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Tiểu Bang California hiện ñang giữ trên 6.9 

tỷ Mỹ Kim, là Tài Sản Vô Thừa Nhận của 
khoảng 24.9 triệu cá nhân và tổ chức. Tài sản 
vô thừa nhận do sở hữu chủ tài sản ñã quên ñi 
tài sản ñó, hoặc chuyển nhà và không cho biết 
ñịa chỉ mới, hoặc thời gian quy ñịnh cho bưu 
ñiện chuyển thư ñến ñịa chỉ mới ñã hết hạn. 
Trong một số trường hợp, sở hữu chủ của tài 
sản ñã qua ñời và những người thưà kế không 
biết về tài sản ñó. 
 

Các loại tài sản vô thừa nhận thông thường 
nhất là: 
 

. Trương mục ngân hàng (bank accounts) 
và các ñồ vật cất giữ trong két sắt nhỏ ở ngân 
hàng 

. Cổ phiếu (stocks), quỹ hỗ tương (mutual 
funds), trái phiếu (bonds),và cổ tức (dividends) 

. Ngân phiếu thâu ngân (cashier’s checks) 
hoặc lệnh chuyển tiền (money orders) chưa 
ñược ñổi thành tiền. 

. Chứng chỉ ký thác (certificate of deposit). 

. Các hợp ñồng bảo hiểm (insurance 
policies) ñã ñáo hạn hay hủy bỏ. 

. Di sản (estate). 
 

Người Âu Mỹ dám vui chơi, thích hưởng 
thụ. Còn người Việt Nam thì suốt ñời cặm cụi, 
chăm làm, nhịn ăn nhịn mặc ñể có của ăn của 
ñể, dành dụm mua nhà mua cửa, bỏ quỹ tiết 
kiệm ñể mai này khi hai tay buông xuôi thì ñể 
lại cho con cho cháu.(Tuổi trẻ VN nay ñã khác 
cũng chăm làm, nhưng cũng chịu ăn, chịu 
chơi). Làm việc liên miên bất kể ngày lễ ngày 
Tết nhưng chúng ta cũng nên dành chút thì giờ 
ñể soạn xếp một số giấy tờ cần có trước khi 

lâm chung. Các giấy tờ cần thiết này có thể sắp 
xếp vào sáu hố sơ như sau: 
 

. Hồ Sơ (HS) 1. Giấy Tờ Chủ Yếu. 
 

. HS1 bao gồm: 
 

. Chúc Thư (Will). Bản chúc thư rất quan 
trọng khi người ta có nhiều tàì sản vừa bất 
ñộng sản vừa ñộng sản. Không lập chúc thư 
trước khi chết có nghiã là từ bỏ quyền ñịnh 
ñoạt phân chia tài sản của mình và ñể cho luật 
cuả tiểu bang lo dùm. Nếu không có chúc thư, 
sự phân chia tài sản cho các người còn sống 
trong gia ñình rất là phức tạp nhiều khi dẫn tới 
tranh tụng. Lập chúc thư thì người thừa kế phải 
qua sự chứng thực di sản (probate), là một tiến 
trình ñược toà giám thị ñể chuyển tài sản cho 
những người thừa hưởng có tên trong chúc thư. 
Thời hạn ra tòa và án phí cũng như chi phí luật 
sư mất nhiều thời gian và tiền bạc. 
 

. Tín Quỹ Sống (Living Trust). Tín quỹ 
sống là một văn kiện pháp lý dùng ñể chuyển 
tài sản như nhà cửa, ñất ñai, trương mục ngân 
hàng, chứng khoán vào quỹ này. Tín quỹ sống 
ñược quản trị cho lợi ích trong ñời quý vị và 
sau ñó ñược chuyển cho người thừa kế khi quý 
vị qua ñời. 

Tài sản trong tín quỹ sống cuả quý vị sẽ 
ñược phân phối theo chỉ thị cuả quý vị mà 
không cần thông qua sự chứng thực di sản như 
khi lập chúc thư. 
 

. HS2. Hôn Nhân và Ly Dị. 
 

. HS2 bao gồm: 
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. Hôn Thú. Là một giấy tờ rất quan trọng 

chứng minh liên hệ vợ chồng ñể có thể ñòi 
quyền thừa hưởng gia taì. 
 

. Giấy Tờ Ly Dị. Nếu ñã ly dị cần phải lưu 
giữ giấy tờ phán quyết của Tòa Án hoặc giấy tờ 
thỏa thuận ngoài Tòa. 
 

. HS3. Bảo Hiểm Nhân Thọ và Qũy Hưu 
Trí. 
 

. HS3 bao gồm: 
 

. Hợp ðồng Bảo Hiểm Nhân Thọ cùng với 
tên hãng bảo hiểm, số hợp ñồng và tên người 
bán bảo hiểm. 
 

. Danh Sách liệt kê các Hợp ðồng Niêm 
Kim, Quỹ Hưu Trí IRA và 401(k). 
 

. HS4. Trương Mục Ngân Hàng. 
 

. HS4 bao gồm: 
 

. Danh sách liệt kê các Trương Mục Ngân 
Hàng. 
 

. Số Két Sắt nhỏ tại ngân hàng cùng giấy tờ 
cho phép người phối ngẫu hoặc con cái ñựơc 
mở không cần giấy phép của Tòa Án. 
 

. HS5. Bằng Chứng Quyền Sở Hữu và 
Các Khoản Nợ 
 

. HS5 bao gồm: 
 

. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: 
 

. Nhà 

. ðất ñai, mộ phần 

. Xe cộ 

. Cổ phiếu 

. Trái phiếu 

. Tiền cho vay 
 

. Danh sách liệt kê các khoản nợ ngân hàng, 
thẻ tín dụng, tư nhân ñể tránh sự ngạc nhiên 
cho gia ñình. 
     

. Giấy khai thuế ba năm chót. Lướt qua 
giấy khai thuế ba năm chót có thể cho gia ñình 
và người thân có một khái niệm về tài sản cũng 
như nợ nần của quý vị và cũng giúp cho người 
ñại diện của quý vị lập tờ khai thuế chót cho 
quý vị. 
 

. HS6. Tài Liệu Liên Quan Tới Sức Khỏe. 
 

. HS6 bao gồm: 
 

. Bản Chỉ Thị Trước về Săn Sóc Sức Khỏe 
(BCT) là một văn kiện tuy có tính cách pháp lý 
nhưng không cần luật sư ñể viết BCT này. Nhà 
thương Kaiser Permanente không những cung 
cấp miễn phí các bản mẫu cho các hội viên mà 
còn tổ chức các lớp chỉ dẫn cặn kẽ, phân tích 
kỹ lưỡng các ñiều khoản, các chọn lựa và giải 
ñáp các thắc mắc ñể quý vị có thể làm quyết 
ñịnh và tự hòan tất BCT này. BCT mẫu mới 
nhất của Kaiser gồm ba phần: 
      

Phần 1. Chọn người quyết ñịnh (NQð) săn 

sóc sức khỏe.  

 
NQð sẽ thay thế quý vị ñể làm những 

quyết ñịnh về y khoa, chăm sóc sức khoẻ khi 
quý vị bị ñau nặng không còn ñủ sáng suốt ñể 
tự quyết ñịnh. Các quyết ñịnh này ñược dựa 
trên các nguyện vọng và các xác nhận của quý 
vị trong BCT. 
 

Phần 2. Tự chọn lựa các phương cách chữa 

trị và săn sóc sức khỏe. 

            
Phần này cho quý vị cơ hội ñể bầy tỏ, tâm 

sự với NQð, bác sỹ và người thân những giá trị 
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trong cuộc sống mà quý vị cho là quan trọng, 
ñiều gì mang lại cho quý vị một cuộc sống hữu 
dụng, có ý nghĩa và có phẩm chất và các mong 
ước của quý vị về phương cách chữa trị và 
chăm sóc sức khoẻ. 
 

BCT liệt kê các chữa trị y khoa và các biện 
pháp kéo dài sự sống ñể quý vị trên giấy trắng 
mực ñen muốn hay không muốn ñược thực 
hiện cho chính mình. Những biện pháp này 
gồm có:  
 

. Cấp cứu tim mạch bằng phương pháp 
CPR. Làm cho trái tim ñập trở lại khi nó ngưng 
ñập và giúp thở trở lại. Phương pháp này rất 
hữu hiệu trong trường hợp ñột quỵ tim. Nếu 
không cấp cứu có thể ñưa ñến hôn mê và chết 
trong vòng 5 tới 10 phút.  
            

. Máy trợ thở. Máy sẽ thở dùm cho quý vị 
nếu quý vị không thở ñược nữa. Phương pháp 
này ñược dùng ñể giúp bệnh nhân trong khi 
chữa bệnh và không giúp bệnh nhân ở gian 
ñọan cuối hoặc bệnh quá nặng mà chỉ kéo dài 
ñời sống nhân tạo. 
 

. Trợ giúp ăn uống. Bác sĩ có thể cho thức 
ăn và nước vào cơ thể của quý vị qua ñường 
tĩnh mạch hoặc ñặt ống vào bao tử. Phương 
pháp này không giúp ñược bệnh nhân ở giai 
ñoạn cuối và chỉ kéo dài giai ñoạn hấp hối mà 
thôi. 
 

. Lọc thận. Khi thận cuả quý vị không làm 
việc nữa, nếu không lọc, các chất thải càng 
tăng trong máu ñưa ñến hôn mê, trụy tim và 
chết.  
 

Nói tóm tắt các phương pháp cứu chữa nêu 
trên rất hiệu quả trong trường hợp bệnh ngắn 
hạn và bệnh nhân có nhiều cơ hội phục hồi. 
 

BCT cũng nêu lên nhiều vấn ñề khác ñể 
quý vị suy nghĩ và chọn lựa như: 
 

. Có muốn biết chi tiết tình trạng sức khoẻ 
và bệnh tình hay không? 

. Có muốn NQð làm ñúng chỉ thị hay 
không? 

. Có muốn chết ở nhà khi gần chết hay 
không? 

. Có muốn ñược sống hay không kể cả khi 
biết là bệnh trạng sẽ không bao giờ khả quan 
hơn? 

. Có muốn ñược cứu sống hay không mặc 
dù biết là mình sắp chết? 

. Tôn giáo và ñời sống tâm linh có quan 
trọng hay không? 

. Có muốn hiến tặng các bộ phận trong 
người như mắt, gan và các mô tế bào sau khi 
chết hay không? 

. Có bằng lòng cho mổ tử thi ñể khám 
nghiệm hay không? 
 

Dĩ nhiên là BCT không thể liệt kê ñủ hết 
các trường hợp có thể sảy ra nên nếu cần quý vị 
có thể ghi chép thêm trên giấy tờ các nguyện 
vọng của quý vị và ñính kèm vào BCT.  
 

Phần 3. Ký tên trên BCT với chữ ký cuả hai 

người làm chứng. 

   

Hoàn tất các hồ sơ rồi (do chồng hoặc vợ 
sắp xếp) nay là lúc hai vợ chồng ngồi xuống ñể 
chỉ dẫn cho nhau biết chi tiết cuả mỗi hồ sơ. Và 
cũng ñừng quên cho con cái biết sự tồn tại và 
nơi cất giữ các hồ sơ này nếu không tài sản của 
quý vị có triển vọng ñược chuyển vào quỹ tài 
sản vô thừa nhận của Tiểu Bang. 
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