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ề việc không trả các 
khoản tiền thuê nhà hoặc bị đuổi 
ra khỏi nhà? Hiện sẵn có trợ giúp

Trong đại dịch coronavirus, hàng 
triệu người thuê nhà đã phải chật 
vật để trả tiền thuê hàng tháng. Nếu 
gặp khó khăn trong việc trả tiền 
thuê nhà, tiền điện nước hoặc các 
chi phí khác liên quan đến nhà ở, 
quý vị có thể được nhận các hỗ trợ 
thuê nhà.
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã cung cấp hàng tỷ đô la cho 
các cơ quan chính phủ tiểu bang, địa phương và bộ 
lạc để hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp cho các hộ gia 
đình đủ điều kiện.

Tìm hỗ trợ tài chính cho việc  
thuê nhà
Chương trình Hỗ trợ Tiền Thuê nhà Khẩn cấp được 
tạo ra để giúp những người thuê nhà trang trải các 
chi phí liên quan đến nhà ở của họ và có nhà ở ổn 
định trong thời gian xảy ra đại dịch. Hỗ trợ thuê nhà 
được phân phối thông qua cơ quan chính phủ tiểu 
bang và tại địa phương của quý vị.

Các chương trình cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà hoạt 
động theo nhiều kiểu khác nhau, tùy thuộc vào cách 
chính phủ tại các tiểu bang, địa phương, hoặc bộ 
lạc thiết lập chương trình của mình. Quý vị có thể tự 
mình đăng ký xin hỗ trợ tiền thuê nhà, hoặc có thể 
phải làm việc với chủ nhà để nộp đơn đăng ký

Tìm nơi để nộp đơn
Để tìm cơ quan ở tiểu bang hoặc tại địa 
phương, nơi quý vị có thể đăng ký xin hỗ trợ 
tiền thuê nhà, xin vào cfpb.gov/govrent. Nếu 
không thể tìm thấy một chương trình trong 
khu vực của quý vị, hãy gọi 2-1-1 hoặc cơ quan 
quản lý nhà ở địa phương để được hỗ trợ.

Để đủ điều kiện, quý vị phải thực sự gặp khó khăn 
tài chính trong đại dịch COVID-19, đáp ứng yêu cầu 
thu nhập của địa phương, và bị nợ tiền thuê nhà của 
quý vị. Chương trình tại địa phương sẽ quyết định 
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quý vị có hội đủ điều kiện hay không, vì vậy quý vị 
nên tham khảo các lựa chọn của mình nếu có lo 
lắng về các khoản nợ tiền thuê nhà.

Hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp có thể giúp quý 
vị trang trải tiền thuê đến hạn trong đại dịch 
COVID-19. Tùy thuộc vào các quy tắc và nguồn lực 
sẵn có tại địa phương, quý vị có thể được trợ giúp 
trả tiền thuê nhà trong tương lai, tối đa ba tháng 
một lần. Các chương trình địa phương có thể cũng 
chi trả tiền tiện ích, năng lượng gia đình và các chi 
phí khác, bao gồm điện, khí đốt, nhiên liệu, dầu, 
nước, cống rãnh và dọn rác. Hỗ trợ tiền thuê nhà 
cũng có thể chi trả các khoản phí trễ hạn hợp lý, 
dịch vụ Internet, chi phí chuyển chỗ ở và các khoản 
phí khác liên quan đến việc thuê nhà - chẳng hạn 
như tiền đặt cọc bảo đảm, phí đăng ký hoặc phí 
sàng lọc.

Yêu cầu trợ giúp thêm

Tận dụng những trợ giúp miễn phí  
về nhà
Nếu quý vị muốn được một chuyên gia địa phương 
giúp đỡ, hãy liên lạc với chương trình tư vấn nhà ở 
của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD). Gọi 800-
569-4287 hoặc truy cập consumerfinance.gov/find-
a-housing-counselor.

Tham khảo ý kiến luật sư
Đoàn luật sư địa phương hoặc văn phòng trợ giúp 
pháp lý có thể giới thiệu quý vị đến những nơi trợ 
giúp pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp.

Giới thiệu về chúng tôi

Cục Bảo vệ Tài chính Người Tiêu dùng 
(CFPB) là một cơ quan của thế kỷ 21 giúp 
thị trường tài chính tiêu dùng hoạt động 
bằng cách thiết lập các quy định hiệu quả 
hơn, bằng cách thi hành các quy định một 
cách nhất quán và công bằng, và bằng cách 
khuyến khích người tiêu dùng quản lý đời 
sống kinh tế của họ nhiều hơn.

Tìm hiểu thêm tại consumerfinance.gov.  
 
Sứ mệnh của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ là duy trì 
một nền kinh tế khỏe mạnh và tạo ra các cơ 
hội kinh tế và việc làm bằng cách thúc đẩy 
các điều kiện cho phép tăng trưởng và ổn 
định kinh tế trong và ngoài nước, củng cố an 
ninh quốc gia bằng cách chống lại các mối 
đe dọa và bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống 
tài chính, và quản lý tài chính cũng như 
nguồn lực của Chính phủ Hoa Kỳ một cách 
hiệu quả.
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