
      A Consumer Action Guide      

Lên kế hoạch trước cho những nguyện vọng cuối cùng 
của quý vị là điều rất quan trọng cần làm cho dù quý vị 
không có mối quan tâm cụ thể nào về sức khỏe của 
mình, nhưng đại dịch COVID-19 khiến quý vị cần phải 
suy nghĩ đến việc đưa ra các quyết định thiết yếu cuối 
đời ngay khi quý vị còn khỏe mạnh. 

Cẩm nang này phác thảo các kế hoạch quyết định quan 
trọng về tài sản mà mọi người nên làm từ bây giờ, nó 
giải thích các chứng từ và công cụ giúp bảo đảm rằng 
ước nguyện của quý vị được thực hiện, và cung cấp các 
nguồn tài liệu để quý vị tìm hiểu, trợ giúp thêm và làm 
các bước kế tiếp. 

Chăm Sóc Sức khỏe và thân thể 
của quý vị
Tất cả những người trưởng thành nên đưa ra các 
nguyện vọng của họ về việc điều trị y tế và cách sắp 
xếp cho thân thể của họ vào ngày cuối cùng trên cõi 
đời để cho những người thân thương và chuyên viên y 
tế biết. Viết nguyện vọng của quý vị bằng văn bản sẽ 
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ngăn ngừa được các sự nhầm lẫn, mâu thuẫn và gánh 
nặng cho người thân với các quyết định trong thời 
điểm khó khăn.

Living will là di chúc về chăm sóc sức khỏe sẽ cho 
người khác biết loại chữa trị nào quý vị muốn hay 
không muốn nếu quý vị không thể tự làm hay thể hiện 
các quyết định đó – Thí dụ, nếu quý vị bị thương trầm 
trọng, bị hôn mê, bị lú lẫn hay sắp chết. Văn bản này 
bao gồm nguyện vọng của quý vị về các phương thức 
cứu sống, như dùng ống thở hay máy thở.

Power of attorney (POA) for health care là Giấy Ủy 
Quyền chăm sóc sức khỏe (còn gọi là ủy nhiệm chăm 
sóc sức khỏe) chỉ định một “người đại diện” do quý vị 
lựa chọn (và một người thay thế) để đưa ra các quyết 
định về chăm sóc sức khỏe cho quý vị nếu quý vị 
không thể làm được.

Nhiều tiểu bang gộp chung di chúc sức khỏe (living 
will) và ủy quyền chăm sóc sức khỏe thành một mẫu 
đơn duy nhất gọi là advance directive (đơn chỉ định 
người chăm sóc sức khỏe).
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Cần hoàn tất những gì với cơ thể của quý vị sau khi 
chết được gọi là “ý nguyện về thân xác”. Các lời dặn dò 
thông thường (như hiến tạng hay không, nên chôn hay 
hỏa thiêu, và phần xác còn lại nên chôn, cất giữ hay rải 
tro ở nơi nào) có thể được bao gồm trong di chúc chăm 
sóc sức khỏe hay đơn chỉ định người chăm sóc sức 
khỏe của quý vị; nếu không, quý vị có thể viết thành hai 
bản riêng biệt. Các tiểu bang có luật ý nguyện cá 
nhân, đòi hỏi điều kiện pháp lý khác nhau để một di 
chúc viết tay được hợp pháp hóa (có các nhân chứng, 
công chứng, v.v.). 

Nhiều văn bản hoạch định có thể được lập không cần 
hay phải cần luật sư, nhưng nó phải đủ tiêu chuẩn theo 
luật của tiểu bang của quý vị, và thường phải có nhân 
chứng hoặc công chứng (lập văn bản trên mạng điện 
toán có thể là một lựa chọn theo hoàn cảnh cụ thể nào 
đó). Bảo đảm rằng người được quý vị chọn có các văn 
bản di chúc/chỉ định này hay họ biết tìm nó ở đâu.

Quý vị tìm hiểu thêm tại:
The Mayo Clinic (Khái quát về di chúc chăm sóc sức 
khoẻ /đơn chỉ định người chăm sóc sức khỏe): https://
www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/
living-wills/art-20046303

Nolo (Cố vấn về hoạch định gia tài liên quan đến 
COVID): https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/coronavirus-
preparation-now-is-the-time-to-make-a-living-will.html 

American Bar Association (các mẫu đơn chỉ định 
người chăm sóc sức khoẻ cụ thể cho từng tiểu bang): 
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_
aging/2018-lnks-to-st-spcifc-advnc-drctv-frms.pdf

Funeral Consumers Alliance (các luật của tiểu bang về 
ý nguyện cá nhân): https://funerals.org/?consumers=legal-right-
make-decisions-funeral

PREPARE (các hướng dẫn bằng nhiều thứ tiếng về 
hoạch định cho COVID-19): https://prepareforyourcare.org/
covid-19

Tài sản và tư trang 
Di chúc cuối cùng và chúc thư của quý vị cho quý vị 
kiểm soát các tài sản và tư trang của quý vị được phân 
chia ra sao sau khi quý vị chết (vì nó sẽ không trực tiếp 
sang tay sau khi chết qua các cách khác; xin xem phần 
phía dưới), và chọn người giám hộ cho con cái và thú 
kiểng của quý vị. Người ủy quyền mà quý vị nêu tên 
trong di chúc có trách nhiệm trông coi nguyện vọng và 
tài sản của quý vị được phân chia như trong di chúc đã 

chỉ định. Nếu chết mà không để lại di chúc (luật intes-
tate), toà án (chiếu theo luật tiểu bang) sẽ quyết định 
cho quý vị. Tài sản của quý vị được phân chia qua 
chứng thực di chúc gọi là probate -thủ tục chứng 
thực di chúc; tiến trình có thể mất nhiều tháng (ngay 
cả nhiều năm).

Một số tài sản (như tài khoản ngân hàng, tiền hưu trí, 
chứng khoán và các đầu tư khác, cũng như tiền trong 
hợp đồng bảo hiểm nhân thọ) có thể được chuyển trực 
tiếp cho người thừa kế sau khi quý vị qua đời mà không 
phải qua toà chứng thực di chúc, nếu quý vị có để tên 
một hoặc nhiều người thừa kế trong tài khoản hay 
hợp đồng bảo hiểm. Đây là điều thực tế hữu dụng vì 
những người thừa kế có thể cần tiền để trả các hoá đơn 
và phí tổn nhà quàn trong khi di chúc còn chờ chứng 
thực. Người thừa kế của các loại tài sản này (thường gọi 
là các tài khoản chi trả ngay sau khi chết hay sang tên 
ngay sau khi chết) nói chung là thay thế di chúc (thay 
cho người chủ đã khuất), vì thế quý vị nên xem lại tên 
người thừa kế thường xuyên vì nó rất quan trọng, nhất 
là trong cuộc sống có những thay đổi trọng đại, như 
(tái) lập gia đình, ly dị, người thừa kế qua đời, v.v. 

Tài sản của quý vị cùng sở hữu với người nào khi còn 
sống (như nhà, bất động sản cho mướn, tài khoản ngân 
hàng và đầu tư của quý vị) cũng có thể được chuyển 
trực tiếp sang cho (các) người cùng sở hữu sau khi quý 
vị chết thông qua giấy chủ quyền—phương thức được 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/living-wills/art-20046303
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/living-wills/art-20046303
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/living-wills/art-20046303
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/coronavirus-preparation-now-is-the-time-to-make-a-living-will.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/coronavirus-preparation-now-is-the-time-to-make-a-living-will.html
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_aging/2018-lnks-to-st-spcifc-advnc-drctv-frms.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_aging/2018-lnks-to-st-spcifc-advnc-drctv-frms.pdf
https://funerals.org/?consumers=legal-right-make-decisions-funeral
https://funerals.org/?consumers=legal-right-make-decisions-funeral
https://prepareforyourcare.org/covid-19
https://prepareforyourcare.org/covid-19


Hoạch Định Gia Tài: Các Quyết Định Trọng Yếu Trong Thời Bất Ổn           Trang 3

làm chủ hợp pháp các tài sản hay của cải. Giấy chủ 
quyền quý vị nên sử dụng (thí dụ, tài sản chung và 
người còn sống có quyền hoàn toàn [community 
property with right of survivorship), tài sản cùng sở 
hữu và người còn sống có quyền hoàn toàn [joint 
tenancy with right of survivorship], hay tài sản sở 
hữu toàn bộ [tenancy by the entirety]) tùy thuộc vào 
gia tài và kế hoạch đóng thuế của quý vị, loại của cải 
hay tài sản, và tiểu bang quý vị ở. Điều quan trọng là 
quý vị nên coi lại giấy chủ quyền khi cuộc đời có các 
thay đổi trọng đại.

Revocable living trust là một cách dùng để phân phối 
bất động sản khi còn sống, hay sau khi chết. Loại di 
chúc này dùng để tránh phải qua toà chứng thực di 
chúc và tiết kiệm thuế, và nó cũng có một số lợi điểm 
khác (như chỉ định một người được phó thác [Trustee] 
để quản lý tài sản của quý vị vì lợi ích của quí vị nếu quý 
vị không còn tỉnh táo). Tín thác (trust) đắt tiền hơn để 
làm, quý vị nên tìm hiểu các cách có lợi khác như chỉ 
định người thừa kế và giấy chủ quyền để vẫn đạt được 
cùng mục tiêu.

Durable power of attorney là một giấy ủy quyền bền 
lâu chỉ định người đại diện cho quý vị làm các quyết 
định về tài chánh và pháp lý, là người quý vị tin tưởng 
chọn để giao trách nhiệm chứ không phải người do toà 
chọn (quyền bảo quản). Điều quan trọng là thiết kế 
một di chúc bền lâu khi quý vị còn khoẻ mạnh vì nó chỉ 
có hiệu lực nếu đầu óc quý vị vẫn còn minh mẫn khi 
thiết kế nó.

Để tìm hiểu thêm: 
Nolo (viết một di chúc): https://www.nolo.com/legal-encyclope-
dia/how-write-will.html

ElderLawAnswers (Hướng dẫn các tài khoản POD and 
TOD cho người già): https://www.elderlawanswers.com/passing-
on-assets-outside-of-probate-pods-and-tods-15137 

Nolo (đồng sở hữu): https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/
avoid-probate-with-joint-ownership-30125.html 

Investopedia (khái quát về tín thác và điểm lợi và bất 
lợi): https://www.investopedia.com/articles/pf/06/revocablelivingtrust.
asp 

Investopedia (chi tiết về di chúc ủy quyền): https://www.
investopedia.com/terms/p/powerofattorney.asp 

American Bar Association (các đường dẫn tới tin tức 
về hoạch định tài sản và các câu hỏi thường gặp): https://
www.americanbar.org/groups/real_property_trust_estate/resources/
estate_planning/ 

Xin xem “Trợ giúp pháp lý”, dưới đây đề tìm các nguồn 
giúp đỡ liên quan đến thuê một luật sư.

Các tài sản kỹ thuật số
Hiện thời tất cả các tiểu bang đều bổ sung các luật trên 
mạng để người thừa kế được truy cập vào các tài sản kỹ 
thuật số (các tài khoản trên mạng và các ứng dụng 
trong máy di động để giao dịch với ngân hàng, email, 
mạng xã hội, chia sẻ video và hình, nhạc, trò chơi, các 
trang mạng cá nhân, tùy bút, tiền điện tử v.v.). Tuy 
nhiên, các quy định có thể không phù hợp với các ước 
nguyện riêng của quý vị, có quyền truy cập và vào được 
một tài khoản nếu không có chi tiết đăng nhập đúng-
cho dù được quyền trên mặt pháp lý-có thể tốn nhiều 
thời gian và là gánh nặng cho các người thừa kế của 
quý vị. 
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Qua hướng dẫn và bênh vực, Cơ Quan Consumer 
Action tranh đấu cho người tiêu thụ có các quyền 
lợi và chính sách vững mạnh mà nó hỗ trợ công 
bằng và tài chánh thịnh vượng cho người tiêu thụ 
thấp cổ bé họng trên toàn quốc.

Trợ giúp và tư vấn cho người tiêu thụ: Gởi thơ 
khiếu nại của quý vị đến: https://complaints.consumer-
action.org/forms/english-form hay 415-777-9635.

Đường dây khẩn của chúng tôi chấp nhận các cuộc 
gọi bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Anh và tiếng Tây 
Ban Nha.               
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Hoạch định sẵn các tài sản kỹ thuật số giúp quý vị kiểm 
soát ai -nếu bất kỳ ai -có được quyền truy cập vào mỗi 
tài khoản, và bảo đảm những người cần truy cập vào 
các tài khoản đó có thể vào được sau khi quý vị chết 
(thí dụ để trả hoá đơn cho quý vị). Có nhiều cơ sở 
thương mại và hội đoàn cung ứng các hướng dẫn, mẫu 
đơn và công cụ trên mạng để quản lý tài sản kỹ thuật 
số của quý vị (bao gồm tên một “người thừa hành tài 
sản kỹ thuật số”, cung cấp các hướng dẫn về tài khoản, 
lưu giữ các chi tiết đúng để đăng nhập, và nhiều thứ 
khác).

Để tìm hiểu thêm:
Financial Times (khái quát về hoạch định tài sản kỹ 
thuật số): https://www.ft.com/content/8ed79406-06f3-11ea-9afa-
d9e2401fa7ca

Everplans (Các luật lệ của từng tiểu bang về hoạch 
định tài sản kỹ thuật số): https://www.everplans.com/articles/
state-by-state-digital-estate-planning-laws

Digital Legacy Association (luyện và chỉ dẫn): https://
digitallegacyassociation.org/

Cơ Quan Consumer Action (bản tin về các đề tài 
hoạch định tài sản kỹ thuật số): https://www.consumer-action.
org/news/articles/digital_estate_planning_spring_2015

Trợ Giúp Pháp Lý
Một số hoạch định quản lý gia tài tương đối tự làm 
được dễ dàng không cần đến luật sư, nhưng có những 

việc khác phức tạp hơn (như làm một tín thác), và hậu 
quả có thể nghiêm trọng nếu không làm đúng cách. 
Một luật sư chuyên về luật gia tài cũng có thể tư vấn và 
cho hướng dẫn hữu ích (thí dụ, cách quý vị giảm và 
tránh thuế thổ trạch). Phí tổn để hoạch định gia tài 
khác nhau nhiều, tùy theo luật sư, tiểu bang quý vị ở, và 
gia tài của quý vị phức tạp ra sao. Nếu thuê một luật sư, 
nên biết chắc họ có kinh nghiệm về luật gia tài và luật 
tín thác trong tiểu bang quý vị ở.

Nếu có lợi tức trung bình, xin viếng trang “Dịch Vụ Pháp 
Lý Giá Phải Chăng” của Hiệp Hội Giám Định Luật Sư Hoa 
Kỳ (https://www.americanbar.org/groups/delivery_legal_services/
resources/programs_to_help_those_with_moderate_income/) để 
biết các nguồn giúp đỡ trong tiểu bang quý vị ở. Trang 
LawHelp (https://www.lawhelp.org/) là nguồn trợ giúp khác 
để tìm sự giúp đỡ miễn phí (pro bono) hay trợ giúp 
pháp lý giảm giá dựa theo lợi tức. 

Military OneSource, Chương trình do Bộ Quốc Phòng 
tài trợ, cung cấp các nguồn giúp đỡ, bao gồm các dịch 
vụ pháp lý, cho các quân nhân, vợ/chồng, thân nhân và 
người còn sống. Viếng trang mạng Hoạch Định Gia Tài 
để biết thêm chi tiết (https://www.militaryonesource.mil/
financial-legal/legal/estate-planning/estate-planning).

Để tìm hiểu thêm:
Trang Forbes (tìm một người giúp hoạch định gia tài): 
https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2019/09/11/how-to-find-a-
good-estate-planner/#71053f9e2541

Trang Nolo (phí tổn hoạch định gia tài): https://www.nolo.
com/legal-encyclopedia/the-cost-of-estate-planning-how-much-will-
you-pay.html 

Trang Hiệp Hội Giám Định Luật Sư Hoa Kỳ (ABA-
American Bar Association) (công cụ tìm hiệp hội giám 
định luật sư và luật sư ở mỗi tiểu bang): https://www.
americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/flh-bar-directories-
and-lawyer-finders/

Cẩm nang này do Dự Án Hướng Dẫn COVID-19 của Cơ 
Quan Consumer Action biên soạn.

https://www.consumer-action.org
https://complaints.consumer-action.org/forms/english-form
https://complaints.consumer-action.org/forms/english-form
https://www.ft.com/content/8ed79406-06f3-11ea-9afa-d9e2401fa7ca
https://www.ft.com/content/8ed79406-06f3-11ea-9afa-d9e2401fa7ca
https://www.everplans.com/articles/state-by-state-digital-estate-planning-laws
https://www.everplans.com/articles/state-by-state-digital-estate-planning-laws
https://digitallegacyassociation.org/
https://digitallegacyassociation.org/
https://www.consumer-action.org/news/articles/digital_estate_planning_spring_2015
https://www.consumer-action.org/news/articles/digital_estate_planning_spring_2015
https://www.americanbar.org/groups/delivery_legal_services/resources/programs_to_help_those_with_moderate_income/
https://www.americanbar.org/groups/delivery_legal_services/resources/programs_to_help_those_with_moderate_income/
https://www.lawhelp.org/
https://www.militaryonesource.mil/financial-legal/legal/estate-planning/estate-planning
https://www.militaryonesource.mil/financial-legal/legal/estate-planning/estate-planning
https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2019/09/11/how-to-find-a-good-estate-planner/#71053f9e2541
https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2019/09/11/how-to-find-a-good-estate-planner/#71053f9e2541
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-cost-of-estate-planning-how-much-will-you-pay.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-cost-of-estate-planning-how-much-will-you-pay.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-cost-of-estate-planning-how-much-will-you-pay.html
https://www.americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/flh-bar-directories-and-lawyer-finders/
https://www.americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/flh-bar-directories-and-lawyer-finders/
https://www.americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/flh-bar-directories-and-lawyer-finders/

