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Cuốn sổ tay này được tạo ra bởi các thành viên của
Vancouver Hiệp hội người thuê - một mạng lưới cho
những người thuê trên toàn thành phố, để hỗ trợ lẫn

nhau và đấu tranh cho công bằng nhà ở. 
 

Trở thành thành viên:  vancouvertenantsunion.ca/join
 

Chúng tôi sống và tổ chức trên những
lãnh thổ của dân tộc səl̓ílwətaʔɬ/Selilwitulh (Tsleil-

Waututh), Skwxwú7mesh Úxwumixw (Squamish), và
xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam).

 

http://vancouvertenantsunion.ca/join


Cho dù bạn là người lần đầu tiên thuê nhà ở B.C. hoặc người
thuê dài hạn, vừa biết rằng một công ty vô danh đã lấy quyền
sở hữu tòa nhà của bạn, đó luôn là thời điểm tốt để tìm hiểu về
các quyền của bạn.

Các quyền lợi của chúng mình với tư cách là người cho thuê
không được nhứt định
- và có thể giành được, nhưng chúng cũng có thể bị lấy đi. Hầu
hết các quyền mà chúng ta có ngày nay đã được đấu tranh bởi
những người cho thuê có tổ chức, và những người tin rằng nhà
ở an toàn, trang nghiêm là một quyền của con người. Hiệp hội
Người thuê nhà Vancouver là một tổ chức thành viên của
những người cho thuê nhà tiếp tục theo cùng truyền thống này.

Những người thuê nhà không
được phép bỏ phiếu trong các
cuộc bầu cử thành phố
Vancouver cho đến năm 1969.
Trước đó, chỉ chủ sở hữu bất
động sản mới có quyền bỏ
phiếu

Bạn có
biết

không?

LỜI NÓI ĐẦU

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Cuốn sổ tay này giải thích các
quyền của người thuê nhà theo Đạo luật Thuê nhà ở Cư trú của
British Columbia và được dùng như một tài liệu sơ lược cho một số
câu hỏi phổ biến mà người thuê nhà đặt ra. Nó không nên được
coi là lời khuyên pháp lý. Kiểm tra trang sau để biết thêm tài
nguyên về quyền của bạn.
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Nếu họ không sử dụng đúng biểu mẫu, bạn có không
chấp nhận thông báo

Nếu chủ nhà của bạn cho thông báo ít hơn 3 tháng đầy
đủ, bạn có thể tiếp tục trả tiền thuê hiện tại của mình
cho đến khi khoảng thời gian chính xác đã trôi qua. 

Ở B.C. điều này có nghĩa là:
Chủ nhà của bạn chỉ có thể tăng tiền thuê mỗi năm một lần
trong thời gian bạn thuê nhà 
Tiền thuê chỉ có thể tăng theo số tiền do chính quyền cấp
tỉnh.
Chủ nhà của bạn phải sử dụng văn bản hợp pháp thích
hợp: "Thông báo tăng tiền thuê”

Người thuê phải nhận được thông báo 3 tháng trước khi
tăng tiền thuê

Điều khiển tiền thuê là một trong những biện pháp bảo
vệ quan trọng nhất của người thuê. Điều khiển tiền thuê
giới hạn bao lâuvà cách thức chủ nhà có thể tăng tiền
thuê nhà của bạn.

Khi kết thúc hợp đồng thuê một năm, hợp đồng
thuê nhà của bạn thỏa thuận tự động chuyển thành
tháng này-sang-tháng khác, với các điều kiện
tương tự như thỏa thuận trước đây của bạn.

 

Bạn không cần phải ký hợp đồng mới với mức giá
cao hơn hoặc với điều kiện khác. 
Bạn không cần phải dọn ra khỏi nhà, hoặc ký hợp
đồng thỏa thuận để kết thúc hợp đồng thuê nhà.

 

COI CHỪNG SƠ HỞ CỦA ĐIỀU KHIỂN TIỀN THUÊ

COI CHỪNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG THUÊ
CÓ THỜI HẠN CỐ ĐỊNH
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Các thành viên VTU cho rằng chúng ta cần Điều Khiển Tiền
Thuê Thật Sự, đồng thời được gọi là kiểm soát phòng trống -
điều này sẽ thay đổi luật để việc tăng tiền thuê được giới hạn,
ngay cả khi người thuê nhà dọn đi. Tìm hiểu thêm và ký vào
bản kiến   nghị tại: www.RealRentControlBC.ca 

LỖ HỔNG LỚN NHẤT: 

Ở B.C. điều khiển tiền thuê không áp
dụng khi người thuê nhà chuyển đi - điều
này có nghĩa là khi bạn kết thúc thời gian
thuê nhà của mình, chủ nhà có thể tăng
giá thuê bao nhiêu tùy họ muốn.

Tăng cường kiểm soát tiền thuê với quyền lực
của người thuê

Có các nhóm chủ nhà tổ chức muốn làm suy yếu kiểm soát
tiền thuê, hoặc xóa hoàn toàn, để họ có thể tăng tiền thuê
nhà bất cứ khi nào họ muốn. Đây là vấn đề chủ chốt mà
quyền lực của người thuê nhà có thể chống lại.

vancouvertenantsunion.ca/4_5_means_fight
Đọc thêm tại đây:

Kháng chiến tập thể của chúng tôi khiến chính phủ tăng tốc
kế hoạch kiểm tra của họ về luật cho thuê và thay đổi công
thức kiểm soát tiền thuê để tăng đã được hạ xuống 2%.

Các thành viên VTU và các nhóm khác đã
dừng một giá thuê toàn tỉnh tăng 4.5% trong
năm 2018.

3

http://www.realrentcontrolbc.ca/
http://www.realrentcontrolbc.ca/
http://vancouvertenantsunion.ca/4_5_means_fight


… hoặc chỉ là

bất hợ
p phápPhí phụ thu có giới hạn

Một số chủ nhà cố gắng đi xung quanh luật
kiểm soát tiền thuê nhà bằng cách tính thêm phí
và lệ phí. Dưới đây là một số cái chung:

Trả tiền thuê muộn

Không đủ tiền
(trong tài khoản ngân
hàng của bạn)

Thay thế chìa
khóa/FOB

Phí di chuyển
(vào một phòng khác
trong tòa nhà) 
*Di chuyển đến một phòng
khác trong một tòa nhà vẫn
được coi là một hợp đồng
thuê nhà mới và tiền thuê có
thể tăng lên.

Phí nộp hồ sơ cho
thuê 

Phí thay đổi ổ khóa
khi bạn dọn vào

Phí khách

Đậu xe hoặc Nhà
kho

Phí / Dịch vụ Hợp pháp? Phí tối đa
Đúng, nhưng chỉ khi nó
là được viết trong hợp
đồng thuê nhà của bạn
hiệp định

Đúng, nhưng chỉ khi nó
là được viết trong hợp
đồng thuê nhà của bạn
hiệp định

Đúng

Đúng

Không

Không

Không*
Nhưng nếu khách của bạn
trở thành bạn cùng phòng
lâu dài, hợp đồng thuê nhà
của bạn có thể nói rằng tiền
thuê cao hơn có thể được
tính, với thêm bạn cùng
phòng. 

Không* 
Trừ khi được quy định trong
hợp đồng thuê nhà ** Không
thể tăng thêm nếu có trong
hợp đồng.

$25.00

$25.00

Chỉ chi phí của sự
thay thế

$15 hoặc 3% tiền
thuê nhà của bạn.

* Trong một tòa nhà
chung cư, địa tầng
được phép tính phí di
chuyển vào / ra phí mà
chủ nhà có thể chuyển
sang cho bạn.

Bạn có thể yêu cầu ổ
khóa mới khi bạn
chuyển sang thuê nhà
mới và chủ nhà của bạn
phải làm việc này mà
không tính phí.

--

--

--
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Chủ nhà phải nộp đơn lên RTB để giữ toàn bộ, hoặc
một phần tiền đặt cọc thiệt hại. Nếu họ chưa làm điều
này, họ không có lý do pháp lý nào để giữ tiền đặt cọc
trừ khi bạn đồng ý bằng văn bản.

Đừng mang lại cho họ sự hài lòng khi giữ số tiền không bao
giờ là của họ.

Cách tốt nhất để tránh tranh chấp về tiền đặt cọc thiệt hại là
để nhấn mạnh yêu cầu thực hiện một báo cáo kiểm tra
tình trạng (đôi khi được gọi là một cuộc xem qua báo cáo)
với chủ nhà của bạn khi bạn dọn đi và khi bạn dọn vào. Bạn
có thể ghi lại bất kỳ vấn đề nào bạn nhận thấy với các ảnh
chụp hoặc video.

Nếu chủ nhà không thực hiện báo cáo kiểm tra tình
trạng, họ sẽ không có bằng chứng đáng tin cậy để bào
chữa cho việc giữ tiền đặt cọc của bạn.

Hãy nhớ rằng - sự hao mòn thường xuyên (sanh hoạt
hàng ngày) không được coi là thiệt hại mà bạn phải trả
cho chủ nhà.

Chủ nhà của bạn không có quyền giữ
tiền đặt cọc của bạn
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Phần lớn các vấn đề bảo trì và sửa chữa là
trách nhiệm của chủ nhà.

Người cho thuê chịu trách nhiệm chính về
các quy trình bảo dưỡng và dọn dẹp sạch
sẽ khi bạn chuyển ra ngoài.

Dưới đây là biểu đồ tham khảo nhanh:

Hệ thống sưởi ấm 
Sửa ống nước
Điện
Ổ khóa
Đèn ở các khu vực chung
Tường, sàn và trần nhà 
Cửa chống cháy và lối thoát hiểm
Báo động khói
Liên lạc nội bộ
Thang máy
Sơn ở những khoảng thời gian
hợp lý
Bảo trì sân trong khu phức hợp
nhiều đơn vị ở như cắt cỏ / dọn
tuyết
Sự phá hoại / động vật gây hại (ví
dụ như rệp)
Các vấn đề nghiêm trọng về nấm
mốc
Sửa chữa / thay thế các mặt
hàng có trong hợp đồng thuê nhà
của bạn, như:

Thiết bị gia dụng
Hệ thống an toàn
Đồ nội thất
Nhà để xe (ga-ra)/ nhà kho.

Thay thế bóng đèn
Các vấn đề nhỏ về nấm mốc
(chẳng hạn như trong cửa sổ
hoặc bồn tắm)
Lấy rác ra ga-ra/ tái chế\
Bảo trì sân định kỳ nếu
bạn có quyền sử dụng sân
riêng (cắt cỏ, dọn tuyết)
Thảm: bảo trì hợp lý trong thời
gian thuê nhà;

làm sạch bằng hơi nước
hoặc gội ở cuối thời gian
thuê nhà kéo dài một năm,
hoặc lâu hơn

Vá các lỗ đinh trên tường
Làm sạch vết trên tường
Thông báo cho chủ nhà của
bạn về các vấn đề bảo trì đã
được phát sinh.

Bảo trì và sửa chữa

Trách nhiệm của Chủ nhà của bạn: Trách nhiệm của bạn:
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Nếu chủ nhà của bạn không thực hiện sau khi có yêu cầu
bằng văn bản, bạn có thể bắt đầu tranh luận RTB để buộc
họ phải sửa chữa.

Luật lệ của Tiêu chuẩn bảo trì miêu tả bảo trì tối thiểu của
các tòa nhà và được thi hành bằng tiền phạt.

Là khẩn cấp và cần thiết cho sức khoẻ hoặc sự an toàn
của con người hoặc tài sản
Là để sửa chữa một trong những điều sau đây:

Rò rỉ lớn trong đường ống hoặc mái nhà
Đường ống thoát nước bị hư hỏng, hoặc bị tắc nghẽn,
hoặc hỗn hợp ống nước
Hệ thống sưởi ấm chính
Khóa bị hỏng, hoặc bị lỗi ở lối vào đơn vị cho thuê
Hệ thống điện

Chỉ thực hiện việc này nếu vấn đề sửa chữa phù hợp
với tiêu chuẩn này:

Bạn không cần phải chờ đợi để xử lý
các công việc sửa chữa khẩn cấp

Hãy nhớ ghi lại các yêu cầu
sửa chữa của bạn

Một số vấn đề sửa chữa quan trọng không thể chờ đợi -
theo luật, chúng được coi là sửa chữa "khẩn cấp". 

Nếu chủ nhà của bạn không trả lời trong thời gian hợp lý,
bạn có quyền bù đắp chi phí sửa chữa, và yêu cầu chủ
nhà trả lại tiền cho bạn.
 

Nếu bạn không chắc chắn và không
muốn gặp rủi ro về chi phí, hãy gọi cho
luật sư, hoặc RTB (xem trang cuối cùng).
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Tiếng ồn không hợp lý và liên tục
Khói thuốc không hợp lý và liên tục
Đe dọa hoặc quấy rối
Chủ nhà của bạn xuất hiện quá thường xuyên
Chủ nhà của bạn vào đơn vị cho thuê của bạn mà không được
phép hoặc thông báo thích hợp
Chủ nhà từ chối bạn vào các khu vực chung một cách vô lý

Theo luật, bạn có quyền "hưởng thụ yên tĩnh" trong ngôi nhà của
bạn. Điều này có nghĩa là bạn không phải chịu đựng bất kỳ điều
nào sau đây:

Hành vi bạn không cần phải chấp nhận

Ngày
Thời gian (phải từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối)
Một lý do hợp lý để đi vào, chẳng hạn như sửa chữa
hoặc hoàn thành kiểm tra hàng tháng
Ngoại lệ đối với thông báo 24 giờ là để giải quyết việc
sửa chữa khẩn cấp (xem trang 8).

Nếu chủ nhà muốn vào phòng riêng của bạn, họ phải
cung cấp thông báo bằng văn bản ít nhất 24 giờ, trong
đó phải nêu rõ:

Hòa bình và yên tĩnh
Sự hưởng thụ

 Chủ nhà của bạn không thể
xuất hiện mà không thông báo

Ghi lại các sự cố trong một sổ nhật ký cho người thuê nhà 
Liên hệ với một người biện hộ để tìm hiểu thêm về các quyền
của bạn
Đừng bị quấy rối trong im lặng, hoặc sợ hãi. Tham dự cuộc họp
của Hiệp hội Người thuê nhà Vancouver và chia sẻ kinh nghiệm
của bạn

Chủ nhà của bạn có trách nhiệm đảm bảo quyền được hưởng thụ
yên tĩnh của mọi người được tôn trọng. Để chống lại sự quấy rối:
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Bạn nên yêu cầu chủ nhà cập nhật hợp đồng thuê nhà để thêm
bạn cùng phòng mới khi nào có thể.

Không may, chủ nhà của bạn không không bắt buộc phải đồng ý
cho bạn thêm một người nào đó vào hợp đồng thuê nhà. Họ cũng
có thể đề nghị tạo một hợp đồng thuê nhà hoàn toàn mới thay vì
sửa đổi cái hiện có. Hãy cẩn thận với tùy chọn này - trước khi
đồng ý với một hợp đồng thuê nhà hoàn toàn mới, hãy đảm bảo
rằng đó không phải là một mánh khóe để tăng giá thuê, hoặc thêm
các điều khoản mới mà trước đây không có (ví dụ: có thể chủ nhà
của bạn bây giờ muốn bạn trả thêm tiền cho bãi đậu xe, hoặc một
tiện ích).

Bạn, và bạn cùng phòng của bạn có thể từ chối ký hợp đồng thuê
nhà mới, nhưng nó có thể dẫn đến bế tắc khi bạn cùng phòng
không được bảo vệ. Điều này cũng có nghĩa là nếu những người
thuê ban đầu đã ký thỏa thuận dọn đi, những người bạn cùng
phòng không có trong hợp đồng thuê sẽ cần phải dọn đi, hoặc yêu
cầu chủ nhà cho một thỏa thuận mới theo các điều khoản mới.

*Hãy để ý các điều kiện trong hợp đồng thuê nhà của bạn có thể
hạn chế số người ở, hoặc các điều kiện làm tăng tiền thuê nhà
nếu người khác dọn đến. Những điều kiện này là hợp pháp,
nhưng chỉ khi được đồng ý khi bạn bắt đầu thuê nhà.

Bạn cùng phòng có thể không
được pháp luật bảo vệ

 

Không giống như ở B.C., chủ nhà ở
Quebec được yêu cầu cho phép
chuyển nhượng cho thuê mà không
thay đổi các điều khoản của hợp
đồng thuê nhà ban đầu.

Bạn có biết
không? 

Nếu bạn, hoặc một trong những người bạn cùng phòng của
bạn chuyển đến ở chung nhà, nhưng không ký hợp đồng
thuê nhà, bạn có thể không được luật thuê nhà bảo vệ.
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Có thể phá vỡ hợp đồng mà
không cần trả tiền

 

Đề nghị cho thuê lại căn hộ của bạn
Ký kết thỏa thuận chung để kết thúc việc thuê nhà.

Nhiều người thuê nhà lo lắng về việc nợ những tháng còn lại nếu
họ phá vỡ hợp đồng thuê nhà, nhưng điều đó không đơn giản như
vậy. Trước khi họ có thể theo đuổi bạn vì số tiền nợ, chủ nhà phải
cố gắng thuê lại căn hộ của bạn với giá hợp lý, và họ phải chứng
minh rằng họ đã cố gắng. Trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở, họ
có thể sẽ không gặp khó khăn khi viết lại căn hộ với giá thuê
tương đương hoặc cao hơn.

Ngoài ra còn có các lựa chọn thay thế mà bạn có thể thảo luận với
chủ nhà, chẳng hạn như:

Cuối cùng, bạn được phép phá bỏ hợp đồng nếu bạn đang trốn
chạy bạo lực gia đình hoặc để chuyển đến một cơ sở chăm sóc
dài hạn.
.

Tại sao bạn nên ghi nhật ký cho người thuê nhà
Luôn nhận thông tin quan trọng từ chủ nhà của bạn bằng văn bản,
và giữ những thông báo đó ở một nơi. Trong trường hợp thông tin
quan trọng được cung cấp cho bạn bằng lời nói, hãy nhớ viết ra
ngày, giờ và những gì được nói.

Nếu bạn từng có tranh chấp với chủ nhà - đặc biệt là tranh chấp
yêu cầu bạn đến RTB, bạn sẽ cần bằng chứng để chứng minh
trường hợp của mình. Chỉ riêng điều này đã là một lý do chính
đáng để viết nhật ký cho người thuê nhà, mà bạn có thể lưu giữ
trong hợp đồng thuê nhà của mình.
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Công đoàn người thuê nhà có thể là cơ hội để gặp gỡ những
người hàng xóm của bạn, xây dựng cộng đồng, và lập chiến lược
xung quanh các mục tiêu chung. Đó có thể là: khắc phục sự cố
bảo trì lớn trong tòa nhà của bạn, làm việc với những người cho
thuê từ khắp thành phố để xây dựng quyền lực của người thuê,
cải thiện luật và xây nhà ở giá cả phải chăng. Họ cũng là những
mạng lưới hỗ trợ có thể chia sẻ mẹo và ứng phó với những vụ
trục xuất bất công.

Tại sao bạn nên tham gia
(hoặc bắt đầu) một Liên

minh Người thuê nhà
 

Hãy cùng tham gia với một Liên minh Người thuê
nhà như VTU.

Chủ nhà có nhiều quyền lực và tài
nguyên hơn so với những người đi

thuê. Biết các quyền của mình là một
điều, nhưng vẫn có thể khó khăn để

đấu tranh cho quyền lợi của chúng ta
khi chúng ta làm việc một mình.

 Có Sức mạnh trong một Liên minh bởi vì có
Sức mạnh trong Con số.

Chi Nhánh Thuê Nhà Ở (RTB) là cơ quan chính phủ giải quyết
luật thuê nhà ở BC, bao gồm Đạo luật và Quy định về Thuê nhà
ở. Khi có vấn đề mà bạn, và chủ nhà không thể giải quyết, bạn
có thể nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp thông qua RTB.
Quá trình này có thể phức tạp và bạn có thể cần sự giúp đỡ từ
một người ủng hộ.

* RTB là gì? (Chi Nhánh Thuê Nhà Ở)
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Ghi chú:
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Những người ủng hộ pháp
lý ở Vancouver:

Người ủng hộ
pháp lý có thể:

Trung tâm Tư vấn & 
Nguồn lực Người thuê 
(Tenant Resource & Advisory Centre)

   604 255 0546 
Tiếp cận Công lý (Access Justice)
   604 878 7400 
Hiệp hội hỗ trợ pháp lý cộng đồng
(Community Legal Assistance Society)
 

   604 685 3425 
DTES SRO Cộng tác (Khách sạn
có phòng đơn)
   604 839 0379 
Trung tâm Phụ nữ DTES 
(DTES Women’s Centre)

   604 681 8480 
First United Church Advocacy
 

  604 681 8365 

Hướng dẫn bạn về các quyền
hợp pháp của bạn với tư cách
là người thuê nhà

Nộp đơn lên RTB để phản đối
việc trục xuất của bạn

Giúp bạn cung cấp đúng các
tài liệu của mình cho chủ nhà

Tạo một gói bằng chứng

Đại diện cho bạn tại phiên tòa 
 RTB

Giúp bạn đăng ký xét duyệt,
nếu bạn không thành công

Thông tin này không nên được coi là lời khuyên pháp lý. 
Để có tài nguyên đầy đủ hơn, hãy xem Hướng dẫn Sinh tồn
cho Người thuê của B.C. Trung tâm Tư vấn & Nguồn lực
Người thuê (TRAC):

 
tenants.bc.ca/resources/tenant-survival-guide/

 

Các tài nguyên khác về quyền của bạn
 

Created by the Vancouver Tenants Union (VTU)  Communications Working
Group, 2021. Design and Illustration by Helena Krobath
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