
Các biện pháp tiếp tục được áp dụng 
Cho đến 30 tháng 4 năm 2022 

 quy định cho phép người thuê nhà trải qua bạo hành gia đình được nhanh chóng kết thúc 
thoả thuận thuê nhà 

 bảo vệ cho người thuê khỏi việc bị liệt tên vào cơ sở dữ liệu thuê nhà đối với khất nợ tiền nhà do 
tác động của COVID-19 

 hạn chế chi phí cho thuê lại cho người thuê đủ tư cách mà kết thúc hợp đồng thuê có thời hạn sớm hơn 

 gia hạn bản thông báo thuê ngắn hạn cho nhà di động 

COVID-19  
Cập nhật các biện pháp ứng phó về thuê nhà ở
Chính phủ Queensland đã hành động nhanh chóng để luật hóa các biện pháp ứng phó trước COVID-19 đối với 
việc thuê nhà ở. Chính phủ Queensland đang trong tâm thế vững vàng nhờ các hành động được thực hiện sớm 
để kiểm soát nguy cơ COVID-19. 

Một số biện pháp quản lý tạm thời quan trọng sẽ tiếp tục được thực hiện đến ngày 30 tháng 4 năm 2022. Điều này 
có nghĩa là Queensland vẫn sẵn sàng ứng phó với nguy cơ COVID-19 khi chúng ta chuyển đổi về lại các thỏa 
thuận thuê nhà ở thông thường.

Các biện pháp không còn được áp dụng
Từ ngày 30 tháng 4 năm 2021  

 hạn chế và yêu cầu đi vào nhà để hỗ trợ các phương pháp giãn cách xã hội COVID-19 

 nới lỏng nghĩa vụ sửa chữa và bảo trì.

Từ ngày 29 tháng 9 năm 2020 

 lệnh cấm trục xuất sáu tháng vì nợ tiền thuê nhà do COVID-19 

 gia hạn thoả thuận có thời hạn cho người thuê bị ảnh hưởng bởi COVID-19 

 kết thúc các quy định thoả thuận nhằm ngăn chủ nhà kết thúc cho thuê đối với người thuê bị ảnh 
hưởng bởi COVID-19 mà không có căn cứ và cung cấp các căn cứ bổ sung để các bên kết thúc 
thuê nhà (việc chủ nhà dọn vào ở và bán nhà yêu cầu nhà trống) 

 quy trình điều chỉnh tiền thuê và tiền thế chân để hỗ trợ các bên thương lượng nhằm kiểm soát 
tác dộng COVID-19 tới việc thuê và cho thuê nhà của họ 

 hoà giải bắt buộc với tranh chấp thuê nhà liên quan tới COVID-19 thông qua Cơ quan Đặc trách 
Thuê nhà (RTA).

Người thuê và chủ nhà nên tiếp tục thương lượng về 
các điều chỉnh để kiểm soát bất kỳ tác động nào của 
COVID-19 tới thỏa thuận thuê và cho thuê nhà ở của 
họ. Dịch vụ hoà giải tranh chấp miễn phí của Cơ quan 
Đặc trách Thuê nhà (RTA) luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị 
đạt được thoả thuận và giải quyết các vấn đề, bao gồm 
cả về tiền thuê nhà và kết thúc hợp đồng thuê. Nếu quý 
vị cần giúp đỡ với việc thuê nhà của mình:

Cùng chung tay

Hãy gọi số 1300 366 311, từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ chiều, 
Thứ Hai đến Thứ Sáu. 

truy cập trang www.rta.qld.gov.au/renting/covid19-changes

Trung tâm Dịch vụ Nhà ở của Chính phủ bang 
Queensland có thể cung cấp trợ giúp nhà ở bao gồm 
giúp đỡ tiếp cận và duy trì nhà ở trong thị trường cho 
thuê tư nhân, thông qua cho vay tiền thế chân, trợ 
cấp tiền thuê nhà, RentConnect, và các sản phẩm và 
dịch vụ khác. 

Để tìm kiếm Trung tâm Dịch vụ Nhà ở gần nhất, 
hãy truy cập  
www.qld.gov.au/housing/public-community-
housing/housing-service-centre. 


