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Quý Vị Có 
Chúc Thư  
Hay Không?

Liên lạc với  
Giám Hộ và  
Tín Nhân Công
Estate and Personal Trust Services 

Public Guardian and Trustee 

700–808 West Hastings Street 

Vancouver, BC V6C 3L3

ĐIỆN THOẠI  604 660 4444 

EMAIL  estates@trustee.bc.ca 

WEBSITE  www.trustee.bc.ca

Có thể gọi điện thoại miễn phí qua Service BC. Sau khi 
gọi đúng số cho khu vực quý vị (bên dưới), hãy yêu cầu 
chuyển máy cho Giám Họ và Tín Nhân Công (Public 
Guardian and Trustee) (giờ làm việc thường lệ:  
8:30 sáng – 4:30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu).

VANCOUVER 604 660 2421 

VICTORIA  250 387 6121 

CÁC KHU VỰC KHÁC TRONG BC   800 663 7867



Lập Chúc Thư

Lập chúc thư là một việc nên làm. Tại BC, một người từ 
16 tuổi trở lên có thể lập chúc thư. Chúc thư có thể giúp 
giảm bớt chuyện nhầm lẫn và bất trắc mà đôi khi xảy ra 
khi có người qua đời và để trấn an gia đình quý vị.

Chúc thư:

• Cho phép người quý vị chỉ định là người thi hành của  
mình được hành động ngay để sắp xếp tang lễ và kiểm  
soát di sản của quý vị

• Bảo vệ tài sản của quý vị và bảo đảm giải quyết tài sản đó  
theo đúng chỉ thị của quý vị

• Cung cấp cơ hội để sắp xếp thích hợp cho các con vị thành 
niên, những người nương tựa khác và thú vật nuôi trong nhà

• Nêu rõ cho gia đình và bạn hữu biết các ý nguyện của quý vị  
và ai là người thi hành các ý nguyện đó

• Tối giảm phí tổn và nỗ lực điều hành di sản của quý vị

Lập chúc thư không cần phải phức tạp hoặc tốn kém nhiều. 
Luật sư và chưởng khế soạn chúc thư, tuy có một số hạn 
chế về những loại chúc thư nào chưởng khế có thể lập. Có 
những tập tự giúp lập chúc thư, nhưng quý vị vẫn có thể 
muốn được cố vấn chuyên nghiệp để bảo đảm chúc thư nêu 
rõ các ý nguyện của mình, gồm cả việc chỉ định một người 
giám hộ cho bất cứ con cái vị thành viên nào của quý vị. Chúc 
thư là một lãnh vực rất đáng nhờ cố vấn chuyên môn.

Người giám hộ của trẻ em dưới 19 tuổi nên chỉ định một 
người giám hộ cho các con họ trong chức thư của họ 
nếu không còn cha hoặc mẹ để nuôi dưỡng con. Người 
giám hộ phải chắc chắn rằng người giám hộ được chỉ 
định sẵn lòng đảm nhận trách nhiệm quan trọng này. 
Người giám hộ cũng nên xem xét đến phí tổn nuôi trẻ.

Tại BC, một chúc thư hợp lệ phải bằng văn bản, có chữ ký 
của người lập ở cuối chúc thư, trước mặt hai hay nhiều 
chứng nhân cũng ký vào chúc thư đó. Xin xem Đạo 
Luật về Chúc Thư, Di Sản và Thừa Kế để biết thêm tin 
tức liên quan đến chúc thư và các văn kiện di chúc.

Nếu Quý Vị Đã Có Một Chúc Thư

Nếu quý vị đã có một chúc thư, quý vị nên xem lại vài năm một 
lần để chắc chắn rằng vẫn hợp thời. Thí dụ, hoàn cảnh cuộc 
sống của quý vị có thể đã thay đổi hoặc người thi hành của 
quý vị có thể đã dọn đi nơi khác hoặc vì lý do nào khác có thể 
không quản trị được di sản của quý vị nữa. Nếu chúc thư của 
quý vị đã cũ không còn đúng nữa thì quý vị nên gặp một luật 
sư hoặc chưởng khế để nói chuyện về việc lập chúc thư mới.  

Chọn Người Thi Hành Của Quý Vị

Chọn người thi hành của quý vị thật quan trọng. Hầu hết 
mọi người đều chọn người phối ngẫu của họ, một người 
con trưởng thành, cha mẹ, người giám hộ hoặc một người 
bạn được tin cậy. Một số người chọn một người chuyên 
nghiệp như luật sư hoặc công ty trust. Cách khác nữa là 
Giám Hộ và Tín Nhân Công (Public Guardian and Trustee 
(PGT)) có thể đồng ý làm người thi hành của quý vị. Bất luận 
quý vị làm gì, hãy luôn luôn chắc chắn là người quý vị muốn 
chỉ định làm người thi hành sẵn sàng để hành động.

Sau khi quý vị đã lập chúc thư, hãy cho người thi hành biết 
quý vị cất chúc thư và các văn kiện quan trọng khác ở đâu. 
Quý vị cũng nên thảo luận với người thi hành và gia đình 
là quý vị muốn chọn loại tang lễ nào. Hãy ghi ra thứ tự trên 
dưới trong gia đình vì có thể cần đến sau này, và liệt kê địa 
chỉ và số điện thoại hiện thời của những người thừa hưởng.

Cuối cùng, quý vị nên ghi danh chúc thư của mình với Cơ 
Quan Hộ Tịch nếu chưởng khế hoặc luật sư của quý vị chưa 
làm việc này. Cơ quan này không lưu bản chúc thư mà chỉ 
ghi ngày lập chúc thư và chỗ cất chúc thư. Phần ghi chú 
này cho những người khác biết là quý vị đã lập chúc thư.

Có thêm chi tiết về Dịch Vụ Tín Thác Tài Sản và Cá Nhân  
(Estate and Personal Trust Services (EPTS)) do PGT cung  
cấp trên website của chúng tôi: www.trustee.bc.ca.  
Chi tiết cụ thể về các khoản lệ phí điều hành có đăng trong  
tiêu đề “Lệ phí của PGT”. 

Nếu quý vị muốn thảo luận có nên bổ nhiệm PGT 
làm người thi hành của mình hay không, xin gọi số 
604.660.4444 và xin nói chuyện với Quản Lý Bảo Đảm 
Phẩm Chất (Quality Assurance Manager) trong EPTS, hoặc 
gửi email cho chúng tôi đến estates@trustee.bc.ca.

Tin tức này là dịch vụ công cộng do Giám Hộ và Tín Nhân Công 
cung cấp. Giám Hộ và Tín Nhân Công không cố vấn pháp lý.


