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Tiểu bang Notrth Carolina 
Ban Kiểm tra 

 
VỀ VẤN ĐỀ                                           Quyết định của Cơ quan có Thẩm quyền số 
 
                                               Gửi đến:  
        
 
Người Yêu cầu (Nguyên đơn)                                                                Chủ sử dụng lao động 
 
 
 
 

Chiểu theo N.C.GEN.STAT. §96–15 (e), nguyên nhân này đã được đưa ra trước Ban 
Kiểm tra ("Ban") để xem xét KHÁNG CÁO (một quyết định) (một Lệnh Cấm) của Trọng tài 
Kháng cáo theo Sổ Kháng cáo số  

 
N.C. GEN. STAT. §96–15 C, trong phần thích hợp, cung cấp:  
 
Bất cứ khi nào một kháng cáo được nhận bởi quyết định của trọng tài kháng cáo hoặc 
viên chức điều trần; thì bên kháng cáo phải nộp một văn bản rõ ràng gồm các căn cứ để 
kháng cáo trong thời gian nộp đơn kháng cáo được pháp luật cho phép, nếu không kịp 
thời nộp đơn như nêu trên, thì Ban Kiểm tra có thể bác bỏ kháng cáo này. 
 
Chiểu theo Bộ Luật  Hành chính 04 N.C. (Notrth Carolina)  24C .0501, được ghi trong hồ 

sơ thì các bên đã được thông báo về những yêu cầu "căn cứ" tại trang       trong (quyết định) 
(lệnh) của Trọng tài Kháng cáo gửi cho tất cả các bên liên quan. 

 
 Thông tin về quyền bác bỏ như sau đây: 
Quyết định này sẽ là quyết định cuối cùng của Cơ quan này trừ khi trong vòng mười (10) 
ngày kể từ ngày nó được gửi đi, bên kháng cáo nộp một văn bản rõ ràng có chứa các căn 
cứ để kháng cáo. Nếu không kịp thời nộp văn bản nêu trên, thì kháng cáo có thể bị bác 
bỏ.  
 
Cũng xuất hiện trong các hồ sơ rằng tuyên bố nguyên văn sau đây đã nhận được từ 

(nguyên đơn) (chủ lao động):  
Văn bản nêu trên rõ ràng không đưa ra được bất kỳ căn cứ nào cho kháng cáo (của người 

yêu cầu bồi thường) (của chủ lao động). Do đó nó không đáp ứng yêu cầu bắt buộc của N. C. 
Gen. Stat. §96–15 C và Bộ luật Hành chính 24C.0501 04 N.C. (Notrth Carolina) rằng một tuyên 
bố bằng văn bản rõ ràng về các căn cứ cho việc kháng cáo phải được đệ trình. Kháng cáo có thể 
bị bác bỏ vì lý do này. Ban Kiểm tra theo suy xét của mình kết luận rằng kháng cáo sẽ bị bãi bỏ. 

 
 
 

Kháng cáo của (      ) bị BÁC BỎ. 
 

(Quyết định) (Lệnh Bác bỏ) của Trọng tài Kháng cáo là CUỐI CÙNG. 
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 Các thành viên Ban Kiểm tra Keith A. Holliday và Stan Campbell đã tham gia kháng cáo 

và đồng ý với quyết định này. 

 
 
 (NGÀY THÁNG)  . 
 
 
  
 BAN KIỂM TRA 
 
 
 ___________________________________ 
 Jeanette K. Doran 

 Trưởng ban thay mặt Ban Kiểm tra 

 

 
GHI CHÚ: Ba mươi (30) ngày sau khi gửi thư, Quyết định của Cơ quan có Thẩm quyền này sẽ 
trở thành cuối cùng trừ khi có đơn xin xem xét lại thủ tục tố tụng lên tòa thượng thẩm như được 
chỉ ra dưới đây. Ngày gửi thư được tìm thấy ở trang cuối cùng của quyết định này. Mặc dù Quý 
Ban này không đưa ra tư vấn pháp luật, vui lòng xem tập sách nhỏ kèm theo để được hướng dẫn 
thêm về cách kháng cáo Quyết định của Cơ quan có Thẩm quyền. Tập sách nhỏ này có sẵn trong 
các văn phòng tuyển dụng công cộng trên toàn Tiểu bang, và trên trang web của Cục An ninh 
Việc làm. quý vị cũng có thể ghé thăm mục Những Câu hỏi Thường gặp (FAQ) trên trang web 
của Cục An ninh Việc làm tại www.des.nc.gov, và tham vấn luật sư do quý vị lựa chọn. 
 

QUYỀN KHÁNG CÁO ĐỂ XEM XÉT LẠI THỦ TỤC PHÁP LÝ 
 
Kháng cáo Quyết định của Cơ quan có Thẩm quyền này phải được gửi cho Thư ký Toà Thượng 
thẩm bởi người đệ đơn ở quận nơi người đó cư ngụ, hoặc ở đó người đệ đơn có địa điểm kinh 
doanh chính. Nếu một bên không cư trú tại bất kỳ quận nào hoặc không có địa điểm kinh doanh 
chính tại bất kỳ quận nào ở North Carolina thì phải gửi kháng cáo đến Thư ký Tòa Thượng thẩm 
Quận Wake, North Carolina hoặc Thư ký Tòa Thượng thẩm quận Bắc Carolina, nơi tranh cãi xảy 
ra. 
 
Ba mươi (30) ngày sau khi gửi thư, Quyết định của Cơ quan có Thẩm quyền này sẽ trở thành 
cuối cùng trừ phi đã có đơn kiến nghị xem xét pháp lý kịp thời lên tòa thượng thẩm theo N.C. 
Gen. Stat. §§ 96-15(h) và (i).   
 
Các bản sao của bất kỳ Kiến nghị nào được đệ trình lên Thư Ký của Toà Thượng thẩm phải được 
gửi cho Cục An ninh Việc làm ("Cục") và cho tất cả các bên trong hồ sơ tiến trình tố tụng trong 

http://www.des.nc.gov/
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vòng mười (10) ngày kể từ ngày nộp đơn. Các bản sao của đơn kiến nghị này phải được gửi bằng 
dịch vụ cá nhân hoặc bằng thư bảo đảm, yêu cầu có biên nhận. Các đơn kiến nghị lên tòa thượng 
thẩm xem xét lại phải được gửi cho đại diện có đăng ký theo kiện cho Cục này:   

(A. John Hoomani) 
Tổng Luật sư 
Bộ Thương mại North Carolina 
Cục An ninh Việc làm 
Hòm thư 25903 
Raleigh, NC 27611-5903 
 
 

GHI CHÚ:  Nếu quý vị nhận được một Đơn Kiến nghị của một bên khác, quý vị sẽ không phải 
là bên của xem xét lại pháp luật vụ kiện trừ phi quý vị: (1) thông báo cho tòa thượng thẩm trong 
vòng mười (10) ngày sau khi quý vị nhận được đơn kiến nghị mà quý vị muốn trở thành bên 
tham gia tố tụng, hoặc (2) nộp đơn đề nghị can thiệp theo quy định tại N.C. Gen. Stat. § 1A-1, 
Rule 24. 
 
 

THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN 
 
Một đại diện hợp pháp theo định nghĩa tại Bộ Luật Hành chính 24A .0105(a)(32) 04 N.C. (Notrth 
Carolina) (bao gồm các cá nhân từ một bên thứ ba đóng vai trò là quản trị viên bảo hiểm thất 
nghiệp của chủ lao động) phải là luật sư được cấp phép, hoặc người được giám sát bởi một luật 
sư được cấp phép theo N.C. Gen. Stat. Ch. 84 và § 96-17(b). Thông báo và / hoặc giấy chứng 
nhận giám sát của luật sư phải bằng văn bản theo Bộ Luật Hành chính 24C .0504. 04 N.C. 
(Notrth Carolina)  Đại diện pháp lý trong tố tụng pháp lý phải tuân thủ N.C. Gen. Stat. Ch. 
84.  
 
Chiểu theo Bộ Luật Hành chính 24C .0504, 04 N.C., khi một bên có người đại diện theo pháp 
luật, thì tất cả các tài liệu hoặc thông tin cần thiết được cung cấp cho bên đó chỉ được gửi đến 
người đại diện theo pháp luật này. Bất kỳ thông tin nào cung cấp cho đại diện hợp pháp của một 
bên sẽ có cùng hiệu lực như thể nó được gửi trực tiếp đến bên đó. 
 
Đối với các đơn khiếu nại nộp vào hoặc sau ngày 30 tháng 6 năm 2013, thì người yêu cầu 
bồi thường phải hoàn trả các khoản trợ cấp nhận được từ bất kỳ quyết định hành chính 
hoặc tư pháp nào bị đảo ngược sau khi bị kháng cáo.  N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2). 
 
 
Đơn Kháng cáo được nộp:    Quyết định được gửi :  
   

http://www.ncga.state.nc.us/gascripts/Statutes/StatutesTOC.pl?Chapter=0084
http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/HTML/BySection/Chapter_96/GS_96-17.html

