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Đây là mẫu Thông báo về Phiên điều trần qua Điện thoại. Mẫu 
này sẽ thông báo thời gian diễn ra phiên điều trần, quan toà tiến 
hành phiên điều trần, và các vấn đề sẽ được thảo luận.  

LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC:

JOHN DOE 
888 North 10th Street
Siler City, NC 27344-2421

(XXX)XXX-XXXX

Người nộp đơn:  (Tên) (Họ)     

SỐ QUYẾT ĐỊNH KHÁNG CÁO. VII-A-0000

CHỦ DOANH NGHIỆP 
Địa chỉ 
Thành phố, Bang, Mã vùng 

(XXX)XXX-XXXX

VÀO NGÀY (NGÀY THÁNG),  <NGƯỜI NỘP ĐƠN/CHỦ DOANH NGHIỆP> ĐÃ NỘP 
ĐƠN KHÁNG CÁO  QUYẾT ĐỊNH CỦA QUAN TÒA, (TÊN), SỐ SỔ GHI ÁN #####.  
QUAN TÒA KHÁNG CÁO SẼ TIẾN HÀNH PHIÊN ĐIỀU TRẦN SƠ BỘ QUA ĐIỆN THOẠI 
VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH VỀ (CÁC) VẤN ĐỀ NHƯ BÊN DƯỚI. 
NẾU CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC CHỈ RA KHÁC VỚI CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC QUAN TÒA QUYẾT 
ĐỊNH, QUÝ VỊ CÓ THỂ PHẢN ĐỐI TẠI PHIÊN ĐIỀU TRẦN, VÀ QUAN TÒA KHÁNG 
CÁO SẼ KHÔNG NGHE CÁC CHỨNG CỨ VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUÝ VỊ 
PHẢN BÁC NẾU KHÔNG CÓ THÔNG BÁO XA HƠN HOẶC QUÝ VỊ CÓ THỂ TỪ BỎ 
QUYỀN NHẬN THÔNG BÁO TẠI PHIÊN ĐIỀU TRẦN NÀY. 
CÁC BÊN THAM GIA SẼ ĐƯỢC LIÊN HỆ BẰNG SỐ ĐIỆN THOẠI NHƯ BÊN DƯỚI TRỪ 
KHI BẢNG CÂU HỎI KÈM THEO ĐƯỢC TRẢ VỀ CUNG CẤP MỘT SỐ ĐIỆN THOẠI 
KHÁC. 

NGÀY DIỄN RA PHIÊN ĐIỀU TRẦN:  (NGÀY, THÁNG: THÁNG NGÀY NĂM) 
GIỜ:   (GIỜ: PHÚT SÁNG/CHIỀU KHUNG GIỜ EST/EDT) TRONG (##) PHÚT. 
QUAN TÒA KHÁNG CÁO: (TÊN) 
ĐIỆN THOẠI: (XXX) XXX-XXXX        FAX (XXX) XXX-XXXX 

CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN ĐIỀU TRẦN: 

VỀ NGƯỜI NỘP ĐƠN: 
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Ngày gửi thư :  THÁNG/NGÀY/NĂM 

THÔNG BÁO VỀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN QUA ĐIỆN THOẠI 

Vui lòng đọc qua tờ thông tin làm thế nào để kháng cáo quyết định ban đầu và tham gia một 
phiên điều trần đã được chúng tôi gửi trước đó cho quý vị. Bản sao tờ thông tin này và các câu 
trả lời cho Các câu hỏi Thường gặp có sẵn tại trang web của DES: DES.NC.GOV

FINDINGS OF FACT: 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CUNG CẤP CHỨNG CỨ: Lời khai có tuyên thệ được yêu cầu. Nếu quý 
vị muốn nhân chứng ra làm chứng, họ phải làm thế tại phiên điều trần. Nếu có tài liệu, nội dung 
ghi âm điện tử hay chứng cứ khác mà quý vị muốn nhân viên tại phiên điều trần xem xét, quý vị 
phải gửi thư hoặc giao chúng cho nhân viên phiên điều trần và cho mỗi bên. Chứng cứ phải được 
nhận trước khi diễn ra phiên điều trần. 

NGHỈ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY VÀ/HOẶC RƯỢU: Phải có chứng cứ để chứng 
minh hoặc bác bỏ xét nghiệm và kết quả của nó. Chứng cứ cũng nên bao gồm quy định và/hoặc 
chính sách công sở. Tại North Carolina, Đạo luật Quy định Kiểm tra Các chất được Kiểm soát 
N.C.G.S. 95–230 và các trang kế, quy định việc xét nghiệm phải tuân theo những yêu cầu thủ tục
của nó, nếu việc xét nghiệm không được thực hiện bởi Bộ Giao thông Hoa Kỳ hoặc Ủy ban Pháp

Hộp văn bản từ 1 đến 4000 KÝ TỰ 

1. Phần này liệt kê các vấn đề sẽ được thảo luận tại phiên điều trần.
2.
3.

QUAN TRỌNG: Hãy sẵn sàng cho phiên điều trần của quý vị. Quan tòa Kháng cáo 
sẽ gọi điện để bắt đầu phiên điều trần. Nếu quý vị chậm trễ nghe điện thoại, quý vị 
có thể không được tham gia sau khi phiên điều trần bắt đầu. Nếu Quan tòa Kháng 
cáo không thể gọi điện được cho bên kháng cáo trong vòng 10 phút từ lúc bắt đầu 
phiên điều trần, phiên tòa kháng cáo có thể bị hủy bỏ. Nếu Quan tòa Kháng cáo 
không thể gọi điện được cho bên không kháng cáo trong vòng 10 phút từ lúc bắt đầu 
phiên điều trần, phiên điều trần có thể tiến hành mà không có họ. Quý vị chịu trách 
nhiệm đảm bảo Quan tòa Kháng cáo có đúng số điện thoại của quý vị và nhân 
chứng của quý vị. LƯU Ý:  Nếu quý vị đang dùng điện thoại di động để tham gia 
phiên điều trần, trách nhiệm của quý vị là đảm bảo điện thoại của mình hoạt động và 
quý vị đang ở trong khu vực có tín hiệu sóng rõ ràng. Nếu quý vị đang dùng điện 
thoại bàn, trách nhiệm của quý vị là đảm bảo điện thoại của mình đang hoạt động và 
đường dây không bận.  
KHÔNG THỂ THAM GIA PHIÊN ĐIỀU TRẦN DO VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN 
ĐIỆN THOẠI  HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA QUÝ VỊ CÓ THỂ KHIẾN CHỨNG 
CỨ CỦA QUÝ VỊ KHÔNG ĐƯỢC XEM XÉT HOẶC ĐƠN KHÁNG CÁO BỊ 
HỦY BỎ. 
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quy Hạt nhân. Thay vì lấy lời khai trực tiếp từ đại diện của phòng thí nghiệm tại phiên điều trần 
tranh tụng, một bản lời khai có tuyên thệ từ đại diện ủy quyền của phòng thí nghiệm có thể được 
trình bày để chứng minh kết quả kiểm tra chất được kiểm soát, dẫn chứng tài liệu theo thứ tự thời 
gian và/hoặc tuân theo mọi cuộc xét nghiệm và tái xét nghiệm được yêu cầu theo luật bang và 
liên bang. Kết quả xét nghiệm có thể được cho là đã thông qua nếu người nộp đơn thừa nhận 
hoặc đặt điều kiện với chúng trong suốt phiên điều trần hay bằng bản khai có tuyên thệ. Tất cả tài 
liệu được nộp cho nhân viên phiên điều trần cũng phải được gửi đến cho bên còn lại trước buổi 
điều trần. Nếu có thắc mắc, xin liên hệ Trưởng Quan tòa Kháng cáo. 

TRÌ HOÃN: Mọi yêu cầu thay đổi ngày, giờ, hay địa điểm diễn ra phiên điều trần phải được đệ 
trình cho Quan tòa Kháng cáo. 

PHIÊN ĐIỀU TRẦN GẶP TRỰC TIẾP: Quý vị có quyền phản đối phiên điều trần qua điện 
thoại và yêu cầu một phiên điều trần gặp trực tiếp. Những yêu cầu như thế phải được đệ trình cho 
Quan tòa Kháng cáo. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ: Người nộp đơn hay chủ doanh nghiệp có thể nộp đơn kháng 
cáo và đại diện cho chính họ (tự đại diện) xuyên suốt quá trình kháng cáo, hoặc có thể nhờ một 
đại diện pháp lý đứng ra nộp đơn và đại diện cho họ. Nên có các đại diện pháp lý trước khi phiên 
điều trần hành chính hay xem xét diễn ra. Một đại diện pháp lý (bao gồm các cá nhân từ công ty 
thứ ba phục vụ như một người quản lý bảo hiểm thất nghiệp cho chủ doanh nghiệp) phải có giấy 
phép luật sư, hoặc một người được giám sát bởi luật sư có giấy phép theo Chương 84 và mục 96-
17 (b) của Đao luật Chung của bang North Carolina. Các thông báo và/hoặc chứng nhận về giám 
sát của luật sư cần phải có văn bản.  

TRÁT ĐÒI HẦU TÒA: Quan tòa Kháng cáo có thể ban trát đòi hầu tòa cho nhân chứng và các 
tài liệu liên quan đến phiên điều trần. Hãy yêu cầu ngay khi có thể để trát hầu tòa có thể được 
phục vụ trước khi phiên điều trần diễn ra. Các đại diện pháp lý có thể ban trát đòi hầu tòa tùy ý 
và theo mong muốn của họ. 

Liên hệ: Sở Thương mại North Carolina, Đơn vị Đảm bảo Việc làm, Bộ phận Kháng cáo, Hộp 
thư 25903, Raleigh, NC 27611–50 903 

Fax: (919) 733–1228 *Điện thoại: (919)707–1060* des.public.appeals@mccommerce.com 

Nếu quý vị viết thư hay gọi điện về trường hợp của mình, xin vui lòng nêu họ tên của người nộp 
đơn, bốn số cuối cùng trong số An sinh Xã hội của người nộp đơn và cả số Sổ ghi án Kháng cáo. 
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