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Lệnh Cấm Trục Xuất trong COVID-19 của Quận 

Multnomah/Thành phố Portland |CÁC CÂU HỎI 

THƯỜNG GẶP 
Lệnh đình hoãn trên các lệnh cấm trục xuất cư dân ở  Quận Multnomah và Thành Phố Portland trên cơ 

sở  do không trả tiền thuê nhà và tạo ra một thờ i  gian gia hạn hoàn trả sáu-tháng. Xem Các Câu Hỏi  

Thường Gặp trên trang này.  
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Lệnh đình hoãn hiệu lực bao lâu? .................................................................................................................................. 3 
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Sắc Lệnh Hành Pháp 20-13 là gì? 

Sắc Lệnh Hành Pháp 20-13 của Thống Đốc tạo thành một lệnh đình hoãn tạm thời về một số vụ trục xuất và chấm dứt 

hợp đồng cho thuê ngắn và dài để đối phó với đại dịch COVID-19. Trong thời gian đình hoãn, Tiểu Bang Oregon đã cấm 

các chủ nhà của các chủ nhà cư dân thực hiện bất kỳ hành động, tư pháp hoặc cách nào khác, vì lý do không thanh toán 

tiền thuê nhà, phí trả trễ, các phí tiện ích hoặc bất kỳ khoản phí hoặc phí dịch vụ nào khác, như được mô tả trong ORS 

90.392 (2) (a) hoặc (c), 90.394 hoặc 90.630 (1) (d) hoặc (10) hoặc bất kỳ chấm dứt hợp đồng nào mà không có lý do theo 

ORS 90.427.  

Không có gì theo như trong lệnh bãi miễn người thuê nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, các phí tiện ích hoặc bất kỳ khoản phí 

hoặc các lệ phí dịch vụ nào khác, ngoại trừ các khoản phí phạt do chi trả trễ hoặc hình phạt phát sinh từ việc không 

thanh toán trong thời gian này mà được miễn trừ cụ thể trong thời gian đình hoãn. 

Trong thời gian lệnh đình hoãn này, bất kỳ người thuê nhà ở hoặc nhà không-cư-trú nào đang hoặc sẽ không thể trả toàn 

bộ tiền thuê khi đến hạn trả theo hợp đồngcho thuê ngắn hay dài, sẽ thông báo cho chủ nhà ngay khi có thể; và sẽ thanh 

toán tiền thuê một phần trong phạm vi người thuê có khả năng tài chính để làm việc đó. 

Lệnh đã được ký ngày 1 tháng 4 năm 2020 và vẫn có hiệu lực trong 90 ngày trừ khi được Thống Đốc gia hạn hoặc chấm 

dứt trước đó. 

Xem lại Lệnh Điều Hành tại đây. 

 

Sắc lệnh 1284 của Quận Multnomah là gì? 

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Quận Multnomah đã ký Quy Tắc Điều Hành số 388 tuyên bố tình trạng khẩn cấp 

cho toàn Quận để giải quyết sự lây lan liên tục của bệnh COVID-19, tử vong, nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng đến sức khỏe 

cộng đồng và ảnh hưởng kinh tế đáng kể trong khu vực. Nó bao gồm một lệnh đình hoãn cấm trục xuất và một quy trình 

cho những người thuê nhà tuân theo để đủ điều kiện được hoãn trả tiền thuê trong tình trạng khẩn cấp của tiểu bang.  

Khi các điều kiện đã thay đổi, Quận Multnomah đã đình chỉ quá trình đó và ban hành Sắc lệnh 1284, “Đình Hoãn Cấm 

Trục Xuất Gia Hạn HoànTrả Sáu-Tháng” để phù hợp với các biện pháp bảo vệ của Portland và Quận Multnomah cho 

những người trong Đình Hoãn Cấm Trục Xuất Cư Dân trên Toàn Bang của Thống đốc. 

Xem lại Pháp Lệnh Quận Multnomah tại đây. 

Xem Hướng Dẫn và Các Câu Hỏi Thường Gặp về Lệnh Đình Hoãn Trục Xuất của Quận Multnomah (cũng được dịch sang 

tiếng Tây Ban Nha), cũng như các nguồn tài liệu khác của quận trên trang thông tin của họ: 

Lệnh Đình Hoãn Trục Xuất trong COVID-19 của Quận Multnomah 

 

Pháp Lệnh Thành Phố Portland 189890 là gì? 

Kiên Định với Sắc Lệnh Hành Pháp số 1 do Thị Trưởng ban hành trước đây, sắc lệnh này làm rõ rằng thời gian gia hạn 

hoàn trả được ban hành bởi Quận Multnomah sẽ mở rộng đến tất cả các tài sản cho thuê trong giới hạn pháp lý của 

Portland, bao gồm cả các quận Washington và Clackamas. 

Pháp lệnh 189890 (3.53 Mb) 

https://www.oregon.gov/gov/admin/Pages/eo_20-13.aspx
https://multco.us/file/87805/download
https://beta.portland.gov/sites/default/files/2020-03/ordinance-189890.pdf
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Lệnh đình hoãn hiệu lực bao lâu? 

Các biện pháp tạm thời này sẽ vẫn có hiệu lực trong thời gian tuyên bố tình trạng khẩn cấp và Sắc Lệnh Hành Pháp 20-

13. Sắc Lệnh Hành Pháp của Thống Đốc đã được ký ngày 1 tháng 4 năm 2020 và sẽ có hiệu lực trong 90 ngày tới, trừ khi 

được gia hạn hoặc dỡ bỏ. Khi điều kiện thay đổi, Sở Nhà Ở Portland sẽ cập nhật trang mạng của họ sớm nhất có thể. 

Những trường hợp đủ điều kiện cho hoãn tiền thuê? 

Những người thuê nhà cần thông báo cho chủ nhà càng sớm càng tốt. Tất cả các khoản tiền thuê tích lũy trong những 

ngày có hiệu lực của Sắc Lệnh Hành Pháp 20-13 có thể đủ điều kiện. 

Tài sản nhà ở cho thuê cần phải nằm trong giới hạn pháp lý của Thành Phố Portland hoặc Quận Multnomah để đủ điều 

kiện cho thời gian gia hạn hoàn trả sáu-tháng sau khi tình trạng khẩn cấp tiểu bang kết thúc. Xác minh thông tin thẩm 

quyền bằng cách tìm kiếm một tài sản trên tại PortlandMaps.com. 

 

Nếu tôi là người thuê nhà và không thể trả tiền thuê nhà, tôi cần phải làm 

gì? 

Để thiết lập đủ điều kiện cho lệnh cấm này, các người thuê bị ảnh hưởng phải thông báo cho chủ nhà của họ càng sớm 

càng tốt khi có thể. 

Loại tài liệu nào là cần thiết từ người thuê nhà để yêu cầu hoãn trả tiền 

thuê nhà do COVID-19? 

Trước đây, những người thuê nhà ở Portland và Quận Multnomah được yêu cầu cung cấp tài liệu cho các chủ nhà của 

họ. Có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 với Sắc Lệnh 1284, Thành Phố Portland và Quận Multnomah đã hoãn lại 

theo Sắc Lệnh Hành Pháp 20-13, là không yêu cầu tài liệu hỗ trợ. 

 

Tiền thuê nhà có được miễn trong thời gian này? 

Không có gì trong lệnh đình hoãn giảm trách nhiệm của người thuê nhà đối với tiền thuê chưa trả, tuy nhiên, chủ nhà có 

thể không tìm cách trục xuất cho việc không trả tiền thuê nhà trong những ngày có hiệu lực của Sắc Lệnh Hành Pháp 20-

13 hoặc tìm cách trục xuất vì không trả tiền thuê quá hạn tích lũy trong thời gian lệnh cấm trong thời gian để tuân theo 

gia hạn hoàn trả sáu-tháng. 

 

Các tiện ích có bao gồm trong trì hoãn này? 

Nếu người thuê trả bất kỳ khoản phí, dịch vụ hoặc tiện ích nào khác trực tiếp cho chủ nhà (không trực tiếp với nhà cung 

cấp bên thứ ba), họ đủ điều kiện để hoãn lại theo lệnh cấm này. Quá trình đình hoãn và thời gian thanh toán cũng giống 

như tiền thuê nhà. 

http://www.portlandmaps.com/
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Nếu người thuê trả các phí, dịch vụ hoặc các phí tiện ích trực tiếp cho nhà cung cấp bên thứ ba và không thể thực hiện 

các khoản thanh toán này do tổn thất thu nhập đáng kể liên quan đến COVID-19, chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ 

trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ đó để thảo luận về các lựa chọn của quý vị và xem thông tin dưới đây. 

 

Lệnh đình hoãn có bảo vệ cư dân khỏi sự gián đoạn các dịch vụ tiện ích do 

không thanh toán không? 

Lệnh đình hoãn không trực tiếp bảo vệ các cư dân khỏi sự gián đoạn các dịch vụ tiện ích do không thanh toán. Tuy nhiên, 

Sở Nước Portland tuyên bố rằng họ sẽ không ngắt kết nối dịch vụ nước do không thanh toán hóa đơn thoát nước, cống 

và nước trong khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tương tự, Pacific Power, Portland General Electric (PGE) và Northwest 

Natural đã tạm thời ngừng ngắt kết nối dịch vụ do không thanh toán và sẽ mở rộng dịch vụ của họ mà không phải trả các 

phí do trễ. 

Khi nào người thuê nhà cần phải trả tiền thuê nhà quá hạn hoặc các chi 

phí khác? 

Người thuê nhà phải trả tiền nhà trong vòng 6 tháng sau khi hết hạn tình trạng khẩn cấp. Nó sẽ bắt đầu vào ngày đầu 

tiên theo lịch sau khi Sắc Lệnh Hành Pháp 20-13 của Thống Đốc hoặc bất kỳ lệnh đình hoãn trục xuất cư dân nào được ủy 

quyền của Quận không còn hiệu lực, bất cứ điều nào đến sau hết. 

Chủ nhà có thể không tìm cách thu hồi tiền thuê nhà, các lệ phí, các phí tiện ích hoặc dịch vụ bị trì hoãn vì lý do của lệnh 

cấm này thông qua quá trình trục xuất. 

 

Phí trả trễ có thể được tính vào tiền thuê quá hạn không? 

Không có khoản phí trễ nào có thể được tính hoặc thu cho tiền thuê trả chậm trong những ngày có hiệu lực của Sắc Lệnh 

Hành Pháp 20-13, hoặc trong những ngày có hiệu lực của Sắc Lệnh Hành Pháp hoặc thời gian gia hạn hoàn trả sáu-tháng 

sau đó. 

 

Sẽ có cứu trợ tài chính cho những người thuê nhà và các sở hữu chủ nhà 

cho thuê sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ và thời gian gia hạn sáu-tháng để 

chi trả bắt đầu lại? 

Thành Phố và Quận Multnomah đang đánh giá tất cả các lựa chọn để cung cấp hỗ trợ cho những người thuê nhà và các 

chủ nhà sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ và thời hạn sáu-tháng để bắt đầu hoàn trả lại số tiền thuê được trả chậm. Nhưng, 

trước tiên, chúng tôi đang thực hiện những bước ngay lập tức này để giữ cho mọi người ở trong nhà giữa đợt bùng phát 

này và hạn chế sự lây lan của căn bệnh này. 

Bộ Phát Triển Nhà và Đô Thị Hoa Kỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)) đã ban hành lệnh 60-

ngày đình chỉ đối với tất cả các nhà bị tịch thu và trục xuất đối với căn hộ gia đình có thế chấp được bảo hiểm bởi FHA. 
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Liên hệ với người phục vụ khoản vay của quý vị để biết thêm thông tin nếu tài sản của quý vị có thế chấp được bảo hiểm 

bởi FHA. 

Cơ Quan Tài Chính Nhà Ở Liên Bang (Federal Housing Finance Agency (FHFA)) đã chỉ đạo Fannie Mae và Freddie Mac 

đình chỉ việc tịch thu nhà và trục xuất trong ít nhất 60 ngày. Những người vay căn hộ nhiều gia đình có thể có các tùy 

chọn bổ sung. Vui lòng liên hệ với người phục vụ khoản vay của quý vị để thảo luận về các lựa chọn của quý vị. 

Đạo Luật CARES, cứu trợ thảm họa của liên bang, bao gồm một lệnh cấm trục xuất 120-ngày, lệ phí trả trễ và các hình 

phạt khác, bắt đầu từ ngày 27 tháng 3. Lệnh cấm này áp dụng cho tất cả các tài sản có thế chấp được bảo hiểm bởi liên 

bang. Điều quan trọng là phải hiểu các chi tiết của điều khoản này. 

Chúng tôi khuyến khích tất cả các chủ nhà cho thuê và sở hữu chủ nhà gặp khó khăn về tài chính do COVID-19 gọi cho 

người phục vụ khoản vay của họ. Các tổ chức tài chính tư nhân có thể có các chương trình cứu trợ riêng trong cuộc 

khủng hoảng này. 

 

Sẽ có cứu trợ tài chính hoặc hỗ trợ có sẵn cho các chủ nhà cho thuê không 

nhận được tiền thuê nhà từ người thuê nhà của họ không? 

Chúng tôi hiểu rằng các chủ nhà cho thuê phụ thuộc vào người thuê nhà của họ để trả tiền thế chấp, thuế tài sản và sửa 

chữa tài sản của họ. Thành Phố và Quận Multnomah đang đánh giá tất cả các lựa chọn để cung cấp hỗ trợ cho chủ nhà 

cho thuê trong và sau khi lệnh cấm. 

Xin lưu ý rằng Thành phố Portland và Quận Multnomah đã hoãn các khoản thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 

2019, bao gồm cả phí Chương Trình Cho Thuê Nhà Ở. 

Bộ Phát Triển Nhà và Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) đã ban hành lệnh 60-ngày đình chỉ đối với tất cả các nhà bị tịch thu và trục 

xuất đối với căn hộ gia đình có thế chấp được bảo hiểm bởi FHA. Liên hệ với người phục vụ khoản vay của quý vị để biết 

thêm thông tin nếu tài sản của quý vị có thế chấp được bảo hiểm bởi FHA. 

Cơ Quan Tài Chính Nhà Ở Liên Bang (FHFA) đã chỉ đạo Fannie Mae và Freddie Mac đình chỉ việc tịch thu nhà và trục xuất 

trong ít nhất 60 ngày. Những người vay căn hộ nhiều gia đình có thể có các tùy chọn bổ sung. Vui lòng liên hệ với người 

phục vụ khoản vay của quý vị để thảo luận về các lựa chọn của quý vị. 

Đạo Luật CARES, cứu trợ thảm họa của liên bang, bao gồm một lệnh cấm trục xuất 120-ngày, lệ phí trễ và các hình phạt 

khác, bắt đầu từ ngày 27 tháng 3. Lệnh cấm này áp dụng cho tất cả các tài sản có thế chấp được bảo hiểm bởi liên bang. 

Điều quan trọng là phải hiểu các chi tiết của điều khoản này. 

Chúng tôi khuyến khích tất cả các chủ nhà cho thuê gặp khó khăn về tài chính do COVID-19 gọi cho người phục vụ khoản 

vay của họ. Các tổ chức tài chính tư nhân có thể có các chương trình cứu trợ riêng trong cuộc khủng hoảng này. 

 

Điều gì về việc trục xuất cho các nguyên nhân khác ngoài việc không trả 

tiền thuê nhà? 

Theo Tòa Án Quận Multnomah, tất cả các phiên điều trần và xét xử của chủ-cho-thuê-người- thuê sẽ được hoãn lại cho 

đến ít nhất là ngày 1 tháng 6. 

Sắc Lệnh Hành Pháp 20-13 áp dụng cho các chấm dứt hợp đồng liên quan đến việc không thanh toán tiền thuê nhà hoặc 

bất kỳ chấm dứt hợp đồng nào mà không có lý do theo ORS 90.427. Các hành động của Quận Multnomah và Thành Phố 
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Portland tạo ra thời gian gia hạn hoàn trả sáu-tháng. Các lệnh cấm không áp dụng cho việc trục xuất cho bất kỳ mục đích 

hợp pháp nào khác. 

Đối với việc chấm dứt hợp đồng mà không có nguyên nhân dựa-trên-người-thuê, xem câu hỏi tiếp theo. 

 

Điều gì về chấm dứt hợp đồng vô cớ hoặc chấm dứt hợp đồng với một lý 

do hợp lệ của chủ nhà? 

Với Sắc Lệnh Hành Pháp 20-13, Tiểu Bang Oregon đã cấm các chủ nhà của các nhà cư dân thực hiện bất kỳ hành động, tư 

pháp hoặc lý do nào khác, vì lý do không thanh toán tiền thuê nhà, phí trả trễ, phí tiện ích hoặc bất kỳ khoản phí hoặc phí 

dịch vụ nào khác, như được mô tả trong ORS 90.392 (2) (a) hoặc (c), 90.394 hoặc 90.630 (1) (d) hoặc (10) hoặc bất kỳ 

chấm dứt hợp đồng nào mà không có nguyên nhân theo ORS 90.427. Xem lại Sắc Lệnh Hành Pháp tại đây và liên hệ với 

một chuyên gia pháp lý với bất kỳ câu hỏi về tình hình cụ thể của quý vị. Lệnh này có hiệu lực trong 90 ngày, có hiệu lực 

từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. 

Điều gì xảy ra nếu một trát đòi đã được ban hành? 

Sau khi chứng minh rằng việc thi hành một trát đòi sẽ khiến một người không có nhà ở, các trát đòi xử lý hoặc hành 

động để tiếp tục trục xuất cư dân vì không trả tiền thuê nhà hoặc thanh toán thế chấp sẽ không được thực thi trong tình 

trạng khẩn cấp theo Sắc Lệnh Hành Pháp 20-11. 

Liệu việc trục xuất để nhà thế chấp bị tịch thu sẽ bị ảnh hưởng? 

Đúng. Ngoài lệnh đình hoãn và các sắc lệnh hành pháp, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Multnomah đã cam kết không 

thi hành các trát đòi hiện nay đã lên lịch nếu điều đó sẽ khiến một người không có nhà ở trong tình trạng khẩn cấp. 

Bộ Phát Triển Nhà và Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) đã ban hành lệnh 60-ngày đình chỉ đối với tất cả các nhà bị tịch thu và trục 

xuất đối với căn hộ gia đình có thế chấp được bảo hiểm bởi FHA. Liên hệ với người phục vụ khoản vay của quý vị để biết 

thêm thông tin nếu tài sản của quý vị có thế chấp được bảo hiểm bởi FHA. 

Cơ Quan Tài Chính Nhà Ở Liên Bang (FHFA) đã chỉ đạo Fannie Mae và Freddie Mac đình chỉ việc tịch thu nhà và trục xuất 

trong ít nhất 60 ngày. Những người vay căn hộ nhiều gia đình có thể có các tùy chọn bổ sung. Vui lòng liên hệ với người 

phục vụ khoản vay của quý vị để thảo luận về các lựa chọn của quý vị. 

Chúng tôi khuyến khích tất cả các sở hữu chủ nhà gặp khó khăn tài chính do COVID-19 gọi cho người phục vụ khoản vay 

của họ. Các tổ chức tài chính tư nhân có thể có các chương trình cứu trợ riêng trong cuộc khủng hoảng này. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu chủ nhà cho thuê không tuân thủ? 

Bất kỳ người nào bị phát hiện vi phạm Sắc Lệnh Hành Pháp 20-13 của Thống Đốc đều phải chịu các hình phạt được mô tả 

trong ORS 401.990, có thể bao gồm tội nhẹ của Lớp C. 

Một chủ nhà cho thuê mà không tuân thủ thời gian gia hạn hoàn trả sáu-tháng theo Sắc Lệnh 1284 của Quận 

Multnomah sẽ phải nhận biện pháp ngăn chặn thích hợp và phải chịu trách nhiệm cho người thuê với số tiền gấp 3 lần 

tiền thuê hàng tháng cũng như các thiệt hại thực tế, các phí luật sư hợp lý, và các chi phí. 

https://www.oregon.gov/gov/admin/Pages/eo_20-13.aspx
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors401.html
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Không có gì trong lệnh cấm can thiệp vào quyền của chủ nhà cho thuê nộp đơn kiện người thuê hoặc bên thứ ba không 

thuê nhà đối với các thiệt hại đối với tài sản của chủ nhà cho thuê được nói đến. Không có gì trong lệnh cấm nhằm hạn 

chế những thiệt hại được bồi thường.  


