
 

FORM 1220V - 2018-2019 MRL FAQ – Vietnamese                                                                 1 
 

 

               

 

  LUẬT CƯ TRÚ 

                     TRONG KHU NHÀ MOBILEHOME TẠI    
  TIỂU BANG CALIFORNIA (MRL) 

   California Mobilehome Residency Law (MRL) 
 

 

 

           NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

       2018-2019 
 

 

 

 

 

Compiled by the Senate Select Committee on Manufactured Home 

Communities 

 

 

 

 

 

Provided by GSMOEF 

Golden State Manufactured-home Education Fund 

 
 
 
 
 



 

FORM 1220V - 2018-2019 MRL FAQ – Vietnamese                                                                 2 
 

 

                                                 NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG 
          Compiled by the California Senate Select Committee on Manufactured Home Communities                                                                                                                          

 

THUÊ, PHÍ & THUẾ                                                                                                                         TRANG                                                                                                                         
# 1  Tăng tiền thuê  4 
# 2  Phí thông qua  4  
# 3  Thông báo ngắn về việc tăng tiền thuê  4  
# 4  Hóa đơn cho thuê lại  4  
# 5  Phí câu lạc bộ  4 
# 6  Tiền gửi an ninh  5 
# 7  Khấu trừ tiền thuê do thiếu các tiện ích công viên chức năng  5 
# 8  Khấu trừ tiền thuê khi công viên mất giấy phép hoạt động  5  
# 9  Lệ phí muộn  5  
# 10  Thuế bất động sản Mobilehome  5  
# 11  Điều chỉnh thuế tài sản  6  
# 12  Voucher cho thuê thu nhập thấp: Phần 8  6  

TIỆN ÍCH     
# 13  
# 14 
# 15  

Chi phí tiện ích công viên 
Phí thành từng khoản 
Truyền hình cáp Park hoặc Phí hệ thống ăng-ten thông thường  

6 
                          7 
                         7 

# 16  Phí nước  7  
# 17  Gọi các tiện ích địa phương trước khi đào  7  

 
CHO THUÊ & HỢP ĐỒNG CHO THUÊ  

# 18  Cho thuê dài hạn Miễn kiểm soát tiền thuê  8  
# 19  Cho thuê ngôn ngữ khác tiếng Anh  8  
# 20  Thời hạn cho thuê: Dài hạn, hàng năm hoặc hàng tháng  8  

 
KẾT THÚC TENANCY  

# 21  Đuổi việc trả tiền thuê trễ  8  
# 22  Trục xuất vì vi phạm quy tắc  9  
# 23  Thời hạn kết thúc hợp đồng cho thuê  9  
# 24  Quyền của người thuê trong Mobilehomes thuộc sở hữu công viên  9 
# 25  Công viên đóng cửa hoặc chuyển đổi  10 

 
LUẬT NHÀ NƯỚC & QUY LUẬT CÔNG VIÊN  

# 26  Quy tắc công viên v. Luật cư trú Mobilehome (MRL)  10  
# 26.1  Phân phối hàng năm của MRL cho cư dân  10  
# 26.2  MRL bằng tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ khác  10  
# 27  Bảo vệ MRL  11  
# 28  Thay đổi quy tắc  11  
# 29  Thi hành có chọn lọc các quy tắc của công viên  11  
# 30  Công viên cao cấp đã thay đổi thành Công viên toàn tuổi  11  
# 31  Công viên toàn tuổi trở lại công viên chỉ dành cho người cao tuổi  12  
# 32  Quyền của chủ nhà khuyết tật  12  
# 32.1  Cơ quan dịch vụ bảo vệ người lớn  12  
# 33  Tiêu chuẩn nghề nghiệp  12  
# 34  Giờ Clubhouse và sử dụng  13  
# 35 Quy tắc không có thú cưng      13  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark50
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark51
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark52
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark52
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark52
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark52
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark52
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark52
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark53
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark52
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark53
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark53
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark53
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark53
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark53
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark53
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark53
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark53
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark53
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark54
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark54
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark54
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark54
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark54
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark54
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark54
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark54
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark54
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark54
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark54
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark54
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark55
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark55
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark55
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark55
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark55
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark55
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark55
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark55
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark56
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark56
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark56
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark56
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark56
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark56
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark56
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark56
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark56
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark56
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark56
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark57
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark57
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark57
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark57
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark57
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark57
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark57
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark57
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark57
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark57
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark57
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark58
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark58
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark58
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark58
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark58
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark58
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark58
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark58
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark58
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark58
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark58
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark58
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark59
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark59
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark59
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark59
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark59
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark59


 

FORM 1220V - 2018-2019 MRL FAQ – Vietnamese                                                                 3 
 

 

#35.1 
#36  
#37 

Chó dịch vụ được huấn luyện v. Động vật hỗ trợ cảm xúc  
Kiểm soát động vật 
Các Hạn Chế về Đậu XevàviệcCẩu Xe  

 13 
 13   
 14                       

#38 Cho Thuê Lại   14 
#39 Các loại xe dã ngoại trong Khu đất nhà di động  14 
#40 Người Chăm Nuôi Cư Ngụ trong Khusau khi Chủ Nhà Qua Đời  14 

 

BẢO TRÌ, KIỂM TRA& CÁC DỊCH VỤKHU ĐẤT NHÀ DI ĐỘNG 
#41 Không Bảo Trì Khu đất nhà di động 15 
#42 Chương Trình Kiểm Tra Khu đất nhà di động 15 

#43 Cơ Quan Thực Thi Quy LuậtNhà Đất 15 

#44 Chương 25: Các Quy Định Luật Pháp về Sức Khoẻ và An Toàn của Bang California 15 

#45 Chứa và Thải Chất Dễ Bắt Lửa 15 

#46 Giảm Bớt Dịch Vụ của Khu đất nhà di động 15 

#47 Lằn Ranh Từng Lô 16 

#48 Cây CốivàĐường Xe Vô 16 

#49 Lãnh Trách Nhiệm choNhững Vi Phạm Trước Đây   16 

#50 Giấy Phép Trùng Tu Nhà Di Động 16 
#51 Trợ Giúp Canh Tân Nhà 16 

 
CÁC KHU CƯ DÂN LÀM CHỦ 

#52 Căn Hộ trong Khu-Đổi Sang Cư Dân Sở Hữu                  17 
#53 Quyền củcư dânĐược Mời Mua Khu đất nhà di độngTrước                  17 

#54 Luật lệ Liên Quan Đến Các Khu Do Cư Dân Làm Chủ                  17 

#55 Hợp Tác Xã Cổ Phầnvà Đạo Luật Davis-Stirling                  18 

#56 Bộ Trưởng Hành Chính: Tra Cứu Văn Kiện Gốc Đã Nộp                  18 
#57 Tranh Chấp, Vi Phạmvà Thi Hành Luật                  18 

 
CHỦ& QUẢN LÝ KHU ĐẤT NHÀ DI ĐỘNG 

#58  Quan hệ giữa Quản Lý và Cư Dân     18 
#59  Thực Thi Luật Cư Trú Nhà Di Động     18 

#60  Liên Lạc với Chủ hoặc Quản Lý Khu đất nhà di động     19 

#61  Việc có mặt Ban Quản Lý trong trường hợp Khẩn Cấp     19 
#62  Quản Lý Khu Phân Lô     19 

 
VIỆC BÁN NHÀ, BÁN LẠI, CHUYỂN NHƯỢNG&GIẤY CHỦ QUYỀN 

#63 Bán Nhà Tại Chỗ Trong Kh 19 
#63.1 Bán Nhà Di Động: Bằng Hành Nghề của Chuyên Viên Địa Ốcvà Giấy Chủ Quyền 

Nguyên Vẹn 
20 

#64 Bán Lại Nhà Mẫu trong Khu 20 

#65 Người Có Khả Năng Mua còn tuỳ thuộc các đòi hỏi về thu nhập 20 

#66 Quyền Thừa Kế Nhà Di Động 20 

#67 Thêm hoặc Đổi Tên trên Giấy Chủ 21 

#68 Xin Lại Giấy Chủ Quyền Bị Mất hay Không Nhận Được 21 

#69 Cáo Bạch Khi Bán Lại 21 

#70 Chủ Nhà Có Thể Ép Buộc Phải Bán cho Khu đất nhà di động khi Bán Lại 21 
#71 Hư Hại Do Lỗi Xây Dựng và các phần Bảo  21 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark59
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark59
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark59


 

FORM 1220V - 2018-2019 MRL FAQ – Vietnamese                                                                 4 
 

 

#1 Luật Tiểu Bang có kiểm soát việc tăng tiền thuê đất trong các Khu đất nhà di động không? 
Không, luật tiểu bang không kiểm soátviệc tăngsố tiền thuê đất trong một Khu đất nhà di động. Việc ổn định giá cho thuê là 
một “vấn đề do địa phương kiểm soát”. Luật Cư Trú Nhà Di Động có bắt buộc Khu Đấtphải thông báo trước cho cư dân 90 
ngày bằng văn bảnkhi tăng tiền thuê đất (Điều §798.39). Nếu cư dân có hợp đồng thuê dài hạn, hợp đồng đó sẽ quy định số 
phần trămvà cách bao lâu tiền thuê gia tăng một lần, màmỗi lần gia tăng cách nhau không dưới 90 ngày theo luật quy định. 
Nếu cư dân ký hợp đồng dài hạn hơn một năm, luật tiểu bang quy định là hợp đồng đó được miễnphụ thuộc vào những sắc 
luật kiểm soát mức giá thuê nhà của thành phốhiện hành hoặc được thông qua trong tương lai. (Điều§798.17(a)(1) )(Khoảng 
102 chính quyền địa phươngcó một hình thức luật kiểm soát mức giá thuêdành cho các Khu đất nhà di động.) 

Tóm Lược: 

• Luật tiểu bang không kiểm soát việc tăng số tiền thuê đất. Đó là vấn đề do địa phương kiểm soát. 

• Bắt buộc phải thông báo bằng văn bản 90 ngày trước khi tăng giá thuê. 

• Nếu cư dân có hợp đồng thuê lâu dài, xem lại hợp đồng viết gì về bao lâu được tăng (không được ít hơn mỗi 90 ngày) và 
số phần trăm được tăng. 

 
#2 Khu Đất có được tính riêng phí “bảo trì” hay “truyền sang” ngoài tiền thuê đất không? 

Có, nếu trong hợp đồng dài hạn hay hợp đồng thuê của cư dâncó điều khoản cho phép tính theo giá trị hay lệ phíbảo trì, 
trong số những dịch vụ khác. Nếu trong hợp đồng dài hạn không đề cậpthì lệ phí mới phải là cho một dịch vụ thật thụthí dụ 
như tiền đổ rác, và bắt buộc phải có thông báo 60 ngày trước. Điều§798.32(a)) Nếucư dânký mộthợp đồng dài hạnhoặchợp 
đồng thuêmới mà trong đó có ghinhững phí này thì họ đã đồng ý trả các phí. Luật tiểu bangkhông bắt buộcthông báokhităng 
giálệ phí đã có từ trước. Các khu thẩm quyền địa phương có các sắc luật kiểm soátmức tiền thuê trongKhu Đấtnhà di độngcó 
thể kiểm soát các loại phíhoặcphí tổn truyền sangmàquản lýKhu Đấttính chocư dân. Một số các sắc luật, thí dụ, phân biệt 
trùng tu và bảo trì, cho phéplệ chi phí truyền sangđể trùng tu (không bao gồm bảo trì) đượckhấu hao qua thời gian . 
Tóm Lược: 

• Thông báo bằng văn bảntrước 60 ngàylà bắt buộc khi cólệ phí mới,nếu không nêu ra tronghợp đồng dài 

hạn. 

• Không bắt buộc thông báokhităng giámộtlệ phí đã có từ trước. 
 

#3 Giấythông báobằng văn bản trước90 ngày về việc tăng giá thuêgiao đến trễ. Vậythông báocó hợp pháp không? 
Không. Luật Cư Trú Nhà Di Động quy định rằngcư dânphải nhậnthông báo trước 90 ngày bằng văn bảnvề việc tiềnthuêtăng 
giátrước ngày tăng giá. (Điều§798.30) Bất cứthông báonào doLuật Cư Trú Nhà Di Động bắt buộc phải được giao đếnvàđích 
thân nhậnhoặcgởi bằng bưu điện, tiền tem trả trước . (Điều§798.14) Thật sự nhận đượcthông báodưới 90 ngàytrước khităng 
giáthì không phải làthông báo trước 90 ngày. 
Tóm Lược: 

• Thông báo trước 90 ngày bằng văn bảnphải được nhận bởicư dân90 ngàytrước khităng giá. 

• Thông báophải có người giao đếnhoặcgửi qua bưu điện Hoa Kỳ. 
 

#4 BanQuản LýKhu Đấtcó quyền tính chocư dântiền thuê hồi tốmà đã tính sai vì lỗi của người quản lý không? 
Còn tuỳ theo trường hợp. Nếuhợp đồng thuêhoặchợp đồng dài củaKhu Đất có khoản thoả thuận tiềnthuêtrong suốt thời 
gian hợp đồng dài hạn có hiệu lực, vàkhông có điều khoản nào tronghợp đồng dài hạncho trường hợp ngoại lệ, thí dụ 
nhưtăng giáthuê vì lỗi của ban quản lý, thì tiền thuê hồi tốkhông thể tính được. Tuy nhiên, nếucư dânđã ký mộthợp đồng 
thuêmà cóquy định rằngtiền thuê hồi tốcó thể được tínhtrong trường hợp ban quản lý tính saihoặclàm lỗi thì khoản 
tiềnthuêthêm vào có thể được tínhvớithông báo trước 90 ngày. 
Tóm Lược: 

• Nếu không nêu cụ thể tronghợp đồng dài hạnhoặchợp đồng thuê thì thu tiền thuê hồi tốlà điều không được phép. 

• Nếu tiền thuê hồi tố được cho phéptheo các điều khoản tronghợp đồng dài hạnhoặchợp đồng thuê thì phải cóthông 
báo bằng văn bảntrước 90 ngày. 

 
#5 Chủ Khu Đấtcó được bắt đặt cọchoặctrảlệ phíđể ử dụngnhà câu lạc bộcủa hiệp hội người làm chủ nhàkhông? 

Không, tuy nhiêncó một số ngoại lệ. Luật Cư Trú Nhà Di Động quy định rằnghợp đồng thuê củaKhu Đất hoặcquy 
tắchoặckhông được khước từchủ nhàhoặccư dânquyềntổ chức hội họpvới mục đích hợp pháptrongnhà câu lạc bộvào 
những giờvàcung cách hợp lý, khi cơ sở không có ai đang dùng. (Điều§798.51(a)(1))Các chủ nhàhoặccư dânkhông thể bị 
tính tiền đặt cọc dành cho việc lau dọnhoặcbị bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm để dùngnhà câu lạc bộđể hội họp 
liên quan đến cuộc sống ởnhà di độnghoặcgiao tiếphoặchọc vấnvàđối với cái mà tất cảchủ nhàđược phép đến dự. 
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(Điều§798.51(b) ). Tuy nhiên, Khu Đấtcó thể đòi hỏi bảo hiểm trách nhiệm Khi có dùng bia, rượu. (Điều§798.51(c) ). 
Nếuchủ nhàdành đặtnhà câu lạc bộcho một buổi sinh hoạt riêng tự màcư dân trongKhu Đấtkhông được mời đến thì, Khu 
Đấtcó quyền tínhlệ phíhoặctiền đặt cọc. 

Tóm Lược: 

• Không được tính lệ phícho những sự kiện chung của tất cảchủ nhà. 

• Phụ phíbảo hiểm trách nhiệm có thể được tính vào nếu có bia, rượu. 

• Có thể tínhlệ phícho tiệc tư nhân. 
 

#6 Khu Đấtcó quyền tính tiền thuêtháng đầu, tháng cuối cộng với đặt cọcan ninh 2 tháng không? 
Thông thường, khichủ một căn nhà di độngđược chấp nhận vào ở trong Khu đất nhà di động vàký mộthợp đồng thuê thì việc 
tính tiềnthuêtháng đầu àtiền đặt cọc an ninh 2 là điều được cho phép. (Điều§798.39) Sau một năm cư ngụ đạt thoả mãn (có 
nghĩa là đóng tiền thuê và các lệ phí đầy đủtrong thời gian đó) thì cư dânđược quyền yêu cầu hoàn lại tiền cọc 2 tháng đó, 
hoặcyêu cầu hoàn lại tiền khi ông hoặcbà ta rờiKhu Đấtvàbán nhà. (Điều§798.39(b)) 

Tóm Lược: 

• Tiền đặt cọc an ninh 2 tháng được quyền tính. 

• Được phép hoàn lại tiền đặt cọc an ninh sau một nămnếu tiềnthuêvàvà các phí đã trả đầy đủ. 
 

#7 Cư Dân có thểtừ chối không trả tiềnthuêhoặctrừ bớt một phần tiềnthuênếu trongKhu Đấtbị cúp nước không? 
Không. Từ chối không trả tiềnthuêhoặctrả giảm tiềnthuêcó thể dẫn đến việccư dân’ bị kết thúc hợp đồng cư trú trừ khicư 
dânliều nguy cơ bị tống xuất vàđem chuyện cúp nước ra biện hộ. Thay vào đó, cư dânnên nộp khiếu kiệ khẩn cấpvới Sở Gia 
Cư (HCD) hoặcmột cơ quan thực thi địa phươngnếu cơ quan địa phương đó có thẩm quyền về chuyện không có nước 
trongKhu Đất. Một thanh tra đến có thể ghi phạtKhu Đấtvì không cung cấp đủ nước dùngvàbắtKhu Đấtphải cho nước 
chaivàchỗ tắm tạm thờicho đến khi giải quyết xong vấn đề nước. Luật Cư Trú Nhà Di Động bắt buộcKhu Đấtphải bảo trì cơ sở 
xử dụng chung (trong đó có điện nước) để luôn dùng được và ở tình trạng tốt. (Điều §798.15(d) Bộ Luật Dân Sự) 

Tóm Lược: 

• Cư dânkhông được trừ tiềnthuêkhi bị cúp điện nước. 

• Nếu bị thiếu nước, báo cáo ngay với cơ quan thực thi pháp luật ngay. 
 

#8 Khu Đất có quyềntống xuất mộtcư dânvì không trả tiềnthuêmặc dùGiấy Phép Hoạt Động củaKhu Đất đã không hiệu lực 
một năm không? 
Còn tuỳ. Nếu Giấy Phép Hoạt Động (PTO) đã chính thức bị treo bởiNha Gia Cư tiểu bang (HCD) trong 30 ngày liên tiếp, Khu 
Đất, theo luật, không thểthu tiền thuêcủcư dâncho đến khi giấy phép được tái tục. Tuy nhiên cho đến khi giấy phép (PTO)bị 
HCD chính thức treo–dù làlệ phí PTO có thể không trả chotiểu bangcả một năm --cư dânnào ngưng trả tiềnthuêchoKhu 
Đấtcó thể bị giấythông báokết thúc hợp đồng cư trú của quản lý. 

Tóm Lược: 

• Nếu giấy phép hoạt động của Khu Đất(PTO)chính thức bị HCD treo trong 30 ngày liên tiếp thì Khu Đất, theo luật, không 
được thu tiền thuê. 

 
#9 Khu Đất có quyềntính với cư dânlệ phí trả trễnếu họ trả tiền thuêvàhoá đơn điện nước trễ một ngày không? 

Phí phạt vì đóng tiền thuê trễ, tiền điện nướchoặcchi phí truyền sangkhác không doLuật Cư Trú Nhà Di Động quy định, tuy 
nhiên, nhiều vụ kiện ở California về phí phạt trễ nói chung đã bắt tuân theo điều khoảntrong hợp đồng dài hạnmà trong đó 
ghi rõ phí phạt cố định nếu có liên hệ hợp lý với thiệt hại thật sự mà chủ nhà có thể dự kiệnhoặcđã bị vì thanh toán trễ, như 
các phí tổn về hành chính liên quan đến sổ sáchvàđi thu tiền thanh toán trễ. Thí dụ, tính 3% vì thanh toán tiền thuê trễ(hoá 
đơn$15 trên tiền thuê $500) rất có thể xem được xem như hợp lý. Nếu $50 thì có hợp lý hay không còn tuỳ vào số tiền thuê 
trễ vàđiện nước còn thiếu là bao nhiêu. 
Tóm Lược: 

• Nếu hợp đồng dài hạnhoặchợp đồng thuê đã kýcó quy định một lệ phí khi trả trễ thì cư dânphải trả. 
 

#10        Tại saocư dânphải trả thuế nhà di độngcủa họ ngoài việc trả lệ phí thuế đất cho Chủ Khu Đất? 

• Chủnhà di động, là cư dân trong Khu Đất, trả thuế đất cho Khu Đấtmột là qua tiền thuêhoặcđôi khi qua một chi phí 
truyền sangriêngcho thuế đất, hoặctiền tăng thuế đất, trên tài sản của Khu Đất. Tuy vậy các chủ nhà di độngvẫn có thể 
chịu trách nhiệm cho thuế đất cá nhânđối với quận hạt vì nhà vànhững phụ kiện của họ. Trước 1 tháng 7, 1980 hầu hết 
nhà di độngđược tiểu bang đánh thuế như xe ở dạng lệ phí đăng bạ xe (VLF) thay vì thuế đất địa phương. Tuy nhiên, 
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luậtđã đổi năm 1979 buộc nhà di độngvàtiền chế mới được bán vào hoặcsau ngày 1 tháng 7, 1980 phải chịu thuế đất địa 
phươngthay vì phí đăng bạ VLF. Trước 1 tháng 7980 nhà vẫn được tính phí đăng bạ xe VLF trừ khi chủ nhà tự nguyện đổi 
nhà sang hệ thống thuế đất địa phương. Luật thuế không cho phép thẩm tra của quận hạt tính mức thuế nhà di động 
trong Khu Đấtdựa theo giá trị của đất hoặc không gian trong Khu. Vì vậy, thuế đất của chủ nhà di độnglà riêng, khác 
vớithuế đấtdựa theo đất của Chủ Khu. 

Tóm Lược: 

• Cư dântrả choKhu Đấtthuế đấttruyền sang. Cư dâncó thể phải trả thuế tài sản cho quận hạt căn cứ trên nhà và những 
phụ kiện khác của họ. 

• Trước 1 tháng 7, 1980, nhà di độngtrả Phí Đăng Bạ Xe. 

• After 1 tháng 7, 1980, nhà di độngmới trả thuế đất, khác với thuế tính trên tài sản Khu Đất. 
 

#11 Làm cách nàocư dâncó thể xin giảm thuế? 
Thuế đất địa phươngcăn cứ trên 1% của giá trị (AV) của tài sảnhoặcnhàđược thẩm định, cộng với nợ qua công phiếu địa 
phương như công phiếu cho trường học. Theo Hiến Pháp California (Điều VIIIA), thẩm tra của quận hạt có quyền tăng mức 
thuế giá trị thẩm định AV lên 2% một năm; tuy nhiên, khi một căn nhà bán đivàchủ quyền sang nhượng, thẩm tra có quyền 
thẩm định lại tài sản (thường tới mức giá bán hoặcgiá trị căn nhà). Vì vậy, những căn nhà bán lại trong thị trường bất động 
sản “tốt” đã được tái thẩm định ở mức giá trị cao hơn, đôi khi cao hơn khá đáng kể, so với những nhà vẫn giữ nguyên chủ 
quyền nhiều năm khi áp dụng công thức 2% một năm. Từ cuộc suy thoái kinh tế năm 2007, nhiều căn nhà đã xuống giá. Chủ 
các căn nhà di động nào, như chủ nhà thường, cảm thấy mức thuế của họ quá cao trong thị trường hiện tại, có quyền nộp 
đơn khiếu nại với hội đồng xét khiếu nại trên việc thẩm định của quận hạtđể xem hó có xin giảm mức giá trị thẩm định (AV), 
cũng như mức thuế của họ, giảm xuống., Tuy nhiên, chủ nhàphải gánh trách nhiệm đưa ra bằng chứng là nhà của ông 
hoặcbà trị giá thấp hơn mức đã thẩm định. Điều này có thể thực hiện bằng cách thuê riêng chuyên gia đánh giá nhà làm báo 
cáo vàtrình bày những văn kiện cho thấy là giá đã giảm khi xem giá bán những căn nhà di độngtương tự trong Khu Đấtđó 
hoặcnhững Khu Đấtkhác trong cộng đồng. Thông tin về cách nộp đơn vàhạn chót nộp đơn có thể lấy ở sở Thẩm Định Viên 
của quận hạt địa phương. 
Tóm Lược: 

• Nộp đơn khiếu nại với Thẩm Định Viên quận hạt vàvà chuẩn bị chứng minh giá trịnhà di động của mìnhtrị giá ít hơn 
mức đã thẩm định. 

 

#12 Chủ Khu Đấtcó bắt buộc phải nhận phiếu trợ cấp gia cư theo Điều (Section) 8 không? 
Phiếu Section 8 là một chương trình liên bang (Phát Triển Gia Cư và Thành Thị), vàluật liên bang không bắt buộc chủ nhà phải 
nhận phiếuthuê Section 8. Những chủ nhà nhận phiếu Section 8 ký thoả thuận hoặchợp đồng với quận hạtmà điều hành 
chương trình vàphải tuân thủ các điều kiện của Section 8 trong suốt thời hạn hợp đồng, thông thường là số năm nhất định. 
Vì những hạn chế của Section 8, một số chủ nhà đã chọn ra khỏi Section 8 khi hợp đồng kết thúc. Cơ quan phụ trách gia cư 
của quận hạt ở địa phươngcó đầy đủ thông tin về các phiếu thuê. 
Tóm Lược: 

• Chủ Khu Đấtkhông bắt buộc phải nhận phiếu thuê Section 8. 
 

#13 Cư Dân có thểtìm đến đâu để được giúp đỡ nếu họ nghi là bị tính quá mức trên hoá đơn điện nước? 
Hầu hết cácKhu Đấtdùng cái gọi là “tự chủ đồng hồ” mà họ đã mua, xử dụng vàduy trì hệ thống phân phối điện, ga vànước 
trong phạm vi Khu Đấtvàtính tiền cư dânqua bảng liệt kê chiết toán hang tháng Theo Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng của tiểu 
bang, những khách hang tự chủ đồng hồ (Khu Đất) sẽ không được tính tiền cư dân hơn mức tiện ích địa phươngsẽ tính cho 
cư dân, kể cả truyền sang lại những khoản hồi trả hoặc giảm giá cho thu nhập thấp, như chương trình “CARE.” Cư dâncó thể 
gọi cho Nha Trọng Lượng & Đo Lường của quận hạt (Weight & Measures (W&M))để nhờ họ kiểm tra độ chính xác của đồng 
hồvàkiểm cho chắc là đã được điều chỉnh đúng. Một vài văn phòng W&M sẵn sàng xem lại những khiếu kiện, như không 
cung cấp hoá đơn tính tiền hoặc ghi rõ giá đúng, nhưng hầu hết chỉ kiểm tra độ chính xác của đồng hồ. Uỷ Ban Tiện Ích Công 
Cộng California (CPUC) buộc phải tiếp thu than phiền không chính thức (800-649-7570) của cư dântrong các Khu Đất tự chủ 
đồng hồ. CPUC thường chuyển những khiếu kiện này đến công ty tiện ích có trách nhiệm để giải quyết với quản lý của Khu 
Đất. Nếu có một công ty thứ ba có trách nhiệm làm hoá đơn cho Khu Đất, quản lý sẽ phải cho biết thông tin liên lạc của nhân 
tố này trên hoá đơn của cư dân. (Điều §798.40(b) Bộ Luật Dân Sự) 

Tóm Lược: 

• Cư dânphải chứng minh được là đã bị tính quá mức. 

• CPUC buộc phải tiếp thu khiếu kiện không chính thức (800-649-7570). 

• Thông tin liên lạc của công ty thứ ba phải được thông báo trên hoá đơn điện nước của cư dân. 
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#14 Khu Đất có quyềnbắt đầu tính với cư dântiền điện nước mà trước đây bao luôn trong tiền thuê không? 
Nếu hợp đồng thuê của cư dânquy định rằngtiền cống rảnh, nước vàrác được bao trong tiền thuê, quản lý Khu Đấtcó quyền 
tuỳ ý tách riêng mỗi thứ hoặctính riêng những khoản tiện ích này. (Điều §798.41) Trong trường hợp này, Số tiền điện 
nướctrung bình hàng tháng sẽ phải được trừ trong tiền thuê. Nếu hợp đồng thuêkhông nêu cụ thể rằng tiền điện nướcđược 
tính luôn trong tiền thuê thì Chủ Khu Đấtvẫn có thể tính những tiền này nhưng phải tuân theo luật đòi hỏi thông báo trước 
60 ngày bằng văn bản. (Điều §798.32) 
Tóm Lược: 

• Nếu hợp đồng dài hạnhoặchợp đồng thuêquy định rõ các khoản tiền tính riêng thì cư dânphải trả theo đó. 

• Nếu không có thoả thuận trong hợp đồng dài hạnhoặchợp đồng thuê thì Khu Đấtphải gởi ra thông báo về hoá đơn ghi rõ 
từng khoản bằng văn bảntrước 60 ngày. 

 
#15 Cư dâncó phải trả lệ phí dịch vụ cáp TV dù họ không dùng? Thêm nữa, Khu Đất có quyềncấm gấn đĩa vệ tinh không? 

Khu Đấtcó quyền tính một lệ phícho những dịch vụ có thật sự cung cấp quathông báo trước 60 ngàynếu không ghi rõ trong 
hợp đồng thuê. (Điều §§798.31, 798.32) Nếu cư dânđã ký hợp đồng dài hạnđồng ý trả lệ phí thì họ có thể bị rang buộc phải 
trả cho đến kết thúc hợp đồng dài hạn. Có một án lệ năm 1997 ở toà phúc thẩm California, Greening v. Johnson, tuyên lệnh 
rằng cáp TV không phải là một tiện ích nhu yếu vàKhu Đấtkhông được tính vớicư dânmột lệ phícho dịch vụ như vậy mà cư 
dân thật sự không sử dụng đến. Ngoài ra, Đạo Luật Viễn Thông ra năm 1996 quy định rằngnhững quy tắc hay quy định cộng 
đồng hoặccác sắc luật địa phươngkhông được quyền cấm lắp đặt đĩa vệ tinh ở nhà riêng hoặc tài sản của một cá nhân nếu 
đường kính không quá 39 inches vàvà không gây ra ảnh hưởng về sức khoẻ hay an toàn. Quy tắc của Khu Đấtcó quyền quy 
định địa điểm đặt hoặcthiết kế của an-ten trên ngôi nhà nếu hợp lý (thí dụ quy tắc không loại trước cách tiếp sóng) nhưng 
không được cấm đĩa vệ tinh hoàn toàn. 
Tóm Lược: 

• Nếu có thoả thuận trong hợp đồng dài hạnhoặchợp đồng thuê đã ký, cư dânphải trả lệ phí. 

• Nếu không có thoả thuận trong hợp đồng dài hạnhoặchợp đồng thuê thì Khu Đấtphải gởi trước 60 ngàythông báo bằng 
văn bản về lệ phícho dịch vụ có thật sự cung cấp. 

• Cáp TV không phải là một tiện ích nhu yếu, vì vậy Khu Đấtkhông được tính cho người không dùng. 

• Đĩa vệ tinh được phép dùng, nhưng trong phạm vi cho phép. 
 

#16 Một số lượng nước sử dụng củacư dânđã giảm, nhưng hoá đơn tiền nước của họ lại tăng giá. Làm cách nào để họ tìm 
hiểu xem họ có bị tính quá mức không? 
Liên lạc với quản lý Khu Đất. Nếu Khu Đấtkhông thể giúp, gọi cho County Sealer (Trọng Lượng vàSố Đo) vàyêu cầu họ kiểm 
tra độ chính xác của đồng hồ. Kiểm tra xem có bị nhiễu đường ống dưới gầm nhà hoặcở các cơ cấu nhà. Nếu những bước 
trên không giải quyết được vấn đề, cư dâncó thể nộp đơn khiếu nại với Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng của California (CPUC) về 
mức giá vàtiền tính vượt mức nhưng chỉ nếu Khu Đấtlấy nước từ một công ty tiện ích hoặcnguồn cung cấp thuộc thẩm 
quyền kiểm soát của CPUC. Nếu nguồn nước do CPUC kiểm soát, cư dânchỉ bị tính ở mức mà công ty bị kiểm soát được 
phép tính cho cư dânnếu họ được phục vụ bởi công ty tiện ích đó. Mức này bao gồm mức sử dụng vàphí phục vụ khách 
hang (đọc đồng hồ vàphục vụ khác). Tuy nhiên, đa số cá Khu Đấtkhông do các công ty tiện ích bị kiểm soát phục vụ nhưng 
do thành phố, đặc khu nước, các đặc khu tiện ích, hoặccó khi Khu Đấtcó hệ thống giếng riêng, vàkhông do CPUC kiểm soát. 
Có một ngoại lệ là CPUC có thể nhận khiếu nại từ cư dâncủa Khu Đấtvề dịch vụ hoặcgiá cả Khu Đấttính khi sử dụng hệ thống 
nước của họ hoặcgiếng nước nggầm. Nếu Khu Đấttrong tầm thẩm quyền kiểm soát tiền thuê trong Khu Đấtnhà di động của 
địa phương, nhà chức trách thuộc thẩm quyền kiểm soát tiền thuê có thể có cách giải quyết phần nào tuỳ theo sắc luật về 
giá thuêđược viết rõ hoặc thi hành ra sao. Bằng không, cư dânsẽ phaỉ khiếu nại lên hội đồng quản lý của thành phố, thẩm 
quyền đặc khu nước hoặc tiện ích nào thật sự cung cấp nước cho Khu Đất. 

Tóm Lược: 

• Trong một Khu Đấtcó đồng hồ nước phục vụ bởi các thẩm quyền nước hay tiện ích: kiểm tra lại các chiết tính trong hoá 

đơn, gặp người quản lý, gọi quận hạt, hoặcnộp khiếu kiện với CPUC. 

• Nếu là một Khu Đấtkhông có đồng hồ nước vàkhông phục vụ bởi công ty tiện ích bị kiểm soát: gọi cho hội đồng phụ 
trách nước ở địa phương. 

 
#17 Công trình xây dựng đã lên lịch trongKhu Đấtmà tôi quản lý. Tôi có phải liên lạc với thẩm quyền tiện ích địa phươngtrước 

không? 
Thay vì gọi cho các công ty tiện íchđịa phương, quay số 811 vàđược kết nối đến đúng trung tâm thông báo vùng mà sẽ liên 
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lạc với nơi phụ trách lắp đặt mặt bằng. Nơi phụ trách lắp đặt mặt bằngsẽ đánh dấu các tuyến của họ làm chủ, điều khiển 
hoặcbảo trì trong phạm vi mà quý vị sẽ đào xới. (Điều §4216.2 Bộ Luật Chính Phủ) 

 

#18 Quản lý Khu Đất có quyềnép cư dânphải ký hợp đồng dài hạn, làm cho họ bị mất đi sự che chở nhờ kiểm soát tiền thuê 
không? 

Nếucư dânhiện là chủ nhàcư ngụ trong Khu Đất thì họ có quyền từ chối ký hợp đồng dài hạnvàchọn một hợp đồng ngắn hơn. 
Trong trường hợp là một người có khả năng mua một căn nhà trong Khu Đấtnhưng chưa phải là cư dân thì quyền không ký 
một hợp đồng dài hạnnhư thế sẽ không chắc. Một hợp đồng thuêhoặchợp đồng dài hạnvới thời hạn hơn 12 tháng được 
miễn bị sắc luật kiểm soát giá thuê. (Điều §798.17) Cư dâncó thể bác hợp đồng dài hạnsau khi xem qua vàchọn ký hợp đồng 
thuê theo từng năm hoặctừng tháng. (Điều §798.18) Nếu cư dânchọn một hợp đồng thuê 12 tháng hoặcngắn hơn, tthì 
tiềnthuêvàcác điều kiện sẽ phải giống y như những gì nêu ra trong hợp đồng dài hạncho 12 tháng đầu (Điều §798.18). Không 
phải hợp đồng dài hạn nàocũng bất lợi cho chủ nhà, vàmột số loại sẽ đảm bảo tiền thuêổn định trong nhiều năm mà hợp 
đồng từng tháng hoặc năm không có, nhất là ở những địa phươngmà luật kiểm soát mức tiền thuê sẽ không bao giờ được 
thông qua. (Xin xem luôn #20) 

Tóm Lược: 

• Chủ một căn nhàđang cư ngụ trong Khu Đấtđược quyền lựa chọn ký hợp đồng ngắn hạnvới các phí tính vào vàđiều kiện 
giống y như hợp đồng dài hạn. 

• Người mua, hoặccó khả năng sẽ làm cư dân, có thể không có quyền lựa chọn kýhợp đồng dài hạn hay không. 

• Cư dânđược 30 ngàyđể xem lại vàchấp nhận hoặchoặc bác mộthợp đồng dài hạn. 
 

#19 Khu Đấtcó bị buộc phải có hợp đồng dài hạnviết bằng ngôn ngữ của cư dânnếu cư dânkhông nói được tiếng Anh không? 
Hầu hết các trường hợp thì không. Điều Sec. 1632 quy định rằngmột cá nhân trong cuộc trao dổi thương mại hoặckinh 
doanh, mà thương lượng một hợp đồng hoặchợp đồng dài hạn–kể cả hợp đồng thuêchỗ ở, chung cư hoặcnhà di động–bằng 
tiếng Tây Ban Nha, Trung Hoa, Tagalog, Việt Nam, hoặcHàn, sẽ phải cung cấp cho bên kia, nếu ông hoặcbà ấy yêu cầu, một 
bản hợp đồng hoặcthoả thuận viết bằng ngôn ngữ đó trước khi ký. Tuy nhiên, điều khoản này không áp dụng được cho hợp 
đồng hoặcthoả thuận đã được thương lượng qua một thông dịch viên, hoặcđối với hợp đồng thuê từng tháng. Ngoài ra, hầu 
hết Khu Đất nhà di độngkhông “thương lượng” hợp đồng dài hạn của họvới chủ nhàhoặcngười có khả năng sẽ làm chủ nhà, 
mà thay vào đó chỉ đưa ra hợp đồng dài hạnvới hình thức “chịu thì lấy” mà thôi. 
Tóm Lược: 

• Hầu hết hợp đồng dài hạnnhà di động thường không có thuơng lượng vàvì vậy không cần phải cung cấp bằng ngôn ngữ 
khác hơn tiếng Anh. 

 
#20 Cư dâncó phải ký hợp đồng dài hạn, hay là có những lựa chọn khác? 

Các chủ nhàsống trong Khu Đấtcó quyềnxem lại hợp đồng dài hạnđược đưa ra vàbác trong vòng 30 ngàyvàthay vào đó chọn 
hợp đồng 12tháng hoặchợp đồng thuê từng tháng. (Điều §798.17(b) Bộ Luật Dân Sự) Nếu chủ nhàbác hợp đồng dài hạn thì 
Khu Đấtkhông thể tăng giáthuêtrên mức đã ghi trên hợp đồng dài hạn mà đã bị bác, trong một năm sau ngày bác. (Điều 
§§798.17(c), 798.18(b) Bộ Luật Dân Sự) Chủ nhàđang sống trong Khu Đấtđược quyền chọn hợp đồng 12 tháng hoặctừng 
tháng , nếu họ yêu cầu. (Điều 798.18(a) Bộ Luật Dân Sự) . (Xin xem câu hỏi #18) 

Tóm Lược: 

• Cư dânđược 30 ngàyđể chấp nhận hoặcbác hợp đồng dài hạn. 

• Cư dânđược quyền chọn hợp đồng thuê từng tháng hoặcnăm. 

• Nếu bác hợp đồng dài hạn, tiền thuê sẽ không được phép tăng giá, trên mức đã ghi trong hợp đồng dài hạn, trong một 
năm. 

 
#21 Khu Đất có quyềntống xuất cư dânvì thanh toántiền thuê trễ dù là tiểu sử quá trình thuê cho thấy cuối cùng họ đã trả 

tiềnthuêđủ? 
Có. Luật Cư Trú Nhà Di Động (Điều 798.56(e) Bộ Luật Dân Sự) cho chủ nhànăm ngàysau ngày phải nộp trả tiền thuê hàng 
tháng vàthông báo 3 ngàyđòi trả tiền thuê (trong 3 ngày) hoặcbị khả năngkết thúc hợp đồng cư trútrong 60 ngày. Nếu chủ 
nhàtrả tiền thuêtrong thời hạn 3 ngày khoan hồng thì quyền kết thúc hợp đồng cư trú trong 60 ngàyđược huỷ. Tuy nhiên, 
chủ nhàchỉ có thểtrả tiền thuêtrễ ba lần trong 12tháng. Nếuchủ nhàtrễ đến lần thứ tư trong bất kỳ khung thời gian 12 tháng 
nào thì Khu Đấtcó quyền từ chối không nhận tiền thuêtrả trễ vàtiến hành tống xuất nhà sau 60 ngày. Điều Sec. 798.56(e)(1) 
cóthông báo cảnh giác cụ thểvề điều khoản “ba gạch” này, mà điều này phải được ghi trong thông báo3ngày mà ban quản lý 
đưa chochủ nhà. 
Tóm Lược: 
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• Cư dânđược năm ngàytừ ngày phảitrả thuê. 

• Nếu tiền thuêtrả trễ, Khu Đấtcó thể đưa chocư dânthông báo3 ngày phải trả hoặcchịu rủi ro bị tống xuất sau 60 ngày. 

• Cư dânchỉ được trễ ba lần trong thời gian 12 tháng. 
 

#22 Khu Đấtcó được phép cấp cho cư dân giấy thông báotống xuất vàtừ chối không bàn thêm vàtrả lại chị phiếu tiền thuê 
không? 
Trong mộtKhu Đất nhà di động, sự cư trú của cư dânchỉ có thể bị kết thúc vì nguyên nhân chính đáng, có nghĩa là họ chỉ có 
thể bị tống xuất vì một trong bảy lý do có nêu rõ trong bộ luật của tiểu bang, trong đó có việc vi phạm quy tắc của Khu 
Đấthoặcquy luật. (Điều §§798.55, 
798.56) quản lý Khu Đấtphải gởi cư dânthông báo trước 60 ngày (Điều §798.55(b)(1) Bộ Luật Dân Sự) , nếu cư dântừ chối 
không dọn trong thời gian 60 ngày, Quản lý Khu Đất có thể đưa cư dân ra toà khởi kiện với hình thức gọi là Chấp Hữu Bất 
Hợp Pháp. Vào đó cư dân sẽ có cơ hội để khai với thẩm phán về phần của mình. Nếu cư dân bị đuổi, vàtuỳ theo quyết định 
của toà, cư dân có thể bị buộc phải trả luật sư phí của ban quản lý (Điều §798.55(d) Bộ Luật Dân Sự), ngoài việc phải rời khỏi 
Khu Đất. Ban Quản Lý bắt buộc phải nêu rõ quy tắc nào đã vi phạmvàgiải thích chi tiết vàcho cư dân bảy ngàyđể sửa sai 
những vi phạm quy tắc. (Điều §798.56(d) Bộ Luật Dân Sự) Nếu cư dân vi phạm quy tắc hơn hai lần trong thời gian 12 tháng 
thì đến lần thứ ba, ban quản lý có quyền tiến hành thủ tục tống xuất dù cư dân có sửa sai hay không (“3 gạh”). (Điều 
§798.56(e)(5) Bộ Luật Dân Sự) 

Tóm Lược: 

• Quản lý Khu Đất phải nêu rõ đã vi phạm quy tắc nào vàgiải thích chi tiết. 

• Khu Đấtphải cho cư dân bảy ngàyđể sửa sai phạm quy tắc. 

• Nếu cư dân vi phạm một quy tắc hơn hai lần trong thời gian 12 tháng, Khu Đấtcó thể tiến hành thủ tục tống xuất dù cho cư 
dân có sửa sai hay không. 

 
#23 Khu Đất có quyềnchấm dứt sự cư trú của cư dân bằng cách từ chối không ký hợp đồng thuê mới không? 

Không, nếu cư dân là một chủ nhà. Theo Luật Cư Trú Nhà Di Động, chủ nhàthông thường cho thuêtheohợp đồng thuê từng 
tháng hoặc 12 tháng hoặchợp đồng dài hạnhơn một năm. Khi hợp đồng thuêhết hạn, ban quản lý không tự ý kết thúc sự cư 
trú được mà phải đề nghị hợp đồng 12 tháng hoặctừng tháng nếu chủ nhà yêu cầu. Cư dânnào làm chủ một căn nhà di 
độngtrong Khu Đấtkhông thể bị tống xuất vìhợp đồng đã hết hạn—trừ khi họ không trả tiền thuê, hoặchoặc đã vi phạm quy 
tắc hay quy luật của Khu Đất. (Điều §798.56) Tuy nhiên, Nếu cư dân là người thuê—không phảichủ nhà–mà thuênhà di 
độngdo Khu Đất-làm chủ, sự cư trú đó sẽ thuộc luật quy ước chủ nhà và người thuê. Trong trường hợp đó, Khu Đấtcó thể 
kết thúc sự cư trú không cần nêu lý do với một thông báo 30 ngày. 
Tóm Lược: 
● Khu Đấtkhông thể chất dứt sự cư trú của cư dân khi hợp đồng dài hạnhoặchợp đồng thuêhết hạn– chỉ trừ khi tiền 

thuêkhông trả hoặcđã sai phạm một quy tắc. 
 

#24 Đối vớicư dânkhông làm chủ nhà di độnghọ đang ở, họ có những quyền như thế trong trường hợp bị tống xuất? 
Các sựbảo hộ và thủ tục trong việc tống xuất trong Luật Cư Trú Nhà Di Động chỉ áp dụng cho chủ nhànhững người tự làm chủ 
căn nhà của họ vàthuêchỗ, chứ không dành cho người thuênhà di độngdo Khu Đất, Ban quản lý Khu Đất, hoặcnhững người 
kháclàm chủ. Có một số điều trong Luật Cư Trú Nhà Di Động có liên quan cụ thể đến cả chủ nhàvà “cư dân” (Điều §798.11). 
Tuy nhiên, cụm từ “nguyên nhân chính đáng” ở các điều khoản về việc tống xuất trong Luật Cư Trú Nhà Di Động (Điều 
§798.56) không áp dụng cho cư dânnào thuênhà di độngdo người khác làm chủ. Họ sẽ phải theo những đòi hỏi của luật quy 
ước về chủ và người thuê nhà (Điều §1940 và tiếp theo.). Trong trường hợp như thế đối với người thuê, khi có một thông 
báotống xuất không nêu lý do nào, người thuê nhà đang sống trong nhà thuê đó dưới một năm nói một cách chung được 
quyền cóthông báo 30 ngày khi kết thúc; những ai sống ở đó một năm hay hơn, đuọc quyền có thông báo rước 60 ngàynếu 
việc tống xuất không liên quan nguyên nhân. (Ngoại lệ cho đòi hỏi 60 ngàynằm ở Điều §1946.1.) 
Tóm Lược: 

• Người thuê đang sống trong nhà di độngchính họ làm chủ được bảo hộ trong điều khoản về tống xuất trong Luật Cư Trú 
Nhà Di Động. 

• Người thuê đang sống trong nhà di động thuêsẽ theo sự bảo hộ và thủ tục trong việc tống xuất trong luật về chủ và 

người thuê nhà, chứ không phải Luật Cư Trú Nhà Di Động. 

• Người thuê nhà dưới một năm nói chung được quyền nhận thông báo về việc kết thúc cư trú trước 30 ngày nếu không 
có nguyên nhân kết thúc. 

• Người thuê nhà được một năm hoặchơn thường được quyền có thông báo về kết thúc cư trú trước 60 ngàynếu không 
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có nguyên nhân kết thúc. 
 

#25 Cư dâncó quyền gì để đòi bồi thường vì bị dịch chuyển khi Khu Đấtđóng cửa không? 
Các hiệp hội cư dân ở Khu Đất Nhà di độngcó quyền chiếu theo đòi hỏi thông báotrong Luật Cư Trú Nhà Di Động (Điều 
§798.80), vàsự trợ giúp có thể theo Bộ Luật Chính Phủ của tiểu bang. Khi không cần giấy phép để đóng hoặcchuyển đổiKhu 
Đấtsang mục đích sử dụng khác, Khu Đấtphải cho cư dân biếtthông báo bằng văn bản ít nhất một năm về việckết thúc hợp 
đồng cư trú. (Điều §798.56(g) Bộ Luật Dân Sự) Khi có đòi hỏi về giấy phép địa phương, thông thường là có, Khu Đấtphải gởi 
chocư dânthông báo bằng văn bản 15 ngày là Quản lý Khu Đất sẽ đến trước hội đồng địa phươnghoặcuỷ ban quy hoạch để 
xin giấy phép thay đổi mục đích sử dụng. Cùng lúc đó, Khu Đấtphải trình công chúng bản báo cáo nghiên cứu tác động theo 
đòi hỏi (Điều §798.56(h) Bộ Luật Dân Sự) , vàchỉ khi có sự chấp thuận của Thành Phố cho phép lúc đó Khu Đất mới có 
quyềngởi cho cư dân thông báo 6 thángvề việc kết thúc. (Govt. §65863.7) Sau khi được chấp thuận đóng hoặcchuyển đổi 
Khu Đất nhà di độngsang mục đích sử dụng khác, Khu Đấtsẽ phải nộp báo cáo nghiên cứu tác động cho Thành Phố về ảnh 
hưởng đối với cư dânsẽ ra sao khi họ bị dịch chuyển vàkhả năng cho họ tìm nơi cư trú khác. (Govt. §65863.7) 
Thành phố sẽ phải tổ chức một buổi điều trần về bản báo cáo nghiên cứu tác động vàcó thể buộc Khu Đấttrả phí tổn hợp lý 
cho cư dândi chuyểnnhư một điều kiện để được giấy phép chuyển đổiKhu Đấtvàtriển khai đất cho mục đích sử dụng khác. 
Thông thường thủ tục này đòi hỏi phải mấy lần điều trần vàmột vàitháng . Trợ cấp thật thụ cho cư dân chuyển nhà là do 
thành phố quyết định, thông thường là uỷ ban quy hoạchhoặcmột uỷ ban được chỉ định hoặcmột cơ quan của uỷ ban. 
Thông thường, chính phủ địa phươngsẽ có những sắc luật quy định việc chuyển đổi Khu Đất nhà di độngđi đôi với những 
đòi hỏi của luật tiểu bangvàthêm vào những chi tiết về trợ cấp chuyển nhà mà thành phố có thể đòi hỏi, một là thật sự 
chuyển nhà di độngđi hoặcmua lại căn nhà đó, vànhà di độngsẽ được ước giá thế nào cho những mục đích này. Nếu Khu 
Đấtdự định sẽ được chia lô (một phân lô quy ước sẽ thay thế Khu Đất) vàkhi đòi hỏi phải có ơ đồ tạm hoặccuối cùng thì 
thành phố có thể áp đặt những đòi hỏi chuyển nhà càng gắt gao hơn. (Govt. Code §66427.4.) chính quyền địa phươnglà 
trọng tài đích cùng trong việc trợ cấp chuyển nhà mà chủ các nhà di động bị dịch chuyển có quyền được hưởng. 

Tóm Lược: 

• Nếu không đòi hỏi giấy phép địa phươngđể đóng hoặc chuyển đổiKhu Đất thì Khu Đấtphải gởi thông báo bằng văn bản 
cho cư dânít nhất một năm trước. 

• Nếu đòi hỏi phải có giấy phép địa phươngđể đóng hoặc chuyển đổi Khu Đất thì Khu Đất phảitheo nguyên tắc chỉ đạo về 
việc chuyển nhà do luật tiểu bangvàđịa phươngthiết lập. 

• Các viên chức địa phươngsẽ là trọng tài đích cùng trong lĩnh vực trợ cấp chuyển nhà. 
 

#26 Quy tắc của Khu Đất nhà di động có thắng thế luật tiểu bang không? 
Không. hợp đồng thuêKhu Đất vàquy tắc và quy luật Khu Đất phải phù hợp với Luật Cư Trú Nhà Di Động vànhững luật khác 
trong Khu Đất. Thí dụ, hợp đồng thuêKhu Đất hoặcquy tắc có phần quy định Khu Đấtcó quyền tăng giáthuêquathông báo30 
ngày gởi chochủ căn nhà di độngtrong Khu Đấtthì sẽ mâu thuẫn với Điều Sec. 798.30quy định rằngtăng giá tiền thuêphải có 
thông báo 90 ngày. Trong thí dụ này, Luật Cư Trú Nhà Di Động thắng thế trong mâu thuẫn của quy tắc Khu Đất. 
Tóm Lược: 

• Luật tiểu bangthắng thế trên các quy tắc Khu Đất. 
 

#26.1 Quản lý Khu Đất có trách nhiệm phải phát Luật Cư Trú Nhà di độngcho mỗi cư dânhang năm không? 
Trước 1 tháng 2 mỗi năm, nếu có những thay đổi đáng kể trong Luật Cư Trú Nhà Di Động, Chủ Khu Đấthoặcquản lý sẽ phải 
phát cho tất cảchủ nhàmột bản Luật Cư Trú Nhà Di Động, hoặcgởi thông báo bằng văn bảncho tất cả chủ nhàlà có thay dổi 
trong Luật Cư Trú Nhà Di Động vàchủ nhàcó thể lấy một bản Luật Cư Trú Nhà Di Động miễn phí từ ban quản lý. Khi chủ nhà 
yêu cầu, ban quản lý phải cho một bản trong vòng bảy ngày. (Điều §798.15(c) Bộ Luật Dân Sự) . CHÚ Ý: Ban quản lý chỉ phải 
cho một bản Luật Cư Trú Nhà Di Động, như đã nêu rõ. Luật Cư Trú Nhà Di Động là Điều 798-798.88. Ban quản lý không bắt 
buộc phải cung cấp cẩm nang do Thượng Viện Tiểu bang phát hành, thường được gọi là “Luật Cư Trú Nhà Di Động.” 

 
#26.2 Khi nào thì cẩm nangLuật nhà Tiền Chế (MRL) của Thượng Viện Tiểu bangCA sẽ được dịch ra? Có nhu cầu rất cao cho tiếng 

Tây Ban Nha, tiếng Việt vànhững ngôn ngữ khác. 
Đã nhiều năm, Thượng Viện Tiểu bangđã cho dịch Luật Cư Trú Nhà di động (MRL) ra tiếng Tây Ban Nha. Có một lúc Luật Cư 
Trú Nhà Di Động cũng có bằng tiếng Việt. Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cuối đã thực hiện năm 2012, vàbản dịch tiếng Việt năm 
2007. Qua nhiều năm, vì ngân sách cắt giảm nên không thể cập nhật bản dịch. VìLuật Cư Trú Nhà Di Động được phổ biến ra 
công chúng nêncác cộng đồng có thể dịch Luật Cư Trú Nhà Di Động cho người dân của họ. CHÚ Ý: Cho năm 2017, tập Những 
Thắc Mắc Thường Gặp (FAQs)sẽ có bằng tiếng Tây Ban Nha. 
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#27 Những khoản Bảo Hộ trongLuật Cư Trú Nhà Di Động có áp dụng cho tất cả cư dânở Khu Đấtnhà di động không, hay chỉ áp 
dụng cho chủ nhà? 
Nhiều điều khoản quan trọng nhất trong Luật Cư Trú Nhà Di Động công khai áp dụng cho chủ nhàmà thôi, thí dụ như điều 
kiệnvàthu nhận bằng văn bảnhợp đồng dài hạn (Điều §§798.15 và 798.18-798.19.5), thủ tục chỉnh đổi quy tắc và quy luật 
(Điều §798.25), lệ phí vàcác loại phí được tính (Điều §§798.30-798.39.5), tống xuất (Điều §§798.55798.56), vàxét điều kiện 
cũng như thủ tục để thuê. Mặt khác, những vấn đề liên quan đến “cộng đồng” người dân bao gồm “cư dân”, như việc ban 
quản lý vào nhà di độnghoặckhông gian trong Khu Đất (Điều §798.26), việc cẩu xe đi (Điều §798.26.5), các trao đổi thông tin 
vàquyền tụ tập (Điều §§798.50798.52), vàtiêu trừ phiền toái trong Khu Đất, vàtạm đình chỉ vi phạm Quy tắc của Khu Đất 
(Điều §§798.87-798.88). 

Tóm Lược: 
• Đã được dẫn giải là những điều khoản cốt yêu trong Luật Cư Trú Nhà Di Động chỉ áp dụng cho chủ nhà. 

 
#28 Quản lý mới của Khu Đất có được phép thay đổi quy tắc đối với cư dânđã ở lâu năm hay những cư dânđó “được thừa 

nhận” theo những quy tắc cũ? 
Cư dânhiện trú không được miễn trừ khỏi những thay đổi quy tắc của Khu Đất. Theo Luật Cư Trú Nhà Di Động (Điều 
§798.25), Khu Đấtcó thể thay đổi quy tắc và quy luật của Khu Đấtliên quan đến cư dân hiện trú, sau khi đã thông báo cho cư 
dânsáu tháng trước khi thay đổi, hoặcthông báo trước 60 ngàynếu thay đổi liên quan đến phòng ốc giải trí của Khu Đất, như 
hồ bơihoặcphòng ốc giải trí trong khu vực nhà câu lạc bộ. Ban quản lý cũng phải gặp và hội thảo với cư dân Khu Đất, khi cư 
dân yêu cầu, khi cóthông báo 6 thángvề việc thay đổi Quy tắc của Khu Đất nhưng không bắt buộc phải chấp nhậnnhững đề 
nghị hoặc yêu cầu của cư dânvề quy tắc. (Điều §798.25(b) Bộ Luật Dân Sự) 

Tóm Lược: 

• Cư dân hiện trú không được miễn trừ khỏi những thay đổi quy tắc của Khu Đất. 

• Thôngbáo bằng văn bản trước 6 thánglà bắt buộckhi thay đổi quy tắc. 

• Thông báo bằng văn bản trước 60 ngàylà bắt buộcnếu quy tắc thay đổi ảnh hưởng đến phòng ốc giải trí . 

#29 Quản lý Khu Đất có quyềnthi hành quy tắc đối với một số cư dânvàkhông thi hành với cư dân khác không? 
Không. Luật Cư Trú Nhà Di Động quy định rằngquy tắc và quy luật Khu Đấtphải “hợp lý.” (Điều §798.56(d) Bộ Luật Dân Sự) 
“Hợp Lý” thường phải theo sự diễn giải của toà án, nhưng thông thường quy tắc phải có cơ sở lý lẻ sự thật theo trường hợp, 
cũng như phải được áp dụng đều với mọi người trong Khu Đất. Chủ nhân Khu Đấtvànhân viên của họ cũng bắt buộc phải 
tuân theo Quy tắc của Khu Đất cùng mức như cư dântuân, ngoại trừ những quy tắc liên quan đến giới hạn tuổi tác hoặchành 
động của Chủ Khu Đấthoặcnhân viên của Khu Đấtthi hành nhiệm vụ bảo trì Khu Đất, ban quản lý hoặcnhiệm vụ điều hành 
(gây tiếng động vì đóng đinh, xử dụng xe vận tải trong mục đích bảo trì, v.v.). (Điều Sec. 798.23) 
Tóm Lược: 

• Quy tắc của Khu Đất phải được áp dụng đều cho mọi người sống trong Khu Đất. 
 

#30 Cư dâncó tiếng nói không khi loại bỏ kiểu sống hưu trí mà đã hứa hẹn khi họ dọn vào, vàKhu Đấtkhông phải có 
phương tiện phòng ốc cho trẻ em sao, khi họ chuyển đổi thành Khu Đất cho mọi lứa tuổi? 
Cư dâncao niên có hợp đồng dài hạnnêu rõ rằng Khu Đấtnày là Khu Đất “hưu trí” hoặc “cao niên” vàquy định một số cơ 
sở phòng ốc cụ thể có thể có lý do kiện trên cơ sở giảm sút dịch vụ đã thoả thuận trong hợp đồng dài hạnhoặchợp 
đồng thuê. Đạo Luật Tu Chỉnh Công Bằng về Gia Cư của Liên Bang năm 1988 (federal Fair Housing Amendments Act of 
1988) cấm phân biệt đối xử với gia đình có con nhỏ ở những khu gia cư tập trung nhưng cho phép loại gia cư đó, kể cả 
Khu Đất nhà di động, được hạn chế chỉ cho cao niên cư trú chia thành một trong hai tiêu chuẩn: 1) 55 vàlớn hơn, hoặc 
2) 62 vàlớn hơn, nếu Khu Đấthội đủ những điều kiện tối thiểu nhất định. Một điều kiện chính là tối thiểu 80% các căn 
hộ bắt buộc phải có ít nhất một cư dânở tuổi 55 hay lớn hơn. Luật liên bang không đề cập cụ thể đến việc chuyển đổi 
từtiêu chuẩn chỉ dành riêng cho cao niênsang tiêu chuẩn mọi tuổi tác, mà trong đó đất thuê trong Khu Đất nhà di 
độngtheo luật tiểu banghoặccách chọn điều hành là quyền quyết định riêng của Quản lý Khu Đất đi kèm với thông báo 
tối thiểu. Tuy nhiên, Khu Đấtcó thể đánh mất chức năng“cao niên” nếu, khi có khiếu nại, họ không hội đủ những điều 
kiện pháp địnhnhư đòi hỏi về 80%. Luậtkhông bắt buộc Khu Đấthoặcnhững loại gia cư tập trung khác muốn chuyển đổi 
sang tiêu chuẩn cho mọi tuổi tác phải lắp đặt sân chơi hoặcnhững phương tiện cơ sở khác dành cho trẻ em. Những 
thành phần cổ vũ gia cư dành cho gia đình đã tranh luận rằng đòi hỏi như thế sẽ làm giá gia cư tăng lên vàcan ngăn chủ 
nhà giải toả giới hạn để mở cho các gia đình cư ngụ. Một số chính phủ địa phươngđã áp đặt điều kiện trong quy hoạch 
Khu Đất nhà di độnghoặcgiấy phép sử dụng đất bằng cách bắt buộcKhu Đất, nào đã triển khai thành “Khu Đất cao 
niên”, phải duy trì “cao niên” trừ khi được thành phố hay quận hạt phê chuẩn. Không rõ những quy hoạch địa 
phươnghoặcđòi hỏi về giấy phép sử dụng đất này mâu thuẫn với Đạo Luật Tu Chỉnh Công Bằng về Gia Cư của Liên Bang 
đến đâu. 
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Tóm Lược: 

• Hợp đồng dài hạnmà có quy định chức năng“cao niên” vànêu ra một số iện nghi dành cho cao niêncó thể xem như đã bị 
vi phạm nếu Khu Đất thay đổi chức năng cao niên. 

• Vị thế Khu Đất Cao niênđòi hỏi 80% các đơn vị trong Khu Đấtphải có ít nhất một cư dân 55 hoặclớn hơn. 

• Luậtkhông bắt buộc Khu Đấtnào chuyển đổi sang “mọi lứa tuổi” phải lắp đặt cơ sở giải trí cho trẻ em. 

• Không có luật liên bang nào đề cập cụ thể chỉ đạo việc chuyển đổi từ “cao niên” sang “mọi lứa tuổi”. 
 

#31 Có hợp pháp không khiKhu Đất mọi lứa tuổi của húng tôichuyển lại thành mộtKhu Đất chỉ dành cho cao niên-? 
Đây là một vấn đề mà đã thay đổi qua nhiều năm. Căn cứ theo Đạo Luật Tu Chỉnh Công Bằng về Gia Cư của Liên Bang năm 
1988, được thông qua vàviệc thừa nhận các quy luật HUD để thực hiện Đạo Luật, lúc đầu thì quan niệm rằng các cộng đồng 
gia cư tập trung không thể quay đầu mở thành chức năng “mọi lứa tuổi”. Tuy nhiên, theo Đạo Luật Gia Cư cho Người Dân 
Lớn Tuổi năm 1995(Housing for Older Persons Act of 1995) (HOPA), tu chỉnh Đạo Luật năm 1988, quy luật thiết lập thời gian 
chuyển tiếp cho đến 2000 để đưa ra cơ chế cho các cộng đòngtrở thành gia cư cho người lớn tuổi nếu họ đã bỏ hoặcđã 
không đạt được chức năng đó trước khicó HOPA. Xong, vào năm 2006, HUD công nhận một bản ghi để làm sáng tỏ cách các 
cộng động đã không chuyển sang gia cư cho người lớn tuổi trước thời gian chuyển tiếp năm 2000 nay có thể được. Nếu 
những đơn vị trống đựợc tram bởi người cao niên (55 hoặchơn), vàKhu Đấtcan ngănhoặcphân biệt đối xử với người trẻ hơn 
trong việc mua những căn nhà bán này khi trống thìKhu Đấtcó thể được “xây dựng lại” thành chức năngcao niên. Tuy nhiên, 
điều này khó thực hiệnvàrất ít Khu Đất, một khi đã trở thành Khu Đất gia đình, lại có khả năng trở lạichức năng55 hay hơn. 
Tóm Lược: 

• Đổi lại thành Khu Đất dành riêng cho cao niên thì được phép, nhưng hiếm khi thực hiện đựợc. 
 

#32 Cư dânbị khuyết tật có những quyền gì? 
Cư dâncó khuyết tật được quyền không bị quấy nhiễu vàphân biệt đối xử trong mọi khía cạnh về gia cư. Họ cũng có quyền 
được đáp ứng hợp lý về quy tắc, chính sách, lối thực hiện, hoặcnhững dịch vụ liên quan đến gia cư. Điều nay đòi hỏi ở hình 
thức thay đổi quy tắc, chính sách, lối thực hiện hoặc dịch vụ hiện hữu, như cho phép có thú hỗ trợ dù là hợp đồng thuêhiện 
thời có điều khoản “không nuôi thú”. Cư dâncó khuyết tật cũng được phép, nếu chịu chi phí cá nhân vàcó giấy phép đúng, 
trùng tu nhà của họ, thí dụ xây đường dốc vào nhà, để đảm bảo được tận hưởng cơ sở đầy đủ. (Civ. 798.29.6) Sửa chữa đòi 

hỏi phải có giấy phép tước. Để biết them thông tin, hãy liên lạc Nha Phụ Trách Việc Làm và Gia Cư Công Bằng của tiểu 
bangở số (800) 233-3212, hoặcwww.dfeh.ca.gov. 

Tóm Lược: 

• Chủ nhàtàn tật có quyềnđược đáp ứng hợp lý. 

• Chủ nhàtàn tật được phép sửa chữa lại nhà của họ với giấy phép đúng. 
 

#32.1 Tôi là mộtngười quản lý trongKhu Đất nhà di độngnơi mà một cư dânlớn tuổi tự gây nguy hiểm cho mình. Khi tôi gọi 
cho gia đình bà ấy, họ không trả lời. Tôi phải làm gì để đảm bảo bà vànhững cư dânkhác được an toàn không nguy 
hại? 
Hãy liên lạc với chương trình Dịch Vụ Bảo Vệ Thành Niên (APS) của quận hạt bạn. APS là một chương trìnhbắt buộc phải có 
của tiểu bang (Điều 15610.10 Bộ Luật Phúc Lợi & Thể Chế) có chức năng thẩm định vàtrợ giúp ngườicao niên (65 và lớn 
hơn) vànhững thành niên còn lệ thuộc (age 18-64 vànhững người khiếm khuyết về thể xác hoặc trí óc) mà được báo cáo là 
không tự chăm sóc được nhu cầu của riêng họ. Các cơ quan APS điều tra những báo cáo về những người cho là nạn nhân bị 
nguy hiểm bởi sự ngược đãi thể xác, tình dục hoặctài chính, bị cô thế, bỏ bê, hoặckhông tự chăm sóc. 

Tóm Lược: 

• Hãy gọi cho APS của quận hạt để được giúp đỡ, thẩm định vàcan thiệp. (Xin xem Những Phương Tiện Cộng Đồng, tr. 
83) 

 

#33 Chính phủ có ép buộcBanQuản lý Khu Đất giới hạn số người sống trong một nhà di động được không? 
Vấn đề tiêu chuẩn số người chiếm ngự là rất khỏ giải quyết. Vấn đề này đã từng được đưa ra cấp liên bang vàtiểu bang. Dư 
luật đã được cân nhắc nhưng chưa thông qua để tạo tiêu chuẩn “2 người một phòng cộng 1” mà hiện nay chỉ là một hướng 
dẫn chỉ đạo của HUD (thí dụ, nếu căn nhà có 1 phòng ngủ thì tiêu chuẩn số người chiếm ngụ là 3 người; nếu nhà có 2 phòng 
ngủ, tiêu chuẩn sẽ là 5 người, v.v..). Phía đề xuất tranh luận rằng cần thiết phải có tiêu chuẩn để tránh tình trạng sống quá 
chật chội vàkhông tốt cho sức khoẻ. Phía chống tranh cãi rằng, nhất là tại những khu vật giá sinh sống cao, tiêu chuẩn số 
người chiếm ngụ có thể được diễn giải như một hình thức kỳ thị đối với người không có khả năng tậu nhà lớn hơn. Một số 
thành phố đã thử ban luật về tiêu chuẩn chiếm ngự, cuối cùng cũng bị các sắc luậttranh chấp ở toà. Nhà di độngthường có 
một tiêu chuẩn thiết kế do nhà chế tạo lập ra như một khuyến cáo về số người nên cư ngụ theo tầm cỡ của căn nhà. Quản lý 
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FORM 1220V - 2018-2019 MRL FAQ – Vietnamese                                                                 13 
 

 

Khu Đất có thể thử lập nên một tiêu chuẩn về số người chiếm ngụ Trong Quy tắc của Khu Đất căn cứ theo tiêu chuẩn thiết kế 
của mỗi nhà hoặcbản hướng dẫn của HUD, nhưng quy tắc đó thể bị thách đố ở mặt pháp lý. 

Tóm Lược: 

• Hướng dẫn chỉ đạo của HUD (2 người một phòng ngủ, cộng 1) chỉ là tiêu chuẩn thiết kế, không phải là luật. 
 

#34 Luật tiểu bangcó bảo đảm nhà câu lạc bộ của Khu Đấtphải mở vàsẵn dung vào giờ giấc hợp lý không? 
Có. Trong Khu Đấtnào có nhà câu lạc bộhoặcphòng hội họp, Luật Cư Trú Nhà Di Động đòi hỏi phòng ốc cơ sở phải mởvàsẵn 
dung vào giờ giấc hợp lý, được ghi và niêm dán. (Điều §798.24) Các chủ nhàcó quyền tổ chức hội họp vào những giờ giấc 
hợp lý vàcung cách hợp lý trong nhà câu lạc bộ --khi phòng không có người sử dụng–để thực hiện những mục đích hợp 
pháp, kể cả tổ chức họp của hiệp hội chủ nhàvàhọp mặt với giới chức chính phủ hoặcứng cử viên cho các chức vụ công. 
(Điều §798.51) 
Tóm Lược: 

• Khu Đấtsẽ phải để nhà câu lạc bộsẵn cho cư dândung vào giờ giấc hợp lý và cho mục đích hợp pháp. 
 

#35 Có hợp pháp không khiKhu Đấtcho phép một số cư dânnuôi thú vàkhông cho số khác? 
Điều đó còn tuỳhợp đồng dài hạn. Luật Cư Trú Nhà Di Động cho phép nuôi thú trong Khu Đấtvới những giới hạn nhất định, 
như nuôi một con chó, mèo, chim hoặcthú dưới nước (nuôi giữ trong hồ kính), phù hợp theo quy tắc “hợp lý” của Khu Đất. 
(Điều §798.33) Tuy nhiên, những ai ký hợp đồng thuêtrước 1tháng 1, 2001 mà trong đó có điều khoản cấm nuôi thú thì vẫn 
bị ràng buộc theo đó cho đến khi hợp đồng thuêhết hạn hoặcký lại. Những ai dọn vào một Khu Đấtsau ngày 1tháng 1, 2001 
sẽ được phép nuôi thú phù hợp theo Quy tắc của Khu Đất về tầm cỡ, chiều cao, hoặctrọng lượng của thú, vàtrong một số 
trường hợp, chủng loại, (t.d. nhiều Khu Đấtcấm chó lớn, pit bulls vàmột số chủng loại có gọi là khuynh hướng hung bạo). 
Tuy nhiên, một người có khuyết tật có quyềnnuôi thú trợ giúp như một hình thức đáp ứng hợp lý cho sự khuyết tật khi cần 
thiết để đảm bảo có cơ hội bình đẳng để sử dụng vàtận hưởng cư gia. 
Tóm Lược: 

• Nếu hợp đồng thuê, hiện thời có điều khoản “không nuôi thú”, đã ký trước ngày 1/1/2001, cư dân bị cấm không nuôi 
thú. 

• Nếu hợp đồng thuêhiện thời được ký sau ngày 1/1/2001 thì cư dân có thể nuôi thú phù hợp theo quy tắc của Khu Đất. 

• Nếu cư dân có khuyết tật, ông hoặc bà ấy có quyền yêu cầu được nuôi thú trợ giúp như hình thức đáp ứng hợp lý cho 
khuyết tật. 

#35.1 Có nhiềucư dântrong Khu Đấtcó mấy con thú làm bạn ủng hộ tinh thần, trong khi những người trong chúng tôi còn lại 
phải tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt về nuôi thú. Luật lệ về chuyện này ra ao? 
TheoNhà Chức Trách Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần Tiểu bangCalifornia, một con chó “nghiệp vụ” được huấn luyện làm những 
việc cụ thể để giúp cho một người có khuyết tật về thể xác hoặcsức khoẻ tâm thần; vàcon “thú ủng hộ tinh thần (bạn)” là 
thú mang lại sự an ủi cho một người có khuyết tật về sức khoẻ tâm thần, mà không được huấn luyện để làm một việc cụ 
thể. Chủ Khu Đấtcó thể cho phép “đáp ứng hợp lý” cho một con thú nghiệp vụ hay làm bạn nếu con thú đó không là mối đe 
doạ cho những người thuê khác, hoặcnguy hại đến tài sản. chủ nhân của con thú nghiệp vụ hoặcthú làm bạn chịu trách 
nhiệm cho con thú đó, phải đảm bảo là nó tuân theo luật kiểm soát thú vật ở địa phươngvàkhông là mối nguy hiểm 
hoặchoặc phiền toái cho cư dântrong Khu Đất. Quản lý Khu Đất có thể yêu cầu có thư của chuyên gia y tế của chủ con 
thúxác nhận khuyết tật của cư dân vànêu rõ tại sao cần thiết phải có thú hỗ trợ. Để biết them thông tin: Nha Phụ Trách Việc 
Làm và Gia Cư Công Bằng của California (800) 884-1684; Quyền của Khuyết Tật California (800) 776-5746 

Tóm Lược: 

• Quản lý Khu Đất có thể đòi hỏi bằng chứng y tế cho nhu cầu có thú hỗ trợ. 

• Một con “chó nghiệp vụ” được huấn luyện để làm những việc cụ thể. 

• Một con thú ủng hộ tinh thần (“làm bạn”) không phải là thú “nghiệp vụ”. 

• Chủ nhân của thú hỗ trợ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của con thú. 

 
#36 Tôi quản lý mộtKhu Đấtnơi mà thú nuôi vànhững con vật khác làm loạn. Một số chó của cư dânhung tợn với thú nuôi 

khác hoặccư dân, một số cư dâncho mèo hoang ăn, vàmột số thú hoang lai vãng trong khu đất. Làm cách nào để tôi giải 
quyết vấn đề này đây? 
Liên lạc với bộ phận dịch vụ thú của thành phố hay quận hạt để được giúp. Những dịch vụ của chính quyền địa phươngcó 
bao gồm việc khử trừ hoặcthông tin về những vấn đề như: chó sủa/gây phiền toái, chuột, thú hoang, Giấy phép/đăng ký/vi 
chíp, chó cắn, bỏ bê/ngược đãi, thiến, vànhững chủng loại hung tợn bị cấm. Ngoài ra, theo Bộ Luật về Quy Luật của 
California, Chương 25 (những đòi hỏi về sức khoẻ vàan toàn choKhu Đất nhà di động), Điều 2, Đoạn 1114(a), “Chó vàcác thú 
nuôi khác, vàmèo (nhà hoặc hoang) không được phép lai vãng bong lung (tự do) trong bất kỳ Khu Đất nào.” Cuối cùng, chủ 
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nuôi có thể chịu trách nhiệm cho những thiệt hại hoặcnguy hại do thú của họ gây ra. 
Tóm Lược: 

• Liên lạc với cơ quan kiểm soát thú vật của thành phố hay quận hạt. (Xin xem Phương Tiện Cộng Đồng, tr. 83) 

• Chủ nuôi thú có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý cho thiệt hại hoặcnguy hại do thú của họ gây ra. 

• Thú hoang không phải là thú yêu. 
 

#37 Ban quản lý có được phép hạn chế đậu xe vàcho cẩu xe của cư dânđi không? 
Cư dânhoặckhách đậu xe ở lằn dành cho cứu hoả, hoặcđằng trước các lối vào của Khu Đấthoặcvòi cứu hoả, có thể bị cẩu đi 
mà không cần thông báo. Xe của cư dânkhông thể bị cẩu từ chỗ đậu của họ hoặcđường ra vô trừ khi xe không tuần theo quy 
tắc của Khu Đất, trong trường hợp đó phải có thông báo trước 7 ngày. (Điều §798.28.5) Tuy nhiên, nếu một chiếc xe trở nên 
nguy hiểm đáng kể cho sức khoẻ vàsự an toàn của cư dân, hoặcđậu ở chỗcủa cư dân khác vàcư dânđó yêu cầu đời đi thì xe 
đó có thể bị cẩu mà không cần thông báo 7 ngày. (Điều §798.25(b)(2) Bộ Luật Dân Sự) Các điều khoản rộng trong Bộ Luật 

Giao Thông Đoạn 22658 được áp dụng cho thủ tục của cả ban quản lý và công ty cẩu xe trong việc đem xe đi. 
Tóm Lược: 

• Ban quản lý có thể cho cẩu xe mà không cần thông báonếu xe đậu vi phạm sức khoẻ và an toàn củacư dân. 

• Ban quản lý có thể cho cẩu xe, khi có yêu cầu, nếu xecủa cư dân car đậu ở chỗ của cư dân khác. 

• Bắt buộc phải thông báo trước 7 ngày bằng văn bảnnếu xe đậu không tuân theo quy tắc của Khu Đất. 

• Không bắt buộc phải thông báo trước 7 ngày nếu cư dânđậu xe của họ vào chỗ của cư dân khác vàcư dânbị thiệt thòi đó 

yêu cầu cẩu xe đi. 
 

#38 Khu Đất có quyềnngăn cản cư dântrong việc cho thuê lại nhà di động của họ không? 
Có. Hầu hết Khu Đất nhà di độngcó quy tắc cấm chủ nhàcho thuê lại nhà di động của họ, ngay cả trong trường hợp bị khó 
khăn. Tuy nhiên, trong những trường hợp người cao niênđòi hỏiphải rời nhà để nghỉ dưỡng y tế, họ có thể cho thuê lại đến 
một năm. (Điều §798.23.5) 

Tóm Lược: 

• Khu Đấtcó thể cấm cư dânkhông được cho thuê lại. 
 

#39 Đặt xeXE DÃ NGOẠI (RV)vào chỗ nhà di độngcó hợp pháp không? 
Tuỳ theo trường hợp. Khi Khu Đất nhà di độngmới xây dựng, việc chỉ định là một Khu Đấtthông thường sẽ phải thực hiện 
như một điều kiện để xin giấy phép thực hiện của thành phố hoặcquận hạt hoặctheo đòi hỏi về quy hoạch. Vì vậy, thành phố 
phải thực thi điều kiện của giấy phép hoặcsắc luật quy hoạch . Giấy phép điều hành (PTO) của Nha Gia Cư của Tiểu bang 
phản ảnh số lô nhà di độngvàsố lô đậu XE DÃ NGOẠI (RV). Khi không có điều kiện theo giấy phép địa phương, Khu Đất nhà di 
động trước 1982 có thể cho phép xe XE DÃ NGOẠI (RV)vànhà di độngđược đặt vào chỗ nhà di động, nhưng chỉ xe XE DÃ 
NGOẠI (RV)được đặt vào chỗ dành riêng cho XE DÃ NGOẠI (RV). Trong mộtKhu Đất nhà di động triển khai sau ngày 1 tháng 
1, 1982, tuy vậy, luật tiểu bangquy định rằngchỗ của nhà di độngkhông được cho thuê để chấp chứa XE DÃ NGOẠI (RV)trừ 
khi ở một khu riêng biệt trong Khu Đấtquy định rõ dành cho XE DÃ NGOẠI (RV)vàcách xa nhà di động. 
Tóm Lược: 

• Trong Khu Đấttriển khai trước 1982: Nếu không có những giới hạn theo giấy phép địa phươnghoặcquy hoạch thì xe XE 
DÃ NGOẠI (RV)vànhà di độngcó thể đặt vào chỗ của nhà di động, nhưng nhà di độngkhông được đặt vào chỗ của xe XE 
DÃ NGOẠI (RV). 

• Trong Khu Đấttriển khai sau ngày 1 tháng 1, 1982: không xe XE DÃ NGOẠI (RV)được phép đặt vào chỗ của nhà di 
độngtrừ khi chỗ của nhà di độngnằm trong khâu XE DÃ NGOẠI (RV)củaKhu Đất. 

 
#40 Quản lý có thể tống xuất một người chăm sóc cho chủ nhàkhỏi Khu Đấtsau khi chủ nhàqua đời không? 

Tuỳ trường hợp. Thông thường, một người chăm sóc– kể luôn cả thân nhân chăm sóc– không có quyềntiếp tục sinh sống 
trongKhu Đấtngay cả khi ông hay bà được thừa hưởng căn nhà di động. Luật về người chăm sóc (Điều §798.34) thừa nhận là 
một chủ nhà cao niêncó quyềncó một người chăm sóc, ngày cả một người nào 18 tuổi hoặchơn trongKhu Đất cao niên, để 
giúp họ với những nhu cầu y tế theo một kế hoạch điều trị của bác sĩ, cư dânchăm sóc này không có quyền cư trú (Điều 
798.34(c), (d) Bộ Luật Dân Sự) vàđược xem như khách củachủ nhà. Do đó, khi chủ nhàqua đời, quyền của người chăm sóc 
được sống trong Khu Đấtthường kết thúc. Tuy vậy, nếu người chăm sóc là một thành phần trong hợp đồng thuê của chủ 
nhà, hoặcmột cách nào khác đã được chấp nhận với tư cách đồng cư trong Khu Đấttrong lúc chủ nhàcòn sống thì Khu 
Đấtkhông thể tống xuất người chăm sóc sau khi chủ nhà qua đời ngoại trừ vì cùng lý do mà chủ Nhà cũng sẽ bị tống xuất, 
như khôngtrả tiền thuê. Trong trường hợp nào đi nữa, vấn đề người chăm sóc có quyền cư trú trong Khu Đất hay không, nếu 
người chăm sóc thừa hưởng căn nhà thì ông hoặc bà có quyềnbán lại nhà tại chỗ nếu họ tiếp tục trả tiền thuêvàlệ phí vàtuân 
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theo những đòi hỏi khác khi bán lại cho đến khi bán xong nhà. (Civ. 798.78) 
Tóm Lược: 

• Nếu người chăm sóc, hoặcngười chăm sóc kiêm thừa kế không có tên trong hợp đồng thuêhoặchợp đồng dài hạn thì họ 
không thể cho rằng họ thừa hưởng luôn quyền cư trú. 

• Người thừa kế chịu trách nhiệm trả tiền thuêvàcác lệ phí cho đến khi bán xong nhà. 
 

#41 Làm cách nàocư dânđòi Chủ Khu Đấtsửa những hệ thống tiện ích bị hư? 
Liên lạcNha Gia CưvàPhát Triển Cộng Đồng (HCD) hoặcchínhphủ địa phương, bên nào có thẩm quyền kiểm tra Khu Đất nhà di 
động. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, cư dâncó thể thuê luật sư. 

Tóm Lược: 

• Liên lạc cơ quan thi hành luật—một là Nha Gia Cư của tiểu banghoặcnha y tế địa phương. 
 

#42 Quản lý Khu Đất ép cư dânsửa chữa những sai phạm luật trên nhà vàchỗ của họ trước khicuộc hẹn thanh tra của Nha Gia 
Cư tiểu bang không? 
Nha Gia Cư của Tiểu Bang (HCD) điều hành chương trình thanh traKhu Đấtvới mục tiêu hoàn tất thanh tra ít nhất 5% Khu 
Đấttrong tiểu banghang năm để đảm bảo Khu Đất duy trì một mức hợp lý về sức khoẻ và an toàn. Phần thanh tra gồm có cơ 
sở xử dụng chung của Khu Đất, như đèn đóm, đường xá, nhà câu lạc bộ, điện nước, vànhững cơ sở khác mà Khu Đấtphải 
chịu trách nhiệm, cũng như những lô nhà cá nhân, kể cả bên ngoài nhà vàcấu trúc phụ mà chủ nhàchịu trách nhiệm. Các 
thanh tra HCD không vào bên trong nhà trừ khi chủ nhà yêu cầu. Giấy phạt sai phạm, tuỳ theo mức độ nghiêm trọng, phải 
được sửa chữa một là sớm nhất có thể hoặctrong vòng 30 đến 60 ngày. Các thanh tra có thẩm quyền gia hạn ngày tuân thủ 
nếu trường hợp cần thiết. Các chủ nhàcó thể khiếu nại giấy phạt lên HCD nếu họ cảm thấy không chính đáng. (HCD không có 
thẩm quyền phạt tiền chủ nhànào không tuân thủ.) 

Tóm Lược: 

• Quản lý Khu Đất có thể kêu gọi cư dânsửa chữa sai phạm luật bên ngoài nhà của họ hoặctrên lô đất của họ, bằng không 

cư dân có rủi ro bị HCD phạt. 
 

#43 Cơ quan chính phủ nàocó trách nhiệm thi hành cácquy luậtvề sức khoẻ và an toàn trongKhu Đất của tôi? 
Trong hầu hết các trường hợp, Nha Gia Cư vàPhát Triển Cộng Đồngcủa Tiểu Bang có thẩm quyền thực thi pháp luật vềKhu 
Đất nhà di độngvàXE DÃ NGOẠI (RV). Tuy nhiên, có một vài thành phốvàquận hạtduy trì việc thi hành luật trong thẩm quyền 
của họ. Xin xem quyển “Danh mục Khu Đất Nhà di độngvàChiếm Ngụ Đặc Biệt((RV)” tại trang mạng www.hcd.ca.gov để tìm 
hiểu xem cơ quan nào có trách nhiệm thi hành luậttrongKhu Đất của bạn. 

 
#44 Sự khác biệt giữaLuật Cư TrúNhà di động (MRL) vàChương 25? 

Luật Cư Trú Nhà Di Động là luật về “chủ và người thuê” (Điều 798. et seq.) cho vấn đề cư trú tạiKhu Đất nhà di động, chủ 
quảnnhữngquyềncủacư dân trongKhu Đất. “Chương 25”, một đoạn trongBộ Quy luật California, chủ quản lĩnh vực sức khoẻ 
và an toàncủa các toà nhà, ranh giới lô, vàcơ cấu tiện íchtrong một Khu Đất nhà di động, đó là vài thí dụ. Tìm Chương 25 tại 
www.hcd.ca.gov. 

 #45 Quản lý Khu Đất cóquyềnbảo tôi dọn đồ đạc của tôilưu giữ trên lô của tôi không? 
Quản lý Khu Đất bị ràng buộc phải giữ choKhu Đấtan toàn khỏi hoả hoạn. TheoBộ Quy Luật California, Chương 25 (những đòi 
hỏi về sức khoẻ và an toàn choKhu Đất nhà di động), Điều 2, Đoạn 1120, “Người chiếm ngụsẽ giữ cho khu lô đấtvàkhu 
vựcphía dưới, xung quanh, hoặctrên đơn vị của họvànhững toà nhà phụhoặccơ cấukhông tích luỹ phế liệu, rác rến, giấy, lá, 
cây khôhoặcnhững chất liệu dễ cháy,” vànhững người điều hành Khu Đất “…phải đảm bảo có cung cấp và duy trì hệ thống 
thu nhặt, thùng đựng có nắp, cho việc tống thải rác rưởi.” 
Tóm Lược: 

• Có những quy tắc nghiêm ngặt về phòng chống hoả hoạn choKhu Đất nhà di động. Cư dânvànhân viên Khu Đấtphải 
tuân theo Chương 25. 

 
#46 Quản lý Khu Đất có quyềngiảmhoặcloại bỏcác dịch vụ và tiện nghicủa Khu Đấtmàcư dânvẫn luôn trả cho những thứ này? 

Có, nếunếu những dịch vụ hay tiện nghi đókhông được bảo đảm trong hợp đồng thuê hoặcdài hạn đã ký. Tuy nhiên, 
nếunhững dịch vụ hay tiện nghi đó là một phần của a hợp đồng thuê hoặc dài hạn đã ký (Điều 798.15(f) Bộ Luật Dân Sự) thì 
có thể bị loại bỏ nhưng tiền thuê cũng giảm theo đó . 

Tóm Lược: 

• Quản lý Khu Đất có thể giảmhoặcloại bỏnhững đặc điểm củaKhu Đấtnếu không thuộc những gì thoả thuận tronghợp 

đồng thuê hoặc dài hạn đã ký. 

http://www.hcd.ca.gov/
http://www.hcd.ca.gov./
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#47 Chủ Khu Đấthoặcquản lý có thể đời lằn ranh lô đấtmà không có phép của nhữngcư dânbị ảnh hưởng phần đất của họ 

không? 
Trướckhidời lằn ranh, ban quản lý phải xin giấy phép (Điều 18610.5 Bộ Luật S&A) củaNha Gia Cư và Phát Triển Cộng Đồng 
của Tiểu Bang vàxác nhận làKhu Đấtđã được sự đồng ý củanhữngchủ nhàbị ảnh hưởng khi sửa đổi lằn ranh. Tuy nhiên, ở 
nhữngKhu Đất lâu đời hơn không có vẽ lằn ranh hoặclằn xác địnhvàkhông có sơ đồcho thấy lằn ranh từng lô mằm ở đâu. 
Trong những trường hợp không có bằng chứng cho thấy lằn ranh lô đất, HCD có thể không xác định đụợclà lằn ranh đã bị đời 
vàphải có giấy phép hay không. Lúc đó vẫn đề trở thành tranh tục pháp lý giữaQuản lý Khu Đấtvàngười chủ nhà bị ảnh 
hưởng. 
Tóm Lược: 
• Phải có giấy phép củaNha Gia Cư tiểu bangtrước khiKhu Đấtđời lằn ranh. 

• Ở nhữngKhu Đấtxưa không có bản đồ phân lô chính thức, việc dời lằn ranhđòi hỏisự giám sát pháp lýhoặctheo quy luật. 

 
#48 Quản lý Khu Đất có quyềnép buộccư dân to trả tiền bảo trìhoặcđời câytrên chỗ của họ vàbảo trì đường xe 

ra vô của họ không? 
Còn tuỳ theo sự kiện của từng vụ. Vấn đề “cây cốivàđường xe ra vô” đã là đề tài tranh luận nhiều năm. Chủ 
Khu Đấtcó trách nhiệm bảo trìhoặcdời bỏ cây cối trên đất củachủ nhà chỉ khi nào nó trở thành mối nguy hoạ 
hoặclà mộtvi phạm về sức khoẻ và an toàn, do cơ quan thi hành pháp luật/thanh traxác định (thường là HCD). 

(Điều §798.37.5) Các chủ nhàcó thể phảitrả mộtlệ phícho việc kiểm trakhi có tranh chấp giữaKhu Đấtvàchủ 
nhàliên quan tới cây cốivàkhichủ nhàyêu cầu HCD hoặccơ quan thi hành luậtđịa phươngđến kiểm tra. Các 
thanh tra rộng quyền chọn lựa quyết định, vànếu thanh tra không thấy cóvi phạm thì chủ nhàcuối cùng có thể 
phảitrả tiền dời bỏ cây thôi. Về vấn đề đường xe ra vô, Chủ Khu Đấtchịu trách nhiệm bảo trìtrừ khichủ nhàđã 
làm hư hại đường xe ra vôhoặcđường đó là dochủ nhàlắp đặt. Tuy nhiên, giới luật gia có gợi ý rằngĐiều 
798.37.5(c) có vẻ để trống tiêu đề làchủ nhà hiện tại có chịu trách nhiệm cho đường ra vôdochủ nhà trước lắp 
đặt hay không, vì tranh luận rằng một cơ cấu đã lắp đặt trước như thế sẽ thuộc vềKhu Đất. 

Tóm Lược: 

• Nếuhợp đồng dài hạnhoặchợp đồng thuêđã ký quy định chủ nhàphải chịu trách nhiệm thì chủ nhàphải trả. 

• Nếu không có sự thoả thuận về trách nhiệm tronghợp đồng dài hạn thì Khu Đấtchỉ chịu trách nhiệm nếu đó 

là nguy hoạ vềsức khoẻ và an toàn. 

• Đường xe ra vôcó thể là trách nhiệm củaKhu Đấttrừ khi dochủ nhàlắp đặthoặclàm hư hại. 

 
#49 Chủnhà di độnghayChủ Khu Đấtcó trách nhiệm phải sửa những vi phạm từ trước trên lô đất của họ? 

Chủ căn nhà di độngphải chịu trách nhiệm. (Điều 798.36). Mặc dù người điều hànhKhu Đấtsau cùng vẫn có trách nhiệmđảm 
bảo tất cả mọi sai phạm trêntài sản Khu Đấtphải được sửa, luậtkhôngđòi hỏi Người điều hành Khu Đấttrả chi phí củanhững 
vi phạm liên quan tới căn nhàhoặclô đấtngoại trừ một số hiếm trường hợp. Chủ nhàchịu trách nhiệm chínhcho việc sửa sai 
bất kỳnhững vi phạm nào liên quan đến căn nhàhoặchoặc lô đất ông/bà ta cư ngụ , kể cảnhững vi phạm từ trước sau khi nhà 
được bán. Đây là một trong những lý do luật đòi hỏi khai báo minh bạch trong địa ốc được thông qua năm 2000 chonhà di 
độngkhi bán lại, dù là những tình trạng mà người bán không biết thì không khai báo được. (Điều §1102.6d) 

Tóm Lược: 

• Chủ nhàchịu trách nhiệm sửa sainhững vi phạm tronghoặctrênnhà, lô đấtvànhững cơ cấu phụcủa họ, kể cả nhữngvi 
phạm từ trước. 

#50 Cư dâncó cần giấy phép của HCD để sửa nhà của họ không, mặc dù tất cả những sửa đổivànâng cấp đều là bên trong nhà? 
Các chủ nhàcần phải có giấy phép củaNha Gia Cư và Phát Triển Cộng Đồng của Tiểu Bang (HCD). Chỉ có HCD, chứ không 
phảichính quyền địa phương, có quyền cấp giấy phépđể sửa chữacơ cấu, an toàn hoả hoạn, phần điện, ống nước hoặccác 
phần thiết bịcủa nhà di động. Hai văn phòng cấp giấy phép đó là: 
(Miền Bắc) Northern California Area (Miền Nam) Southern California Area Field Operations Field Operations 9342 Tech 

Center Drive, #550 3737 Main Street, #400 Sacramento, CA 95826 Riverside, CA 92501 (916) 255-2501 (951) 782-4420 
Tóm Lược: 

• Phải có giấy phép. Không có trường hợp ngoại lệ. 
 

#51 Cónhững quỹ hỗ trợ tài chính chocư dânđể sửa sainhững vi phạm trên nhà của họ không? 

Nhiềuchính quyền địa phươngcó những loại phụ cấp canh tân hoặcsửa chữachochủ nhà có thu nhập thấp, kể cảcư 
dânhoặcchủ căn nhà di động, trong một số trường hợp. Khoản tiền này có được quachương trình CalHome, điều hành bởi 
HCD, chuyển đếnchính quyền địa phươngvàcác tổ chức bất vụ lợi, như một phần củacông phiếu gia cư đã được dântiểu 
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bangbỏ phiếu chấp thuận những năm gần đây. Tuy nhiên, phải nộp đơn quachính quyền địa phương, vàkhông phảiđịa 
phươngnào cũng có chương trình như thế. Thường sẽ có những điều kiện xét thu nhập và phải hội đủ. Ngoài ra, một số khu 
vực tài phán không xemnhà di động là “bất động sản” thuộc về quỹ canh tânhoặccó thể hạn chế chỉ một số loại sửa 

chữađược cấp quỹ. Hãy liên lạc cơ quan gia cư của quận hạtđể có thêm thông tin về quỹ có hay không hoặc điều kiện ra sao. 
Tóm Lược: 

• Tiểu bangchuyển tiền qua các quận hạtđể trợ giúp sửa nhàdành chochủ căn nhà di độngscóthu nhập thấp. Không phải 
quận hạt nào cũng tham gia chương trình này. 

 
#52 Chủ Khu Đấtđang kế hoạch “chuyển đổi thành khu căn hộ”. Vậy những chủ nhàkhông có khả năng một là mua luôn lô đất, 

hoặctrả tiền thuêcao hơn một khiKhu Đấtmất bảo hộkiểm soát giá thuê, có bị tống xuất theo kinh tế không? 
Không nhất thiết. Sốchủ Khu Đất nhà di động càng lúc càng đôngđã sử dụng các điều khoản đặc biệtcủa Đạo Luật Bản Đồ 
Phân Nhỏ củaTiểu Bangđể chuyển đổiKhu Đấtsang “căn hộ do cư dân làm chủ” hoặc “phân nhỏ”, như thếKhu Đất đã chuyển 
đổi sẽ được miễnbịđịa phươngkiểm soát giá thuêsau khi bán lô đầu. Quyền sở hữu đất trongKhu Đất nhà di động phải mời 
chủ nhà đang thuê mua trước, vàchủ nhà có thu nhập thấp và không có khả năng muacó thể tiếp tụcthuêchỗ của họtheo 
một đạo luật giới hạntăng giá thuê, trong đó có chi phí truyền sang“trước chuyển đổi”, theo Chỉ Số Giá Cả cho Người Tiêu 
Dùnghoặcthấp hơn. (Govt. 66427.5(f)(2) Bộ Luật Dân Sự) Tuy nhiên, nhữngcư dânkhông mua mà không cóthu nhập thấpsẽ 
mấtbảo hộkiểm soát giá thuêmột khi đã chuyển đổivàcó thể bịtăng giá tiền thuêđến “mức thị trường”. Chương Trình Cư 
dân Làm chủ nhà di động trongKhu Đất Của Tiểu Bang (MPROP) có trợ cấp giới hạn cho nhữngcư dân có thu nhập thấp để 
giúp họ mua quuyền sở hữu trongKhu Đất căn hộ do cư dânlàm chủ, vàmột sốchính quyền địa phươngcó thể cũng có tài trợ 
một ít. 
Tóm Lược: 

• Người thuê có thu nhập thấpgiữ được bảo hộkiểm soát giá thuê. 

• Người mua có thu nhập thấpcó thể hội đủ điều kiện để đượctài trợ của tiểu bangvàđịa phương. 
 

#53 Chủ Khu Đấtcó bắt buộc phảichocư dânquyền ưu tiên quyết định từ chốimuaKhu Đấtkhi kêu bán không? 
Không. Mặc dùLuật Cư Trú Nhà Di Động quy định rằngQuản lý Khu Đấtphải cho hội đồng giám đốc củaHội người chủ nhà 
trong Khu Đấtthông báo 30 ngàybằng văn bảnvềý định của Chủ Khu Đấtkêu bánhoặcđăng bánKhu Đất, thông báokhông phải 
là “quyền ưu tiên,” không áp dụng trong việc bán khác hơn kêu bánhoặcdoChủ Khu Đất đăng bán, vàchỉ có thể áp dụng nếu 
hội đủ một số điều kiện. (Điều §798.80) Để nhận được thông báo, cư dânphải lậpHội người làm chủ nhàcho mục đích mua 
lạiKhu Đấtvàđăng ký với Bộ Trưởng Hành Chính. Hội người làm chủ nhàphải thông báo choKhu Đấthang năm là cư dânmuốn 
mua lại Khu Đất. Đòi hỏi vềthông báokhông áp dụng cho việc bánhoặcchuyển nhượngKhu Đấtcho các cộng sự công ty, đối 
tác, hoặcthan nhân, hoặcchuyển nhượng qua hình thức tặng, truyền thừa, hoặctheo thông lệ pháp lý, quyền trưng thu, sai 
áp, hoặcchuyển nhượng giữa những người cùng thuêhoặcnhững người thuê chung. 

Tóm Lược: 

• Khi bánKhu Đất, Chủ Khu Đất không bắt buộc phải ưu tiên choHội người làm chủ nhà mua lại. 

• Hội người làm chủ nhàcó thể báo choKhu Đấtbiết nếu họ quan tâm mua lạiKhu Đấtnhưng họ không cóquyềnưu tiên 
quyết định. 

 
#54  Luật tiểu bangnào kiểm soát điều hành của mộtKhu Đất bất vụ lợi docư dânlàm chủ– Luật Cư Trú Nhà Di Động, Đạo 

LuậtKhu Đất nhà di động Luật Công Ty Tương Tế Bất Vụ Lợi, hayĐạo LuậtPhát Triển Sở Hữu Chung Davis-Stirling? 
Tất cả các luật này có thể áp dụng, nhưng có áp dụng ở riêng mộtKhu Đấtnào không còn tuỳ vào mỗi trường hợp vàcó thểđòi 
hỏi tham khảo với một luật sư. Vì vậy, câu trả lời sau đây chỉ với ý địnhbàn về sự áp dụng tổng quát: Luật Cư Trú Nhà Di 
Động(MRL). Đối vớikhu đất do cư dân làm chủ, Điều 9 củaLuật Cư Trú Nhà Di Động, chỉ đạo về quan hệ giữacư dânvàQuản lý 
Khu Đất(Điều §799 et. seq.), chỉ áp dụng chocư dâncó quyền sở hữu trongKhu Đất, trong khi Điều 1 đến 8 (Sections 798 – 
798.88), liên quan đến việc thuêKhu Đất, được áp dụng chocư dânkhông làm chủ tiếp tụcthuêhoặcthuê dài hạnchỗ của họ 
trongkhu đất do cư dân làm chủ. Tuy nhiên, nếuKhu Đất is là một công ty tương tế bất vụ lợivàkhông có tuyên bố phân 
lôhoặckế hoạch lập căn hộđãđăng kýthìĐiều 1 đến 8 được áp dụng chocư dâncó chủ quyền trongKhu Đất. Đạo LuậtKhu Đất 
 nhà di động (18200-18700Bộ Luật Sức Khoẻ & An Toàn). MPA chủ quảnnhững đòi hỏi về xây dựng liên quan đến sức khoẻ và 
an toàn (xây dựng) cho cảĐấtthuê vàkhu đất do cư dân làm chủmà đã chuyển đổi từĐấtthuêK, nhưngtrong hầu hết các 
trường hợp MPA không áp dụng chokhu đất do cư dân làm chủmà từ đầu đã triển khai dưới dạngphân lô hoặc cộng 
đồngcho nhà tiền chếtheotiêu chuẩn phát triển địa phương, chứ không phải đất thuê. LuậtCông Ty Tương Tế Bất Vụ Lợi 
 (Điều§7110, và tiếp theo của Bộ Luật Công Ty). Luật này áp dụng chomột công ty bất vụ lợitức làHội người làm chủ nhàmà 
điều hànhhoặccai quảnkhu gia cư tập trungvì phúc lợi tương tế của thành viênhội. Tuy nhiên, Bộ Luật Công Tykhông áp dụng 
choHội người làm chủ nhàchưa chính thức thành lập mà điều hành những đơn vị đó, ước lượng chỉ một vài nhóm. Đạo Luật 
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Phát Triển Sở Hữu ChungDavis-Stirling (Điều 4000-6150). Đạo luật này định nghĩavàđiều tiết những triển khai sở hữu chung 
(CIDs), bao gồm nhiềukhu đất do cư dân làm chủ. Để được trở thành CID còn tuỳ thuộc vào đòi hỏi của Đạo Luật Davis- 
Stirling, Khu Đấtphải 1) có một khu vực chunghoặcnhững khu vực chung (như đường xá, nhà câu lạc bộ, hoặcnhững cơ sở 
phòng ốc sử dụng chung) cộng với những sở hữu cá nhânhoặctư gia, và 2) nộp cho phòng Trước Bạ quận hạtmột bản tuyên 
khai ý địnhlập nên một CID cùng với kế hoạch căn hộ, nếu có liên quan, hoặcmột bản đồ sau cùnghoặcbản đồ lô đất, nếu có 
liên quan, cho CID. Trong hầu hết các trường hợp màkhu đất do cư dân làm chủlà một loại căn hộ, phát triển đơn vị đã quy 
hoạch (PUD), hoặcphân lô, Đạo Luật Davis-Stirling sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, các hợp tác xã bất vụ lợihoặckhu đất khácdo 
cư dân làm chủmà không phải dạng phân lôhoặccăn hộcũng có thể phải theo Đạo Luật Davis-Stirling nếu có bản tuyên khai 
CID đã trước bạ. Tuy nhiên, nếu không trước bạ một tuyên khai như thế, Đạo Luật Davis-Stirlingkhông áp dụng. 
Tóm Lược: 

• Các luật khác nhausẽ được áp dụngtuỳ theo hình thức sở hữu. Hãy tham khảo với một luật sư. 
 

#55 Một hợp tác xãKhu Đất nhà di động có thuộc Đạo Luật Davis-Stirling không? 
Đạo Luật Davis-Stirlingcó mục đích cụ thểlà áp dụng cho hợp tác xã gia cư, vàtrong nhiều trường hợp sẽ rõ 
làĐạo Luật sẽ được áp dụng cho những hợp tác xã đó. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợpcâu trả lời có 
thể không rõ ràng. Chắc chắn là một hợp tác xã có thể là một phát triển sở hữu chung ("CID") mà do Đạo 
luật cai quản. Cụm từ "phát triển sở hữu chung" đã được định nghĩa bao gồm "hợp tác xã cổ phần." (Điều 
§4100(d) Bộ Luật Dân Sự) Một hợp tác xã cổ phầnlà một loại CID mà công ty làm chủ tất cả bất động 
sảnvàcổ đông có quyền sở hữuđộc quyền một phần tài sản (tức một lô nhất định). [Xin xem Điều §4190 Bộ 
Luật Dân Sự (định nghĩa "hợp tác xã cổ phần").] Tuy nhiên, có khả năng phức tạp về kỹ thuật. Luậtcũng nói 
rằngtrước khihội gia cư nàođược xem là một CID cai quản bởiĐạo Luật Davis-Stirling, họ cũng phải trước 
bạ một "bản tuyên khai." (Điều §4200 Bộ Luật Dân Sự) Nếu một cộng đồng nhà di độngđúng vào định 
nghĩa của một "hợp tác xã cổ phần" vàcó trước bạ một bản tuyên khai (như nêu rõ trong Điều 4250), thỉ 
gần như chắc chắn là sẽ bị can quản bởiĐạo Luật Davis-Stirling. Nhưng nếu hợp tác xã cổ phầnkhông có 
bản tuyên khai đã trước bạmà thoả mãn điều 4250 thì có một câu hỏi pháp lý chưa được trả lờilà Đạo Luật 
có áp dụng hay không. 

Tóm Lược: 

• Một hợp tác xã có thể là một CID cai quản bởi Davis-Stirling, tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng rõ ràng. Xin gặp 
luật sư. 

 

#56 Ban Giám Đốc Hội Chủ Nhà của chúng tôicó thể tìm bản sao giấy thành lập hội ở đâu? 

Hãy liên lạcBộ Trưởng Hành Chính của California,Phòng Chương Trình Doanh Nghiệp ở số (916) 657-5448. Hoặc, 
tra cứu trên mạng tạisos.ca.gov, theo tiêu đề “Business Programs” để yêu cầu bản sao. 

 
#57 Ban Giám Đốc Hội Chủ Nhà của chúng tôicó thể đang vi phạm luật CID. Có cơ quan nào thi hànhluật này không? 

Không cócơ quanđiều tiết nào thi hành các đạo luật (Bộ Luật Doanh Nghiệp & Ngành Nghề, Điều, v.v.) liên quan đếnhội đồng 
cai quản của giớichủ nhà. Tuy nhiên, Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp củaCalifornia có thi hành một số phầntrong Bộ Luật 
Công Tyliên quan đếncác hội đồng cai quản HOA. Tuỳ theo bản chất của sự việc, hãy tìm luật sư riêng để tư vấn, liên lạc với 
văn phòng biện lý cuộcđịa phươnghoặcđưa ra toà khiếu kiện nhỏ. 

 

Tóm Lược: 

• Tra cứu trang mạng củaVăn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp (oag.ca.gov) để biết thêm thông tin. 

• Liên lạc với cố vấn ở Toà Khiếu Kiện nhỏ trong quận hạt của bạnđể biết thêm thông tin. (Xin xem Phương Tiện Cộng 

Đồng, tr. 83) 

#58 Cư Dân có thểlàm sao khiquản lýKhu Đấtcư xử không có tư cách? 
Tiểu bangkhông có tiêu chuẩn tư cách bắt buộc để được làmquản lý Khu Đất nhà di động. Nhiều người làm quản lý rất tốt, 
tuy nhiênmột số không được đào tạo chuyên nghiệp vàthiếu sự giám sát. Luật Cư Trú Nhà Di Động chocư dânmột số quyền, 
nhưng khi vấn đề trở nên tranh co cần phải giải quyết, cư dâncó quyền tìm tớicác nhóm bênh vực pháp lýmà sẽ giúp họđánh 
giávàđạt tới giải pháp. 
Tóm Lược: 

• Liên lạc vớiuỷ ban gia cư công bằng của địa phươnghoặctiểu bangđể được tư vấnvàhỗ trợ. 

• Liên lạc với cố vấn ở Toà Khiếu Kiện nhỏ trong quận hạt của bạn để biết thêm thông tin. 
 

#59 Luật Cư Trú Nhà Di Động để làm gì nếu không có ai thi hànhvàcư dânphải ra toà để tự bảo vệ mình? 
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Luật Cư Trú Nhà Di Động – luật chủ và người thuê dành choKhu Đất nhà di động –là một phần. Cơ chế thực thi là ở các toà 
dân sự, không phải ở công lựchoặccơ quan chính phủ khác. Toà án cũng là một chi nhánh chính phủchịu trách nhiệm cho, 
trong số nhiều lĩnh vực, việc giải quyếthoặcquyết định về những tranh chấp dân sự. 

Tóm Lược: 

• Luật Cư Trú Nhà Di Động được thực thi qua toà án. 

• Hãy liên lạccác dịch vụ pháp lý địa phươngđể được hỗ trợ. 

• Liên lạc với cố vấn ở Toà Khiếu Kiện nhỏ trong quận hạt của bạn để biết thêm thông tin. (Xin xem Phương Tiện Cộng 

Đồng, p. 83) 
 

#60 Làm cách nàoCư Dân có thểtìm ra ai làm chủvàđiều hànhKhu Đất? 
Ngườiquản lý sẽ phải cho tênvàđịa chỉ củaChủ Khu Đấtchocư dânnào yêu cầu. (Điều §798.28) Thêm vào đó, danh mục 
chủ/người điều hànhKhu Đấtcó thể tìm thấy ởNha Gia Cư tiểu bang (HCD’s) trang mạng Nhà di độngvàXE DÃ NGOẠI 
(RV)Danh Mục Khu Đất. 
Tóm Lược: 

• Để kiếm tênChủ Khu Đấthoặcngười điều hành, tra cứu trên mạng tạiwww.hcd.ca.gov. 
 

#61 Luật cóđòi hỏi ngườiquản lý luôn luôn có mặt tại chỗphòng trường hợp khẩn cấp không? 
Không hẵn. Luật tiểu bangbắt buộccó ngườiquản lý hoặcngười do ông/bà ấy chỉ địnhcư ngụ trongKhu Đấtnào có 50 
lôhoặchơn, nhưng khôngđòi hỏi họ phải có mặt tại chỗ 24 giờ một ngày. (Điều§18603Bộ luật sức khoẻ & an toàn) Luật cũng 
đòi hỏi phải có một người luôn sẵn sàng tiếp điện thoại, máy nhắn, máy nhắn điện thoạihoặcdịch vụ tiếp điện thoại, vàgọi lại 
một cách hợp lý và kịp thờikhi có trường hợp khẩn cấpliên quan đến việc điều hành vàbảo trìKhu Đất. Cơ quanchịu trách 
nhiệm thi hànhnhững đòi hỏi về sức khoẻ & an toàn của khu đất làchính quyền địa phươnghoặc HCD. 

Tóm Lược: 

• Quản lý Khu Đất không bắt buộc phải có mặt 24 tiếng một ngày. 

• Khu Đấtdưới 50 chỗkhôngđòi hỏi phải có người quản lý cư ngụ trong đó. 

• Quản lý Khu Đất phải liên lạc được bằng điện thoạihoặcphương tiện liên lạc khácđể đáp ứng những trường hợp khẩn 

ấpsức khoẻ và an toàn ảnh hưởngKhu Đất. 
 

#62 Quản lý Khu Đất cóquyềnvàolô đất của cư dân mà khôngthông báo không? 
Luật Cư Trú Nhà Di Động quy định rằngQuản lý Khu Đất có quyền vào lô đấtvào thời điểm hợp lývàvới cung cách không can 
dựsự“thư thái yên tĩnh” của cư dân cho mục đích bảo trì điện nước, cây cốivàđường xe ra vô, sự bảo vệKhu Đất, vàbảo trì 
khicư dân không bảo trìtheo quy tắcKhu Đất. (Điều §798.26) Luật Cư Trú Nhà Di Động khôngđòi hỏi quản lý thông báo cư 
dân cho mục đích này. Tuy nhiên, quản lý không cóquyềnvào nhàhoặcnhững khoảng phụ của nhà có bọc kínmà không có 
phépbằng văn bảncủachủ nhà, trừ khi trường hợp khẩn cấphoặckhicư dân đã bỏ phế căn nhà. (Điều §798.26(b) Bộ Luật Dân 
Sự) 
Tóm Lược: 

• Quản lý Khu Đất có thể vào các lô đất tưtrong trường hợp hợp lý, nhưđược quy định trongLuật Cư Trú Nhà Di Động. 

• Quản lý Khu Đất không thể vào nhàhoặckhoảng phụ của nhà có bọc kín nếu không có phép trước của chủ nhàbằng văn 

bản. 
 

#63 Cư Dân có thểbị ép đời nhà của họ ra khỏiKhu Đấtkhi họ bán chỉ vì nhà đã cũ không? 
Nếu căn nhàKHÔNG PHẢIlànhà di động (không tới 8 feet chiều rộng x 40 feet chiều dài) vàvì vậy được liệt thành nhà trên 
xe di động (trailer), cư dân không có quyền bán tại chỗvàphải dời nó đi. Riêng vềnhà di động, Luật Cư Trú Nhà Di Động 
(Điều §798.73) đưa ra hai tiêu chuẩn. Cơ bản, căn nhà sẽ không bị bắt buộc phải dời đi nếu nó 1) hơn 17-20 tuổihoặclâu 
năm hơn nữanhưng hội đủ các tiêu chuẩn vềsức khoẻ, an toànvàxây dựng theoluật tiểu bang, và 2) không ở tình trạng tồi 
tệ đáng kểhoặckhông sửa, theo nhận định hợp lý của ban quản lý. Nếuban quản lý vàcư dânkhông đồng ý về tình trạng của 
căn nhà, cư dân có thể quyết định mời một thanh tra nhà cửa tư nhânđể xem căn nhàvàsửa sainhững vi phạm hoặchư hại 
màvị thanh tra tìm thấy trong bản phúc trình của họ. Các thanh tra HCD không còn làm chức năng này trong hầu hết các 

trường hợp, nhưng một sốchính quyền địa phươngcó làm công tác kiểm traKhu Đất nhà di động tiểu bangcó thể nhận thực 
hiện kiểm tra, tínhlệ phí. 
Tóm Lược: 

• ChủXE DÃ NGOẠI (RV)và trailer có thể bị ép buộc dời xe của họ ra khỏi Khu Đấtkhi họ bán. 

• Nhà di độngđượ phép ở lại trongKhu Đấtsau khi bánnếunếu hội đủ một số tiêu chuẩnsức khoẻ và an toàn. 
 

http://www.hcd.ca.gov/
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#63.1 Tôi làm chủmộtKhu Đất nhà di động trong đây có nhiều nhà bỏ hoang. Tôi tự bán mà không đăng ký 
với tư cách chuyên viên địa ốc được không? 
Một cách tổng quát, câu trả lời là “không”. Trước nhất, để làm một chuyên viên đại diệngiữa người bán 
hay người mua một căn nhà di động đã xử dụng quahoặcnhà tiền chế, bạn phải đăng ký với HCD với 
cương vị một “người mua bán nhà tiền chế” hoặchoặc nha bất động sảntrong cương vịchuyên viên địa ốc 
có giấy phép hành nghề. Làm như một người buôn bán hoặc đại diệnkhông giấy phépcó thể bị phạt hình 
sự, phạt dân sự, vàphạt vạ lên đến $2,000 cho mỗi hoạt động bán bất hợp pháp. Ngoại lệ duy nhất cho 
việc này lànếucư dân/chủ nhàtrước đã “bỏ đi” khỏi những căn nhà, chủKhu Đấtcó quyền bánnếuông/bà 
ta trước nhất xinchủquyền qua toà án trong một án lệnh vì bỏ phế (Điều 798.61) hoặcsau khi bán để trừ 
nợ chi phí còn thiếu (Điều 798.56a). Sau đó, nếuChủ Khu Đấtcó ý định chothuê, bánhoặcphế thải các đơn 
vị, Chủ Khu Đấtphải đến HCD vàchuyển sang tên của mình, thủ tục gồm có trả tất cả thuế đấthoặclệ phí 
HCD còn thiếu. HCD cũng có thủ tục đặc biệttrong trường hợp không tìm ra người chủ trước có đăng 
kýhoặckhi có nợ vay không trảhoặcchưa giải quyết trên căn nhà. Chỉ khi đã đăng ký là chủ mới thìChủ Khu 
Đất (nay làchủ nhà) mới được cho thuê, bán, hoặcphế thải nhà bỏ hoang. 
Tóm Lược: 

• Chỉngười mua bán có giấy phépHCD hoặcchuyên viên địa ốc có giấy phép hành nghề của BRE mới đựợc bán nhà tiền 
chế đã dùng qua nằm trongKhu Đất. Ngoại lệ: Khi chủ trước đã “bỏ đi”, chủKhu Đấtphải theo thủ tục pháp lývề án lệnh 
bỏ phếhoặcbán trừ nợ còn thiếu. 

• Sẽ bất hợp pháp cho bất cứ aibán, chothuê, hoặcphế thải một căn nhà tiền chếmà không có đứng tên củaông hay bà 

ấy. 
 

#64 Cư Dân có thểbị ép buộc phải dờinhà mẫuKhu Đất của họ ra khỏiKhu Đấtsau khi họ bán không? 
Dùlà nhìn giống như một căn nhà nhỏ, nhà mẫu Khu Đấtkhông phải là một cănnhà di động. Nó là“xe dã ngoại” (RV)Khu Đất,” 
như được định nghĩa trongBộ luật sức khoẻ & an toàn, tức là một loại xe dã ngoại (RV)có diện tích 400 feet vuônhoặcít hơn. 
Một ốKhu Đất nhà di động ở California chấp nhận đáp ứngnhà di độnghoặcnhà tiền chế, cùng với xe dã ngoại (RV), nhưng 
các điều khoản trongLuật Cư Trú Nhà Di Động màđòi hỏi Khu Đấtphảicho phépchủ nhàbán nhà của họ tại chỗ trongKhu 
Đấtchỉ áp dụngnếunhà đó là một cănnhà di độnghoặcnhà tiền chế. 

Tóm Lược: 

• Nhà mẫu Khu Đấtkhông phải lànhà di động, vì vậycư dân có thể bị ép buộc phải dờinhà mẫu Khu Đấtra khỏiKhu Đấtkhi 
bán xong. 

 

#65 Khu Đất có quyềnđòi hỏi tiêu chuẩn thu nhập của người có khả năng muađể ngăn cảncư dânbán nhà của họ không? 
Có. Việc bán một cănnhà di độngtoạ lạc trong mộtKhu Đất nhà di động là một thương vụ ba bên, chứ không chỉ hai. Người 
muavàngười bánkhông những phải đồng ý với những điều kiện bán căn nhà, mà người mua còn phải được chấp thuận bởi 
Chủ Khu Đất/ban quản lý để cư trú trongKhu Đất nữa. Ban quản lý có thể không chấp thuận người mua trên cơ sở: 1) người 
mua Không có khả năngtrả tiềnthuêvànhững chi phícủaKhu Đất, và 2) không có khả năng tuân thủ cácQuy tắc vàquy luậtcủa 
Khu Đất như đã cho biết trong hợp đồng cư trú trước (Xin xem Điều §798.74). Mặc dù các hướng dẫn chỉ đạo được dùng bởi 
các chủ thuêhoặccơ quan nhà nướccho việc thuê nhàcó thể khoan nhượng hơn, nhiều chủKhu Đấtáp đặt đòi hỏi thu nhập 
cao hơnđể đảm bảo người mua sẽ có khả năng trảkhoảntăng giáthuê trong tương lai mà không gây phiền phức choKhu Đất, 
như phải tống xuất. 
Tóm Lược: 

• Một người có khả năngmua phải đượcquản lý/chủ Khu Đất chấp thuận cho cư trú. 

• Một người có khả năngmua có thể bị bácnếunếu họ không hội đủ tiêu chuẩn thu nhập củaKhu Đất. 
 

#66 Khu Đất có quyềnngăn cảncư dânsinh sống trongnhà di độngmàhọ được thừa kế không? 

Có, trừ khicư dân đủ tư cách cư trúvàcó kýhợp đồng thuê. Khichủ nhà qua đời, người thừa kế không thể đơn giản cho làhọ 
có thể dọn vào ở nhà của người quá cố hoặctiếp tục sinh sống ở đónếu trước đó họ không phải là một thành phần tronghợp 
đồng thuê. Mặc dù người thừa kế nay đứng tên chủ quyền nhà di động, Quản lý Khu Đất có quyềnđòi hỏi người thừa kế, 
hoặcngười vẫn sống vớicư dân, phải nộp đơn xin cư trútrongKhu Đất. Nếuban quản lý bác đơn xin cư trú của người thừa kếvì 
người thừa kế không thể tuân theoquy tắc hoặckhông có thu nhập đểtrả tiềnthuêvàcác chi phí, người thừa kế có thể bị buộc 
phải dọn ra. Người thừa kế cóquyềnbán lại cănnhà di độngmà họ thừa kế ngay tai chỗ trongKhu Đất (798.78(a) Bộ Luật Dân 
Sự) , trên giả thuyết nó hội đủ đòi hỏi củaBộ luật sức khoẻ & an toàn (Civ. 798.78(b) Bộ Luật Dân Sự), nhưng vẫn phải tiếp 

tụctrả tiềnthuêhang tháng cho đên khi nhà bán xongđể duy trìquyềnbán nhà tại chỗ trongKhu Đất. Bằng không, Khu Đấtcó 
thể chấm dứt sự cư trúvàđòi hỏi nhà phải dời đi khỏiKhu Đấttrong vòng 60 ngàykể từ ngày thông báokết thúc. (Civ. 798.73) 
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Tóm Lược: 

• Người thừa kế một cănnhà di độngkhông thể tự cho là ông hoặc bà ta có quyền cư trúnếuhồi nào giờ họ không có tên 
trênhợp đồng thuê. 

• Người thừa kế cóquyềnbán căn nhà di độngtại chỗ, miễn là nó đáp ứng được đòi hỏisức khoẻ và an toàn. 

• Người thừa kế phải tiếp tụctrả tiềnthuêvàcác lệ phíkhi họ còn làm chủ căn nhà trongKhu Đất. 
 

#67 Làm cách nào để tôi đổihoặcthem tên vào chủ quyềnnhà di động của tôi? 
Hãy liên lạcPhòng Đăng Ký và Hồ Sơ Chủ QuyềncủaNha Gia Cư và Phát Triển Cộng Đồngcủa Tiểu Bang ở số (800) 952-8356. 

 

#68 Tôi không có giấy chủ quyền nhà di động của tôi. Tôi đi đâu xin bản sao? 
Mỗi ngườichủ căn nhà di độngphải có bản saogiấy đăng ký hiện hànhcho nhà của họ. (§18080.4Bộ Luật Sức Khoẻ & An Toàn) 
Liên lạcPhòng Đăng Ký và Hồ Sơ Chủ Quyền của Nha Gia Cư và Phát Triển Cộng Đồng của Tiểu Bang ở số (800) 952-8356 để 
được giúp đỡ, hoặc tra cứuhcd.cd.gov. 

 
#69 Cư dâncó phải đưa ra bản cáo bạchkhi họ bánnhà di độngtrong tình trạng hiện hữu không? 

Là một cách bảo vệ người tiêu dùng, việccáo bạch không khai khi bán lại nhà di động (Điều §1102.6d) đãcó hiệu lực từtháng 
Giêng 2000, buộc người bánnhà di động và đại diện của họ chịu trách nhiệm cung cấp cho người có khả năng mua, trễ nhất 
là lúc đóng hồ sơ xác minh trung gian, bảncáo bạch khi bán lại. Mẫu đơn này buộc người bán phải đáng dấu vào danh mục 
các tình trạnghoặchư hại mà có thể ảnh hưởng giá trịhoặctình trạng của căn nhà. Người bán không bị phạthoặcđóng phạt khi 
không đưa bản cáo bạchcho người mua, vàchỉ vì không cáo bạch không có nghĩa là thương vụ bán lại bị vô hiệu. Tuy vậy, sau 
khi mua nhà, nếungười mua khám phá những hư hại mà người bán không cáo bạch, vấn đề không đưa bản cáo bạchcó thể 
ảnh hưởngkết quả về trách nhiệm dân sự của người bánở toàcho sự hư hại. Các trung gian địa ốcvàngườii mua báncũng bị 
buộc theo đòi hỏi cáo bạchvàchuyên viên địa ốc hầu như luôn luôn kèm theobản phúc trình cáo bạch. Nha Gia Cư của tiểu 
bang (HCD) không bắt buộc thông báo chủ bán. 
Tóm Lược: 

• Người bán được thông báo phải cung cấp bản cáo bạch, ngay cả khi bán “trong tình trạng hiện hữu”, để tránh 
trách nhiệm có thể phải chịusau khi bán. (Civ. 1102.1(a) Bộ Luật Dân Sự) 

 
#70 Quản lý có thể ép buộccư dânphải đề nghị bán nhà choKhu Đất trước không? 

Còn tuỳ theohợp đồng thuê. Luật Cư Trú Nhà Di Động quy định rằnghợp đồng thuê Khu Đấtđược ký vàohoặcsau ngày 1tháng 
1, 2006, sẽ không được có điều khoảnhoặcquy tắc hoặcquy luật đòi hỏichủ nhàphải dành choKhu Đấtquyềnưu tiên mua căn 
nhà khi bán lại. (Điều §798.19.5) Vì thế, nếuchủ nhàđã kýhợp đồng dài hạnvàohoặcsau ngày 1 tháng 1, 2006, hoặccư trú 
theotừng tháng, Khu Đấtkhông thể áp đặt quyền ưu tiênmua căn nhà. Tuy vậy, chủ nhàcó thể bị dành quyền ưu tiên choKhu 
Đấtmua nhà nếuhọ kýhợp đồng dài hạnmà có điều khoản đótrước ngày 1tháng 1, 2006, vàhợp đồng dài hạnđó chưa hết 
hạn. Ngoài ra, luậtkhông ngăn cảnchủ nhàvàKhu Đấtký một thoả thuận riêng, khác hơnhợp đồng dài hạn, về quyền ưu tiên 
muakhichủ nhàđược bổng lộchoặcthù lao từKhu Đấtcho quyền đó . 

Tóm Lược: 
• Kiểm tra lại chi tiết trong hợp đồngthuêhoặchợp đồng dài hạnđể xem Khu Đấtcóquyềnưu tiên mua lạinhà di 

động không. 
 

#71 Cư dân cónhữngquyềngìnếu nhà tiền chế mới của họ bị lỗi? 
Khiếu nại về bảo hànhnhà di độnghoặcnhà tiền chếmới phải làm văn bản nộp cho bên mua bánvànhà chế tạotrong thời gian 
bảo hành, theo luật, một nămvàmườingàytừ ngày giao đếnhoặcchấp hữu, tuỳ theo ngày nào là sớm hơn. Điều này cần thiết 
để bảo đảm quyền của người muatheo hợp đồng bảo hànhnếu có tố tụnhoặcđiều tra củaNha Gia Cư của Tiểu Bang (HCD) 
không bắt đầu cho đến khi bảo hành đã hết hạn. Những thiết bị phụ mua chung với căn nhà theo trọn góithông thường 
thuộc hợp đồng bảo hành. Vấn đề lắp rápcó thể làm phức tạpnhững khiếu kiện về bảo hành. Nếunhà được lắp ráp bởi một 
nhà thầu có bằng hành nghềtheo công ty buôn bán sắp xếp, cả công ty buôn bán và nhà thầu chịu trách nhiệm. Nếuchủ 
nhàthuê người lắp ráp độc lậpkhông chung với thương vụ của công ty buôn bán, có thể có thắc mắc là nhà hư hại có phải vì 
lắp ráp sai gây ra không, vàđây là trách nhiệm của người thực hiện lắp ráp, hoặcvì lỗi của nhà chế tạo. Nếucông ty 
buônhoặcnhà chế tạo khôngđáp ứng thoả mãntrong một thời gian hợp lýsau khi nộp khiếu kiện cho họ, chủ nhànên liên 
lạcVăn Phòng Kiểm Tra Nhà di độngcủa HCD(800-952-5275) về vấn đề khiếu kiện đã nộp cho công ty buôn bán. Khiếu nại về 
nhà thầulắp ráp có bằng hành nghềnên gởi cho Hội Đồng Cấp Phép Thầu Xây Dựng Tiểu bang (800-321-2752 
hoặcwww.cslb.ca.gov). 
Tóm Lược: 
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• Bảo hành có hiệu lực 1 nămvà 10 ngàysau ngày giaohoặcchấp hữu. 

• Nếunhà được lắp rápbởi một nhà thầu độc lập thì có thể sẽ có vấn đềxác định ai chịu trách nhiệm cho những hư hại. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


