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Giới thiệu 
Người thuê nhà trên khắp Hoa Kỳ phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng liên quan đến 
khả năng chi trả nhà ở, bao gồm chi phí thuê nhà, năng lượng và vận chuyển tăng (Will 2022). Đồng 
thời, thiếu nhà cho thuê có giá phải chăng cho các hộ gia đình thuê với mức giá dưới 50% thu nhập 
trung vị của vùng (NLIHC 2022). Hơn nữa, người thuê nhà có thu nhập thấp thường gặp phải tình 
trạng chất lượng nhà ở kém, không đủ khả năng chi trả tiền thuê, giá cả năng lượng cao và dễ bị tổn 
thương hơn trước tác động của biến đổi khí hậu. Nhà ở tồi tàn và không tiết kiệm năng lượng cũng 
có thể dẫn đến những kết quả tiêu cực về sức khỏe và 43% người thuê nhà lo ngại về tác động của 
ngôi nhà lên sức khỏe, sự thoải mái và hạnh phúc của họ (Hayes và Denson 2019; Will 2022). Cuối 
cùng, trong một nghiên cứu gần đây, một phần ba số hộ gia đình thuê nhà không chi trả kịp thời hóa 
đơn năng lượng của họ, với các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn có nhiều khả năng trả hóa đơn 
của họ chậm trễ hơn (Samarripas và Lee 2022). 

Những thách thức khác cũng tồn tại. Nhân viên chính quyền địa phương và những người thuê nhà lo 
ngại rằng việc trang bị thêm và cải tạo nhà để sử dụng năng lượng tiết kiệm sẽ dẫn đến việc di dời 
cư dân — trực tiếp do di dời khi sửa nhà hoặc gián tiếp thông qua việc chủ sở hữu tăng tiền thuê nhà 
để thu hồi vốn đầu tư của họ, đặc biệt là trong các khu nhà ở giá rẻ tự nhiên (natually occurring 
affordable housing, NOAH).1,2 Mối lo ngại này không không phải là không có lý do chính đáng; 
nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng các tính năng tiết kiệm năng lượng trong bất động sản có liên quan 
đến giá thuê cao hơn, đặc biệt khi chủ sở hữu tích cực quảng bá các tính năng đó (Im và cộng sự 
2017; Sussman và cộng sự. 2022). Do đó, việc kết hợp chiến lược tiết kiệm năng lượng và chống 
dịch chuyển nhà có thể là một công cụ mạnh mẽ để chính quyền địa phương vừa bảo vệ người thuê 
nhà vừa giảm hai chi phí nhà nhà ở chính cho người thuê nhà: tiền thuê nhà và chi phí năng lượng 
cho nhà. Tiết kiệm năng lượng tích hợp và chính sách nhà ở cũng có thể dẫn đến kết quả sức khỏe 
tốt hơn và nhà ở an toàn hơn (Hernández và Bird 2010).  

Bộ công cụ này nhằm cung cấp hướng dẫn cho các nhà hoạch định địa phương về cách tiếp cận các 
chiến lược tích hợp nhằm thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và chống dịch chuyển, đồng thời giải quyết 
những thách thức cho người thuê nhà trong ở các bất động sản NOAH. Chính quyền địa phương và 
các đối tác cần coi những chiến lược này chỉ là một phần trong toàn cảnh rộng hơn của chính sách 
nhà ở giá rẻ nhằm mục đích giữ được các căn nhà giá rẻ và tạo thêm các căn mới. Các chiến lược 
tích hợp này nhằm mục đích ứng phó với những thách thức cho người thuê nhà trong thời gian ngắn 
và giảm mức độ nghiêm trọng của chúng — nếu không phải là ngăn chặn những thách thức này phát 
sinh hoàn toàn.  

 

 

1 Di dời khi sửa nhà là việc trục xuất xảy ra do việc cải tạo hoặc trang bị thêm đang diễn ra tại bất động sản.  
2 Trong khi trọng tâm chính của bộ công cụ là các tài sản NOAH, một số chiến lược có thể áp dụng cho nhà ở 
giá rẻ được trợ cấp.  
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Các chiến lược của Chính quyền Địa phương để Ngăn 
ngừa và Ứng phó với các Thách thức cho Người thuê nhà 
Chính quyền địa phương tìm cách bảo vệ và hỗ trợ người thuê nhà trước tiên có thể xem xét các loại 
thách thức mà người thuê nhà phải đối mặt. Khi người thuê nhà liên tục thiếu thu nhập cần thiết để 
trả tiền nhà và các nhu cầu thiết yếu khác, họ có thể gặp nhiều khó khăn đồng thời về tài chính. Khi 
những khó khăn như vậy tiếp tục diễn ra, chúng có thể đạt đến đỉnh điểm, dẫn đến một cuộc khủng 
hoảng bất ổn về nhà ở cấp tính, chẳng hạn như bị trục xuất. Ví dụ: một người thuê nhà đang nợ tiền 
một công ty dịch vụ hạ tầng (điện, nước, năng lượng) có thể chọn thanh toán cho dịch vụ đó để tránh 
bị ngắt hoặc trả phí kết nối lại dịch vụ hạ tầng đó thay vì trả toàn bộ số tiền thuê cho chủ nhà, khiến 
họ có nguy cơ bị trục xuất khỏi nhà (Desmond 2016).3 Trong số các hộ gia đình này—và đặc biệt là 
các hộ gia đình có thu nhập thấp, người Da đen và gốc Tây Ban Nha—nhiều hộ gia đình chậm thanh 
toán hóa đơn dịch vụ hạ tầng cũng có mạng lưới an toàn và hỗ trợ tài chính hạn chế; điều này có thể 
ảnh hưởng đến khả năng thanh toán các hóa đơn hàng tháng của họ trong trường hợp khẩn cấp 
hoặc có các chi phí không mong muốn (Desmond, Gershenson và Kiviat 2015; Will 2022; Hội đồng 
thống đốc của Hệ thống dự trữ liên bang 2022; Samarripas và Lee 2022). Nếu bất kỳ thách thức nào 
trong số này vẫn tiếp diễn, người thuê nhà và các thành viên trong hộ gia đình của họ có thể phải di 
dời.  

Việc di dời dân cư có thể dẫn đến nhiều kết quả tiêu cực cho các hộ gia đình. Các hộ gia đình bị di 
dời thường chuyển đến các căn nhà có chất lượng kém hơn so với căn nhà cũ của họ, làm tăng 
nguy cơ sống trong nhà ở không đạt tiêu chuẩn (Desmond, Gershenson, và Kiviat 2015). Việc di dời 
cũng tương quan với các kết quả tiêu cực về sức khỏe của cư dân; một nghiên cứu cho thấy những 
cư dân phải di dời có tỷ lệ thăm khám cấp cứu, nhập viện và thăm khám liên quan đến sức khỏe tâm 
thần cao hơn (Lim và cộng sự 2017). Những người dân phải di dời cũng có thể sống trong những hộ 
gia đình quá đông đúc, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập ở trường của trẻ em và dẫn 
đến kết quả giáo dục tiêu cực, bao gồm cả tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông thấp hơn (Ready, 
Lee, và Welner 2004; Desmond, Gershenson và Kiviat 2015; Lopoo và London 2016 ). Trẻ em lớn 
lên trong các hộ gia đình đông đúc cũng có trình độ học vấn thấp hơn ở tuổi 25 (Lopoo và London 
2016).  

Điều quan trọng là phải xem xét sự tác động lẫn nhau phức tạp giữa những thách thức khác nhau 
mà người thuê nhà phải đối mặt. Nếu các giải pháp chỉ nhằm giải quyết được một vấn đề trong số 
này, những người thuê nhà có thể vẫn dễ bị tổn thương bởi những thách thức khác.4 Tương tự, một 
chính sách nhằm giải quyết nhiều vấn đề có thể hiệu quả với một số nhóm nhưng lại khiến những 
nhóm khác không có sự hỗ trợ mà họ cần. Do đó, sẽ rất hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách 
khi xem xét áp dụng nhiều chính sách nhằm giải quyết các thách thức cho người thuê nhà để nếu 
một chính sách không thành công đối với một người cụ thể, sẽ có sẵn các chính sách khác trợ giúp.  

Như hình 1 cho thấy, việc sử dụng chính sách tiết kiệm năng lượng và chống di dời kết hợp đem lại 
cho các thành phố một khuôn khổ để giúp ngăn chặn các kết quả tiêu cực đối với người thuê nhà 
gây ra do việc trang bị thêm, cải tạo hoặc nhà ở kém hiệu quả. Các chiến lược tích hợp của khuôn 
khổ cũng giúp những người thuê nhà đối mặt với vấn đề cấp bách về khả năng chi trả, duy trì nhà giá 

 

 

3 Phí hoặc lệ phí kết nối lại “cho phép một dịch vụ hạ tầng thu thêm khoản thanh toán cho các hành động ngắt 
kết nối và kết nối lại và việc cung cấp các tương tác dịch vụ khách hàng khác với khách hàng trước khi ngắt kết 
nối” (Franklin và cộng sự 2017).    
4 Những yếu tố này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thu nhập, giá thuê nhà, chi phí năng lượng nhà ở, 
chi phí vận chuyển và chi phí y tế hộ gia đình. 
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đã rẻ sẵn và giúp giảm giá nhà ở cho những người đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà giá 
rẻ. Khuôn khổ bao gồm ba lĩnh vực chính:  

• Thách thức. Một vấn đề dai dẳng hoặc một sự kiện cấp tính mà người thuê nhà phải trải qua 
với những kết quả tiêu cực đáng kể.  

• Phản ứng. Phản hồi của chính quyền địa phương hoặc một tổ chức khác đối với thách thức 
nhằm giải quyết sự kiện ngay lập tức. 

• Phòng ngừa. Các chính sách và chương trình giảm bớt tần suất và ngăn chặn mức độ 
nghiêm trọng không để các thách thức tồn tại vĩnh viễn.  

 

Hình 1. Những thách thức cụ thể cho người thuê nhà có thể được đối phó và ngăn chặn bằng chính 
sách tiết kiệm năng lượng và chống di dời tích hợp. Lưu ý: Trục xuất là một thủ tục pháp lý dẫn đến 
việc di dời; tuy nhiên, nhiều người cho thuê nhà bị trục xuất không hợp thông qua việc trục xuất không 
chính thức. Gromis và Desmond (2021) ước tính rằng cứ mỗi vụ trục xuất chính thức thì có 2–5.5 vụ 
trục xuất không chính thức. Hơn nữa, việc di dời có thể do các nguyên nhân khác không nhất thiết gắn 
liền với việc trục xuất.  

Các chiến lược trên có thể hữu ích trong ngắn hạn và trung hạn. Tuy nhiên, xây thêm nhà trợ cấp giá 
rẻ vẫn là cách tốt nhất để đạt được tiến độ lâu dài (Chapple và Loukaitou-Sideris 2021). Đồng thời, 
các chiến lược xây thêm nhà không thể thành công trong việc giải quyết vấn đề nếu không có một 
chiến lược bảo tồn bổ sung dẫn đến số lượng nhà ở giá rẻ tăng lên thật sự.  

Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các chiến lược ứng phó và phòng ngừa được 
xác định trong Hình 1. Chúng tôi cũng xem xét các cách thức mà các chính sách tích hợp tiết kiệm 
năng lượng và chống di dời có thể giải quyết các thách thức cho người thuê nhà.  

Các Chiến lược Ứng phó 
ĐƠN GIẢN HÓA VIỆC TIẾP CẬN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THUÊ NHÀ VÀ 
HÓA ĐƠN DỊCH VỤ HẠ TẦNG 
Chính quyền địa phương có thể cung cấp cho những người thuê nhà gặp khó khăn một đầu mối liên 
hệ duy nhất để được hỗ trợ về dịch vụ cho thuê và dịch vụ hạ tầng. Trong đại dịch COVID-19, 
Washington, DC, đã chọn cách tiếp cận này và triển khai chương trình Stay DC, chương trình này 
cung cấp cho cư dân một địa điểm duy nhất để tìm kiếm hỗ trợ thuê nhà và hóa đơn dịch vụ hạ tầng. 
Chương trình đã giúp người thuê nhà thanh toán các chi phí tiền thuê nhà và/hoặc dịch vụ hạ tầng 
đã còn nợ hoặc sắp tới. Hỗ trợ chi phí nhà ở đặc biệt hữu ích khi một cư dân đột nhiên không còn 

Thách thức Phản ứng Giảm thiểu 

• Trục xuất 
• Di dời 
• Ngắt dịch vụ hạ tầng 
• Gánh nặng chi phí nhà ở 
• Gánh nặng chi phí vận chuyển • Hỗ trợ tư vấn cho người thuê nhà 

• Hỗ trợ dịch vụ hạ tầng và thuê bện 

• Là nguyên nhân soạn thảo luật trục xuất 
gần đây 
• Cơ hội mua nhà của người thuê 
• Mua lại và cải tạo phục hồi nhà ở 
• Các giao ước về kiểm soát giá thuê thuê 
và khả năng chi trả 
• Phát triển định hướng giao thông công 
cộng giá phải chăng 

https://stay.dc.gov/
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khả năng trả tiền thuê nhà do tình hình tài chính của họ thay đổi. Hỗ trợ dịch vụ hạ tầng cũng đóng 
một vai trò quan trọng trong việc giữ cho mọi người có nhà ở (Abdel-Samad và cộng sự. 2020).  

Chính quyền địa phương có thể tài trợ cho các chương trình hỗ trợ thuê nhà và dịch vụ hạ tầng bằng 
nguồn thu được tạo ra từ quỹ ủy thác nhà ở, quỹ phổ thông hoặc kết hợp cả hai (Giải pháp Nhà ở 
Địa phương 2021). Họ cũng có thể tạo ra các trái phiếu nghĩa vụ chung hoặc một khoản thuế riêng 
hoặc tận dụng nguồn tài trợ của liên bang như Trợ cấp Khối Phát triển Cộng đồng (Giải pháp Nhà ở 
Địa phương 2021). Chính quyền địa phương cũng có thể tài trợ cho các tổ chức nhà ở để họ có thể 
đầu tư vào các dịch vụ cư trú, vì nhân viên quản lý dịch vụ cư trú có thể giúp người thuê nhà định 
hướng và tiếp cận các chương trình hỗ trợ.  

Để đảm bảo rằng các chương trình hỗ trợ chi phí nhà ở tiếp cận được nhiều người thuê nhà nhất có 
thể, trước tiên chính quyền địa phương có thể đơn giản hóa các giấy tờ cần thiết để hoàn thành hồ 
sơ đăng ký. Các chính quyền địa phương thường báo cáo rằng việc thu thập giấy tờ cho hồ sơ đăng 
ký là điểm mấu chốt mà vì lý do đó những người thuê nhà có xu hướng bỏ qua không đăng ký và 
một số đơn vị hành chính trong số này đã giảm số lượng giấy tờ cần thiết hoặc tăng số lượng giấy tờ 
được chấp nhận (Aiken và cộng sự 2021). Việc xác minh thu nhập là một thách thức, đặc biệt là đối 
với những cư dân được trả bằng tiền mặt hoặc có thu nhập không ổn định (Aiken và cộng sự 2021). 
Để vượt qua những thách thức này, chính quyền địa phương có thể cung cấp hỗ trợ bổ sung để giúp 
người thuê nhà hoàn thành hồ sơ đăng ký; họ cũng có thể cho phép chủ nhà đăng ký hỗ trợ thay mặt 
cho những người thuê nhà sống trong nhà của họ 2021).  

Chính quyền địa phương cũng có thể theo dõi các đặc điểm nhân khẩu học của những người nộp 
đơn để xác minh xem liệu ngân quỹ có đến được với các cư dân cộng đồng bị thiệt thòi và các cộng 
đồng quan tâm khác hay không. Nếu không, có thể cần những thay đổi đối với việc triển khai chương 
trình — chẳng hạn như trong chiến lược tiếp cận và tương tác — (Aiken và cộng sự 2021). Ví dụ: 
các chính quyền địa phương có thể cần tăng cường nỗ lực để vượt qua các rào cản về ngôn ngữ 
và/hoặc trình độ kỹ thuật số (Aiken và cộng sự 2021).  

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ 
Một khoảng cách lớn tồn tại trong đại diện pháp lý giữa chủ nhà và người cho thuê: tỷ lệ luật sư đại 
diện cho người thuê là khoảng 10% và cho chủ nhà là 90% (Engler 2010)  Chính quyền địa phương 
có thể giải quyết vấn đề này bằng cách thiết lập các chương trình tư vấn cho người thuê nhà để cung 
cấp cho người thuê nhà các dịch vụ pháp lý miễn phí, đặc biệt là luật sư, trong trường hợp bị trục 
xuất.5 Chính quyền địa phương cũng có thể cung cấp kinh phí cho các CBO để thiết lập các chương 
trình này, mà cả người nói tiếng Anh và không nói tiếng Anh đều có thể tiếp cận được.  

Những người thuê nhà thường không biết cách tự bào chữa trước tòa án trục xuất; nhiều người 
chọn bỏ qua phiên tòa hoàn toàn, dẫn đến một phán quyết có lợi cho chủ nhà. Tuy nhiên, một luật sư 
có chuyên môn có thể tranh luận rằng một số trường hợp nhất định — chẳng hạn như trả tiền năng 
lượng hoặc chi phí vận chuyển — làm giảm đi tầm quan trọng của tiền thuê một tháng cụ thể 
(Desmond 2016). Việc cung cấp cho những người thuê nhà đang đối mặt với việc bị trục xuất với luật 
sư để đại diện cho họ trước tòa có thể cải thiện kết quả (Seron và cộng sự 2001; Grundman và 
Kruger 2018). Tại Thành phố New York, chương trình Quyền được Tư vấn cung cấp các dịch vụ 
pháp lý miễn phí cho người thuê nhà; 84% những người thuê nhà có luật sư thông qua chương trình 
đã tránh bị trục xuất khỏi nhà (New York 2022). Tại Baltimore, hai tổ chức pháp lý phi lợi nhuận đã 
khởi chạy một văn phòng hóa đơn dịch vụ hạ tầng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho 
người dân.  

 

 

5 Để xem ví dụ về việc tài trợ của chính quyền địa phương cho các chương trình tư vấn cho người thuê, vui lòng 
xem ngân sách cho Văn phòng Bảo vệ Quyền lợi cho Người thuê ở Washington, DC.  

https://localhousingsolutions.org/housing-policy-library/general-obligation-bonds-for-affordable-housing/
https://www.hudexchange.info/programs/cdbg/
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/legal-services-for-tenants.page
https://mvlslaw.org/get-legal-help/get-legal-advice/
https://app.box.com/s/ja60zti4qx3u9pvuoschgqkt57dtzpaz/file/861147402363
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Chiến lược Phòng ngừa 
NHÀ Ở GIÁ RẺ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊNH HƯỚNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG 
Các chính sách phát triển định hướng giao thông công cộng (Transit-oriented development, TOD) 
khuyến khích việc tạo ra các khu vực đa chức năng, dày đặc, có thể đi bộ và tập trung xung quanh 
hoặc gần một trạm trung chuyển. Chính quyền địa phương có thể lồng ghép các yêu cầu về công 
trình xanh cho các dự án xây dựng mới và cải tạo phục hồi nhà ở trong các khu vực TOD. Cách tiếp 
cận này cho phép chính quyền địa phương giải quyết đồng thời chi phí năng lượng nhà ở và chi phí 
thuê nhà cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, đồng thời giảm thời gian đi lại của các hộ gia đình 
này cũng như năng lượng và khí thải carbon. Các chính sách TOD có thể đem lại cho người dân thu 
nhập thấp khả năng tiếp cận phương tiện giao thông công cộng tốt hơn, giảm số dặm phương tiện di 
chuyển, sử dụng năng lượng cho việc di chuyển và gánh nặng chi phí đi lại ở những người có thu 
nhập thấp (Vaidyanathan, Huether và Jennings 2021).  

Các chính sách TOD cũng có thể được ghép cặp với các điều khoản phân vùng bao trùm (IZ) và 
chính sách KCN, yêu cầu hoặc khuyến khích các chủ đầu tư dành ra một số đơn vị nhất định là nhà 
ở giá rẻ. Các chính sách IZ kết nối các gia đình có thu nhập thấp tiếp cận với các trường học, dịch vụ 
công và cơ hội việc làm tốt hơn bằng cách bố trí các gia đình này ở những khu vực giàu tài nguyên 
(Jacobus 2015). Tuy nhiên, Hamilton (2019) đã phát hiện ra rằng nhìn chung, các chính sách IZ chỉ 
đơn thuần khuyến khích thay vì yêu cầu phải dành ra nhà ở giá rẻ là không hiệu quả. Do đó, chính 
quyền địa phương có thể giải quyết tốt hơn nhu cầu của người thuê nhà bằng cách bắt buộc IZ vào 
các chính sách TOD.  

Cuối cùng, IZ có thể tạo ra các cộng đồng hội nhập về kinh tế (Hickey, Sturtevant và Thaden 2014). 
Trẻ em lớn lên trong các hộ gia đình có thu nhập thấp ở các cụm dân cư có kết nối kinh tế có thể 
tăng thu nhập trung bình 20% khi trưởng thành (Chetty và cộng sự 2022a, 2022b). Như vậy, đây có 
thể là một công cụ quan trọng giúp đưa các hộ gia đình thoát đói nghèo.  

MUA LẠI VÀ CẢI TẠO PHỤC HỒI NHÀ Ở 
Chính quyền địa phương có thể hỗ trợ và tài trợ cho các chủ đầu tư theo định hướng sứ mệnh, 
chẳng hạn như quỹ đất cộng đồng, trong các chương trình mua lại và cải tạo phục hồi nhà ở của họ. 
Với tư cách là chủ nhà, chủ đầu tư sau đó có thể nâng cấp cấu trúc, độ an toàn và tiết kiệm năng 
lượng cho bất động sản. Nếu chủ đầu tư duy trì giá cả nằm trong khả năng chi trả và cải thiện khả 
năng tiết kiệm năng lượng của bất động sản, người thuê có thể được hưởng lợi từ giá thuê phải 
chăng và giảm hóa đơn năng lượng. Tuy nhiên, việc mua lại và cải tạo phục hồi nhà ở vốn dĩ không 
bảo toàn giá cả nằm trong khả năng chi trả và việc này có thể dẫn đến việc người thuê phải di dời 
nếu việc cải tạo phục hồi không được thực hiện với các biện pháp bảo vệ người thuê; do đó, phải có 
sẵn các thủ tục để đảm bảo việc mua lại công bằng (Chapple và Loukaitou-Sideris 2021; Crowder, 
Schildt và Jacobus 2021). Ví dụ: nếu một bất động sản phải không có người ở để hoàn thành việc cải 
tạo một cách an toàn, thì chủ đầu tư có thể cho phép những người thuê đã di dời được quay trở lại 
đầu tiên.6  

Chính quyền địa phương và/hoặc các chủ đầu tư cũng có thể kết hợp các hướng dẫn phát triển lực 
lượng lao động hòa nhập vào các dự án cải tạo phục hồi, nhờ đó mang lại cơ hội việc làm xanh cho 
những nhóm người đã từng nằm bên lề xã hội (Samarripas và Jarrah 2021). Chủ đầu tư có thể ký 

 

 

6 Xem phần 3 của bộ công cụ này, “Hướng dẫn về Chiến dịch Tiếp thị, Đào tạo và Tiếp cận cộng đồng Nhắm 
mục tiêu Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong Nhà ở Cho thuê” để xem ví dụ về việc tham gia của 
người thuê có thể ngăn chặn việc di dời.  

http://www.tod.org/
https://inclusionaryhousing.org/inclusionary-housing-explained/what-is-inclusionary-housing/
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hợp đồng lao động theo dự án với các bên liên quan tại địa phương (ví dụ, chủ đầu tư và nhà thầu), 
những người có thể bao gồm các điều khoản tuyển dụng như sự tham gia của lực lượng lao động 
giữa các liên đoàn lao động địa phương, các doanh nghiệp do phụ nữvà/hoặc người dân tộc thiểu số 
và cư dân của các tài sản được nhắm mục tiêu. Năm 2014, Cơ quan Nhà ở Boston và Ameresco đã 
sử dụng cách tiếp cận này để tạo ra 600 việc làm cho cộng đồng địa phương (Ameresco 2020; 
Samarripas và Jarrah 2021).  

ĐẠO LUẬT CƠ HỘI MUA CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ 
Các chính sách của Đạo luật Cơ hội Mua cho Người thuê nhà (Tenant Opportunity to Purchase Act, 
TOPA) là các công cụ chống di dời nhằm đảm bảo người thuê có cơ hội mua tòa nhà của họ nếu chủ 
nhà có kế hoạch bán căn nhà đó (Chapple và Loukaitou-Sideris 2021). Chính sách TOPA bảo toàn 
các bất động sản cho thuê giá rẻ bằng cách cho phép người thuê có quyền mua đầu tiên (Ponsor, 
Arnold và Bodaken 2020). Trong những trường hợp như vậy, những người thuê chọn mua tòa nhà 
của họ có thể làm việc với các chủ đầu tư để soạn thảo một kế hoạch dài hạn nhằm duy trì giá cả 
nằm trong khả năng chi trả cho căn nhà của họ (Ponsor, Arnold và Bodaken 2020). Ngoài cơ hội mua 
của người thuê, các thành phố có thể đưa vào chính sách những điều khoản sau:  

• Đạo luật Cơ hội mua cho cộng đồng. Điều khoản này trao quyền từ chối cho các tổ chức và 
chủ đầu tư nhà ở giá rẻ theo định hướng sứ mệnh. Cơ hội mua này thường là quyền từ chối 
thứ hai sau quyền của người thuê; tuy nhiên, San Francisco đã áp dụng một chính sách độc 
lập cơ hội mua cho cộng đồng trao cho các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức đủ điều kiện 
quyền từ chối đầu tiên. 

• Đạo luật Cơ hội mua cho thành phố. Quy định này trao quyền từ chối cho chính quyền địa 
phương. Ví dụ ở Takoma Park, Maryland, quyền này là quyền từ chối thứ ba.  

Tổng cộng, chương trình TOPA ở Washington, DC, đã bảo tồn được khoảng 4,400 căn nhà giá rẻ 
(Washington, DC 2019). Thành phố theo dõi hồ sơ TOPA và đưa ra báo cáo hàng tuần (Washington, 
DC 2022). Bằng cách theo dõi các hồ sơ liên quan đến TOPA, chính quyền địa phương có thể xác 
định các nhóm chủ nhà mới và kết nối với họ về việc sử dụng hiệu quả năng lượng và các chương 
trình đào tạo, khuyến khích và năng lượng sạch. 

Trong một trường hợp, những người thuê Căn hộ Channel Square ở Washington, DC, đã thực hiện 
quyền mua tòa nhà của họ và đưa vào một kế hoạch mà họ đã phát triển để duy trì khả năng chi trả 
thông qua các điều kiện cụ thể. Các điều kiện này bao gồm việc coi tất cả các hộ là được kiểm soát 
tiền thuê (bao gồm cả các hộ không nằm trong chính sách kiểm soát tiền thuê nhà của thành phố). 
Do đó, 2/3 số căn hộ dành cho những người có thu nhập thấp; Người có Phiếu Chọn Nhà Mục 8 
cũng được ưu tiên (Ponsor, Arnold, và Bodaken 2020; NHT 2019). Sau khi thỏa thuận này được xây 
dựng, Căn hộ Channel Square đã tiến hành nâng cấp hiệu quả sử dụng năng lượng và năng lượng 
sạch (NHT 2019).  

Các chính sách TOPA cần được xây dựng có sự tham gia của những người thuê nhà, những người 
kêu gọi ủng hộ về nhà ở và các thành phố. Chính quyền địa phương có thể tài trợ cho việc phát triển 
chính sách TOPA này, bao gồm tiếp cận người thuê, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và thực thi. Chính 
quyền địa phương cũng có thể thành lập quỹ để hỗ trợ người thuê hoặc cộng đồng trong việc mua 
nhà, hoặc làm việc với các nhà cung cấp hoặc chủ đầu tư nhà ở giá rẻ để giúp những người thuê tìm 
cách mua tòa nhà của họ. Các chính sách TOPA hoặc quỹ ủy thác nhà ở có thể bổ sung cho các 
chiến lược mua lại và phục hồi cải tạo nhà ở và tạo cơ hội nâng cấp hiệu quả sử dụng năng lượng. 
Trong một số trường hợp, người mua lại bất động sản sẽ cung cấp cho người thuê cơ hội mua bất 
động sản dưới dạng hợp tác. Hơn nữa, khi người thuê là chủ nhà mới, họ có thể thực hiện các cải 
tiến về hiệu quả sử dụng năng lượng mà trước đây họ không có thẩm quyền thực hiện (Samarripas 
và Jarrah 2021).  

CÁC GIAO ƯỚC VỀ KHẢ NĂNG CHI TRẢ 
Chính quyền địa phương có thể yêu cầu người nhận ưu đãi sử dụng năng lượng hiệu quả để duy trì 
giá thuê nằm trong khả năng chi trả cho căn nhà hoặc những căn nhà mục tiêu trong vài năm bằng 

https://sfmohcd.org/community-opportunity-purchase-act-copa
https://www.codepublishing.com/MD/TakomaPark/#!/TakomaPark06/TakomaPark0632.html
https://dhcd.dc.gov/service/tenant-opportunity-purchase-assistance
https://dhcd.dc.gov/page/weekly-report-tenant-opportunity-purchase-act-topa-filings
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cách ràng buộc giao ước về khả năng chi trả với ưu đãi.7 Giao ước này đảm bảo rằng chủ sở hữu 
bất động sản không tăng giá thuê — điều này có thể làm căng thẳng ngân sách hộ gia đình và có khả 
năng gây di dời cư dân — để đáp ứng với các điều kiện bất động sản được cải thiện. Ví dụ: chương 
trình Ưu đãi Nhà ở Giá rẻ 4d của Minneapolis cho phép chủ sở hữu bất động sản giảm thuế nhà đất 
nếu họ bảo toàn 20% số căn hộ ở mức giá rẻ. Thành phố cũng ưu tiên các chủ sở hữu bất động sản 
đăng ký tham gia chương trình 4d khi xem xét các hồ sơ đăng ký tham gia chương trình tiết kiệm 
năng lượng 4d Chia sẻ Chi phí Xanh, chương trình này bao gồm các ưu đãi cho thành phố và dịch 
vụ hạ tầng để trang trải tới 90% hoặc $50,000 chi phí nâng cấp của một dự án (Minneapolis 2022).8  

Cấu trúc của các thỏa thuận này có thể khác nhau tùy thuộc vào chương trình, nhưng có một số xu 
hướng. Thông thường, các thỏa thuận như vậy được cấu trúc dưới dạng các hạn chế khế ước vẫn 
được áp dụng ngay cả khi căn nhà được bán (Samarripas và Jarrah 2021). Các nguồn tài trợ cũng 
có thể ảnh hưởng đến cấu trúc thỏa thuận. Ví dụ: Milwaukee sử dụng thuế và phí để hỗ trợ các dịch 
vụ cung cấp nhà ở giá phải chăng và Cincinnati sử dụng phí nhượng quyền của công ty tiện ích và 
quỹ giải quyết sáp nhập để khuyến khích nâng cấp hiệu quả sử dụng năng lượng (Samarripas và 
Jarrah 2021). Chính quyền địa phương có thể mở rộng các thỏa thuận về giá thuê nằm trong khả 
năng chi trả với quy mô khuyến khích: Đối với một khoản đầu tư nhỏ, thỏa thuận về giá thuê nằm 
trong khả năng chi trả nên cho một khoảng thời gian tương đối ngắn, trong khi các thỏa thuận cho 
các khoản đầu tư lớn có thể cho thời gian dài hơn. Các thỏa thuận quá nghiêm ngặt có thể gặp khó 
khăn trong việc tìm kiếm những người sẵn lòng tham gia chương trình. Chủ sở hữu bất động sản địa 
phương có thể cung cấp phản hồi về các kỳ vọng phù hợp đối với thị trường địa phương. 

Các thành phố sử dụng các giao ước về giá thuê nằm trong khả năng chi trả đã thiết lập một số thực 
hành tuân thủ và thực thi. Các thành phố như Minneapolis và Washington, DC, yêu cầu chủ sở hữu 
bất động sản phải hoàn thành biểu mẫu tuân thủ hàng năm. Minneapolis cũng yêu cầu người thuê 
chuyển đến nhà sau khi đăng ký chương trình phải gửi thông tin thu nhập để đảm bảo rằng tài sản 
vẫn tuân thủ (Minneapolis 2022). Thành phố Santa Barbara có quyền thu tiền thuê nhà thay cho chủ 
sở hữu bất động sản trong khoảng thời gian tài sản không tuân thủ giao ước.9  

Khi các chính quyền địa phương có thêm kinh nghiệm để ràng buộc các giao ước về giá thuê nằm 
trong khả năng chi trả với các biện pháp khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả, việc loại bỏ các 
kẽ hở có thể nâng cao hiệu quả của các giao ước về giá thuê nằm trong khả năng chi trả. Chính 
quyền địa phương có thể xem xét các chính sách kiểm soát thuê nhà để giúp xác định một số lỗ 
hổng này. Điển hình, những kẽ hở trong kiểm soát thuê nhà bao gồm chuyển đổi thành nhà ở dịch 
vụ; loại bỏ nguồn cung nhà ở đã ổn định khỏi chường kiểm soát thuê nhà; luật cho phép chủ nhà 
chuyển chi phí cải thiện cho người thuê nhà; và hủy bỏ việc kiểm soát chỗ trống, tiền thưởng hoặc 

 

 

7 Thời hạn của các giao ước về giá thuê nằm trong khả năng chi trả có thể khác nhau; một khi chúng hết hạn, tài 
sản có thể không còn phải tuân theo các yêu cầu về giá thuê nằm trong khả năng chi trả. Mặc dù nghiên cứu về 
tác động của các căn hộ theo giao ước là khan hiếm ở cấp địa phương, một phân tích về các bất động sản tuân 
theo chương trình Khấu trừ Thuế Nhà ở Thu nhập thấp của liên bang cho thấy hầu hết các căn hộ vẫn có giá 
thuê nằm trong khả năng chi trả sau khi khấu trừ thuế hết hạn (Khadduri và cộng sự 2012). Lý do cho điều này 
có thể là các bất động sản thuộc sở hữu của các chủ đầu tư theo định hướng sứ mệnh hoặc phải tuân theo các 
tiêu chí bổ sung về giá thuê nằm trong khả năng chi trả (Khadduri và cộng sự 2012).  

8 Để biết thêm thông tin về Ưu đãi Nhà ở Giá rẻ 4d, vui lòng xem nghiên cứu trường hợp của ACEEE trong Hợp 
đồng thuê Dài hạn Năng lượng Mới: Hướng dẫn Cải tạo Hiệu quả Nhà ở Cho thuê ở Cấp địa phương. 

9 Mặc dù đã có xuất hiện các tùy chọn tuân thủ và thực thi khác nhau, dữ liệu nghiên cứu và hiệu suất được 
công bố về tính hiệu quả của chúng vẫn còn khan hiếm.  

https://www2.minneapolismn.gov/government/programs-initiatives/housing-development-assistance/rental-property/4d/
https://www2.minneapolismn.gov/government/programs-initiatives/environmental-programs/green-cost-share/energy-efficiency/
https://www2.minneapolismn.gov/government/programs-initiatives/housing-development-assistance/rental-property/4d/
https://dhcd.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dhcd/release_content/attachments/21305/04%20Form%20-%20General%20Affordable%20Housing%20Covenant.pdf
https://santabarbaraca.gov/sites/default/files/documents/Services/Housing%20Development%20%26%20Preservation%20Program/EXAMPLE%20AFFORDABILITY%20COVENANT.pdf
https://www.aceee.org/research-report/u2102
https://www.aceee.org/research-report/u2102
https://www.aceee.org/research-report/u2102
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phụ cấp (Chapple và Loukaitou-Sideris 2021; Chew và Truehaft 2019).10 Những kẽ hở này có thể 
dẫn đến giảm nguồn cung căn hộ giá rẻ ở các thành phố và đô thị; ví dụ: Thành phố New York đã 
mất khoảng 290,000 căn hộ ổn định cho thuê từ năm 1994 đến năm 2019 do những kẽ hở này 
(Chew và Truehaft 2019; Mironova 2019).  

TRỤC XUẤT CÓ NGUYÊN NHÂN CHÍNH ĐÁNG 
Sắc lệnh trục xuất có nguyên nhân chính đáng chỉ cho phép chủ nhà trục xuất người thuê nhà trong 
những trường hợp cụ thể. Những trường hợp này có thể khác nhau về phạm vi tùy theo khu vực 
thẩm quyền, nhưng chúng thường bao gồm việc không trả tiền thuê, vi phạm hợp đồng thuê hoặc 
chủ sở hữu có kế hoạch ở hoặc loại bỏ vĩnh viễn đơn vị khỏi thị trường cho thuê (Chapple và 
Loukaitou-Sideris 2021; Chew và Truehaft 2019 ). Một nghiên cứu cho thấy rằng các thành phố có 
sắc lệnh trục xuất có nguyên nhân chính đáng đã giảm đáng kể tỷ lệ trục xuất và tỷ lệ nộp đơn trục 
xuất sau khi sắc lệnh được thông qua (Cuellar 2019). Điều này là do các sắc lệnh như vậy ngăn chủ 
sở hữu bất động sản tùy tiện trục xuất (hoặc đe dọa đuổi) người thuê và yêu cầu chủ sở hữu bất 
động sản nêu lý do cụ thể cho việc trục xuất (Cuellar 2019).  

Các chính quyền địa phương xem xét chính sách trục xuất có nguyên nhân chính đáng có thể bổ 
sung các điều khoản về cải tạo hoặc trang bị thêm vào sắc lệnh. Washington, DC, đã kết hợp các 
điều khoản như vậy trong tiêu chí trục xuấtcủa thành phố. Đầu tiên, thành phố chỉ cho phép trục xuất 
trong trường hợp cải tạo hoặc trang bị thêm nếu không thể sống an toàn trong căn hộ trong quá trình 
làm việc và chủ sở hữu bất động sản phải lập một kế hoạch tái định cư cho người thuê và hỗ trợ tái 
định cư cho người thuê nhà. Ngoài ra, thành phố trao cho người thuê nhà quyền tuyệt đối được quay 
trở lại thuê căn hộ sau khi công việc đã hoàn thành. Nó cũng yêu cầu chủ sở hữu bất động sản cung 
cấp căn hộ cho người thuê theo đơn giá trước khi cải tạo hoặc trang bị thêm nếu người quản lý cho 
thuê xác định rằng việc cải tạo là cần thiết để đưa căn hộ tuân thủ bộ luật nhà ở (District of Columbia 
CORE 2022). Đối với các trang bị thêm để đạt hiệu quả sử dụng năng lượng, các điều khoản như 
vậy cho phép người thuê nhà trải nghiệm những lợi ích của việc cải tạo.  

CÁC CHIẾN LƯỢC ĐANG PHÁT TRIỂN 
Tại Charlottesville, Virginia, Chương trình Liên minh Năng lượng Địa phương và Hợp tác Khí hậu 
Charlottesville đang thí điểm Chương trình Tiết kiệm Năng lượng Phiếu quà tặng Nhà ở. Chương 
trình khuyến khích chủ sở hữu bất động sản chấp nhận phiếu quà tặng nhà ở để đổi lấy việc nâng 
cấp các thiết bị sang loại tiết kiệm năng lượng miễn phí, bao gồm cách nhiệt, thay thế HVAC, thay 
thế hệ thống bình nước nóng và nâng cấp hệ thống chiếu sáng (C. de Campos Lopes, giám đốc 
chính sách khí hậu, Charlottesville Climate Collaborative, liên lạc cá nhân, ngày 20 Tháng Bảy, 
2022).  

Việc tích hợp năng lượng mặt trời vào các trang bị tiết kiệm năng lượng có thể bù đắp một số chi phí 
cho dự án. Tại Washington, DC, WinnCompanies đã đặt mục đích cải tạo phục hồi và bảo tồn 303 
căn hộ làm nhà nhận phiếu quà tặng theo dự án trong tài sản Atlantic Terrace Apartments. Công ty 
đã lắp đặt một hệ thống năng lượng mặt trời cộng đồng với một công trình dành riêng cho dân dụng. 
Hệ thống giúp cư dân tiết kiệm khoảng $500 mỗi năm chi phí năng lượng và chủ sở hữu và nhà điều 
hành của hệ thống đã sử dụng tiền tài trợ của địa phương để cung cấp cho cư dân cộng đồng 15 
năm đăng ký miễn phí (WinnCompanies 2018; Samarripas và York 2018).  

 

 

10 Bình ổn giá thuê cho phép tăng giá thuê định kỳ, nhưng nó nhằm mục đích giữ giá thuê ở mức hợp lý 
(Rajasekaran, Treskon và Greene 2019). Việc loại bỏ kiểm soát vị trí trống cho phép chủ sở hữu bất động sản 
loại một căn nhà ra khỏi tầm kiểm soát thuê nhà sau khi giá thuê của căn nhà đó đạt đến một ngưỡng nhất định, 
trong khi tiền thưởng cho vị trí trống cho phép chủ sở hữu bất động sản tăng tiền thuê theo tỷ lệ phần trăm tối đa 
sau khi người thuê đã chuyển đi (Kim 2019).  

https://code.dccouncil.us/us/dc/council/code/sections/42-3505.01.html
https://leap-va.org/veep/
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Nghiên cứu Trường hợp: Quỹ Phát triển Định hướng Giao 
thông Công cộng Khu vực Denver 
THÔNG TIN NHANH  

NGÂN SÁCH: $19,000,000 Q 

 

THÔNG TIN VÀ MÔ TẢ VỀ CHƯƠNG TRÌNH 
Quỹ Phát triển Định hướng Giao thông Công cộng Khu vực Denver (TOD) cung cấp tài chính mua lại 
cho các chủ đầu tư nhà ở giá rẻ để hỗ trợ việc bảo tồn và phát triển các khu nhà ở giá cả rẻ gần các 
điểm dừng phương tiện giao thông công cộng trong khu vực tàu điện ngầm Denver. Quỹ bắt nguồn 
từ năm 2010, khi Colorado thông qua thuế bán hàng để xây dựng hệ thống vận chuyển trong khu 
vực tàu điện ngầm Denver. Các bên liên quan, bao gồm Đối tác Cộng đồng Doanh nghiệp 
(Enterprise), Bảo tồn Đất đai Đô thị và các tổ chức từ thiện, nhận thấy nhu cầu phát triển nhà ở giá rẻ 
mới và bảo tồn nhà ở giá rẻ có gần các điểm dừng giao thông công cộng hiện có và đã được quy 
hoạch để đảm bảo rằng những người thuê nhà ở giá rẻ sẽ được kết nối đến phương tiện giao thông 
công cộng chi phí thấp. Thành phố Denver, Cơ quan Tài chính và Nhà ở Colorado (CHFD), Cơ quan 
Nhà ở Colorado, các tổ chức địa phương và các tổ chức tài chính phát triển cộng đồng (CDFI) cung 
cấp hỗ trợ tài chính cho quỹ. 

Enterprise điều hành quỹ, cung cấp nguồn vốn linh hoạt, mức cho vay cao so với giá trị tài sản và lãi 
suất thấp để hỗ trợ khả năng cạnh tranh của các chủ đầu tư nhà ở giá phải chăng để cạnh tranh mua 
lại các địa điểm gần trạm dừng tàu hoặc trạm xe buýt tần suất cao. Điều này rất quan trọng vì các bất 
động sản ở khu vực trung chuyển thường đắt hơn và được săn đón hơn các bất động sản khác. Các 
yêu cầu về tài chính định hướng phương tiện giao thông công cộng giúp giảm chi phí đi lại cho dân 
cư ở nhà giá rẻ và cho người thuê nhà tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ công cộng (ví dụ: giao thông 
và không gian xanh). Các bất động sản nhận được tài trợ của quỹ được yêu cầu phải xây dựng hoặc 
cải tạo phục hồi các căn hộ để đáp ứng Tiêu chuẩn Cộng đồng Xanh Enterprise, tạo ra các khu nhà 
ở giá rẻ lành mạnh và tiết kiệm năng lượng. Vì quỹ sử dụng ngân sách công và yêu cầu các bất động 
sản phải ở gần các dịch vụ vận chuyển, quỹ tạo lợi thế cho các bất động sản khi xin các cơ hội tài trợ 
khác, chẳng hạn như Miễn giảm Thuế Nhà ở cho những Người có Thu nhập Thấp.  

KẾT NỐI VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN 
Vào năm 2020, Enterprise và các đối tác của Quỹ TOD đã gia hạn và tái cấp vốn cho quỹ, đồng thời 
tiến hành kết nối các bên liên quan để hỗ trợ việc mở rộng quỹ. Doanh nghiệp kết nối với cộng đồng 
phát triển nhà ở giá rẻ để xác định những thách thức mua lại mà các chủ đầu tư nhà ở có thể gặp 
phải và bất kỳ thay đổi nào có thể được thực hiện đối với quỹ để đảm bảo quỹ đáp ứng nhu cầu của 
những người sử dụng đúng theo dự định. Việc kết nối cũng bao gồm các nhà đầu tư trong Quỹ TOD, 
bao gồm Thành phố Denver, CHFA và Cơ quan Nhà ở của Tiểu bang, cũng như các nhà đầu tư hiện 
có của quỹ. Doanh nghiệp cuối cùng đã không thực hiện những thay đổi đáng kể đối với cấu trúc của 
quỹ, nhưng được giao nhiệm vụ duy trì nguồn tài chính cho vay mức cao so với giá trị tài sản và lãi 
suất thấp đã làm cho nguồn lực trở nên rất quan trọng đối với cộng đồng phát triển nhà giá rẻ trong 
hai thập kỷ qua.  

THÀNH CÔNG 
Cho đến nay, quỹ đã tài trợ cho 22 vụ mua lại bất động sản, đầu tư hơn 50 triệu đô-la để mua bất 
động sản gần các điểm dừng phương tiện giao thông công cộng trong khu vực Đô thị Denver. Điều 
này sẽ dẫn đến việc phát triển 2,095 căn hộ giá rẻ và hỗ trợ phát triển hơn 150,000 feet vuông không 
gian cộng đồng (ví dụ: thư viện công cộng). 

https://www.enterprisecommunity.org/
https://www.urbanlandc.org/
https://www.greencommunitiesonline.org/


 CHIẾN LƯỢC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KẾT HỢP CHỐNG DI DỜI © ACEEE 

 

10 

NHỮNG THÁCH THỨC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
Trong các cuộc phỏng vấn, nhân viên Enterprise nhấn mạnh sự cần thiết của việc cho vay đơn giản 
và linh hoạt. Với rất nhiều nhà đầu tư tham gia, có thể có nhiều lợi ích cạnh tranh, nhưng điều quan 
trọng là phải tập trung vào mục tiêu cuối cùng: tạo ra và bảo tồn nhà ở giá rẻ gần phương tiện giao 
thông công cộng trong cộng đồng. Enterprise nhấn mạnh vai trò của nguồn tài trợ từ ngân sách công 
đối với sự thành công của quỹ. Nguồn tài trợ từ thành phố, tiểu bang và CHFA giúp Enterprise có thể 
giúp cho quỹ linh hoạt và chi phí thấp cho người vay.  

Nghiên cứu Trường hợp: Chương Trình Thử Nghiệm DC 
Flex 
THÔNG TIN NHANH  

NHÂN SỰ: TƯƠNG ĐƯƠNG 2-3 NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN | CHI PHÍ QUẢN LÝ: $100,000 | TỔNG 
NGÂN SÁCH: $1,000,000 Q 

THÔNG TIN VÀ MÔ TẢ VỀ CHƯƠNG TRÌNH 
Kế hoạch Homeward DC, của Washington, DC, vạch ra các chiến lược để ngăn chặn tình trạng vô 
gia cư, phát hiện ra rằng một số phân khúc dân số nhất định có thu nhập thường xuyên nhưng không 
đủ khả năng chi trả tiền thuê theo giá thị trường. Do đó, mặc dù những cư dân này thường có thể trả 
phần lớn tiền thuê nhà trong năm, nhưng họ thường thiếu từ một đến ba tháng, khiến họ có nguy cơ 
bị trục xuất ra khỏi nhà. Để giải quyết nhu cầu của nhóm này, DC nhận thấy rằng họ cần một hình 
thức hỗ trợ thuê nhà để bù đắp cho khoảng trống giữa chương trìnhhỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp và 
Chương trình Phiếu quà tặng Nhà ở. Do đó, thành phố đã tạo ra chương trình thử nghiệm DC Flex.  

DC Flex là một hình thức hỗ trợ tiền thuê nhà linh hoạt cho phép người tham gia tiếp cận chương 
trình hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định riêng của họ. Để cho phép thực hiện sự hỗ trợ linh hoạt 
này, DC đã thiết lập tài khoản ký quỹ cho những người tham gia là $7,200 mỗi năm. Những người 
tham gia có thể rút tối đa bằng chi phí thuê nhà hàng tháng của họ mỗi tháng và số tiền chỉ có thể 
được sử dụng để thuê nhà.  

Chương trình hỗ trợ tiền thuê linh hoạt có khả năng giải quyết gánh nặng về năng lượng; các hộ gia 
đình có đủ tiền để trả tiền thuê nhà — nhưng có lẽ không đủ để trả hóa đơn năng lượng — có thể sử 
dụng thu nhập hộ gia đình của họ để thanh toán hóa đơn năng lượng và rút số dư còn lại từ tài 
khoản DC Flex của họ. Ví dụ: nếu tiền thuê nhà hàng tháng của một hộ gia đình là $1,000 và chi phí 
năng lượng gia đình là $100, nhưng người dân chỉ có tổng số $1,000 để chi tiêu, họ có thể sử dụng 
$100 thu nhập hộ gia đình để thanh toán hóa đơn năng lượng và rút $100 từ tài khoản DC Flex của 
họ để trang trải phần còn lại cho tiền thuê nhà. Việc này cho phép người dân trả cả tiền thuê nhà và 
hóa đơn năng lượng kịp thời.  

DC hợp tác với Capital Area Asset Builders, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương chuyên về dịch vụ 
tài chính, để quản lý chương trình. DC cũng đã làm việc với hai ngân hàng địa phương để thiết lập tài 
khoản ký quỹ cho những người tham gia chương trình. 

Lab @ DC, một nhóm nghiên cứu thuộc văn phòng thị trưởng, đã bắt đầu sàng lọc những người 
tham gia để thu tuyển cho chương trình bằng cách nhắm mục tiêu vào các hộ gia đình đã tiếp cận 
các dịch vụ dành cho người vô gia cư như chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp, nhà ở xã hội 
và các chương trình tìm nhà ở nhanh chóng. Chương trình đã sử dụng cách tiếp cận này để tạo ra 
một mạng lưới rộng lớn và tiếp cận hầu hết các dân số mục tiêu. Các tiêu chí đủ điều kiện khác bao 
gồm các hộ gia đình có ít nhất một trẻ em và các hộ gia đình gần đây có việc làm. Các tiêu chí này 
đã dẫn đến kết quả là một nhóm 6,000 người tham gia tiềm năng. Vì chương trình thí điểm chỉ giới 
hạn ở 120 hộ gia đình, DC đã yêu cầu những hộ gia đình này đồng ý ghi tên của họ vào một cuộc rút 
thăm để xác định những người tham gia chương trình.  

https://ich.dc.gov/page/homeward-dc-20-ich-strategic-plan-fy2021-fy2025
https://www.hud.gov/topics/housing_choice_voucher_program_section_8
https://www.caab.org/en
https://thelab.dc.gov/
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KẾT NỐI VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN 
Các bên liên quan của đơn vị hành chính tham gia chương trình DC Flex bao gồm Sở Dịch vụ Nhân 
sinh, Cơ quan Phát triển nhà và Phát triển Cộng đồng, Lab @ DC, và Hội đồng Liên ngành Chấm dứt 
Tình trạng Vô gia cư. Các nhóm này chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá và thực hiện các thay đổi 
đối với chương trình.  

Các bên liên quan khác bao gồm Capital Area Asset Builders, City First Bank và United Bank. DC đã 
không kết nối với các bên liên quan bên ngoài hoặc cộng đồng để thông báo về việc phát triển 
chương trình.  

THÀNH CÔNG 
Chương trình DC Flex đã đạt được thành công đáng kể, với 75% người tham gia chương trình có thể 
tăng thu nhập và tránh được tình trạng vô gia cư. Điều này chủ yếu là do cấu trúc khuyến khích của 
chương trình: Chương trình không làm giảm số tiền trợ cấp dựa trên sự gia tăng thu nhập. Có thể 
tìm thấy thêm thông tin về những phát hiện của năm đầu tiên tại đây. DC đã nhận được tài trợ để mở 
rộng chương trình cho những người tham gia bổ sung. 

NHỮNG THÁCH THỨC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
Việc thực hiện chương trình diễn ra suôn sẻ, với rất ít thách thức. Công việc nặng nhất cho DC là 
xác định những người tham gia chương trình. Bài học kinh nghiệm chính rút ra được là chính quyền 
địa phương cần hỗ trợ những người có nguy cơ trước giai đoạn quan trọng—tức là khi các hộ gia 
đình trở nên vô gia cư—vì chi phí hỗ trợ sẽ tăng lên đáng kể sau giai đoạn này.   

https://ich.dc.gov/page/homeward-dc-20-ich-strategic-plan-fy2021-fy2025
https://ich.dc.gov/page/homeward-dc-20-ich-strategic-plan-fy2021-fy2025
https://www.huduser.gov/portal/sites/default/files/pdf/DC-Flexible-Rent-2020.pdf
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