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TÓM TẮT BÁO CÁO 
Tại sao chúng tôi điều tra 
1. Những năm gần đây, Ombudsman (Thanh Tra Chính Phủ) có nghe những 

quan tâm từ cư dân, tư vấn tài chánh, và luật sư cộng đồng về cách các hội 
đồng giải quyết cho người không đóng được phí địa phương. Với đại dịch 
COVID-19 đang gây thêm khó khăn tài chánh trong cộng đồng, 
Ombudsman quyết định đã đến lúc điều tra vấn đề. Cuộc điều tra tập trung 
vào việc trợ giúp khó khăn của hội đồng cho gia chủ (những người không 
thể trả phí cho nhà đang ở).   

 

Chúng tôi thấy gì 
2. Tại tiểu bang Victoria, 79 hội đồng có cách tiếp cận riêng với gia chủ gặp 

khó khăn tài chánh. Đối với gia chủ, điều nầy do “từng địa phương” – mỗi 
gia chủ được trợ giúp khác nhau, tuỳ theo địa phương mà họ sống.  

3. Tất cả hội đồng đều có trợ giúp cho gia chủ trong thời gian đại dịch COVID-
19. Một số chương trình đại dịch của hội đồng đã chấm dứt và các nơi khác 
đang còn cho đến cuối năm 2021.  

4. Ngoài các chương trình đại dịch, một số hội đồng quản lý những vấn đề nầy 
tốt. Nhưng cũng có những vấn đề chung như:  

• Thông tin công cộng về trợ giúp khó khăn của hội đồng có thể khó 
tìm thấy. Thông tin không phải luôn được rõ ràng và cập nhật.  

• Hầu hết hội đồng khuyến khích gia chủ gặp khó khăn tài chính tham 
gia trả theo kế hoạch để thanh toán phí dần từng lần. Đây là một giải 
pháp hợp cho nhiều người, nhưng không phải cho mọi người. Luật lệ 
hiện hành, Luật Chính Quyền Địa Phương 1989 (Vic) [the Local 
Government Act 1989 (Vic)], cũng cho hội đồng quyền miễn giảm 
phí. Một số hội đồng không cho dân biết những điều nầy. Một số 
không cho hoặc hạn chế miễn giảm.  

• Ngoài các chương trình đại dịch, nhiều hội đồng phạt lãi suất cao 
(hiện thời là 10%) cho nợ phí. Luật Chính Quyền Địa Phương cho 
phép điều nầy, nhưng khiến gia chủ đang chật vật phải mang nợ 
thêm hàng trăm hoặc hàng ngàn đô.  

• Hội đồng cũng có thể đem gia chủ ra toà về việc không trả phí và 
cộng thêm chi phí luật pháp vào số nợ. Các hội đồng thường cố gắng 
liên lạc với gia chủ trước khi tiến hành, nhưng chỉ nhờ dịch vụ thu nợ 
liên lạc với gia chủ. Cần linh động hơn đối với gia chủ đang có khó 



Vietnamese  www.ombudsman.vic.gov.au      2 

khăn khác, như bệnh tâm thần hoặc ảnh hưởng của bạo động trong 
gia đình.  

5. Nhìn chung, cách giúp người gặp khó khăn của hội đồng kém so với những 
bộ phận khác như điện lực và thuỷ cục. Các hội đồng làm chưa được tốt.   

 

Điều chúng tôi đề nghị 
6. Trong năm 2020, Chánh Quyền Tiểu Bang đã quyết tâm giám sát để đảm 

bảo nhất quán trong lãnh vực nầy và lập một ‘chương trình quản lý tổng 
hợp’.   

7. Cuộc điều tra đã xem xét kết quả nầy và đề nghị những thay đổi gồm:  

• Lập tiêu chuẩn tối thiểu để được trợ giúp phí địa phương cho tất cả hội 
đồng; 

• Xác lập yêu cầu pháp luật để các hội đồng thông báo thông tin về trợ 
giúp khó khăn để gia chủ có thể tìm hiểu về quyền lợi và chọn lựa của 
họ; 

• Xác định mức lãi suất tối đa mà hội đồng có thể tính; và  

• Tạo mối liên kết tốt hơn giữa hội đồng và lĩnh vực tư nhân để giúp hội 
đồng làm việc tốt hơn.   
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