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SB 5160 – Hướng Dẫn Mới

Định nghĩa
Vụ Kiện Về Việc Chiếm Giữ Trái Pháp Luật: quy trình trục xuất người thuê nhà không thể trả tiền thuê nhà hoặc đã vi phạm hợp 
đồng thuê của họ. Chủ nhà phải tuân theo quy trình pháp lý này để yêu cầu tòa án phục hồi quyền sở hữu căn nhà cho thuê của họ.

Các Biện Pháp Bảo Vệ Người Thuê Nhà
Đối với người thuê nhà:
Các biện pháp bảo vệ này áp dụng cho:

•	 Người thuê nhà được Residential Landlord-Tenant Act (Đạo Luật Chủ Nhà - Người Thuê Nhà Ở) bảo vệ
•	 Người thuê ở khu nhà di động
•	 Những người đang sống ở chỗ ở tạm thời, ví dụ: một khách sạn hoặc motel hoặc khu cắm trại:

o Từ 30 ngày trở lên đến ngày 1 tháng 3 năm 2020; hoặc
o Trên 30 ngày sau ngày 1 tháng 3 năm 2020, trừ khi họ nhận được thông báo trục xuất trước 7 ngày. 

Nếu quý vị không thể trả tiền thuê nhà trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021:

•	 Chủ nhà của quý vị không thể tính phí trả chậm hoặc các phí phạt khác đối với khoản tiền thuê nhà chưa thanh toán 
trong khoảng thời gian đó đối với quý vị; và

•	 Chủ nhà của quý vị không được báo cáo cho một chủ nhà trong tương lai rằng quý vị đã không trả tiền thuê nhà, hoặc 
đã có một vụ kiện về việc chiếm giữ trái pháp luật khiếu nại quý vị, vì quý vị đã không trả tiền thuê nhà trong khoảng 
thời gian đó. 

Chủ nhà trong tương lai không thể từ chối quý vị, với lý do quý vị đã không trả tiền thuê nhà trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 
năm 2020 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, khi xem xét đơn thuê nhà của quý vị.

Chủ nhà hiện tại hoặc trong tương lai không được bác bỏ, không khuyến khích đơn đăng ký hoặc không cung cấp nhà cho thuê 
vì bệnh sử của quý vị, bao gồm cả việc phơi nhiễm hoặc bị nhiễm COVID-19 trước đây hoặc hiện tại. 

Chủ nhà hiện tại hoặc trong tương lai không được yêu cầu hoặc xem xét các hồ sơ bệnh án hoặc bệnh sử của quý vị, trừ khi họ 
cần đánh giá yêu cầu chỗ ở hợp lý hoặc chỉnh sửa hợp lý của quý vị.

Nếu chủ nhà hoặc chủ nhà trong tương lai vi phạm các yêu cầu nêu trên, quý vị có thể kiện họ vì các vi phạm và họ phải chi trả 
cho phí thuê luật sư và án phí của quý vị.

Đối với chủ nhà:
Các biện pháp bảo vệ này áp dụng cho:

•	 Người thuê nhà được Residential Landlord-Tenant Act bảo vệ
•	 Người thuê ở khu nhà di động
•	 Những người đang sống ở chỗ ở tạm thời, ví dụ: một khách sạn hoặc motel hoặc khu cắm trại:

o Từ 30 ngày trở lên đến ngày 1 tháng 3 năm 2020; hoặc
o Trên 30 ngày sau ngày 1 tháng 3 năm 2020, trừ khi họ nhận được thông báo trục xuất trước 7 ngày.
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Nếu một người thuê nhà không thể trả tiền thuê nhà trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 12 năm 
2021:

•	 Quý vị không thể tính phí trả chậm hoặc các phí phạt khác đối với khoản tiền thuê chưa thanh toán trong khoảng thời 
gian đó; và

•	 Quý vị không được báo cáo cho một chủ nhà trong tương lai rằng người thuê nhà đã không trả tiền thuê nhà, hoặc 
quý vị đã nộp đơn cho một vụ kiện về việc chiếm giữ trái pháp luật, vì người thuê nhà đã không trả tiền thuê nhà trong 
khoảng thời gian đó. 

Quý vị không thể từ chối người thuê nhà trong tương lai, với lý do họ đã không trả tiền thuê nhà trong thời gian từ ngày 1 tháng 
3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, khi xem xét đơn thuê nhà của họ.

Quý vị không được bác bỏ, không khuyến khích đơn đăng ký, hoặc không cung cấp nhà cho thuê vì bệnh sử của người thuê nhà 
hiện tại hoặc trong tương lai, bao gồm cả phơi nhiễm hoặc bị nhiễm COVID-19 trước đây hoặc hiện tại.  

Quý vị không được yêu cầu hoặc xem xét các hồ sơ bệnh án hoặc bệnh sử của người thuê nhà hiện tại hoặc trong tương lai, trừ 
khi cần đánh giá yêu cầu chỗ ở hợp lý hoặc chỉnh sửa hợp lý của họ. 

Nếu quý vị vi phạm các yêu cầu nêu trên, người thuê nhà hiện tại hoặc trong tương lai của quý vị có thể kiện quý vị vì các vi 
phạm và quý vị phải chi trả cho phí thuê luật sư và án phí của họ.

Các Kế Hoạch Thanh Toán Lại
Đối với người thuê nhà:
Các kế hoạch thanh toán lại có sẵn cho:

•	 Người thuê nhà được Residential Landlord-Tenant Act bảo vệ
•	 Người thuê ở khu nhà di động
•	 Những người đang sống ở chỗ ở tạm thời, ví dụ: một khách sạn hoặc motel hoặc khu cắm trại:

o Từ 30 ngày trở lên đến ngày 1 tháng 3 năm 2020; hoặc
o Trên 30 ngày sau ngày 1 tháng 3 năm 2020, trừ khi họ nhận được thông báo trục xuất trước 7 ngày.

Nếu quý vị vẫn còn khoản tiền thuê nhà chưa thanh toán tích lũy trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 
30 tháng 12năm 2021, chủ nhà của quý vị phải đặt ra cho quý vị lịch trình thanh toán lại hợp lý cho khoản tiền thuê nhà chưa 
thanh toán. Để lịch trình thanh toán lại được xem là hợp lý, khoản tiền thanh toán hàng tháng của quý vị theo kế hoạch thanh 
toán lại không được vượt quá một phần ba tiền thuê nhà hàng tháng của quý vị vào thời điểm quý vị không thể thanh toán.  Ví 
dụ: nếu tiền thuê của quý vị là $1,500 mỗi tháng trong thời gian đại dịch lúc quý vị không thể trả tiền thuê nhà, không thể đặt 
ra cho quý vị kế hoạch thanh toán lại yêu cầu quý vị thanh toán nhiều hơn $500 mỗi tháng (1/3 khoản tiền thuê hàng tháng của 
quý vị) cho đến khi thanh toán hết. 

Nếu quý vị không chấp nhận các điều khoản của một kế hoạch thanh toán lại hợp lý trong vòng 14 ngày, chủ nhà của quý vị có 
thể bắt đầu các thủ tục pháp lý ở tòa án để trục xuất quý vị (gọi là unlawful detainer action (vụ kiện về việc chiếm giữ trái pháp 
luật)).  Các vụ việc chiếm giữ trái pháp luật cần có một quy trình tòa án đặc biệt và có thể được tiến hành nhanh chóng qua hệ 
thống tòa án.  Ở một số quận, Eviction Resolution Pilot Program (Chương Trình Thí Điểm Giải Quyết Tranh Chấp về Trục Xuất 
Khỏi Nhà) yêu cầu chủ nhà của quý vị phải thực hiện nhiều bước để đạt đến một thỏa thuận với quý vị về việc thanh toán lại 
khoản tiền thuê nhà chưa thanh toán của quý vị trước khi chủ nhà của quý vị có thể nộp đơn cho một vụ kiện về việc chiếm giữ 
trái pháp luật để khiếu nại quý vị.

Một kế hoạch thanh toán lại phải:

•	 Không yêu cầu thanh toán cho đến 30 ngày sau khi kế hoạch được đặt ra cho quý vị;
•	 Chỉ thanh toán tiền thuê nhà, và không có bất kỳ khoản phí trả chậm, phí luật sư, hay bất kỳ phí và tiền phạt nào khác;
•	 Chấp nhận thanh toán từ bất kỳ nguồn thu nhập nào, hoặc từ các tổ chức phi lợi nhuận, nhà thờ hoặc tổ chức tôn giáo, 

hoặc các tổ chức chính phủ; và
•	 Không được có điều kiện về:

o Sự tuân thủ thỏa thuận thuê nhà của quý vị;
o Khoản thanh toán của quý vị cho phí luật sư, án phí hoặc các chi phí khác liên quan đến kiện tụng nếu quý vị 

không đủ khả năng thanh toán theo thỏa thuận thuê nhà của quý vị;
o Một yêu cầu rằng quý vị phải nộp đơn xin phúc lợi của chính phủ hoặc cung cấp bằng chứng rằng quý vị đang 

nhận hoặc đã được nhận phúc lợi của chính phủ; hoặc
o Từ bỏ quyền nhận một thông báo trục xuất của quý vị, và thông báo và cơ hội để phản hồi cho vụ kiện về việc 

chiếm giữ trái pháp luật, trước khi chủ nhà của quý vị có thể nhận được lệnh trục xuất đối với quý vị (gọi là 
một lệnh bồi thường).
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Nếu quý vị không đủ khả năng thanh toán tiền thuê nhà còn nợ theo kế hoạch thanh toán lại, chủ nhà của quý vị có thể nộp đơn 
đòi bồi hoàn từ Landlord Mitigation Program (Chương Trình Giảm Thiểu Cho Chủ Nhà) (xem ở cuối trang này) hoặc tiến hành 
vụ kiện về việc chiếm giữ trái pháp luật, tùy thuộc vào bất kỳ yêu cầu nào theo Eviction Resolution Pilot Program (xem trang 4).

Nếu có sẵn khoản quỹ hỗ trợ thuê nhà từ liên bang, tiểu bang, địa phương, tư nhân hoặc chương trình phi lợi nhuận, quý vị và 
chủ nhà của quý vị có thể tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ tiền thuê nhà để giảm hoặc xóa đi khoản nợ tiền thuê nhà chưa thanh toán.

Trong một vụ kiện về việc chiếm giữ trái pháp luật, tòa án phải cân nhắc trường hợp của quý vị, bao gồm việc giảm thu nhập 
hoặc tăng chi phí do COVID-19, và các điều khoản được đặt ra của kế hoạch thanh toán lại.

Nếu chủ nhà của quý vị không đặt ra cho quý vị một kế hoạch thanh toán lại như được mô tả tại đây, quý vị có thể nêu lên việc 
này như một lời bào chữa tại tòa nếu chủ nhà của quý vị nộp đơn cho các thủ tục pháp lý nhằm trục xuất quý vị vì không thanh 
toán tiền thuê nhà, và thẩm phán có thể dừng việc trục xuất.

Đối với chủ nhà:
Các kế hoạch thanh toán lại có sẵn cho:

•	 Người thuê nhà được Residential Landlord-Tenant Act bảo vệ
•	 Người thuê ở khu nhà di động
•	 Những người đang sống ở chỗ ở tạm thời, ví dụ: một khách sạn hoặc motel hoặc khu cắm trại:

o Từ 30 ngày trở lên đến ngày 1 tháng 3 năm 2020; hoặc
o Trên 30 ngày sau ngày 1 tháng 3 năm 2020, trừ khi họ nhận được thông báo trục xuất trước 7 ngày.

Nếu người thuê nhà vẫn còn khoản tiền thuê nhà chưa thanh toán phát sinh trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến 
ngày 30 tháng 12 năm 2021, quý vị phải đặt ra cho họ một lịch trình thanh toán lại hợp lý cho khoản tiền thuê nhà chưa thanh 
toán. Để lịch trình thanh toán lại được xem là hợp lý, khoản tiền thanh toán hàng tháng theo kế hoạch thanh toán lại không 
được vượt quá một phần ba tiền thuê nhà hàng tháng của người thuê nhà vào thời điểm họ không thể thanh toán.  Ví dụ: nếu 
một người thuê nhà có tiền thuê nhà là $1,500 mỗi tháng trong thời gian đại dịch lúc họ không thể trả tiền thuê nhà, không thể 
đặt ra cho họ kế hoạch thanh toán lại yêu cầu họ thanh toán nhiều hơn $500 mỗi tháng (1/3 khoản tiền thuê hàng tháng) cho 
đến khi thanh toán hết. 

Nếu người thuê nhà không chấp nhận các điều khoản của một kế hoạch thanh toán lại hợp lý trong vòng 14 ngày, quý vị có thể 
bắt đầu các thủ tục pháp lý ở tòa án để trục xuất họ (gọi là vụ kiện về việc chiếm giữ trái pháp luật). Ở một số quận, Eviction 
Resolution Pilot Program yêu cầu quý vị phải thực hiện nhiều bước để đạt đến một thỏa thuận với người thuê nhà của quý vị về 
việc thanh toán lại khoản tiền thuê nhà chưa thanh toán của họ trước khi quý vị có thể nộp đơn cho vụ kiện về việc chiếm giữ 
trái pháp luật để khiếu nại họ (xem trang 4).

Kế hoạch thanh toán lại phải:

•	 Không yêu cầu thanh toán cho đến 30 ngày sau khi kế hoạch được đặt ra cho người thuê nhà;
•	 Chỉ thanh toán tiền thuê nhà, và không có bất kỳ khoản phí trả chậm, phí luật sư, hay bất kỳ phí và tiền phạt nào khác;
•	 Chấp nhận thanh toán từ bất kỳ nguồn thu nhập nào, hoặc từ các tổ chức phi lợi nhuận, nhà thờ hoặc tổ chức tôn giáo, 

hoặc các tổ chức chính phủ; và
•	 Không được có điều kiện về:

o Sự tuân thủ thỏa thuận thuê nhà của người thuê nhà;
o Khoản thanh toán của người thuê nhà cho phí luật sư, án phí hoặc các chi phí khác liên quan đến kiện tụng nếu 

họ không đủ khả năng thanh toán theo thỏa thuận thuê nhà;
o Một yêu cầu rằng người thuê nhà phải nộp đơn xin phúc lợi của chính phủ hoặc cung cấp bằng chứng rằng họ 

đang nhận hoặc đã được nhận phúc lợi của chính phủ; hoặc
o Từ bỏ quyền của người thuê nhà về việc nhận một thông báo trục xuất, và thông báo và cơ hội để phản hồi cho 

vụ kiện về việc chiếm giữ trái pháp luật, trước khi quý vị có thể nhận được lệnh trục xuất chống lại họ (gọi là 
một lệnh bồi thường).

Landlord Mitigation Program (LMP, Chương Trình Giảm Thiểu Cho Chủ Nhà): (https://www.commerce.wa.gov/serving-
communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/)

Department of Commerce (Sở Thương Mại) cung cấp thông tin về LMP của sở trên trang web của sở. SB 5160 thêm thông tin để 
mở rộng phạm vi của LMP, như được tóm tắt ở trang kế: 

https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
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Chủ nhà có thể tìm kiếm sự bồi hoàn từ LMP đến tối đa $15,000 đối với khoản tiền thuê nhà chưa thanh toán phát sinh trong 
thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, nếu: 

•	 Người thuê nhà tự nguyện xin thôi hoặc từ bỏ việc thuê nhà (nhưng không phải do một vụ kiện về chiếm giữ 
trái pháp luật), và có thu nhập thấp, nguồn hỗ trợ bị giới hạn hoặc gặp phải khó khăn; hoặc

•	 Người thuê nhà không đủ khả năng thanh toán theo kế hoạch thanh toán lại được mô tả ở trên, việc thuê nhà 
chưa chấm dứt vào thời điểm bồi hoàn.  

Chủ nhà nhận được bồi hoàn từ LMP không được thực hiện vụ kiện pháp lý hoặc theo đuổi đòi nợ với người thuê nhà đối với 
các thiệt hại hoặc khoản tiền thuê nhà chưa thanh toán. 

Eviction Resolution Pilot Program (ERPP)
SB 5160 thông qua Eviction Resolution Pilot Program dựa trên cơ sở tòa án hiện đang vận hành ở sáu quận: Clark, King, Pierce, 
Snohomish, Spokane và Thurston. ERPP yêu cầu chủ nhà có nỗ lực đạt được thỏa thuận với người thuê nhà trong kế hoạch 
thanh toán lại cho khoản tiền thuê nhà chưa được thanh toán thông qua thương lượng trực tiếp, điều đình hoặc hòa giải thông 
qua Dispute Resolution Center (Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp) của quận trước khi họ được cho phép nộp đơn cho vụ kiện 
chiếm giữ trái pháp luật về khoản tiền thuê nhà chưa thanh toán. Trong khi ERPP hiện đang hoạt động tại sáu quận thí điểm 
được liệt kê ở trên, SB 5160 yêu cầu Administrative Office of the Courts (Văn Phòng Hành Chính Các Tòa Án) liên hệ với các 
trung tâm giải quyết tranh chấp ở từng quận có triển khai một ERPP.

Có thể tìm thông tin tổng quan sơ bộ về chương trình tại đây: https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20
Resolution%20Program%20Overview.pdf

Theo ERPP, chủ nhà phải: 

- Cung cấp thông báo cho người thuê nhà về ERPP. Chủ nhà phải lưu giữ bằng chứng dịch vụ hoặc thư thông báo.
- Bao gồm các thông tin sau đây trong thông báo: 

o Thông tin liên hệ trung tâm giải quyết tranh chấp địa phương; 
o Thông tin liên hệ dự án tư pháp nhà ở của quận hoặc một tổ chức trên toàn tiểu bang cung cấp các dịch vụ vận 

động nhà ở cho công dân có thu nhập thấp, một tuyên bố rằng thông báo có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ trên 
trang web của chúng tôi tại đây: 

o Thông tin liên hệ chủ nhà, luật sư của chủ nhà, nếu có, và người thuê nhà; và
o Tuyên bố rằng việc không thể phản hồi trong 14 ngày có thể dẫn đến việc nộp đơn cho vụ kiện chiếm giữ trái 

pháp luật lên tòa án.
- Chủ nhà phải gửi các bản sao của các thông báo cho trung tâm giải quyết tranh chấp địa phương và nhận một chứng chỉ 

tham gia trước khi đưa vụ kiện chiếm giữ trái pháp luật đến điều trần trước tòa án 

Quyền Được Tư Vấn
Tòa án phải chỉ định một luật sư để đại diện cho người thuê nhà nghèo khó trong thủ tục kiện cáo chiếm giữ trái pháp luật, tùy 
thuộc vào nguồn quỹ sẵn có. Người thuê nhà nghèo khó là người được nhận các loại hỗ trợ công cộng sau đây, hoặc có thu nhập 
hàng năm sau thuế từ 200 phần trăm trở xuống hơn mức nghèo hiện tại do liên bang đề ra:

- Temporary Assistance for Needy Families (TANF, Hỗ Trợ Tạm Thời Cho Các Gia Đình Có Nhu Cầu) 
- Phúc lợi hỗ trợ người cao tuổi, người khiếm thị hoặc người khuyết tật
- Các dịch vụ chăm sóc y tế theo Revised Code of Washington (RCW, Bộ Luật Sửa Đổi của Washington) 74.09.035
- Phúc lợi hỗ trợ phụ nữ có thai
- Phúc lợi hỗ trợ cựu chiến binh do nghèo khó
- Tem phiếu thực phẩm hoặc Phúc lợi tem phiếu thực phẩm được chuyển theo hình thức điện tử (EBT)
- Phúc lợi tái định cư cho người tị nạn
- Medicaid
- Supplemental security income (SSI, Tiền Trợ Cấp An Sinh)

Khi chỉ định luật sư để đại diện cho người thuê nhà nghèo khó trong thủ tục kiện cáo chiếm giữ trái pháp luật, ưu tiên sẽ được dành 
cho người thuê nhà nghèo khó tại các quận nơi phát sinh hầu hết các vụ trục xuất và cho người thuê nhà nghèo khó phải chịu sự bất 
cân xứng với nguy cơ bị trục xuất. Tiểu bang sẽ thanh toán cho các chi phí dịch vụ pháp lý do luật sư được chỉ định cung cấp. 

https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
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