueâ, vaø baát cöù nhöõng chi phí tiện ích sinh 

hoạt naøo khaùc ñaõ ñoàng yù.
• Tuaân thủ nhöõng ñieàu kieän veà luaät leä cuûa thaønh phoá, 

haït hoaëc tieåu bang.
• Duy trì nhaø thueâ saïch seõ vaø veä sinh.
• Ñoå raùc ñuùng caùch
• Traû tieàn xoâng khoùi dieät truøng do ngöôøi thueâ gaây ra
• Söû duïng caùc heä thoáng oáng nöôùc, ñieän vaø söôûi ñuùng möùc
• Khoâng coá tình hoaëc baát caån gaây hư hỏng cho căn nhà
• Khoâng laøm cho "pheá thaûi" (thieät haïi ñaùng keå cho caên 

nhaø) hoaëc gaây "phieàn nhieãu" (ngaên trôû ñaùng keå cho 
nhöõng ngöôøi thueâ khaùc cuøng soáng trong caên nhaø).

• Bảo trì các thiết bị báo động khói và khí carbon 

monoxide kể cả thay pin.
• Khoâng ñöôïc coù haønh ñoäng trong nhaø gaây nguy hieåm 

keà caän cho söï an toaøn veà thaân theå cuûa nhöõng ngöôøi 
khaùc trong nhaø vaø bao goàm vieäc haønh hung ngöôøi 
khaùc hoaëc söû duïng baát hôïp phaùp suùng oáng hoaëc vuõ khí 
nguy hieåm khaùc vaø dẫn đến việc bò baét giam. [RCW 
59.18.352]

• Khi doïn ra, phaûi phuïc hoài choã ôû trôû laïi tình traïng 
gioáng nhö khi ngöôøi thueâ doïn vaøo, ngoaïi tröø tröôøng 
hôïp hö haïi vaø hao moøn thoâng thöôøng.

HAØNH VI ÑE DOÏA CUÛA NGÖÔØI THUEÂ HOAËC 
CHUÛ NHAØ [RCW 59.18.352 & 354]
Neáu moät ngöôøi thueâ ñe doïa moät ngöôøi thueâ khaùc baèng 
suùng oáng hoaëc moät vuõ khí nguy hieåm khaùc, vaø ngöôøi thueâ 
coù haønh ñoäng ñe doïa ñoù bò baét giam vì toäi ñe doïa, chuû nhaø 
coù theå chaám döùt tình traïng thueâ möôùn cuûa ngöôøi thueâ vi 
phaïm ñoù (maëc duø chuû nhaø khoâng baét buoäc phaûi aùp duïng 
bieän phaùp naøy). Neáu chuû nhaø khoâng noäp ñôn kieän veà toäi 
caàm giöõ baát hôïp phaùp, ngöôøi thueâ bò ñe doïa coù theå quyeát 
ñònh göûi thö thoâng baùo vaø doïn ra maø không phải chịu thêm 
ràng buộc theo hôïp ñoàng thueâ nhaø hieän thôøi. Neáu chuû nhaø 
ñe doïa moät ngöôøi thueâ trong nhöõng hoaøn caûnh töông töï 
nhö vaäy, ngöôøi thueâ coù theå quyeát ñònh göûi thö thoâng baùo 
vaø doïn ra. Trong caû hai tröôøng hôïp, ngöôøi thueâ bò ñe doïa 
khoâng phaûi ñoùng tieàn thueâ cho baát cöù moät ngaøy naøo sau 
ngaøy doïn ñi, vaø coù quyeàn nhaän ñöôïc tieàn hoaøn traû theo tyû 
leä cuûa baát cöù khoaœn tieàn thueâ naøo ñaõ traû tröôùc.

THAY ÑOÅI TRONG HÔÏP ÑOÀNG TÖØNG THAÙNG
Noùi chung, neáu chuû nhaø muoán thay ñoåi caùc ñieàu khoaûn 
trong hôïp ñoàng thueâ nhaø töøng thaùng, chaúng haïn nhö taêng 
tieàn thueâ hoaëc thay ñoåi luaät leä, ngöôøi thueâ phaûi ñöôïc thông 
báo bằng văn bản tröôùc ít nhaát laø 30 ngaøy. Nhöõng thay ñoåi 
naøy chæ coù theå trôû thaønh coù hieäu löïc vaøo luùc baét ñaàu cuûa 
khoaûng thôøi gian thueâ nhaø (ngaøy phaûi ñoùng tieàn thueâ). Thö 
thoâng baùo khoâng ñuû ba möôi ngaøy seõ coù hieäu löïc cho thôøi 
gian thueâ keá tieáp.
Neáu chuû nhaø muoán bieán ñoåi caên gia cö thaønh moät nhaø ôû 
chung cư, ngöôøi thueâ phaûi ñöôïc thö thoâng baùo tröôùc 120 
ngaøy. [RCW 59.18.200]

THAY ĐỔI TRONG HỢP ĐỒNG THUÊ CÓ 
THỜI HẠN CỐ ĐỊNH
Trong moät hôïp ñoàng thueâ daøi haïn, trong ña soá tröôøng hôïp, 
khoâng ñöôïc thöïc hieän nhöõng thay ñoåi trong thôøi haïn cuûa 
hôïp ñoàng thueâ daøi haïn tröø khi caû hai beân chuû nhaø vaø ngöôøi 
thueâ ñeàu ñoàng yù veà thay ñoåi ñöôïc ñeà nghò ñoù.
Neáu baùn nhaø. Vieäc baùn nhaø khoâng töï ñoäng chaám döùt vieäc 
thueâ nhaøø. Khi caên nhaø thueâ ñöôïc baùn ñi, ngöôøi thueâ phaûi 
ñöôïc thoâng baùo veà teân hoï vaø ñòa chæ cuûa chuû nhaân môùi, 
baèng thö baûo ñaûm, hoaëc baèng moät thoâng baùo thay ñoåi ñöôïc 
nieâm yeát trong nhaø. Taát caû moïi khoaûn tieàn coïc ñaõ traû cho 
chuû tröôùc phaûi ñöôïc chuyeån cho chuû môùi, ngöôøi naøy phaûi 
boû nhöõng soá tieàn naøy vaøo moät tài khoản tín thác hoaëc taøi 
chaùnh trung gian. Chuû môùi phaûi thoâng baùo ngay cho nhöõng 
ngöôøi thueâ veà nôi löu giöõ tieàn đặt cọc.
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CÁCH GIẢI QUYẾT NHỮNG CHỖ CẦN SỬA 
CHỮA TRONG NHÀ
Ngöôøi thueâ phaûi ñoùng tieàn thueâ ñuùng haïn keå caû moïi chi 
phí tieän ích maø ngöôøi thueâ ñaõ ñoàng yù traû trong hôïp ñoàng 
thueâ nhaø thì môùi ñöôïc quyeàn söû duïng caùc giaûi phaùp theo 
luaät ñònh, chaúng haïn nhö caùc choïn löïa veà vaán ñeà söûa chöõa. 
[RCW 59.18.080]

Phaûi Göûi Thö Thoâng Baùo [RCW 59.18.070] Khi moät choã 
naøo ñoù trong caên hoä thueâ möôùn caàn ñöôïc söûa chöõa, thöù 
nhaát laø ngöôøi thueâ phaûi göûi thö thoâng baùo veà vaán ñeà ñoù 
cho Chuû Nhaø hoaëc ngöôøi thu tieàn thueâ nhaø.

Thö thoâng baùo phaûi bao goàm ñòa chæ vaø soá chung cö cuûa 
caên hoä thueâ möôùn; teân cuûa chuû nhaø, neáu bieát; vaø phaàn 
trình baøy veà vaán ñeà. Sau khi ñaõ göûi thö thoâng baùo, ngöôøi 
thueâ phaûi chôø moät khoaûng thôøi gian caàn thieát ñeå chuû nhaø 
baét ñaàu söûa chöõa. Nhöõng tröôøng hôïp caàn thôøi gian chôø ñôïi 
laø: 24 tieáng ñoàng hoà ñoái vôùi tình traïng khoâng coù nöôùc noùng 
hoaëc nöôùc laïnh, söôûi, hoaëc ñieän, hoaëc moät tình traïng saép 
söûa nguy hieåm ñeán tính maïng; 72 tieáng ñoàng hoà ñoái vôùi 
vieäc söûa chöõa tuû laïnh, beáp vaø loø, hoaëc moät ñoà ñaïc coá ñònh 
veà oáng nöôùc do chuû nhaø cung caáp; möôøi ngaøy ñoái vôùi taát 
caû nhöõng söûa chöõa khaùc.

Những Lựa Chọn của Người Thuê Nhà [RCW 59.18.090] 
Neáu vieäc söûa chöõa khoâng khôûi söï trong khoaûng thôøi gian 
caàn thieát vaø neáu ngöôøi thueâ ñoùng tieàn thueâ nhaø vaø các tiện 
ích sinh hoạt ñuùng kyø haïn, nhöõng choïn löïa sau ñaây coù theå 
ñöôïc söû duïng:

1)  Ngöôøi thueâ coù theå göûi thö thoâng baùo cho chuû nhaø vaø 
doïn ra ngay. Ngöôøi thueâ coù quyeàn ñöôïc hoaøn traû tieàn 
thueâ theo tyû leä, cuõng nhö nhöõng khoaûn tieàn coïc maø 
thoâng thöôøng hoï seõ ñöôïc hoaøn traû.

2)  Thuû tuïc toá tuïng vaø trung gian hoøa giaûi coù theå ñöôïc söû 
duïng ñeå giaûi quyeát tranh chaáp.

3)  Ngöôøi thueâ coù theå möôùn moät ngöôøi naøo ñoù ñeå söûa 
chöõa. Trong nhieàu tröôøng hôïp ngöôøi thueâ coù theå cho 
ngöôøi söûa vaø tröø phí toån vaøo tieàn thueâ nhaø. [RCW 
59.18.100] (Khoâng ñöôïc duøng thuû tuïc naøy ñeå eùp buoäc 
chuû nhaø cung caáp ñaày ñuû thuøng raùc.)

 Moät Löu YÙ Quan Troïng: Neáu vieäc söûa chöõa thuoäc 
loaïi coù theå chôø 10 ngaøy, ngöôøi thueâ khoâng ñöôïc kyù 
hôïp ñoàng ñeå nhôø ngöôøi söûa chöõa cho ñeán khi ñuû möôøi 
ngaøy sau khi chuû nhaø nhaän ñöôïc thö thoâng baùo, hoaëc 
naêm ngaøy sau khi chuû nhaø nhaän ñöôïc öôùc tính veà phí 
toån, baát luaän tröôøng hôïp naøo ñeán sau.

 Muoán söû duïng thuû tuïc naøy ngöôøi thueâ phaûi: Nộp bản 
ước tính chi phí có thiện chí töø moät ngöôøi thôï coù giaáy 
pheùp hoaëc coù ghi danh ñeå haønh ngheà, cho chuû nhaø, 
neáu caàn coù moät ngöôøi nhö vaäy. Sau thôøi gian chôø ñôïi, 
ngöôøi thueâ coù theå kyù hôïp ñoàng vôùi ngöôøi ñaáu thaàu 
thaáp nhaát ñeå thöïc hieän vieäc söûa chöõa.

 Sau khi ñaõ söûa xong, ngöôøi thueâ traû tieàn cho ngöôøi 
thôï ñoù vaø tröø phí toån vaøo tieàn thueâ nhaø. Chuû nhaø phaûi 
ñöôïc cô hoäi kieåm tra choã söûa. Phí toån cuûa moãi choã söûa 
chöõa khoâng ñöôïc cao hôn moät thaùng tieàn thueâ; toång 
phí khoâng ñöôïc cao hôn hai thaùng tieàn thueâ trong thôøi 
gian thueâ 12 thaùng.

 Neáu caàn phaûi thöïc hieän moät söûa chöõa lôùn aûnh höôûng 
ñeán moät soá ngöôøi thueâ, nhöõng ngöôøi thueâ coù theå keát 
hôïp laïi vôùi nhau, theo ñuùng thuû tuïc, vaø thöïc hieän vieäc 
söûa chöõa ñoù. Roài moãi ngöôøi coù theå tröø moät phaàn phí 

toån vaøo tieàn thueâ nhaø cuûa hoï.
4)  Ngöôøi thueâ coù theå söûa chöõa vaø tröø chi phí vaøo tieàn 

thueâ nhaø, neáu vieäc söûa chöõa khoâng ñoøi hoûi phaûi coù 
moät ngöôøi thôï coù giaáy pheùp hoaëc ghi danh ñeå haønh 
ngheà. Theo ñuùng thuû tuïc gioáng nhö trong phaàn (2) ôû 
treân. Tuy nhieân, giôùi haïn phí toån laø moät nöûa soá tieàn 
thueâ nhaø trong moät thaùng.

5)  Tieàn thueâ ñöôïc giao cho moät cô quan Taøi Chaùnh 
Trung Gian – Sau khi ñaõ göûi thö thoâng baùo veà nhöõng 
tình traïng hö hoûng, vaø sau khi coù chöùng nhaän thích hôïp 
cuûa chính phuû veà choã hö hoûng ñoù, vaø thôøi gian chôø ñôïi 
ñaõ qua, keá ñoù ngöôøi thueâ coù theå boû tieàn thueâ nhaø haøng 
thaùng cuûa hoï vaøo moät tài khoản taøi chaùnh trung gian. 
Nên tham vấn với luật sư trước khi tiến hành hành động 
này.

NHÖÕNG HAØNH ÑOÄNG BAÁT HÔÏP PHAÙP CUÛA  
CHUÛ NHAØ 
Khoùa Cöûa. [RCW 59.18.290] Luaät phaùp caám chuû nhaø 
khoâng ñöôïc thay ñoåi oå khoùa, theâm khoùa môùi, hoaëc laøm 
moät caùch naøo khaùc ñeå ngöôøi thueâ khoâng söû duïng ñöôïc 
oå khoùa vaø chìa khoùa bình thöôøng. Cho duø ngöôøi thueâ coù 
ñoùng tieàn thueâ nhaø chaäm treã, haønh ñoäng khoùa cöûa nhö vaäy 
laø baát hôïp phaùp.

Ngöôøi thueâ naøo bò khoùa cöûa coù theå noäp ñôn kieän ñeå vaøo 
nhaø trôû laïi. Moät soá chính quyeàn ñòa phöông cuõng coù nhöõng 
ñaïo luaät caám khoùa cöûa vaø coù theå giuùp ngöôøi thueâ naøo ñaõ 
bò khoùa cöûa nhaø thueâ. Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc 
vôùi chính quyeàn cuûa thaønh phoá hoaëc haït cuûa quyù vò.

Cuùp ñieän nöôùc. [RCW 59.18.300] Chuû nhaø khoâng ñöôïc 
cuùp ñieän nöôùc vì ngöôøi thueâ ñoùng tieàn thueâ treã, hoaëc eùp 
buoäc ngöôøi thueâ phaûi doïn ra. Chuû nhaø chæ coù theå cuùp ñieän 
nöôùc ñeå söûa chöõa, vaø chæ trong moät khoaûng thôøi gian vöøa 
phaûi maø thoâi. Neáu chuû nhaø coá tình khoâng ñoùng tieàn ñieän 
nöôùc ñeå dòch vuï naøy bò cuùp, thì laøm nhö vaäy coù theå bò xem 
laø cuùp ñieän nöôùc baát hôïp phaùp. Neáu chuû nhaø cuùp ñieän 
nöôùc, ngöôøi thueâ tröôùc tieân neân phoái kieåm vôùi coâng ty 
ñieän nöôùc xem hoï coù phuïc hoài dòch vuï ñöôïc khoâng. Neáu 
vieäc cuùp ñieän nöôùc coù veû baát hôïp phaùp, ngöôøi thueâ coù theå 
noäp ñôn kieän. Neáu ngöôøi thueâ thaéng kieän, quan toøa coù theå 
boài thöôøng cho ngöôøi thueâ toái ña laø $100 moãi ngaøy cho 
thôøi gian bò cuùp ñieän nöôùc, cuõng nhö phí luật sư.

Tòch thu taøi saûn cuûa ngöôøi thueâ. [RCW 59.18.310] Luaät 
phaùp chæ cho pheùp chuû nhaø tòch thu taøi saûn cuûa ngöôøi thueâ 
trong tröôøng hôïp boû maëc. Moät ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng 
thueâ nhaø cho pheùp chuû nhaø tòch thu taøi saûn cuûa ngöôøi thueâ 
trong nhöõng tröôøng hôïp khaùc laø baát hôïp leä. Neáu chuû nhaø 
tòch thu taøi saûn cuûa ngöôøi thueâ moät caùch baát hôïp phaùp, 
tröôùc tieân ngöôøi thueâ neân lieân laïc vôùi chuû nhaø. Neáu khoâng 
lieân laïc ñöôïc, coù theå thoâng baùo vôùi caûnh saùt. Neáu chuû nhaø 
khoâng traû laïi taøi saûn sau khi ñaõ nhaän ñöôïc thö yeâu caàu, toøa 
aùn coù theå ra leänh baét chuû nhaø phaûi traû cho ngöôøi thueâ toái 
ña $100 cho moãi ngaøy löu giöõ taøi saûn ñoù – toång soá tieàn leân 
ñeán laø $1,000. [RCW 59.18.230(4)]

Cho thueâ nhaø bò caám. [RCW 59.18.085] Chuû nhaø khoâng 
ñöôïc cho thueâ nhöõng caên gia cö bò caám hoaëc khoâng ñöôïc 
luaät cho pheùp söû duïng vì nhöõng vuï vi phaïm luaät leä hieän 
chöa ñöôïc söûa ñoåi. Chuû nhaø coù theå bò phaït ba thaùng tieàn 
nhaø hoaëc thieät haïi gaáp ba laàn, baát luaän tröôøng hôïp naøo 
nhieàu hôn, cuõng nhö caùc phí toån vaø phí luật sư vì coá tình 
cho thueâ nhaø ñoù.
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Thoâng Baùo Thích Hôïp veà vieäc Chuyeån Ñi Nôi Khaùc cho 
caùc Hôïp Ñoàng Thueâ Nhaø Theo Töøng Thaùng—Loaïi Tröø 
Quaân Nhaân. Coù theå chaám döùt hôïp ñoàng thueâ nhaø theo 
töøng thaùng với thông báo bằng văn bản ít hơn 20 ngaøy neáu 
ngöôøi thueâ nhaø laø quaân nhaân (keå caû quaân döï bò hoaëc veä 
binh quoác gia), neáu ngöôøi thueâ nhaø nhaän ñöôïc leänh thuyeân 
chuyeån coâng taùc hoaëc ñieàu vaän neân khoâng theå thoâng baùo 
tröôùc 20 ngaøy. Trong caùc tröôøng hôïp naøy, vợ/chồng hoaëc 
ngöôøi phuï thuoäc cuûa ngöôøi thueâ nhaø ñoù cuõng coù theå chaám 
döùt hôïp ñoàng thueâ nhaø. [RCW 59.18.200]

Bảo vệ Nạn nhân. Moät ngöôøi thueâ nhaø ñaõ göûi thö thoâng 
baùo cho chủ nhà veà vieäc oâng ta hoaëc baø ta hoaëc moät thaønh 
vieân trong gia ñình laø naïn nhaân bò baïo haønh trong gia ñình, 
bò haõm hieáp hoaëc saên ñuoåi, coù theå chaám döùt ngay hôïp 
ñoàng thueâ nhaø khi leänh baûo veä coù giaù trò ñaõ bò vi phaïm 
hoaëc ngöôøi thueâ nhaø ñaõ thoâng baùo cho caùc vieân chöùc thi 
haønh luaät phaùp thích hôïp veà haønh ñoäng vi phaïm ñoù.  Phaûi 
cung caáp moät baûn sao cuûa leänh naøy cho gia chuû.  Ngöôøi 
thueâ nhaø phaûi chaám döùt hôïp ñoàng thueâ nhaø trong voøng 90 
ngaøy keå töø khi xaûy ra haønh ñoäng hoaëc söï kieän daãn ñeán 
leänh baûo veä hoaëc baùo caùo cho cô quan thi haønh luaät phaùp 
thích hôïp.  [RCW 59.18.570-585]

TRAÛ LAÏI TIEÀN COÏC ĐẶT [RCW 59.18.280]
Sau khi người thuê đã dọn ra, chủ nhà có 21 ngày để trả lại 
khoản tiền đặt cọc, hoặc trao cho người thuê một văn bản 
giải thích tại sao tất cả hoặc một phần số tiền đó bị giữ lại. 
Người thuê nên để lại cho chủ nhà địa chỉ chuyển thư khi 
dọn ra.

Căn nhà cho thuê phải được phục hồi trở lại tình trạng giống 
như khi người thuê dọn vào, ngoại trừ những chỗ hư hại và 
hao mòn thông thường. Không được dùng tiền đặt cọc để 
trang trải cho những chỗ hư hại và hao mòn thông thường; 
hoặc thiệt hại đã có sẵn khi người thuê dọn vào.

Chủ nhà tuân thủ đúng theo luật pháp nếu gửi số tiền phải 
trả, bản tuyên bố, hoặc cả hai, vào thùng thư của Bưu Điện 
Hoa Kỳ với bưu phí Hạng Nhất, trong vòng 21 ngày. Nếu 
người thuê kiện chủ nhà ra tòa, và tòa phán quyết rằng chủ 
nhà cố tình không đưa bản tuyên bố hoặc trả tiền, tòa có thể 
phán quyết phải bồi thường cho người thuê đến gấp đôi số 
tiền đặt cọc.

TRUÏC XUAÁT
Vì khoâng ñoùng tieàn thueâ. Neáu ngöôøi thueâ ñoùng tieàn thueâ 
treã ngay caû moät ngaøy, chuû nhaø coù theå göûi moät thö thoâng 
baùo tröôùc ba ngaøy baét phaûi ñoùng tieàn hoaëc doïn ra. Neáu 
ngöôøi thueâ traû taát caû tieàn thueâ trong voøng ba ngaøy, chuû nhaø 
phaûi chaáp nhaän vaø khoâng ñöôïc truïc xuaát ngöôøi thueâ. Chuû 
nhaø khoâng baét buoäc phaûi nhaän moät phaàn cuœa soá tieàn thueâ 
nhaø.

Nhöõng haønh ñoäng traû thuø. [RCW 59.18.240 -.250] Neáu 
ngöôøi thueâ söû duïng quyeàn haïn theo luaät phaùp, chaúng haïn 
nhö khieáu naïi vôùi moät cô quan thaåm quyeàn cuûa chính phuû 
hoaëc tröø tieàn thueâ ñeå söûa chöõa, luaät phaùp caám chuû nhaø 
khoâng ñöôïc traû thuø. Nhöõng thí duï veà haønh ñoäng traû thuø laø 
taêng tieàn thueâ, caét giaûm caùc dòch vuï ñöôïc cung caáp cho 
ngöôøi thueâ, hoaëc truïc xuaát ngöôøi thueâ. Luaät phaùp giaû ñònh 
sô khôûi raèng ñaây laø nhöõng haønh ñoäng traû thuø neáu xaûy ra 
trong voøng 90 ngaøy sau khi ngöôøi thueâ haønh ñoäng nhö vaäy, 
tröø khi ngöôøi thueâ vi phaïm luaät baèng moät caùch naøo ñoù khi 
tieáp nhaän söï thay ñoåi. Neáu vaán ñeà ñöôïc ñöa ra toøa vaø quan 
toøa phaùn quyeát cho ngöôøi thueâ thaéng kieän, chuû nhaø coù 
theå baét buoäc phaûi ruùt laïi haønh ñoäng traû thuø, cuõng nhö boài 
thöôøng baát cöù thieät haïi naøo gaây ra cho ngöôøi thueâ vaø traû 
luaät sö phí cho ngöôøi thueâ.

CHAÁM DÖÙT HÔÏP ÑOÀNG 
Thö Thoâng Baùo Doïn Ñi Hôïp Thöùc cho Hôïp Ñoàng Thueâ 
Daøi Haïn. Neáu ngöôøi thueâ doïn ñi khi hôïp ñoàng maõn haïn, 
trong ña soá caùc tröôøng hôïp thì khoâng caàn phaûi göûi thö 
thoâng baùo cho chuû nhaø. Tuy nhieân, neân phoái kieåm hôïp 
ñoàng ñeå bieát chaéc laø khoâng caàn moät thö thoâng baùo chính 
thöùc. Neáu ngöôøi thueâ ôû laïi laâu hôn thôøi haïn cuûa hôïp ñoàng, 
vaø chuû nhaø nhaän tieàn thueâ cho thaùng keá tieáp, thì ngöôøi 
thueâ ñöôïc xem laø thueâ theo moät hôïp ñoàng töøng thaùng.

Người thuê nào dọn đi trước khi hợp đồng mãn hạn phải 
chịu trách nhiệm đóng tiền thuê cho phần thời gian còn lại 
của hợp đồng. Tuy nhiên, chủ nhà phải cố gắng tìm người 
cho thuê lại căn gia cư đó với một giá phải chăng. Nếu chủ 
nhà không làm điều này, người thuê có thể không phải chịu 
trách nhiệm đóng tiền thuê quá một khoảng thời gian tương 
đối nào đó. [RCW 59.18.310(1)]

Thoâng Baùo Thích Hôïp veà vieäc Chuyeån Ñi ñeå Cho 
Thueâ—Tröôøng Hôïp Ngoaïi Leä Lieân Quan Tôùi Quaân 
Nhaân. Có thể chấm dứt hợp đồng cho thuê khi người thuê 
nhà là quân nhân (bao gồm cả quân đội dự bị hoặc vệ 
binh quốc gia), nếu người thuê nhà nhận được lệnh thuyên 
chuyển công tác hoặc lệnh điều vận, với điều kiện là người 
thuê nhà đó phải thông báo cho gia chủ trước ít nhất 7 ngày 
sau khi nhận được lệnh đó.  Trong các trường hợp này, vợ/
chồng hoặc người phụ thuộc của người thuê nhà cũng có thể 
chấm dứt hợp đồng thuê nhà. [RCW 59.18.220]

Thö Thoâng Baùo Doïn Ñi Hôïp Thöùc cho Hôïp Ñoàng Töøng 
Thaùng. Khi ngöôøi thueâ muoán chaám döùt hôïp ñoàng töøng 
thaùng, ngöôøi ñoù phaûi göûi thö thoâng baùo cho chuû nhaø.

Thö thoâng baùo phaûi ñeán tay ngöôøi nhaän ít nhaát laø 20 ngaøy 
tröôùc khi thôøi gian thueâ nhaø chaám döùt (ngaøy tröôùc khi phaûi 
ñoùng tieàn thueâ nhaø). Ngaøy ñöa thö thoâng baùo khoâng ñöôïc 
tính. Chuû nhaø khoâng ñöôïc ñoøi hoûi ngöôøi thueâ thoâng baùo 
sôùm hôn 20 ngaøy khi doïn ra. Khi chuû nhaø muoán ngöôøi thueâ 
töøng thaùng doïn ra, chuû nhaø caàn phaûi göûi thoâng baùo tröôùc 
20 ngaøy (chỉ bên ngoài Seattle). Neáu ngöôøi thueâ doïn ra maø 
khoâng coù thö thoâng baùo hôïp thöùc, luaät phaùp quy ñònh raèng 
ngöôøi thueâ ñoù coù traùch nhieäm ñoùng tieàn thueâ cho tröôøng 
hôïp ít hôn: 30 ngaøy tính töø ngaøy phaûi ñoùng tieàn thueâ keá 
tieáp, hoaëc 30 ngaøy tính töø ngaøy chuû nhaø bieát raèng ngöôøi 
thueâ ñaõ doïn ra. Tuy nhieân, chuû nhaø coù boån phaän phaûi coá 
gaéng tìm moät ngöôøi thueâ môùi. Neáu choã naøy ñöôïc cho thueâ 
tröôùc khi 30 ngaøy chaám döùt, ngöôøi thueâ cuõ chæ phaûi ñoùng 
tieàn cho ñeán khi ngöôøi thueâ môùi baét ñaàu ñoùng tieàn thueâ.
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Đối với việc không tuân thủ các điều khoản của hợp 
đồng thuê nhà. Nếu người thuê không tuân thủ hợp đồng 
thuê nhà (thí dụ, nuôi mèo trong khi hợp đồng quy định là 
không được phép nuôi mèo), chủ nhà có thể gửi một thư 
thông báo trước mười ngày cho biết phải tuân thủ hoặc dọn 
ra. Nếu người thuê sửa đổi tình trạng một cách thỏa đáng 
trong thời hạn đó, chủ nhà không được tiếp tục tiến trình 
trục xuất.

Đối với việc gây ra tình trạng "phế bỏ hoặc phiền 
nhiễu."  Neáu ngöôøi thueâ phaù hoaïi taøi saûn cuûa chuû nhaø, 
duøng choã ôû ñeå coù hoaït ñoäng baát hôïp phaùp keå caû nhöõng 
hoaït ñoäng lieân quan ñeán baêng ñaûng hoaëc ma tuùy, gaây thieät 
haïi cho giaù trò cuûa taøi saûn, chuû nhaø coù theå göûi moät thö 
thoâng baùo trong ba ngaøy phaûi doïn ra. Ngöôøi thueâ phaûi doïn 
ra sau khi nhaän ñöôïc thö thoâng baùo loaïi naøy. Khoâng coù 
quyeàn choïn löïa ñeå ôû laïi vaø chænh ñoán vaán ñeà.

Đối với các trường hợp vi phạm trong gia cư không 
được phép sử dụng ma túy và rượu. Nếu một người thuê 
nhà tham gia một chương trình cai nghiện rượu và ma túy 
tại một nơi cư ngụ không được phép sử dụng rượu và ma 
túy trong chưa tới hai năm và có dùng, sở hữu hoặc dùng 
chung ma túy hoặc rượu, chủ nhà có thể thông báo trước ba 
ngày về việc yêu cầu người thuê nhà đó phải chuyển đi. Nếu 
người thuê nhà khắc phục hành động vi phạm trong vòng 
một ngày, hợp đồng thuê nhà sẽ không chấm dứt. Nếu người 
thuê nhà không khắc phục hành động vi phạm đó trong vòng 
một ngày, người thuê nhà sẽ phải chuyển đi nơi khác và 
hợp đồng thuê nhà sẽ bị chấm dứt. Nếu người thuê nhà có 
hành vi gần như tương tự trong vòng sáu tháng, chủ nhà có 
thể thông báo trước ba ngày về việc yêu cầu người thuê nhà 
phải chuyển đi nơi khác và người thuê nhà không có quyền 
khắc phục hành động vi phạm nghiêm trọng đó.

Thông báo. Neáu muoán truy toá moät ngöôøi thueâ khoâng chòu 
doïn ra, cần phải gửi một thư thông báo chiếu theo RCW 
59.12.040. 

Neáu ngöôøi thueâ tieáp tuïc ôû trong nhaø thueâ vaø vi phaïm thoâng 
baùo phaûi doïn ñi, chuû nhaø phaûi ra toøa ñeå khôûi söï moät vuï 
kieän veà vaán ñeà ñöôïc goïi laø "caàm giöõ baát hôïp phaùp." Neáu 
toøa phaùn quyeát cho chuû nhaø thaéng kieän, caûnh saùt tröôûng 
seõ ñöôïc chæ thò truïc xuaát ngöôøi thueâ ra khoûi nhaø neáu ngöôøi 
thueâ khoâng töï ñoäng doïn ra. Caùch hôïp phaùp duy nhaát ñeå 
chuû nhaø truïc xuaát ngöôøi thueâ ra khoûi caên gia cö laø qua toøa 
aùn vaø vaên phoøng caûnh saùt tröôûng.

CHỈ ĐỊNH MỘT CÁ NHÂN HÀNH ĐỘNG THAY 
MẶT MỘT NGƯỜI THUÊ NHÀ SAU CÁI CHẾT 
CỦA NGƯỜI THUÊ NHÀ (RCW 59.18.590) 
Một người thuê nhà, người cư ngụ duy nhất trong một căn 
nhà có thể chỉ định, một cách độc lập hay theo yêu cầu của 
chủ nhà, một người thay mặt người thuê nhà thực hiện vai 
trò của mình sau cái chết của người thuê nhà. Việc chỉ định 
phải được thực hiện bằng văn bản, tách biệt khỏi bất kỳ 
thỏa thuận thuê nhà nào. Văn bản này phải có tên, địa chỉ 
gửi thư, một địa chỉ dùng để nhận các thông tin liên lạc điện 
tử, một số điện thoại của người được chỉ định, và một bản 
tuyên bố có chữ ký ủy quyền cho chủ nhà trong trường hợp 
người thuê nhà bị chết (khi người thuê nhà là người cư ngụ 
duy nhất trong căn nhà) cho phép người được chỉ định vào 
căn nhà của người thuê, đem tài sản của người thuê nhà đi, 
nhận khoản bồi hoàn phải trả cho người thuê nhà, và vứt 

bỏ tài sản của người thuê nhà theo như di nguyện và chúc 
thư cuối cùng của người thuê nhà và bất kỳ luật nào về việc 
thừa kế không có di chúc có thể áp dụng, và một tuyên bố 
rõ ràng rằng văn bản chỉ định này sẽ giữ nguyên hiệu lực 
cho đến khi nó được hủy bỏ bởi một văn bản của người thuê 
nhà hay được thay thế bởi một văn bản chỉ định mới. Quyền 
của người được chỉ định để thực hiện trách nhiệm thay cho 
người thuê nhà đã chết sẽ kết thúc khi có người được chỉ 
định làm đại diện cho tài sản của người thuê nhà đã chết hay 
khi xác định được một người thừa kế hợp pháp của người 
thuê nhà đã chết theo luật.

BỎ MẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC KHÔNG TRẢ 
TIỀN THUÊ NHÀ (RCW 59.18.310, 59.18.312)
Tình traïng boû maëc xaûy ra khi ngöôøi thueâ vöøa khoâng ñoùng 
tieàn thueâ vöøa baøy toû roõ raøng baèng lôøi noùi vaø haønh ñoäng yù 
ñònh khoâng tieáp tuïc ôû trong nhaø thueâ nöõa.

Khi nhaø thueâ bò boû maëc, chuû nhaø coù theå vaøo caên gia cö naøy 
vaø laáy ñi baát cöù taøi saûn naøo bò boû maëc. Taøi saûn naøy phaûi 
ñöôïc caát giöõ ôû moät nôi töông ñoái an ninh. Moät thö thoâng 
baùo seõ ñöôïc göûi cho ngöôøi thueâ cho bieát taøi saûn hieän ñang 
ñöôïc caát giöõ ôû ñaâu vaø khi naøo seõ ñöôïc baùn ñi. Neáu chuû 
nhaø khoâng coù ñòa chæ môùi cuûa ngöôøi thueâ, thö thoâng baùo 
phaûi ñöôïc göûi ñeán ñòa chæ nhaø thueâ, ñeå coù theå ñöôïc Böu 
Ñieän Hoa Kyø chuyeån ñi.

Thôøi gian chuû nhaø phaûi ñôïi tröôùc khi baùn taøi saûn boû maëc 
tuøy thuoäc vaøo giaù trò cuûa nhöõng ñoà vaät ñoù. Neáu toång giaù trò 
taøi saûn döôùi $250, chuû nhaø phaûi göûi thö thoâng baùo veà vieäc 
baùn ñoù cho ngöôøi thueâ vaø sau ñoù chôø ñôïi bẩy (7) ngaøy. 
Phaûi ñôïi boán möôi laêm (45) ngaøy sau khi chuû nhaø göûi thö 
thoâng baùo veà tình traïng boû maëc thì môùi ñöôïc baùn nhöõng 
hình aûnh, vaät kyû nieäm cuûa gia ñình, vaø nhöõng giaáy tôø caù 
nhaân.

Neáu toång giaù trò taøi saûn nhieàu hôn $250, chuû nhaø phaûi göûi 
moät thö thoâng baùo veà vieäc baùn ñoù cho ngöôøi thueâ vaø sau 
ñoù chôø ñôïi bốn mươi năm (45) ngaøy. Caùc giaáy tôø caù nhaân, 
hình aûnh vaø vaät kyû nieäm cuûa gia ñình coù theå ñöôïc baùn 
cuøng luùc nhö nhöõng taøi saûn khaùc.

Tieàn thu ñöôïc sau khi baùn taøi saûn ñoù ñöôïc duøng ñeå trang 
traûi cho soá tieàn maéc nôï chuû nhaø, chaúng haïn nhö tieàn thueâ 
coøn thieáu vaø chi phí caát giöõ vaø baùn caùc ñoà vaät naøy. Neáu 
coøn laïi soá tieàn naøo, chuû nhaø phaûi giöõ laïi cho ngöôøi thueâ 
trong một (1) naêm. Neáu khoâng coù ngöôøi ñoøi laïi trong 
khoaûng thôøi gian ñoù, thì moùn tieàn seõ thuoäc veà chuû nhaø.

Neáu chuû nhaø tòch thu taøi saûn cuûa ngöôøi thueâ vaø sau naøy toøa 
aùn xaùc ñònh raèng khoâng coù tình traïng boû maëc, chuû nhaø coù 
theå bò ra leänh phaûi boài thöôøng cho ngöôøi thueâ vì maát cuûa, 
cuõng nhö traû aùn phí vaø luaät sö phí.

Quy trình này không áp dụng cho việc xử lý tài sản của một 
người thuê nhà đã chết. Tham khảo phần “Bỏ Mặc Liên 
Quan Đến Cái Chết của một Người Thuê Nhà” ở phần dưới.
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SÖÏ BOÛ MAËC LIEÂN QUAN ÑEÁN TRUÏC XUAÁT 
[RCW 59.18.312]
Khi người thuê đã nhận được giấy bồi thường khi thực hiện 
trục xuất, người thuê sẽ nhận được thông báo bằng văn bản 
về trách nhiệm của chủ nhà trong việc cất giữ tài sản bị bỏ 
lại của người thuê sau khi căn nhà đó bị bỏ trống. Người 
thuê sẽ được cung cấp một mẫu đơn yêu cầu chủ nhà cất giữ 
tài sản của người thuê.

Chủ nhà buộc phải cất giữ tài sản của người thuê nếu người 
thuê có yêu cầu bằng văn bản yêu cầu cất giữ trong vòng ba 
(3) ngày sau khi nhận được giấy bồi thường hoặc nếu chủ 
nhà biết rằng người thuê là một người khuyết tật nên không 
thể yêu cầu bằng văn bản và người thuê không phản đối việc 
cất giữ. Yêu cầu cất giữ bằng văn bản có thể được gửi trực 
tiếp, hoặc qua đường bưu điện hoặc fax đến cho chủ nhà ở 
địa chỉ hoặc số fax ghi ở trên mẫu đơn yêu cầu do chủ nhà 
cung cấp.

Sau khi Giấy Bồi Thường đã được xử lý, chủ nhà có thể vào 
căn nhà và lấy bất kỳ tư trang nào còn lại của người thuê. 
Nếu không có yêu cầu bằng văn bản của người thuê, chủ 
nhà có thể chọn cách cất giữ tài sản của người thuê hoặc ký 
gửi tài sản của người thuê ở tổ chức nhận ký gửi tài sản gần 
nhất. Nếu chủ nhà chọn cách cất giữ tài sản của người thuê, 
bất kể có được yêu cầu hay không, thì tài sản đó không được 
trả lại cho người thuê đến khi người thuê thanh toán các chi 
phí thực tế và hợp lý của việc di dời và cất giữ, bất kể chi 
phí nào thấp hơn trong vòng ba mươi (30) ngày.

Nếu tổng giá trị tài sản lớn hơn $250, chủ nhà phải thông 
báo cho người thuê về việc sắp bán bằng thư phát trực tiếp 
hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ mới nhất được biết 
của người thuê. Sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông 
báo, chủ nhà có thể bán tài sản đó, kể cả các giấy tờ cá nhân, 
hình ảnh gia đình, và quà tặng và vứt bỏ bất kỳ tài sản nào 
không bán được.

Nếu tổng giá trị tài sản là $250 hoặc ít hơn, chủ nhà phải 
thông báo cho người thuê về việc sắp bán bằng thư phát trực 
tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ mới nhất được 
biết của người thuê. Sau bảy (7) ngày kể từ ngày thông báo, 
chủ nhà có thể bán hoặc vứt bỏ tài sản đó, trừ các giấy tờ cá 
nhân, hình ảnh gia đình, và quà tặng.

Số tiền có được từ việc bán tài sản đó có thể được tính vào 
bất kỳ khoản tiền nào nợ chủ nhà đối với các chi phí có thực 
và hợp lý trong việc di dời và lưu giữ tài sản, bất kể chi phí 
nào thấp hơn. Các chi phí đó không thể vượt quá chi phí 
thực hoặc hợp lý của việc di dời và cất giữ, bất kể chi phí 
nào thấp hơn. Nếu có những khoản tiền dư ra, chủ nhà phải 
giữ lại cho người thuê trong một (1) năm. Nếu người thuê 
không có yêu cầu lấy lại số tiền dư ra trong một (1) năm, 
thì số dư được xem là tài sản bị bỏ mặc và được ký gửi ở 
Washington State Department of Revenue (Sở Thuế Vụ 
Tiểu Bang Washington)

Tham khảo RCW 59.18.312.  

BỎ MẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁI CHẾT CỦA 
MỘT NGƯỜI THUÊ NHÀ (RCW 59.18.595)

Khi một chủ nhà biết về cái chết của một người thuê nhà 
là người cư ngụ duy nhất trong một căn nhà, chủ nhà phải 
nhanh chóng gửi qua đường bưu điện hay trực tiếp gửi một 
thông báo bằng văn bản cho bất kỳ người đại diện cá nhân, 
người được chỉ định, người liên lạc trong trường hợp khẩn 
cấp, hay người thừa kế nào đã biết của người thuê nhà. Bản 
thông báo phải có tên của người thuê nhà đã chết và địa chỉ 
của căn nhà, ngày chết gần chính xác của người thuê nhà, số 
tiền thuê nhà hàng tháng và ngày số tiền này đã được thanh 
toán. Thông báo phải có một tuyên bố rằng hợp đồng thuê 
nhà sẽ chấm dứt sau 15 ngày kể từ ngày bản thông báo được 
gửi qua đường bưu điện hay được gửi trực tiếp, hay ngày 
cuối mà tiền thuê nhà đã được thanh toán để thuê nhà đến 
hết ngày đó, tùy ngày nào đến sau, trừ khi trong giai đoạn 
15 ngày này, một đại diện của người thuê nhà thỏa thuận 
với chủ nhà trả tiền thuê nhà trước không quá 60 ngày kể từ 
ngày người thuê nhà qua đời để thu xếp chuyển tài sản của 
người thuê nhà đã chết đi, và hợp đồng thuê nhà sẽ kết thúc 
sau giai đoạn mà tiền thuê nhà đã được thanh toán. Thông 
báo cũng phải có một tuyên bố rằng nếu không chuyển tài 
sản của người thuê nhà đi trước khi hợp đồng thuê nhà bị 
chấm dứt hay kết thúc thì chủ nhà sẽ được phép vào trong 
căn nhà và thu giữ bất kỳ tài sản nào được tìm thấy tại căn 
nhà, cất tài sản đó tại một nơi an toàn hợp lý, và yêu cầu 
thanh toán chi phí thực tế phát sinh hay chi phí hợp lý, tùy 
khoản nào thấp hơn, cho việc chuyển và lưu kho tài sản đó, 
và rằng sau khi đã có thông báo hợp lý, bán hay vứt bỏ  tài 
sản theo quy định của pháp luật. Một bản sao của bản chỉ 
định bất kỳ một người nào hành động thay mặt cho người 
thuê nhà đã chết phải được đính kèm với thông báo.

Chủ nhà phải chuyển giao quyền nắm giữ tài sản của người 
thuê nhà cho một đại diện của người thuê nhà sau khi nhận 
được yêu cầu bằng văn bản, nếu văn bản này được gửi trước 
ngày hợp đồng thuê nhà bị chấm dứt hay kết thúc, hay bất 
kỳ ngày nào khác được các bên đồng ý. Đại diện của người 
thuê nhà phải cung cấp cho chủ nhà một bản kiểm kê tất cả 
các tài sản đã được chuyển đi và một văn bản xác nhận có 
chữ ký rằng đại diện của người thuê nhà đã được giao quyền 
nắm giữ, và không có quyền sở hữu của tài sản đó.

Nếu một đại diện của người thuê nhà đã thu xếp trả tiền thuê 
nhà trước, chủ nhà phải gửi thông báo thứ hai này cho bất 
kỳ người đại diện cá nhân, người được chỉ định, người liên 
lạc trong trường hợp khẩn cấp, hay người thừa kế đã biết 
nào của người thuê nhà, và cho người thuê nhà đã chết tại 
căn nhà. Thông báo thứ hai này phải bao gồm tên, địa chỉ, 
và số điện thoại hay thông tin liên lạc của đại diện của người 
thuê nhà, là người đã thu xếp trả tiền thuê nhà trước, số tiền 
thuê nhà đã thanh toán trước, và ngày hết hạn thuê nhà đã 
trả tiền thuê nhà . Thông báo phải có một tuyên bố rằng chủ 
nhà có thể bán hoặc vứt bỏ tài sản vào hay sau ngày hết hạn 
thuê nhà đã trả tiền thuê nhà hay ít nhất 45 ngày sau khi 
thông báo thứ hai được gửi đi, tùy ngày nào đến sau, nếu đại 
diện của người thuê nhà không đòi hay chuyển tài sản đi.
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Nếu chủ nhà đưa tài sản vào kho, chủ nhà phải gửi một văn 
bản thông báo thứ hai qua đường bưu điện (nếu chưa gửi) 
cho bất kỳ người đại diện cá nhân, người được chỉ định, 
người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, hay người thừa 
kế đã biết nào của người thuê nhà, và cho người thuê nhà đã 
chết tại căn nhà. Thông báo phải có một tuyên bố rằng chủ 
nhà có thể bán hoặc vứt bỏ tài sản vào hay sau một ngày cụ 
thể ít nhất 45 ngày sau khi thông báo thứ hai được gửi đi, 
nếu đại diện của người thuê nhà không đòi hay chuyển tài 
sản đi.

Chủ nhà phải chuyển giao quyền nắm giữ tài sản của người 
thuê nhà đã chết cho một đại diện của người thuê nhà nếu 
một yêu cầu bằng văn bản được lập đúng thời hạn. Đại diện 
của người thuê nhà phải trả các chi phí thực tế phát sinh 
hoặc chi phí hợp lý, tùy chi phí nào thấp hơn, đối với bất kỳ 
việc di chuyển và lưu kho tài sản nào, và cung cấp cho chủ 
nhà một bản kiểm kê tất cả các tài sản đã được chuyển đi 
và một văn bản có chữ ký xác nhận rằng đại diện của người 
thuê nhà đã được giao quyền nắm giữ, và không phải quyền 
sở hữu của tài sản đó.

Nếu một người đại diện của người thuê nhà không liên lạc 
với chủ nhà hay chuyển tài sản của người đã chết đi đúng 
hạn, chủ nhà có thể bán hay vứt bỏ tài sản đã lưu kho, trừ 
các giấy tờ cá nhân và các bức ảnh cá nhân. Nếu giá trị thị 
trường hợp lý của tài sản lớn hơn $1,000, chủ nhà phải bán 
tài sản hợp lý về thương mại. Tất cả những tài sản không 
bán được phải được vứt bỏ một cách hợp lý. Nếu giá trị của 
tài sản lưu kho ít hơn $1,000, chủ nhà phải vứt bỏ tài sản 
hợp lý.

Giấy tờ và ảnh cá nhân không được đại diện của người thuê 
nhà đòi phải được lưu giữ trong 90 ngày sau ngày bán hoặc 
vứt bỏ tài sản của người thuê nhà đã chết, và phải được phá 
hủy hay giữ lại vì lợi ích của bất kỳ người thừa kế nào của 
người thuê nhà đã chết.

Không một chủ nhà hay một nhân viên của chủ nhà nào 
được phép sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, tài sản đã được 
đem bán hoặc vứt bỏ của một người thuê nhà đã chết. Chủ 
nhà có thể dùng khoản thu được từ bán tài sản của người 
thuê nhà đã chết bù vào bất kỳ khoản tiền nào mà người 
thuê nhà nợ chủ nhà về chi phí thực tế phát sinh hay chi phí 
hợp lý của việc di chuyển và lưu kho tài sản, tùy chi phí nào 
thấp hơn. Nếu còn dư tiền, số tiền đó phải được chủ nhà giữ 
lại trong một năm. Nếu khoản tiền dư không có ai đòi trước 
khi hết thời hạn một năm đó, khoản tiền còn lại phải được 
ký gửi vào Washington State Department of Revenue dưới 
dạng tài sản bị bỏ mặc.

Chủ nhà phải trả lại cho đại diện của người thuê nhà bất kỳ 
khoản tiền thuê nhà nào còn dư và tuyên bố đầy đủ và cụ 
thể về lý do giữ lại bất kỳ khoản đặt cọc nào cùng với việc 
thanh toán khoản tiền phải trả lại cho người thuê nhà đã 
chết trong vòng 14 ngày sau khi đại diện của người thuê nhà 
chuyển tài sản đi.

Nếu một chủ nhà cố tình vi phạm các quy định về bỏ mặc 
tài sản này, chủ nhà có thể phải chịu trách nhiệm về những 
thiệt hại thực tế đối với tài sản của người thuê nhà đã chết. 
Bên thắng kiện trong các vụ kiện tụng liên quan đến các yêu 
cầu này có thể lấy lại các chi phí và phí luật sư hợp lý.

GIẤY BIÊN NHẬN
Chủ nhà phải cung cấp giấy biên nhận cho bất kỳ khoản 
thanh toán bằng tiền mặt nào mà một người thuê nhà đã trả. 
Khi được người thuê nhà yêu cầu, chủ nhà phải cung cấp 
biên nhận cho bất kỳ khoản thanh toán phi tiền mặt nào mà 
người thuê nhà đã trả. Những khoản này bao gồm tiền thuê 
nhà, tiền đặt cọc, các loại phí, tiền phí đậu xe, tiền lưu kho, 
hay bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến hợp đồng thuê 
nhà.  Tham khảo RCW 59.18.063.

BẢN SAO CỦA CÁC GIẤY TỜ
Nếu một bảng kiểm mô tả tình trạng của một căn nhà cho 
thuê được lập theo quy định trong RCW 59.18.260 và SMC 
7.24.030.C, một bản sao có chữ ký của cả chủ nhà và người 
thuê nhà phải được cung cấp cho người thuê nhà.
Khi có một thỏa thuận thỏa thuận thuê nhà đối với một căn 
nhà, chủ nhà phải cung cấp một bản sao có hiệu lực đầy đủ 
cho từng người thuê nhà có chữ ký trong bản thỏa thuận đó. 
Một chủ nhà phải cung cấp miễn phí một bản sao thay thế 
của văn bản thỏa thuận nếu một người thuê nhà có yêu cầu 
trong thời gian thuê nhà. Tham khảo RCW 59.18.065.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CỬ TRI
Đính kèm theo ấn phẩm này là thông tin có liên quan đến 
việc đăng ký bầu cử, và nếu quý vị đã đăng ký, thì thông 
tin này giải thích cách cập nhật địa chỉ của quý vị khi quý 
vị chuyển nhà. Để biết thêm thông tin, mời quý vị truy cập 
www.kingcounty.gov/depts/elections.



Ý Kiến Của Quý Vị Rất Quan Trọng! 
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BALLOTS

Bầu Cử!
Đừng quên đăng ký 

http://www.kingcounty.gov/depts/elections


Chào mừng quý vị đến nhà mới!

Có rất nhiều việc phải làm khi chuyển đến 
một ngôi nhà mới. Cập nhật việc đăng ký 
bầu cử là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng quý vị cần nhớ. 

Đã Đăng Ký?

Đây là 5 cách dễ dàng để cập nhật địa chỉ của quý vị:

• Nếu quý vị có giấy phép lái xe hiện hành của Tiểu Bang 
Washington hoặc thẻ ID tiểu bang, hãy cập nhật trực 
tuyến!

• Gửi biểu mẫu đăng ký có trong gói Thông tin Dành cho 
Người Thuê nhà này qua đường bưu điện.

• Gửi email đến elections@kingcounty.gov với tên, ngày 
sinh, địa chỉ cư trú và địa chỉ gửi thư cũ của quý vị, cùng 
với địa chỉ cư trú và địa chỉ gửi thư mới của quý vị.

• Gọi 206-296-VOTE (8683). Các dịch vụ có sẵn bằng 120 
ngôn ngữ.

• Đến trực tiếp trụ sở chính của Văn Phòng Bầu Cử Quận 
King tại Renton hoặc Hỗ Trợ Đăng Ký Cử Tri tại Seattle.

Cần Đăng ký?
  
Đây là 3 cách để đăng ký bầu cử: 

• Nếu quý vị có giấy phép lái xe hiện hành của Tiểu Bang Wash-
ington hoặc thẻ ID tiểu bang, hãy cập nhật trực tuyến!

• Gửi biểu mẫu đăng ký có trong gói Thông tin Dành cho Người 
Thuê nhà này qua đường bưu điện. 

• Đến trực tiếp trụ sở chính của Văn Phòng Bầu Cử Quận King 
tại Renton hoặc Hỗ Trợ Đăng Ký Cử Tri tại Seattle.

Hãy nhớ thay đổi địa chỉ của 
quý vị ít nhất 29 ngày trước 
ngày bầu cử. Xem Lịch Dành 
cho Cử tri.

https://weiapplets.sos.wa.gov/myvote/?Org=SDCI#/login
https://weiapplets.sos.wa.gov/myvote/?Org=SDCI#/login
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