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Top 10 Tips - Funeral consumer rights

Việc mất đi người thân sẽ làm cho tang gia đau khổ, bối 
rối và do đó có thể dễ bị thua thiệt khi lo liệu việc thu xếp 
tang lễ. Một số người tự thu xếp hậu sự cho mình kể cả 
việc tìm một giám đốc nhà quàn, và thu xếp theo ý mình 
muốn, thay vì để cho người thân lo liệu.
Nếu quý vị có bất cứ yêu cầu gì về tôn giáo và nghi thức 
văn hóa của dịch vụ tang lễ, nhớ thảo luận với giám đốc 
nhà quàn về kế hoạch này khi khảo giá với họ.
Nên nhớ! Người đồng ý việc dàn xếp tang lễ là người ký 
kết vào một hợp đồng và có trách nhiệm trả phí tổn.



Các bí quyết này có thể giúp quý vị có lựa chọn sáng suốt khi lo 
liệu tang lễ: 

1. Thu xếp tang lễ
Nếu quý vị để lại di chúc, thì người thừa hành di chúc sẽ có 
quyền hạn pháp lý để thu xếp tang lễ. Nếu quý vị không để lại di 
chúc, thường thì người thân ruột thịt của quý vị, hoặc thân nhân 
nào khác hoặc bạn bè là người sẽ thu xếp tang lễ. Điều quan 
trọng là nên biết về quyền hạn của mình, với cương vị là người 
sử dụng dịch vụ, khi thu xếp một tang lễ.

2. Liên lạc một nhà quàn
Giấy tờ để lại của người quá cố có thể có chỉ dẫn về việc dùng 
một cơ sở dịch vụ tang lễ (nhà quàn) cụ thể. Nếu họ không để 
lại yêu cầu nào, thì quý vị sẽ cần tìm một nhà quàn. 
Điều quan trọng là quý vị hiểu biết về quyền hạn của mình trước 
khi liên lạc một nhà quàn. Nhớ đảm chắc mình có được thông tin 
rõ ràng về loại dịch vụ họ cung ứng và tổn phí. Việc này giúp quý 
vị so sánh giá cả với các nhà quàn khác, và có quyết định đúng 
đắn. Để tìm nhà quàn gần nơi mình ở nhất, viếng trang mạng 
www.fdansw.com.au hoặc www.afda.org.au

3. Khảo giá và tổn phí của tang lễ
Theo luật, tất cả các giám đốc nhà quàn (funeral directors) tại 
NSW phải cho quý vị biết các thông tin sau đây trước khi quý vị 
ký thỏa thuận với họ: 
•  một lựa chọn ‘tang lễ đơn giản’ nếu họ thông thường có cung 

ứng một dịch vụ tang lễ đơn giản
•  các dịch vụ và các thứ được cung cấp cho tang lễ và tổn phí chi 

tiết cho từng mục, kể cả thuế GST, để giúp quý vị so sánh giá 
cả và dịch vụ 

•  khoản chi phí trong việc chôn cất hoặc hỏa táng và khoản ước 
lượng hợp lý cho mỗi chi phí này.

4. Dịch vụ tang lễ với giá cả kham nổi
Một dịch vụ ‘tang lễ đơn giản’ (basic funeral) là dịch vụ tang lễ 
với giá cả kham nổi và thấp nhất, còn được gọi là ‘tang lễ tiết 
kiệm’ hoặc ‘tang lễ ít tốn kém’ (economy/budget funeral). Nhớ 
hỏi lấy danh sách chi tiết những gì bao gồm, nếu quý vị muốn 
sử dụng gói dịch vụ này. Giám đốc nhà quàn phải trao cho quý 
vị một văn bản khảo giá gọi là ‘bản báo giá tang lễ đơn giản’.

5. Các sản phẩm trả trước
Quý vị có thể trả trước hoặc mua sẵn các sản phẩm dùng cho 
tang lễ, chẳng hạn như miếng đất chôn cất, hoặc một chỗ trong 
vườn tưởng niệm tại nghĩa trang hoặc nhà hỏa táng. Quý vị có 
thể trả trọn số tiền này, hoặc trả một khoản tiền đặt cọc và sau 
đó trả góp phần còn lại.
Việc này có thể không bao gồm việc chôn cất và hỏa táng. Nhớ 
đảm chắc quý vị hiểu rõ quyền hạn và nghĩa vụ của mình và phí 
tổn gồm những gì trước khi mua dịch vụ tang lễ trả tiền trước. 
Nếu quý vị có bất kỳ quan ngại nào, hãy tìm hỏi tư vấn pháp lý 
độc lập hoặc tư vấn tài chính. 



6. Bảo hiểm tang lễ
Quý vị thường có thể mua trực tiếp bảo hiểm tang lễ từ một 
cơ quan bảo hiểm. Việc này là trả đều đặn một khoản tiền nhỏ 
theo định kỳ và khi qua đời thì người thân được trả một khoản 
tiền mặt đã quy định. Cũng giống như hầu hết các hình thức 
bảo hiểm khác, nếu quý vị hủy bỏ việc bảo hiểm thì sẽ không 
được trả lại số tiền mình đã đóng qua nhiều năm.
Việc bảo hiểm tang lễ có thể giúp quý vị yên lòng về hậu sự của 
mình, nhưng nhớ đảm chắc mình có thể trả nổi khoản đóng 
góp liên tục. Nhớ đảm chắc mình hiểu rõ về chính sách bảo 
hiểm trước khi mua bảo hiểm tang lễ.

7. Thu xếp tang lễ trả trước
Một số người chọn trả trước tổn phí tang lễ. Có hai loại thu xếp 
tang lễ trả trước. Quỹ đóng góp – nghĩa là quý vị có thể đều đặn 
trả khoản tiền nhỏ đóng góp cho dịch vụ tang lễ với một nhà 
quàn nào đó. Quỹ tang lễ trả trước – quý vị có thể trả hết tổng 
số tiền một lần, hoặc qua vài lần trả góp, chọn giám đốc nhà 
quàn, quyết định loại tang lễ mình muốn có, và trả trước cho 
tang lễ đó theo giá cả hiện thời. Nhớ đảm chắc số tiền đó được 
gửi vào một quỹ tang lễ có đăng ký với NSW Fair Trading.

8. Trả tổn phí tang lễ 
Trước khi quý vị ký vào một thỏa thuận về tang lễ, nhớ tìm hiểu 
xem người quá cố để lại khoản tiền là bao nhiêu để giúp quý vị 
trả phí tổn. Nếu giám đốc nhà quàn yêu cầu một khoản tiền đặt 
cọc, nhớ thương lượng với họ về khoản tiền đó. Chỉ trả khoản 
còn lại một khi quý vị đã nhận được hóa đơn hoặc bản kết toán 
sau cùng có liệt kê từng khoản. Nhớ đảm chắc quý vị thảo luận 
với giám đốc nhà quàn về các phương cách trả tiền phù hợp 
nhất cho quý vị.

9. Vai trò và dịch vụ của giám đốc nhà quàn
Giám đốc nhà quàn (Funeral directors) sẽ giúp an ủi và hướng 
dẫn cho tang gia. Họ thường thu xếp việc tang lễ cho thân chủ, 
là những người đang đau buồn và có thể chưa từng trải qua 
hoặc không có dự tính cho một tang lễ và việc thu xếp tang lễ.
Điều quan trọng là tất cả mọi người đều được biết về tính chất 
và mức độ dịch vụ mà họ sẽ nhận được khi dùng dịch vụ nhà 
quàn. Nhớ đảm chắc quý vị có bản di chúc hoặc hướng dẫn về 
tang lễ để giúp quý vị và giám đốc nhà quàn trong việc tổ chức 
một tang lễ.

10. Nên làm gì nếu gặp rắc rối 
Nếu quý vị có vấn đề với một giám đốc nhà quàn, trước tiên hãy 
liên lạc họ để giải thích vấn đề và nêu cách thức mình muốn 
họ giải quyết hoặc sửa chữa vấn đề đó như thế nào. Nếu quý 
vị không thành công và vị giám đốc này thuộc về một hiệp hội, 
hãy liên lạc hiệp hội để tìm hiểu về các lựa chọn của mình. 
Nếu không đạt đến thỏa thuận, hãy liên lạc NSW Fair Trading 
qua số 13 32 20 hoặc nộp khiếu nại trên trang mạng của chúng 
tôi. Nhớ giữ tất cả giấy tờ tài liệu và ghi chép về tất cả mọi người 
mà quý vị đã thảo luận.
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Muốn biết thêm thông tin 
Muốn biết thêm thông tin về quyền hạn trong việc mua sắm,  
và các quyền hạn khác của người tiêu dùng, xem vi-đê-ô  
My Consumer Rights (Các quyền hạn của người tiêu dùng) qua 
mười một (11) ngôn ngữ cộng đồng kể cả Anh ngữ, tại  
youtube.com/NSWOFT
Quý vị có thể truy cập tất cả các tài liệu ngôn ngữ cộng  
đồng của chúng tôi qua phần dịch thuật của trang mạng  
NSW Fair Trading. 

Nhấn nút ‘thích’ (like) chúng tôi qua Facebook
facebook.com/FairTradingNSW

Theo dõi (follow) chúng tôi qua Twitter 
twitter.com/NSW_FairTrading

Xem các vi-đê-ô của chúng tôi trên YouTube
youtube.com/NSWOFT

•   Mua sắm và các đảm bảo 
cho người tiêu dùng

•   Thuê, mua, bán nhà

•   Xây cất và tân trang  
nhà cửa

•   Sinh sống trong chung 
cư và cộng đồng 

•   Làng hưu trí 
(retirement villages)

•   Hợp tác xã, hiệp hội, và gây 
quỹ từ thiện

•   An toàn sản phẩm

•   Giải quyết tranh chấp

NSW Fair Trading – Chúng tôi làm gì


