
Thú cưng

Có cần sửa đổi pháp luật về nuôi thú cưng 
trong nhà thuê hay không?

  Hãy cho chúng tôi biết ý 
kiến của quý vị...

• Trừ một số ít trường hợp, tất cả người thuê nhà 
có nên được phép nuôi thú cưng hay không?

• Nếu người thuê nhà được phép nuôi thú cưng thì 
nên áp dụng loại điều kiện nào?

• Điều gì có thể là lý do hợp lý để chủ nhà từ chối 
yêu cầu được nuôi thú cưng của người thuê nhà?

• Nếu người thuê nhà được phép nuôi thú cưng, 
Đạo luật Thuê Chỗ ở cần được sửa đổi thế nào 
để giảm thiểu rủi ro cho chủ nhà?

  Các cách thức 
khác nhau

• Cho phép chủ nhà từ chối chỉ 
trong trường hợp có lý do hợp lý.

• Cho phép chủ nhà từ chối chỉ 
trong trường hợp được tòa án 
hoặc Ủy viên miễn trừ.

• Minh xác rằng người thuê nhà 
phải đảm bảo thú cưng không 
gây phiền toái và phải sửa chữa 
bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với căn 
nhà do thú cưng gây ra.

 Dễ dàng đóng góp ý kiến!

Muốn nộp ý kiến đóng góp:

consultations@dmirs.wa.gov.au

Muốn biết thêm thông tin về cuộc đánh giá RTA:

www.commerce.wa.gov.au/
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Chủ nhà tiết lộ

Có nên bắt buộc Chủ nhà cung cấp thông tin nhất định cho 
người thuê nhà trước khi ký hợp đồng thuê nhà hay không?

  Hãy cho chúng tôi biết ý 
kiến của quý vị...

• Liệu người thuê nhà có thể tìm hiểu đầy đủ tất cả 
thông tin cần thiết về việc thuê nhà triển vọng chỉ 
bằng cách đặt đúng câu hỏi hoặc mua bản báo 
cáo kiểm tra căn nhà hay không? Tại sao hay tại 
sao không?

• Nên bắt buộc chủ nhà cho người xin thuê nhà 
biết thông tin gì? Tại sao?

• Có nên có cơ sở dữ liệu công khai về chủ nhà đã 
vi phạm luật thuê nhà hay không? Tại sao hay tại 
sao không?

  Các cách thức 
khác nhau

• Hướng dẫn người nộp đơn xin 
thuê nhà đặt đúng câu hỏi trước 
khi ký hợp đồng thuê nhà.

• Đòi hỏi chủ nhà phải cho người 
thuê nhà biết một số điều nhất định 
về căn nhà, chẳng hạn như ý định 
bán nhà trong 12 tháng tới hoặc 
căn nhà có amiăng hay không.

• Bảo vệ Người tiêu thụ duy trì và 
phổ biến công khai cơ sở dữ liệu 
chủ nhà đã vi phạm luật thuê nhà.
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Đơn xin thuê nhà

Đạo luật Thuê Chỗ ở có nên bảo vệ quyền 
riêng tư của người thuê nhà hay không?

  Hãy cho chúng tôi biết ý 
kiến của quý vị...

• Có nên hạn chế loại thông tin chủ nhà có thể đòi 
hỏi người thuê nhà cho biết hay không? Tại sao 
hay tại sao không?

• Nên ngăn chặn không cho chủ nhà đòi hỏi người 
thuê nhà thông tin nào?

• Có cần ban hành luật để ngăn chặn chủ nhà cung 
cấp thông tin cho bên thứ ba hay không?

• Có cần ban hành luật để yêu cầu lưu trữ và xử lý 
một cách an toàn bất kỳ thông tin nào hay không?

  Các cách thức 
khác nhau

• Hướng dẫn chủ nhà về cách thức 
thu thập và lưu trữ thông tin đúng 
đắn nhất.

• Sửa đổi luật để ngăn chủ nhà 
yêu cầu người nộp đơn xin  
thuê nhà cung cấp các thông  
tin nhất định.

• Sửa đổi luật để giám sát cách sử 
dụng, lưu trữ và xử lý thông tin 
chủ nhà nhận được.
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Thuê nhà dài hạn

Làm thế nào chúng ta có thể khuyến khích chủ 
nhà ký hợp đồng thuê nhà dài hạn hơn?

  Hãy cho chúng tôi biết ý  
kiến của quý vị...

• Là người thuê nhà, kinh nghiệm của quý vị về việc 
được ký hợp đồng thuê nhà dài hạn là như thế nào?

• Là chủ nhà, kinh nghiệm của quý vị về việc tìm 
người thuê nhà muốn thuê lâu dài là như thế nào?

• Tại sao ký hợp đồng thuê nhà thời hạn 6 và 12 
tháng lại phổ biến?

• Có nên sửa đổi Đạo luật Thuê Chỗ ở để ngăn chặn 
hợp đồng thuê nhà thời hạn cố định hay không?  
Tại sao hay tại sao không?

• Có thể áp dụng những điều kiện đặc biệt nào với 
hợp đồng thuê nhà thời hạn cố định dài hạn hơn  
để loại hợp đồng này hấp dẫn hơn hay không?

  Các cách thức  
khác nhau

• Hướng dẫn và khuyến khích chủ 
nhà cho thuê lâu hơn.

• Ngăn chặn hoặc hạn chế hợp đồng 
thuê nhà thời hạn cố định để hợp 
đồng thuê nhà không có ngày chấm 
dứt miễn là người thuê nhà muốn 
tiếp tục ở tại căn nhà đó.

• Cho phép hợp đồng thời hạn cố 
định dài hạn hơn có kèm các điều 
khoản và điều kiện đặc biệt để 
khuyến khích loại hợp đồng này.

• Cho người thuê nhà được chọn gia 
hạn tối thiểu năm năm.
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Sổ đăng ký chủ nhà

Có nên đòi hỏi tất cả các chủ nhà đăng ký với 
Bảo vệ Người tiêu thụ hay không?

  Hãy cho chúng tôi biết ý 
kiến của quý vị...

• Có nên có sổ đăng ký tất cả các chủ nhà ở WA 
hay không? Tại sao hay tại sao không?

• Nếu có sổ đăng ký, trong sổ đăng ký này cần có 
thông tin nào?

• Nên đặt ra những giới hạn nào về cách sử dụng 
thông tin trong sổ đăng ký?

  Các cách thức 
khác nhau

• Đặt ra sổ đăng ký bắt buộc gồm 
tất cả các chủ nhà.

• Đặt ra danh sách không bắt buộc 
và khuyến khích chủ nhà đăng ký.
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Tăng tiền thuê nhà

Có nên sửa đổi mức độ thường xuyên được phép tăng tiền thuê nhà 
hay không? Có nên áp đặt mức tăng tiền thuê nhà tối đa hay không?

  Hãy cho chúng tôi biết ý 
kiến của quý vị...

• Liệu thời gian 12 tháng là thời gian công bằng 
giữa các lần tăng tiền thuê nhà hoặc thời gian 
này nên dài hơn hoặc ngắn hơn?

• Có nên áp đặt mức giới hạn khoản tiền thuê nhà 
được phép tăng mỗi lần hay không? Nếu có, nên 
áp đặt với tất cả các nhà thuê hay chỉ áp đặt với 
nhà thuê ở một số khu vực (vùng) nhất định tại 
Tiểu bang này?

• Nếu đặt ra giới hạn khoản tiền thuê nhà được 
phép tăng thì mức giới hạn đó nên là bao nhiêu?

  Các cách thức 
khác nhau

• Giới hạn tăng tiền thuê nhà mỗi  
12 tháng trở lên.

• Áp đặt mức tăng tiền thuê nhà tại 
các khu vực (vùng) nhất định.

• Áp đặt mức tăng tiền thuê nhà đối 
với tất cả các nhà thuê.
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Sữa chữa và bảo trì

Làm thế nào để chúng tôi đảm bảo chủ nhà 
sửa chữa và bảo trì căn nhà của họ?

  Hãy cho chúng tôi biết ý 
kiến của quý vị...

• Có nên đòi hỏi chủ nhà nộp tiền thế chân cho 
Quản trị viên Tiền thế chân để trang trải chi phí 
sửa chữa căn nhà hay không?

• Nếu đòi hỏi chủ nhà nộp tiền thế chân, số tiền 
thế chân hợp lý là bao nhiêu?

• Có cách nào khác để đảm bảo chủ nhà trả chi 
phí sửa chữa kịp thời hay không?

  Các cách thức 
khác nhau

• Đòi hỏi tất cả các chủ nhà phải 
nộp tiền thế chân về bảo trì cho 
Quản trị viên Tiền thế chân  
(Bond Administrator).

• Hướng dẫn chủ nhà về các nghĩa 
vụ của họ về sửa chữa và bảo trì.
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Sửa đổi căn nhà

Người thuê nhà có nên được phép thực hiện một số sửa đổi nhất 
định đối với căn nhà mà không cần xin phép chủ nhà hay không?

  Hãy cho chúng tôi biết ý 
kiến của quý vị...

• Người thuê nhà nên được phép thực hiện loại 
sửa đổi nào đối với căn nhà (ví dụ: sơn phết 
hoặc gắn móc treo tranh hoặc thanh vịn tay)?

• Khi nào thì hợp lý để chủ nhà từ chối những sửa 
đổi nhỏ?

• Chủ nhà có nên được phép đòi người thuê nhà 
nộp “tiền thế chân sửa đổi” để trang trải chi phí 
phục hồi căn nhà khi hợp đồng thuê nhà kết thúc 
hay không?

• Nếu có tiền thế chân sửa đổi, khoản tiền hợp lý 
là bao nhiêu?

  Các cách thức 
khác nhau

• Cho phép người thuê nhà thực 
hiện các sửa đổi nhỏ không 
ảnh hưởng đến căn nhà về 
mặt cấu trúc.

• Cho phép chủ nhà từ chối yêu 
cầu sửa đổi nhỏ, nhưng chỉ 
trong một số trường hợp nhất 
định hoặc theo lệnh tòa.
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Chấm dứt không cần lý do

Có nên xóa bỏ quyền chấm dứt “không cần lý do” của 
chủ nhà trong Đạo luật Thuê Chỗ ở (RTA) hay không?

  Hãy cho chúng tôi biết ý 
kiến của quý vị...

• Có nên xóa bỏ quyền chấm dứt không cần lý do 
đối với hợp đồng thuê nhà định kỳ trong RTA hay 
không? Tại sao hay tại sao không?

• Nếu có, các lý do chấm dứt nào của chủ nhà nên 
được thêm vào RTA để thay thế?

• Nếu vẫn duy trì quyền chấm dứt không cần lý 
do trong RTA, chủ nhà phải thông báo trước thời 
gian bao lâu? Chẳng hạn, 3 tháng, 6 tháng?

  Các cách thức 
khác nhau

• Không sửa đổi đạo luật.

• Thay thế quyền chấm dứt không 
cần lý do của chủ nhà bằng các 
lý do mới mà chủ nhà có thể sử 
dụng để chấm dứt hợp đồng thuê 
nhà định kỳ, chẳng hạn như cần 
dọn trở lại vào căn nhà, hoặc 
muốn tân trang căn nhà.

• Duy trì quyền chấm dứt không 
cần lý do, nhưng tăng khoảng 
thời gian thông báo mà chủ nhà 
phải thông báo cho người thuê 
nhà biết.
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Khi chủ nhà cần chấm  
dứt hợp đồng định kỳ

Chủ nhà có nên được phép chấm dứt hợp đồng thuê nhà định kỳ nếu 
tình trạng của người thuê nhà hoặc chủ nhà thay đổi hay không?

  Hãy cho chúng tôi  
biết ý kiến của  
quý vị...

• Chủ nhà có nên được phép chấm dứt 
hợp đồng thuê nhà nếu người thuê nhà 
không còn hội đủ điều kiện hoặc không 
được chủ nhà tuyển dụng lao động nữa 
hay không?

• Nếu bán căn nhà, người thuê nhà có 
nên được phép tiếp tục ở trong nhà 
thuê trường hợp chính người mua nhà 
muốn cư ngụ trong căn nhà đó hoặc 
sử dụng căn nhà cho một số mục đích 
khác hay không?

  Các cách thức khác nhau

• Sửa đổi RTA để chủ nhà được phép chấm 
dứt hợp đồng thuê nhà nếu người thuê nhà 
không còn hội đủ điều kiện được thuê nhà 
chính phủ hoặc nhà cộng đồng hoặc, trong 
trường hợp người chủ lao động là người 
cung cấp chỗ ở, không còn được chủ tuyển 
dụng nữa.

• Nếu bán căn nhà cho thuê, ngăn chặn chủ 
nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà trừ trường 
hợp chính người mua nhà muốn cư ngụ  
trong căn nhà đó hoặc muốn sử dụng căn 
nhà cho mục đích khác.

• Nếu bán căn nhà, cho phép chủ nhà kết  
thúc hợp đồng thuê nhà, nhưng tăng thời 
gian thông báo từ 30 lên thành 60 ngày.
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Khi người thuê nhà cần kết thúc 
hợp đồng thuê nhà thời hạn cố định

Người thuê nhà có nên được phép chấm dứt hợp 
đồng thuê nhà thời hạn cố định hay không?

  Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của  
quý vị...

• Người thuê nhà có nên được phép chấm dứt hợp 
đồng thuê nhà thời hạn cố định trong một số ít trường 
hợp mà không phải bồi thường cho chủ nhà hay 
không? Tại sao hay tại sao không?

• Trong trường hợp nào thì người thuê nhà có thể 
được phép kết thúc hợp đồng thuê nhà thời hạn 
cố định sớm hơn ngày kết thúc mà không phải bồi 
thường cho chủ nhà?

• Hợp đồng thuê nhà có nên bao gồm các điều khoản 
phá hợp đồng, ấn định số tiền tối đa mà bất kỳ người 
thuê nhà nào phải trả cho chủ nhà nếu chấm dứt hợp 
đồng thuê nhà thời hạn cố định trước ngày hợp đồng 
hết hạn bất kể lý do?

• Khoản lệ phí phá hợp đồng nên là bao nhiêu?

  Các cách thức  
khác nhau

• Cho phép người thuê nhà kết 
thúc hợp đồng thuê nhà thời hạn 
cố định mà không bị phạt tiền 
trong một số trường hợp nhất 
định, chẳng hạn như khi người 
thuê nhà đã được mời thuê chỗ 
ở trong nhà ở bình dân hoặc đã 
được mời dọn vào cư xá cao 
niên (viện dưỡng lão).

• Cho phép hợp đồng thuê nhà 
được phép kèm điều khoản phá 
hợp đồng, ấn định số tiền người 
thuê nhà sẽ phải trả khi phá hợp 
đồng thuê nhà thời hạn cố định.
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Đồ đạc bỏ lại

Chủ nhà có nên được phép bán hoặc tặng đồ 
đạc bị bỏ lại hay không?

  Hãy cho chúng tôi biết ý 
kiến của quý vị...

• Chủ nhà có thể giải quyết đồ đạc bị bỏ lại bằng 
cách nào? Chẳng hạn, đấu giá công khai hay 
tặng đồ đạc đó?

• Cần những gì để bảo vệ người thuê nhà và đồ 
đạc của họ?

  Các cách thức 
khác nhau

• Cho phép chủ nhà bán hoặc tặng 
đồ đạc bị bỏ lại theo bất kỳ tiến 
trình hợp pháp nào.

consultations@dmirs.wa.gov.au
www.commerce.wa.gov.au/
tenancyreview 1300 304 054

 Dễ dàng đóng góp ý kiến!

Muốn nộp ý kiến đóng góp: Muốn biết thêm thông tin về cuộc đánh giá RTA:



DMIRSOCT19_6205

Government of Western Australia

Department of Mines, Industry Regulation  
and Safety
Consumer Protection

Advice Line 1300 304 054 
(for the cost of a local call statewide)

8.30am – 5.00pm Mon, Tue, Wed and Fri 
9.00am – 5.00pm Thurs
Gordon Stephenson House 
Level 2/140 William Street 
Perth Western Australia 6000

Administration: (08) 6251 1400 
Facsimile: (08) 6251 1401 
National Relay Service: 13 36 77

Online
Website: www.dmirs.wa.gov.au 
Email: consumer@dmirs.wa.gov.au

Mailing address
Locked Bag 100
East Perth WA 6892

Regional offices
Goldfields/Esperance (08) 9021 9494 
Great Southern (08) 9842 8366 
Kimberley (08) 9191 8400 
Mid-West (08) 9920 9800 
North-West  (08) 9185 0900 
South-West (08) 9722 2888

National Relay Service: 13 36 77
Translating and Interpreting Service (TIS) 13 14 50
This publication is available in other formats 
on request to assist people with special needs.



Yêu cầu lấy tiền thế chân

Có nên tạo điều kiện dễ dàng hơn để chủ nhà và 
người thuê nhà yêu cầu lấy tiền thế chân hay không?

  Hãy cho chúng tôi biết ý 
kiến của quý vị...

• Có nên sửa đổi thủ tục nộp đơn yêu cầu lấy tiền 
thế chân hay không? Tại sao hay tại sao không?

• Chủ nhà hoặc người thuê nhà nên được có thời 
gian bao lâu để thông báo cho Quản trị viên 
Tiền thế chân biết rằng họ không đồng ý với yêu 
cầu lấy tiền thế chân?

• Nếu xảy ra tranh chấp về tiền thế chân, có nên 
buộc chủ nhà và người thuê nhà tham gia thủ 
tục hòa giải để tìm cách đạt được thỏa thuận 
hay không?

• Ủy viên hoặc Tòa án có nên quyết định đối với 
các tranh chấp tiền thế chân hay không?

  Các cách thức 
khác nhau

• Cho phép chủ nhà hoặc người 
thuê nhà nộp đơn xin lấy tiền thế 
chân và Quản trị viên Tiền thế 
chân (Bond Administrator) thông 
báo cho những người còn lại biết.

• Nếu xảy ra tranh chấp về ai sẽ 
nhận được bất kỳ phần tiền thế 
chân nào, Ủy viên Bảo vệ Người 
tiêu thụ có thể quyết định.
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Giải quyết tranh chấp

Có cách nào tốt hơn để giải quyết tranh chấp 
thuê nhà thay vì ra tòa hay không?

  Hãy cho chúng tôi biết ý 
kiến của quý vị...

• Liệu quý vị có sử dụng dịch vụ hòa giải để giải 
quyết tranh chấp với chủ nhà/người thuê nhà hay 
không? Tại sao hay tại sao không?

• Ủy viên Bảo vệ Người tiêu thụ có nên giữ một vai 
trò trong việc quyết định đối với một số vụ tranh 
chấp hay không? Tại sao hay tại sao không?

• Nếu Ủy viên cần giữ một vai trò, quý vị nghĩ Ủy 
viên nên quyết định đối với loại tranh chấp nào?

• Có nên chuyển các vụ tranh chấp hợp đồng thuê 
nhà từ Tòa Sơ thẩm sang Tòa tài phán Hành 
chính Tiểu bang để giải quyết hay không? Tại sao 
hay tại sao không?

  Các cách thức 
khác nhau

• Cung cấp dịch vụ hòa giải như là 
cách thức đầu tiên.

• Cho phép Ủy viên Bảo vệ Người 
tiêu thụ quyết định trong một số 
loại tranh chấp.

• Chuyển vụ tranh chấp về thuê 
nhà từ Tòa Sơ thẩm sang Tòa tài 
phán Hành chính Tiểu bang.
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Quyền hạn và trách nhiệm của 
người thuê nhà và chủ nhà

Đạo luật Thuê Chỗ ở (RTA) có cân bằng các quyền hạn và 
trách nhiệm của người thuê nhà và chủ nhà hay không?

  Hãy cho chúng tôi biết ý 
kiến của quý vị...

• Nếu sửa đổi RTA để cho phép chủ nhà chấm dứt 
hợp đồng thuê nhà nếu người thuê nhà liên tục 
trả tiền thuê nhà trễ thì người thuê nhà phải trả 
tiền thuê nhà trễ bao nhiêu lần trước khi chủ nhà 
có thể áp dụng cách thức này?

• Liệu có bất kỳ lợi ích nào khi sửa đổi RTA để bao 
gồm trường hợp người thuê nhà cố tình phá hoại 
căn nhà là một vi phạm hay không? Tại sao hay 
tại sao không?

• Có biện pháp khắc phục nào tốt hơn cho người 
thuê nhà nếu chủ nhà vi phạm hợp đồng thuê 
nhà ngoài việc chấm dứt hợp đồng hay không?

  Các cách thức 
khác nhau

• RTA quy định rằng người thuê 
nhà cố ý phá hoại căn căn nhà là 
phạm pháp.

• Cung cấp cho chủ nhà các cách 
thức khác nhau nếu người thuê 
nhà liên tục trả tiền thuê nhà trễ.

• Cung cấp cho người thuê nhà 
hoặc chủ nhà các cách thức khác 
nhau nếu một trong hai bên vi 
phạm hợp đồng thuê nhà.
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