
Tôi nên làm gì nếu không thể trả tiền thuê 
nhà trong giai đoạn tình trạng khẩn cấp này?

Trong giai đoạn tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng 
hiện nay, một số chủ nhà có thể sẽ sẵn sàng làm việc 
với người thuê nhà trước khi nộp đơn yêu cầu trục xuất. 
Trước khi nhận được thông báo từ chủ nhà, ngay khi 
biết sẽ gặp khó khăn với việc trả tiền thuê nhà, quý 
vị nên nói chuyện với chủ nhà và xem họ có sẵn sàng 
thương lượng giải quyết hay không. Điều đó sẽ giúp cả 
hai bên tránh được rắc rối phải ra hầu tòa.

Tìm kiếm trợ giúp hỗ trợ thuê nhà càng sớm càng tốt:

Quý vị có thể xem danh sách các tổ chức cung cấp hỗ 
trợ tại http://www.cabq.gov/coronavirus-information/
community-resources-during-covid.

Liên hệ với chủ nhà và đề nghị thanh toán dần khoản 
nợ tiền thuê nhà của quý vị bằng cách đề xuất một kế 
hoạch thanh toán. Hãy cho chủ nhà biết nếu quý vị 
đang chờ trợ cấp thất nghiệp hoặc các khoản tiền khác 
mà quý vị sẽ nhận được.

Có lệnh tạm hoãn trục xuất ở New Mexico không? Có, 
đối với những người thuê nhà không có khả năng trả 
tiền thuê nhà. Tuy nhiên, nếu chủ nhà nộp đơn yêu cầu 
trục xuất, người thuê nhà phải có mặt tại buổi điều trần 
trước tòa để nhận được những biện pháp bảo vệ đó từ 
tòa án.

Lệnh tạm hoãn trục xuất có ý nghĩa gì?

Tòa Thượng Thẩm New Mexico đã ký một Án Lệnh đình 
hoãn việc trục xuất chỉ riêng cho trường hợp không trả 
tiền thuê nhà trong thời gian đại dịch.

Những điều sau sẽ vẫn được áp dụng, dù có Án Lệnh 
của Tòa Thượng Thẩm:

• Chủ nhà có thể nộp đơn kiện yêu cầu trục xuất một 
người thuê nhà không trả được tiền thuê nhà, vì bất 
kỳ lý do nào, hoặc vì những lý do khác không liên 
quan đến tiền thuê nhà.

• Người thuê nhà PHẢI có mặt tại phiên điều trần để 
đề nghị tòa không trục xuất họ vì họ không thể trả 
tiền thuê nhà. Người thuê nhà phải cung cấp lời khai 
về việc họ không có khả năng trả tiền thuê nhà.

Những điều người thuê nhà cần biết và nên làm để tự 
bảo vệ mình nếu không thể trả tiền thuê nhà

• Tòa Thủ Phủ tại Albuquerque sẽ yêu cầu đương sự 
trình diện qua điện thoại—quý vị phải gọi điện trước 
khi bắt đầu phiên điều trần để không bỏ lỡ.

• Hãy chuẩn bị để giải thích với thẩm phán về việc 
quý vị không thể trả tiền thuê nhà. Ví dụ: “Tôi không 
có tiền để trả tiền thuê nhà”; “Tôi đã mất việc làm”; 
“Tôi đã bị cho nghỉ việc”; “Tôi đang chờ trợ cấp thất 
nghiệp”; “Tôi không thể đi làm do lệnh ở nhà.”

Tòa Thủ Phủ đang khởi động một Chương Trình Dàn 
Xếp Chủ Nhà - Người Thuê Nhà nhằm giúp các chủ nhà 
và người thuê nhà thương lượng về kế hoạch trả nợ dần 
nhằm cố gắng và tránh bị trục xuất trong trường hợp 
người thuê nhà không thể trả tiền thuê nhà. Nếu chủ nhà 
kiện đòi trục xuất quý vị do không trả tiền thuê nhà, Tòa có 
thể chỉ dẫn quý vị tới chương trình này và quý vị buộc phải 
có mặt tại buổi dàn xếp qua điện thoại để tham gia.

DỮ KIỆN NHANH VỀ LỆNH TẠM HOÃN CỦA 
TÒA THƯỢNG THẨM NM 

• Áp đặt lệnh tạm hoãn (hoặc tạm dừng) trục xuất nếu 
lý do là không trả tiền thuê nhà đối với người thuê 
nhà được trợ cấp, nhà ở tư nhân hoặc thuê một chỗ 
ở trong công viên nhà di động.

• Áp dụng cho tất cả các chủ nhà (không chỉ các chủ 
nhà được trợ cấp).

• Thẩm phán phải được chứng minh rằng người thuê 
nhà hiện không thể trả tiền thuê.

• Người thuê nhà vẫn được nợ tiền thuê khi Tòa 
Thượng Thẩm gia hạn thời gian lưu trú - nghĩa là cho 
phép tiến hành việc trục xuất. Chủ nhà sẽ trục xuất 
những người thuê nhà này trừ khi người thuê và chủ 
nhà đạt được thỏa thuận để có thêm thời gian trả lại 
tiền thuê.

• Nếu quý vị đạt được thỏa thuận với chủ nhà, hãy 
đảm bảo thỏa thuận đó được lập thành văn bản để 
bảo vệ chính mình. Đảm bảo rằng quý vị nhận được 
biên lai cho mọi khoản tiền thuê đã trả.
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NGƯỜI THUÊ NHÀ NÊN THỰC HIỆN NHỮNG 
BƯỚC NÀO ĐỂ BẢO VỆ BẢN THÂN KHỎI BỊ 
TRỤC XUẤT?

• Người thuê nhà phải hành động—không làm gì có 
nghĩa là quý vị sẽ bị trục xuất khỏi nhà và mất chỗ ở.

• Nộp đơn xin hỗ trợ thuê nhà càng sớm càng tốt.

• Quý vị không cần phải chuyển ra ngoài ngay lập tức; 
quý vị có thể ra tòa để phản đối việc trục xuất.

• Tìm trợ giúp pháp lý khi quý vị biết mình có thể phải 
đối mặt với việc bị trục xuất.

• Lệnh tạm hoãn trục xuất vì không thanh toán của 
N.M. có thể bảo vệ quý vị, nhưng chỉ khi quý vị đến 
buổi điều trần trước tòa. Nếu không đến buổi điều 
trần, quý vị nhiều khả năng sẽ bị trục xuất khỏi nhà.

• Hãy nói với tòa rằng quý vị không có tiền để trả tiền 
thuê nhà và yêu cầu thêm thời gian để trả tiền.

• Quý vị nên phản hồi với chủ nhà nếu có vấn đề hoặc 
quý vị nhận được thông báo vi phạm.

• Nếu quý vị muốn phản đối việc trục xuất, hãy tham 
dự buổi điều trần trước tòa để cho tòa biết vấn đề 
của mình.

HIỂU RÕ CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ:

• Chủ nhà không thể trục xuất quý vị mà không có 
lệnh của tòa án.

• Việc chủ nhà trục xuất người thuê nhà mà không có 
lệnh của tòa án là bất hợp pháp khi thực hiện bất 
kỳ hành vi nào sau đây:

• Thay ổ khóa

• Ngắt điện, nước hoặc gas

• Sử dụng vũ lực

• Đe dọa làm những điều này


