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CHỨNG THƯ ỦY NHIỆM
Chứng thư ủy nhiệm
Khi quý vị cần một người trông coi công việc tài chính cho mình hay đưa ra các quyết định về y
khoa và cá nhân nếu có yêu cầu, chúng thư ủy nhiệm là phần thiết yếu trong việc hoạch định các
tài sản cá nhân của quý vị. Nhiều người không hiểu việc chỉ định người thụ thác hết sức quan trọng
– chỉ đến khi đã quá trễ.
Người Giám hộ và Thụ ủy viên Công sẽ giúp xác định được loại chứng thư ủy nhiệm phù hợp với
nhu cầu quý vị. Chúng tôi sẽ hành xử là người thụ thác nếu quý vị muốn, nhưng chỉ về các vấn đề
tài sản / tài chính.
Người này sẽ hành động giống như cách hành xử của người thụ thác quý vị, nhưng cũng phải báo
cáo theo hạn kỳ đều đặn lên Tòa án ACAT và Người Giám hộ và Thụ ủy viên Công.
ACAT cũng có thể chỉ định Người Giám hộ và Thụ ủy viên Công làm người quản lý cho quý vị hoặc
có thể chỉ định một tổ chức hay cá nhân khác. Tuy nhiên ước nguyện quý vị có thể không được
biết đến lúc đó, và việc chỉ định có thể không phải người quý vị muốn chọn.

Chứng thư Ủy nhiệm là gì?
Chứng thư này là văn kiện pháp lý cho phép người quý vị chọn được quyền quản trị tài sản và
công việc tài chính của quý vị trong khi quý vị còn sống. Tài liệu này phải được quý vị ký trong lúc
còn đủ năng lực pháp lý cần thiết để đưa ra những chỉ dẫn ngắn gọn và rõ ràng cho người thụ thác
của quý vị. Người thụ thác cũng phải ký tên vào văn kiện này và chấp nhận sự chỉ định.
Việc chỉ định có thể kéo dài trong thời gian ấn định và có thể được thu hồi bất cứ lúc nào miễn là
quý vị vẫn có đủ khả năng pháp lý làm điều này.
Chứng thư ủy nhiệm chấm dứt khi quý vị qua đời. Chấp hành viên được chỉ định trong Di chúc khi
đó sẽ đảm nhận các trách nhiệm thuộc tài sản quý vị.

Tại sao phải có chứng thư ủy nhiệm?
Khi xảy ra tai nạn, bệnh tật thình lình, hay vắng mặt bất ngờ hoặc theo kế hoạch, hoặc khi không
thể lo liệu,quý vị có thể cần đến một người quản trị công việc tài chánh cho mình.
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Luật pháp cho phép quý vị chỉ định người lo liệu công việc của mình. Điều này có thể coi như thuộc
phần quản trị tài sản thường lệ của quý vị. Thực hiện điều này nhằm tiên liệu một nhu cầu tương
lai, có mục đích đặc biệt hoặc giới hạn thời gian.
Người quý vị chỉ định được gọi là người thụ thác. Theo chỉ dẫn của quý vị, người này sẽ quản lý và
bảo vệ an toàn tài sản cũng như các vụ việc tài chính nếu quý vị không có khả năng tự mình quản
trị hoặc mất năng lực pháp lý.

Năng lực pháp lý là gì?
Đây là từ chuyên môn dùng miêu tả khả năng một người có nhận thức và hiểu biết đầy đủ về bản
chất và nội dung tài liệu / văn kiện họ sẽ ký.
Những ai đủ và trên 18 tuổi có năng lực đều có thể chỉ định người thụ thác. Nếu có nghi ngờ gì về
năng lực, cần phải có bản báo cáo y khoa lưu giữ cùng với chứng thư ủy nhiệm.

Quý vị nên chỉ định ai là người thụ thác của mình?
Hành xử theo chứng thư ủy nhiệm đòi hỏi rất nhiều và cần đến các kỹ năng đặc biệt. Quý vị phải
biết chắc người mình chọn có kỹ năng tài chính và kinh doanh đủ để quản lý các sự vụ của mình
một cách thích hợp. Người này sẵn sàng khi cần đến, có khả năng ra quyết định vô tư, đúng với lợi
ích cao nhất của quý vị và có khả năng giữ sổ sách tài chánh chính xác.
Quý vị sẽ đặt vào tay người thụ thác của mình việc kiểm soát toàn thể sự vụ tài chính của quý vị.
Nhưng người thụ thác này không có nghĩa vụ pháp lý phải báo cáo với bất kỳ ai về công cuộc quản
lý sự vụ của quý vị.
Người thụ thác cũng cần phải
•

để tài sản được quản lý tách bạch với tài sản riêng của mình và;

•

giữ sổ sách báo cáo đúng các giao dịch kinh doanh.

Có rất nhiều lý do khiến cần xem xét đến việc chỉ định một chuyên gia độc lập như Người Giám hộ
và Thụ ủy viên Công làm người thụ thác của quý vị.

Có thể hủy bỏ tư cách thụ thác không?
Về việc thụ thác, quý vị có thể hủy tư cách này bất cứ lúc nào miễn là mình có đủ năng lực pháp lý
làm điều đó. Việc này cần thực hiện qua văn bản, dùng mẫu đơn quy định sẵn của Cơ quan Đăng
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ký Lập pháp ACT tại địa chỉ mạng www.legislation.act.gov.au. Tuy nhiên, là người chủ động chính,
quý vị có thể thu hồi việc chỉ định thụ thác bất cứ lúc nào trong khi còn đủ năng lực và phải dùng
mẫu quy định sẵn.

Có tốn phí nào không?
Có, phải trả một mức phí nhỏ cho dịch vụ này và xin tham khảo tại sách hướng dẫn phí và tính
phí để biết thêm thông tin.

Có các loại chứng thư ủy nhiệm nào?
Chứng thư ủy nhiệm tổng quát
Chứng thư này chỉ có hiệu lực trong khi quý vị có đủ năng lực pháp lý. Chứng thư ủy nhiệm có thể
ích lợi nếu quý vị sẽ ra hải ngoại hay qua các tiểu bang khác trong thời gian dài và không muốn tư
cách thụ thác tiếp tục nếu quý vị mất đi năng lực pháp lý.
Chứng thư ủy nhiệm lâu dài
Chứng thư ủy nhiệm lâu dài tiếp tục có hiệu lực ngay cả nếu quý vị không còn năng lực pháp lý vì
bệnh tật hay mất khả năng. Điều này cho phép người thụ thác khởi sự hay tiếp tục quản lý công
việc quý vị mặc dù quý vị đã không có khả năng đưa ra những chỉ thị hợp pháp.
Ở một trong hai trường hợp, quý vị có thể muốn chỉ định người thụ thác lúc này nhưng cũng muốn
trì hoãn thời gian người thụ thác khởi sự hành động. Qua cách này, chứng thư được lập ra, ký và
lưu giữ trong khi chờ đợi tư vấn thêm.
Người thụ thác có thể hành động theo yêu cầu trên/bằng văn bản của quý vị hoặc tức thì hoặc
vào một thời điểm sau này.
Cả hai chứng thư ủy nhiệm lâu dài và tổng quát sẽ chấm dứt hiệu lực khi người trao tặng qua đời
(người chủ động chính)

Chứng thư Ủy nhiệm thay thế
Để bảo vệ an toàn tài sản và phúc lợi tài chính của mình trong trường hợp người thụ thác quý vị
sắp qua đời hoặc không đủ khả năng hành xử thay mặt quý vị, điều tốt nhất là nên xem xét việc chỉ
định người thụ thác thay thế.
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Người này khi đó sẽ có khả năng đảm nhận vai trò người thụ thác quý vị chiếu theo thông báo
bằng văn bản.
Người Giám hộ và Thụ ủy viên Công là người thụ thác thay thế tốt nhất vì luôn luôn có mặt lúc cần
đến.

Điều gì xảy ra nếu không chỉ định người thụ thác?
Nếu quý vị không chỉ định người thụ thác và bị mất năng lực pháp lý hoặc không có khả năng quản
lý công việc tài chính của mình vì lý do nào đó, Tòa án Hành chánh và Dân sự ACT (ACAT) có thể
chỉ định người giám hộ để chăm sóc nhu cầu cá nhân quý vị và/hoặc người quản lý lo liệu nhu cầu
tài sản và tài chính của quý vị.
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