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 Luật Địa chủ-Người thuê nhà Mới 
 

• Dự luật 608 của Thượng viện Oregon 2019 (Có hiệu lực vào ngày 28 tháng 2 năm 2019): Sửa đổi 
ORS 90 để hạn chế việc tăng giá thuê trên toàn tiểu bang và để loại bỏ việc trục xuất vô cớ sau năm đầu 
tiên thuê nhà trong hầu hết các trường hợp.  Quy định rằng các hợp đồng thuê có thời hạn cố định trở 
thành hợp đồng thuê theo tháng khi hết hạn (trừ khi Địa chủ và Người thuê nhà cùng đồng ý gia hạn) trong 
hầu hết các trường hợp.  Tạo ra một số "Lý do Hợp lệ Từ Bên Địa chủ" cụ thể, nhất định, để chấm dứt Hợp 
đồng Thuê sau năm thuê đầu tiên và yêu cầu Địa chủ thanh toán Trợ cấp Di dời Bắt buộc (Mandatory 
Relocation Assistance) do tiểu bang quy định, với số tiền bằng với một tháng tiền nhà trong một số trường 
hợp.   
 

• Bộ luật Thành phố Portland 30.01.085 (Trước đây là sắc lệnh khẩn cấp, đã trở thành luật vĩnh viễn 
vào ngày 8 tháng 3 năm 2018): Cung cấp các biện pháp bảo vệ bổ sung cho những người thuê nhà tại 
thành phố Portland.  Xác định Trợ cấp Di dời Bắt buộc cấp thành phố dành cho những người thuê nhà mà 
phải dọn ra khỏi nhà thuê một cách không tự nguyện khi không có nguyên nhân từ Người thuê nhà, kể cả 
vì Lý do Hợp lệ Từ Bên Địa chủ, hoặc những người bị tăng giá thuê tổng cộng 10% trở lên trong khoảng 
thời gian 12 tháng.  Thiết lập các mốc thời gian và số tiền Trợ cấp Di dời Bắt buộc dựa trên số lượng phòng 
ngủ trong nhà thuê. Xác định một số trường hợp cụ thể, nhất định, khi Địa chủ có thể yêu cầu được miễn 
quy định thanh toán Trợ cấp Di dời Bắt buộc của thành phố. Quy định việc kéo dài thời hạn thông báo cho 
Người thuê nhà ở Portland.  Xác định các quy tắc liên quan đến việc thông báo về các quyền cụ thể của 
người tiêu dùng.    
 

• Bộ luật Thành phố Portland 30.01.086 (Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2020):  Cung cấp các biện 
pháp bảo vệ bổ sung cho những người thuê nhà ở thành phố Portland. Thiết lập một hệ thống hoạt động 
theo hình thức đến trước, được phục vụ trước để kiểm tra các đơn đăng ký thuê nhà.  Ưu tiên những căn 
nhà dạng ADU cho những người bị khuyết tật về khả năng đi lại. Giới hạn phí kiểm tra và tỷ lệ thu nhập 
trên tiền nhà.  Xác định các tiêu chí kiểm tra có rào cản thấp được ưu tiên và yêu cầu đánh giá theo diện 
cá nhân hóa khi áp dụng bất kỳ tiêu chí kiểm tra nào ngoài các tiêu chí có rào cản thấp được ưu tiên. Xác 
định các quy tắc liên quan đến việc thông báo về các quyền cụ thể của người tiêu dùng. 

 
• Bộ luật Thành phố Portland 30.01.087 (Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2020): Cung cấp các biện 

pháp bảo vệ bổ sung cho những người thuê nhà tại thành phố Portland.  Đã thiết lập các giới hạn về số 
tiền đặc cọc.  Nêu rõ các quy định về cách thức tổ chức, quản lý và hạch toán các khoản tiền đặc cọc.  
Nêu rõ các quy định về tài liệu và khấu hao, và các ràng buộc bổ sung khi sử dụng tiền đặc cọc cho chi phí 
sửa chữa.  Xác định các quy tắc liên quan đến việc thông báo về các quyền cụ thể của người tiêu dùng.      
 

• Bộ luật Thành phố Portland 7.02.890 (Có hiệu lực ngày 25 tháng 7 năm 2018): Yêu cầu chủ sở hữu 
bất động sản cho thuê trong phạm vi thành phố Portland phải đăng ký tất cả các căn nhà cho thuê mỗi 
năm khi họ khai thuế thu nhập doanh nghiệp thành phố hoặc khi họ xin được miễn nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp thành phố. Xác định cơ sở pháp lý để Thành phố Portland thu phí đăng ký (hiện tại là $60 
một căn nhà mỗi năm) để trang trải chi phí quản lý của chương trình và các dịch vụ liên quan.   
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Các Điều luật Quan trọng khác về Địa chủ-
Người thuê nhà  

 

• Đạo luật Nhà ở Công bằng Liên bang (Federal Fair Housing Act): 42 USC §§ 3601-19 
Tiêu đề VIII của Đạo luật Quyền Công dân năm 1968 (Đạo luật Nhà ở Công bằng), như được sửa đổi, 
nghiêm cấm phân biệt đối xử trong việc bán, cho thuê và tài trợ nhà ở và trong các giao dịch khác liên 
quan đến nhà ở dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tình trạng gia đình, nguồn gốc quốc 
gia và tình trạng khuyết tật. Đạo luật này cũng quy định rằng tất cả các chương trình liên bang liên quan 
đến nhà ở và phát triển đô thị phải được quản lý theo cách chắc chắn đảm bảo sự công bằng trong lĩnh 
vực nhà ở. 
 

• Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng Liên bang: 15 U.S.C. § 1681 
Được ban hành nhằm thúc đẩy tính chính xác, công bằng và bảo mật thông tin người tiêu dùng, luật này 
điều chỉnh nhiều giao dịch tài chính khác nhau.  Đối với các giao dịch cụ thể giữa Địa chủ/Người thuê nhà, 
luật này hạn chế những phương pháp mà Địa chủ có thể sử dụng lý lịch tín dụng của Người thuê nhà cho 
mục đích kiểm tra.  Địa chủ phải được sự cho phép của Người thuê nhà trước khi kiểm tra tín dụng của họ, 
cung cấp thông tin về cơ quan báo cáo tín dụng mà Địa chủ sử dụng, và thông báo cho Người thuê nhà 
biết nếu họ đã lấy thông tin trong báo cáo tín dụng làm cơ sở để từ chối cho thuê nhà hoặc có hành động 
bất lợi đối với Người thuê nhà. 
 

• Quy chế Cho thuê Oregon Chương 90 (ORS 90): Đây là phần trong bộ luật tiểu bang Oregon nơi hầu 
hết các điều luật điều chỉnh nhà cho thuê có thể được tìm thấy.  Nêu rõ các định nghĩa pháp lý và các quy 
định chung.  Nêu rõ các quy định đối với các phương pháp dùng để gửi thông báo.  Nêu rõ các giới hạn và 
quy định về những nội dung cần có trong Hợp đồng Thuê.  Nêu rõ các giới hạn và quy định liên quan đến 
chi phí và tiền đặc cọc.  Nêu rõ các quyền, nghĩa vụ và biện pháp khắc phục cụ thể và chung cho cả Người 
thuê nhà và Địa chủ. Cung cấp các biện pháp bảo vệ bổ sung cho Người thuê nhà trong những trường hợp 
liên quan đến bạo lực gia đình, tấn công tình dục hoặc rình rập.        
 

• Điều lệ Thành phố Portland Tiêu đề 23: 23.01.010 Chính sách. Quyền công dân (Được sửa đổi bởi Sắc 
lệnh số 175158 và 189396, có hiệu lực ngày 29 tháng 3 năm 2019.) Chính sách của Thành phố Portland là 
xóa bỏ phân biệt đối xử dựa trên cơ sở chủng tộc, tôn giáo, màu da, giới tính, tình trạng hôn nhân, tình 
trạng gia đình, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất, khuynh hướng tình dục, 
bản sắc giới tính hoặc nguồn thu nhập.  Sự phân biệt đối xử như vậy là một mối đe dọa đối với sức khỏe, 
sự an toàn và phúc lợi chung của các thành viên trong cộng đồng Portland và đe dọa đến các thể chế và 
nền tảng của cộng đồng chúng ta. 
 

• Điều lệ Thành phố Portland Tiêu đề 29: Mục đích của Tiêu đề này là bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và 
phúc lợi của công dân Portland, ngăn chặn tình trạng xuống cấp của các cơ sở nhà ở hiện có và mặt ngoài 
của các cơ sở phi dân cư, và đóng góp cho các khu phố quan trọng bằng cách xác định và thực thi các tiêu 
chuẩn tối thiểu cho nhà ở dân cư về thiết bị cơ bản, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn cháy nổ, và bảo trì 
khu dân cư. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-title42/html/USCODE-2016-title42-chap45-subchapI.htm

