
Hỗ trợ khoản 

vay thế chấp

Các lựa chọn có sẵn dành cho 
những người chủ nhà bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19 
hoặc khó khăn khác và đang gặp 
trở ngại trong việc thực hiện các 
khoản thanh toán cho vay. 



 

  

 

Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính liên quan đến đại 
dịch COVID-19 hoặc các khó khăn khác và đang gặp trở ngại trong 
việc thực hiện các khoản thanh toán cho vay, quý vị có thể đủ điều 
kiện để được hỗ trợ vay mua nhà và nên liên hệ với chúng tôi ngay 
lập tức qua [trang web] hoặc theo số [số điện thoại]. 

Có sẵn các giải pháp để giúp quý vị giữ lại ngôi nhà của mình và 
thanh toán đầy đủ số tiền quá hạn. Ngoài ra, còn có các giải pháp 
nếu quý vị không thể giữ lại nhà trong khi tránh bị tịch thu tài sản 
thế chấp. 

Khó khăn là gì? 
Những ví dụ về khó khăn bao gồm thất nghiệp, thu nhập giảm, gia tăng chi phí liên quan 
nhà ở, ly dị hoặc ly thân, khuyết tật lâu dài hoặc vĩnh viễn hoặc bệnh nghiêm trọng, 
người chủ nhà hoặc người kiếm tiền chính hoặc phụ qua đời, chuyển đổi việc cho nhân 
viên/công ty ở xa hoặc thảm hoạ thiên nhiên. 

Khó khăn về tài chính do COVID-19 có thể bao gồm thất nghiệp, giảm số giờ làm việc bình 
thường, hoặc người vay tiền/người đồng vay hoặc thành viên gia đình phụ thuộc mắc bệnh 
tật làm ảnh hưởng đến khả năng chi trả khoản vay mua nhà hàng tháng. 

Khó khăn tạm thời với khó khăn 
dài hạn là gì? 
Khó khăn tạm thời là một sự kiện hoặc hoàn cảnh dự kiến sẽ được giải quyết trong vòng 
sáu tháng, trong khi khó khăn dài hạn kéo dài hơn sáu tháng. Quý vị sẽ cần trao đổi với 
người làm dịch vụ về khó khăn của quý vị để họ có thể quyết định lựa chọn tốt nhất để 
hỗ trợ quý vị. 

Người làm dịch vụ lài ai? 
Người làm dịch vụ của quý vị là công ty mà quý vị gửi thanh toán khoản vay hàng tháng 
qua [trang web] hoặc theo số [số điện thoại]. 

Lựa chọn giữ lại nhà 
Ngay cả khi quý vị vẫn chưa bỏ lỡ khoản thanh toán cho vay nào, nếu quý vị lo lắng rằng 
quý vị có thể sẽ trả chậm, thì bây giờ là lúc để nhờ hỗ trợ. Các lựa chọn được mô tả dưới 
đây có thể có sẵn cho quý vị tùy theo hoàn cảnh của quý vị. Quý vị có thể cần phải hoàn 
tất  Đăng ký hỗ trợ vay đối với vài lựa chọn trong số này. 

https://www.fhfa.gov/Media/Blog/Documents/form710.pdf


 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Lựa chọn giữ lại nhà (tiếp theo)*
Tổng quan Quyền lợi 

Kế hoạch hoãn trả
nợ tạm thời 

 •  Thực hiện các khoản thanh toán đã giảm hoặc 
không thanh toán trong một khoảng thời gian cụ 
thể (ví dụ như sáu tháng). Trong thời gian này, các 
thủ tục tịch thu tài sản thế chấp sẽ bị hoãn lại hoặc 
tạm ngưng, nhưng khoản vay thế chấp của quý vị 
sẽ dần quá hạn. 

•  Cho phép quý vị có thời gian để giải quyết khó khăn.  
•  Quý vị có thể trả tất cả các số tiền quá hạn ngay 

lập tức hoặc thông qua kế hoạch trả nợ ngắn hạn, 
nếu có thể. Hoặc quý vị sẽ được đánh giá cho các 
lựa chọn giữ lại nhà khác, chẳng hạn như trì hoãn 
thanh toán hoặc điều chỉnh khoản vay. 

Phục hồi lại • Trả toàn bộ số tiền quá hạn trong một lần thanh 
toán duy nhất. 

• Nếu quý vị có tiền để thanh toán ngay bây giờ. 

• Cho phép quý vị thanh toán đầy đủ số tiền quá hạn 
ngay lập tức, nếu quý vị có khả năng. 

Kế hoạch trả nợ • Thanh toán số tiền quá hạn trong một thời gian 
dài ngoài các khoản thanh toán hàng tháng 
thông thường. 

• Có thể có sẵn nếu quý vị có đủ thu nhập để trả nhiều 
hơn số tiền thanh toán hàng tháng thông thường. 

• Cho quý vị thời gian để thanh toán đầy đủ số tiền 
quá hạn trong một khoảng thời gian bằng cách 
thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng bổ 
sung để trả luôn số tiền quá hạn. 

Trì hoãn thanh 
toán 

•  Hoãn trả nợ gốc và lãi quá hạn và các số tiền quá 
hạn khác, khoản tiền này sẽ đến hạn vào thời điểm 
sớm nhất trong các thời điểm sau: ngày đáo hạn 
khoản vay, ngày trả hết hoặc bán hoặc chuyển 
nhượng tài sản. 

•  Có thể có sẵn nếu quý vị có thể tiếp tục thanh toán 
khoản vay hàng tháng. 

•  Khoản thanh toán hàng tháng có thể tăng lên nếu 
cần để bao trả cho số tiền ký quỹ không bị trì hoãn. 

•  Cho phép quý vị thanh toán đầy đủ số tiền quá hạn 
ngay lập tức bằng cách hoãn lại (trì hoãn) trả nợ 
số tiền quá hạn mà không thay đổi các điều khoản 
khác của khoản vay mua nhà. Lãi suất không được 
tính cho số tiền quá hạn bị trì hoãn. 

Sửa đổi • Thay đổi vĩnh viễn một số điều khoản trong khoản 
vay của quý vị, chẳng hạn như lãi suất hoặc kỳ hạn 
vay, để điều chỉnh số tiền thanh toán hàng tháng. 

• Có thể yêu cầu quý vị thanh toán theo kế hoạch 
định kỳ thử nghiệm trong ba tháng để đảm bảo 
quý vị có thể chi trả khoản thanh toán mới. 

• Có thể có sẵn nếu quý vị không thể tiếp tục thực 
hiện khoản thanh toán cho vay hiện tại. 

• Cho phép quý vị thanh toán đầy đủ số tiền quá hạn 
bằng cách điều chỉnh vĩnh viễn điều khoản vay để 
giúp khoản thanh toán ổn định hơn và thường dẫn 
đến khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn. 

* Điểm tín chỉ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Theo Đạo luật CARES, luật liên bang giúp người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, báo cáo tín dụng 
đặc biệt có thể áp dụng cho những người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Người tiêu dùng có tài khoản chưa bị quá hạn trước đó sẽ được báo cáo là 
thanh toán đầy đủ số tiền quá hạn trên khoản vay của họ nếu họ đã nhận được chỗ ở, chẳng hạn như hoãn trả nợ tạm thời, và thực hiện mọi khoản thanh 
toán cần thiết cho chỗ ở (nếu có). Quý vị nên trao đổi với người làm dịch vụ nếu quý vị có thắc mắc về cách hoạt động thanh toán của quý vị sẽ được báo 
cáo và cách tìm hiểu thêm về tác động tiềm ẩn đến điểm tín chỉ của mình. 

Lựa chọn rời khỏi nhà 
Mặc dù khó có thể nghĩ đến việc rời khỏi nhà, nhưng đây có thể là phương án tốt nhất nếu các giải 
pháp khác để giữ nhà không còn khả dĩ nữa. Người làm dịch vụ có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý 
vị về các lựa chọn được mô tả dưới đây. 

Tổng quan Quyền lợi 

Bán thanh lý • Bán nhà và trả hết khoản vay thế chấp với số tiền 
thấp hơn toàn bộ số tiền quý vị nợ trong khoản vay 
thế chấp. 

• Có thể dẫn đến hệ quả về thuế — quý vị nên tham 
khảo ý kiến của tư vấn thuế. 

• Rời khỏi nhà mà không bị tịch thu tài sản thế chấp. 
• Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận quỹ tái định 

cư để hỗ trợ quý vị chuyển nhà. 

Phát hành khoản 
vay/Chứng thư 
tịch thu nhà 

• Chuyển quyền sở hữu nhà của quý vị cho công 
ty sở hữu khoản vay để đổi lấy việc được miễn nợ 
thế chấp. 

• Có thể dẫn đến hệ quả về thuế — quý vị nên tham 
khảo ý kiến của tư vấn thuế. 

• Rời khỏi nhà mà không bị tịch thu tài sản thế chấp. 
• Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận quỹ tái định 

cư để hỗ trợ quý vị chuyển nhà. 



Quý vị muốn tìm hiểu thêm? 
Tài nguyên bổ sung về hỗ trợ vay mua nhà:

• KnowYourOptions.com của Fannie Mae

• fanniemae.com/heretohelp/kyo của Fannie Mae

• #HelpStartsHere của Freddie Mac 

• My Home® của Freddie Mac

Hỗ trợ ngôn ngữ 
Tài nguyên giúp quý vị hiểu rõ các lựa chọn có thể được cung cấp thông qua trung tâm hỗ trợ 
của chúng tôi và cũng được cung cấp thông qua các cơ quan tư vấn nhà ở được Bộ Phát Triển Nhà 
và Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) chứng nhận. Quý vị có thể tìm thấy danh sách các cơ quan tư vấn nhà ở được 
HUD chứng nhận tại HUD.gov/counseling:

1. Chọn “cơ quan cố vấn về nhà cửa” gần quý vị, sau đó chọn tiểu bang của quý vị.

2. Để tìm cơ quan tư vấn nhà ở trong khu vực sử dụng ngôn ngữ của quý vị, hãy chọn “Click here to 
narrow your search” (Nhấp vào đây để thu hẹp tìm kiếm của quý vị) và chọn ngôn ngữ.

3. Hoặc gọi tới HUD theo số 800-569-4287 để được hỗ trợ tìm kiếm cố vấn viên.

Thông tin về cố vấn viên về nhà cửa cũng có tại consumerfinance.gov/find-a-housing-counselor. 

Để biết thêm thông tin về dịch vụ hỗ trợ COVID-19 và về tránh bị tịch thu tài sản thế chấp, hãy truy 
cập cfpb.gov/housing, trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

Ngoài ra, tài nguyên bằng nhiều ngôn ngữ có sẵn tại fhfa.gov/mortgagetranslations.

https://www.knowyouroptions.com/
https://www.fanniemae.com/heretohelp/kyo/index.html
https://sf.freddiemac.com/ceros/sustaining-homeownership-in-a-crisis-an-interactive-guide-for-homeowners.aspx
https://myhome.freddiemac.com/
http://www.hud.gov/counseling
http://www.consumerfinance.gov/find-a-housing-counselor
http://www.cfpb.gov/housing
https://www.fhfa.gov/mortgagetranslations
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