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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

Quá trình xác nhận như thế nào? 

Nhân viên của SCO xem xét cẩn thận từng 
hồ sơ xin xác nhận tài sản. Nếu hồ sơ giấy 
tờ quý vị cung cấp không đủ để chứng 
minh quyền lợi hợp pháp của quý vị đối 
với tài sản, SCO sẽ liên hệ với quý vị và giải 
thích tại sao. Theo đúng yêu cầu luật 
pháp, SCO phải xem xét tất cả các hồ sơ 
trong vòng 180 ngày kể từ ngày SCO nhận 
được một bộ hồ sơ hoàn chỉnh.  

Có giới hạn thời gian cho việc mở hồ sơ 
xác nhận tài sản của tôi từ SCO không?  

Không. Thời gian để nộp hồ sơ không giới 
hạn.  

Số nhận dạng (ID) cho tài sản của tôi là 
gì?  

SCO chỉ định một số duy nhất cho mỗi tài 
khoản tài sản vô thừa nhận. Vui lòng kèm 
số này trong tất cả các yêu cầu về hồ sơ 
của quý vị.  

Làm sao tôi biết liệu SCO có nhận được 

hồ sơ xin xác nhận tài sản của tôi không? 

SCO sẽ gử biên lai xác nhận sau khi nhận 
được hồ sơ xin xác nhận tài sản của quý vị. 
Quý vị cũng có thể vào trang mạng 
claimit.ca.gov và nhấp chuột vào phần 
“Claim Status Search” ("Tìm Kiếm Thông 
Tin Tiến Độ của Hồ Sơ")  

Phải mất bao lâu để hồ sơ xin xác nhận 

tài sản của tôi được cứu xét?  

Sau khi SCO nhận được tất cả các hồ sơ 

giấy tờ yêu cầu, các hồ sơ xin xác nhận 

tiền mặt đơn giản có thể được cứu xét 
trong vòng 30 đến 60 ngày. Các hồ sơ 

phức tạp hơn liên quan đến tài sản tiền 

mặt cao, bảo mật, hoặc các hồ sơ nộp bởi 

người thừa kế thường được cứu xét trong 
vòng 180 ngày.  

Tôi có được trả lãi trên tài sản trong thời 

gian SCO giữ / bảo vệ tài sản không?  

Không. Luật pháp không cho phép có chi 

trả lãi trên tài sản đang được giữ bởi tiểu 
bang California.  

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi liên lạc với các 

đơn vị / tổ chức giữ tài sản để xác nhận 

tài sản của tôi trước khi chuyển cho SCO 

và các đơn vị / tổ chức này không trả lời 

tôi?  

Nếu các đơn vị / tổ chức giữ tài sản không 

đáp ứng các yêu cầu của quý vị, vui lòng 

liên hệ với SCO để được trợ giúp ở số điện 

thoại (800) 992-4647.  
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KHÁI QUÁT  
 
Từ năm 1959, Điều Luật về Tài Sản Vô Thừa 

Nhận của tiểu bang California đã yêu cầu các 

đơn vị hoặc tổ chức giữ tài sản (chẳng hạn 

như các tổ chức tài chính, công ty, doanh 
nghiệp và hãng bảo hiểm) phải báo cáo và 

chuyển đến Văn Phòng Kiểm Soát Tài Chính 

Tiểu Bang (State Controller’s Office, hay SCO) 

những tài sản không được thừa nhận (như tài 
khoản ngân hàng, cổ phiếu, trái phiếu, check 

chưa rút tiền, và két an toàn) khi các tài sản 

này không có hoạt động nào trong vòng ba 
năm.  

 

Điều luật này đã được ban hành nhằm ngăn 

chặn những đơn vị / tổ chức giữ tài sản tự lấy 
quyền sở hữu tài sản trong thời gian bị mất 

liên lạc với chủ sở hữu gốc. Điều Luật cũng 

cho phép chính quyền tiểu bang trả lại tài sản, 

hoặc tiền từ việc bán tài sản, cho chủ sở hữu 
hợp pháp. SCO cung cấp một trang mạng đơn 

nhất để kiểm tra phần tài sản vô thừa nhận 

được gửi đến Tiểu Bang California từ các đơn 

vị / tổ chức giữ tài sản ở khắp nơi trên toàn 
quốc.  

 

CÁCH THỨC VĂN PHÒNG KIỂM SOÁT 
TÀI CHÍNH TIỂU BANG NHẬN TÀI SẢN?  
 

Các đơn vị / tổ chức giữ tài sản phải gửi một 

thông báo đến địa chỉ cuối cùng được biết đến 
của chủ sở hữu tài sản. Nếu không nhận được 

phản hồi cho thông báo này, các đơn vị / tổ 

chức giữ tài sản sẽ báo cáo thông tin về tài sản 
của chủ sở hữu cho SCO.  

SCO sau đó sẽ thông báo cho chủ sở hữu tài 

sản rằng các đơn vị / tổ chức giữ tài sản sẽ 
chuyển tài sản cho SCO nếu chủ sở hữu không 

liên lạc với các đơn vị / tổ chức này trước một 

thời hạn nhất định. SCO sẽ cho biết cách thức 

liên lạc với các đơn vị / tổ chức giữ tài sản để 
xác nhận lại tài sản. Thông báo được gửi tới 

địa chỉ cuối cùng được biết đến của chủ sở 

hữu được cho biết bởi các đơn vị / tổ chức giữ 

tài sản hoặc, nếu có, gửi tới một địa chỉ mới 
cập nhật được cung cấp bởi Sở Thuế Tiểu 

Bang California (Franchise Tax Board). SCO kêu 

gọi yêu cầu chủ sở hữu liên lạc với các đơn vị / 

tổ chức giữ tài sản để đáp lại thông báo này.  
 

Nếu tài sản không được chủ sở hữu khai nhận, 

các đơn vị / tổ chức giữ tài sản sẽ chuyển giao 
tài sản cho SCO. Tại SCO, chủ sở hữu hoặc 

người thừa kế có thể xác nhận tài sản này.  

 

QUÝ VỊ CÓ TÀI SẢN CẦN XÁC NHẬN?  
 

Quý vị có thể dễ dàng biết được SCO có đang 

giữ / bảo vệ tài sản do quý vị đứng tên hay 
không. Xin vui lòng tìm xem cơ sở dữ liệu này 

tại trang mạng claimit.ca.gov.  

 

Sau khi tài sản được chuyển đến SCO, nếu quý 
vị là chủ sở hữu hoặc người thừa kế, quý vị có 

thể trực tiếp xác nhận lại tài sản của quý vị 

miễn phí. Nếu một nhân viên tìm người thừa 

kế, điều tra viên, hoặc người định tài sản đại 
diện làm thay cho quý vị, người đó có thể tính 

phí quý vị lên tới 10 phần trăm giá trị của tài 

sản.   

Nếu quý vị tìm thấy tài sản thuộc về quý vị 

trong cơ sở dữ liệu của SCO, hãy điền mẫu 
đơn trực tuyến để xác nhận tài sản của quý vị 

bằng mạng điện tử hoặc gọi số điện thoại 

(800) 992-4647 để được hỗ trợ.  

 
Hướng dẫn cách làm hồ sơ và danh sách các 

giấy tờ cần thiết để xác nhận hồ sơ quý vị là 

xác thực có tại trang mạng claimit.ca.gov.  

 
Quý vị cũng có thể in và gửi mẫu đơn xác 

nhận tới:  

 

State Controller’s Office  
Unclaimed Property Division  

P.O. Box 942850  

Sacramento, CA 94250-5873  
 

 

 

Những số nhận dạng (ID) cho tài sản của tôi:  


