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VỀ VẤN ĐỀ                                  Quyết định của Cơ quan có Thẩm quyền số  
 
 
 
 

 
Người yêu cầu bồi thường      
 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 (của nguyên đơn) (của chủ lao động) về (một quyết định) 
bởi Trọng tài Kháng cáo theo Sổ Kháng cáo số   . Bằng chứng trong hồ sơ đã được xem xét lại 
toàn bộ.   
 
 (CHÈN CÁC VẤN ĐỀ CÓ QUYẾT ĐỊNH HOẶC ĐIỀU TRẦN) 
 
 
 
 
 Căn cứ vào những điều đã nói ở trên, nguyên nhân này phải được gửi lại cho Phòng 
Kháng Cáo của Cục An Ninh Việc Làm ("Cục") để tiến hành lại một cuộc điều trần (điều trần 
de novo). 
 
 Khi kết thúc phiên điều trần này, Trọng tài Kháng cáo phải đặt ra Quyết định Kháng cáo 
và ra một quyết định mới có những phát hiện mới về thực tế và kết luận pháp luật. Những phát 
hiện về thực tế này sẽ nêu rõ lịch sử quy trình vụ án, bao gồm tất cả các lệnh tiếp tục và lệnh tạm 
ngưng điều tra thêm, lý do của việc điều tra thêm, bản tóm tắt các yêu cầu của lệnh tạm ngưng, 
các bên và nhân chứng xuất hiện tại mỗi phiên điều trần được tiến hành trong vụ việc này. Điều 
này phải được thể hiện rõ trong quyết định mới sau cuộc điều trần điều tra thêm mà Trọng tài 
Kháng cáo đã lắng nghe và xem xét bằng chứng cũng như tuân thủ lệnh điều tra thêm của Ban 
này. 
 

Nguyên nhân này được ĐIỀU TRA THÊM để tiếp tục tố tụng phù hợp với quyết định 
này.   

 
 CÓ MỆNH LỆNH rằng tất cả các bên liên quan sẽ được thông báo thích đáng về thời 
gian và địa điểm của buổi điều trần điều tra thêm và Trọng tài Kháng cáo sẽ ra quyết định mới 
khi kết thúc buổi điều trần bằng cách sử dụng tất cả số sổ ghi án được giao trước đó. 

 
 

 
GỬI ĐẾN:  
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NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG – XEM TRANG TIẾP THEO 

Quyết định của Cơ quan có Thẩm quyền số 
Trang Hai trong Hai trang 

CÒN CÓ MỆNH LỆNH rằng tất cả các tài liệu của hồ sơ điều tra thêm mà đã chuyển đến 
Bộ phận Kháng cáo cùng với lệnh điều tra thêm sẽ được chuyển tiếp tới Trọng tài Kháng cáo 
cùng với thông báo về buổi điều trần được đánh dấu là các tang vật và được ghi vào hồ sơ bởi 
Trọng Tài Kháng cáo điều tra thêm này để hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu của luật pháp.   

Các thành viên Ban Kiểm tra John Doe và Susan Smith đã tham gia kháng cáo và đồng ý 
với quyết định này. 

Ngày tháng. 

BAN KIỂM TRA 

___________________________________ 

Trưởng ban  

THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Một đại diện theo pháp luật được xác định theo Bộ Luật Hành chính 24A .0105(32) 04 N.C. (bao 
gồm các cá nhân của bên thứ ba có vai trò như một quản trị viên bảo hiểm thất nghiệp cho chủ 
lao động) phải là một luật sư có giấy phép, hoặc là người được giám sát bởi một luật sư có giấy 
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. 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 kháng cáo 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 nhờ 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 : 
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http://www.ncga.state.nc.us/gascripts/Statutes/StatutesTOC.pl?Chapter=0084
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