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Mục đích của tờ rơi này là giới thiệu các hành vi phạm tội theo Phần IVA của Sắc lệnh 
(Hợp nhất) về Người cho thuê nhà và Người đi thuê nhà (Chương 7). Tờ rơi này không 
phải là một tài liệu pháp lý, cũng không thể được coi là một giải thích pháp lý có thẩm 
quyền. Bất kỳ ai có thắc mắc về các điều khoản của Pháp lệnh nên tìm đến luật sư tư 
vấn.
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Hợp đồng thuê nhà của các căn hộ được

chia nhỏ

Người đi thuê nhà và Người cho thuê nhà 

đều cần biết quyền và nghĩa vụ của các bên
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Các vi phạm chính

Bảo vệ cho người thuê nhàVi phạm & Khiếu nại liên quan đến
Hợp đồng thuê nhà

Nếu chủ nhà bị nghi ngờ phạm tội theo Sắc lệnh, vui 
lòng báo cáo với Bộ này sớm nhất có thể. Để biết chi 
tiết, vui lòng truy cập:
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Khi yêu cầu người thuê hoàn trả tiền nước, điện, 
v.v.,

Phải gửi Thông báo thuê nhà (Biểu mẫu 
AR2)

Phải gửi Thông báo thuê nhà (Biểu mẫu AR2) 
Gửi trong vòng 60 ngày sau thời hạn thuê nhà
bắt đầu; mặt khác, chịu mức phạt tối đa 
$10,000Các hình thức gửi đơn:

Khiếu nại

Iba Pang Impormasyon

Thông tin khácChính phủ đã thuê Dịch vụ Xã hội Lok Kwan để thiết lập và 
quản lý Cổng thông tin Kiểm soát việc thuê nhà tại “Các căn hộ được chia 
nhỏ”. Truy cập tại: 

Người cho thuê nhà không tuân thủ các quy định sau đây được 
coi là phạm tội:

Bảo đảm quyền sở hữu và quy định về tiền thuê nhà

Hình thức giao kết hợp đồng có thể bằng 
miệng

Khiếu nại về
Vấn đề thuê nhà

 Cổng thông tin Kiểm soát việc thuê 
nhà tại

“Căn hộ được chia nhỏ”

điện tử
Nộp đơn

Phần IVA của Pháp lệnh Chủ nhà và Người thuê nhà 
(Hợp nhất) (Chương 7) quy định việc thuê nhà trong 
nước đối với các đơn vị nhà ở được chia nhỏ bắt 
đầu vào hoặc sau ngày 22 tháng 1 năm 2022.

• Dịch vụ “Nộp biểu mẫu điện tử”;
• Qua đường bưu điện; hoặc
• Trực tiếp

• xuất trình các bản sao của hóa đơn;
• cung cấp tài khoản bằng văn bản cho biết cách thức phân bổ 
  số tiền và tổng của số tiền không vượt quá số tiền trong hóa 
  đơn; và
• không yêu cầu người thuê hoàn trả số tiền đắt hơn số tiền 
  được phân bổ
Nếu không, chịu mức phạt tối đa $10,000

Nghiêm cấm quấy rối người thuê nhà
• Bất kỳ hành động vi đã được tính toán nhằm cản trở sự bình yên 
  hoặc thoải mái của các thành viên trong gia đình của người thuê nhà, 
  v.v., với ý định khiến người thuê nhà từ bỏ việc ở trong căn hộ được 
  chia nhỏ của người thuê nhà được xem là hành vi phạm pháp
  Phạt tiền tối đa $500,000 và phạt tù 12 tháng

Phải cung cấp hóa đơn và tài khoản khi thu 
tiền nước, tiền điện, v.v. từ giữ

• Bảo đảm quyền thuê nhà trong 4 năm (2 năm cộng thêm 2 
  năm)
• Tiền thuê sau khi gia hạn hợp đồng có thể tăng hoặc giảm 
  theo chỉ số liên quan*, với mức tăng tối đa là 10%

• Hợp đồng thuê nhà được giao kết bằng miệng cũng được bảo vệ theo quy định 
  nếu đáp ứng tất cả các điều kiện đối với hợp đồng thuê nhà theo quy định

• Sau khi báo cáo hành vi được cho là phạm tội, 
  người đi thuê nhà tiếp tục được hưởng các quyền 
  bảo vệ nêu trên.
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* Phần trăm thay đổi của chỉ số cho thuê trên toàn lãnh thổ đối với tất cả các 
loại tài sản tư nhân trong nước được Bộ công bố trong khoảng thời gian liên 
quan
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