
BANG NORTH CAROLINA 
BAN ĐÁNH GIÁ 

VỀ VẤN ĐỀ: Quyết định của Cơ quan Cấp cao Số 

Người khiếu nại Người sử dụng lao động 

Theo Đạo luật Bang N.C. §96-15(e), vấn đề này đã được đưa lên Ban đánh giá (“Ban”) 
để xem xét kháng cáo (của người khiếu nại) (của người sử dụng lao động) đối với Yêu cầu 
Từ chối được xác định bởi Trọng tài Khiếu nại theo Hồ sơ Kháng cáo Số    (Người khiếu 
nại)(người sử dụng lao động), với tư cách là bên kháng cáo, đã không có mặt tại buổi điều trần 
ngày         , để tiếp tục kháng cáo của mình đối với Quyết định của Bồi thẩm đoàn theo Hồ sơ Số  
. (Người khiếu nại) (người sử dụng lao động) đã đề nghị Ban bác bỏ Yêu cầu nói trên và trả lại 
vụ việc để điều trần lại và quyết định. 

Để giải thích cho đề nghị bác bỏ Quyết định Kháng cáo Số.        và gửi lại vụ việc cho Bộ 
phận Kháng cáo của Phòng Bảo hộ Việc làm (“Phòng”) để tổ chức phiên điều trần mới, (người 
khiếu nại) (người sử dụng lao động) khẳng định                       .  Tiến hành đánh giá hồ sơ      
. 

Ban kết luận rằng (người khiếu nại) (người sử dụng lao động) đã chứng minh được lý do 
chính đáng theo định nghĩa tại Khoản 04 24A .0105(26) Luật Hành chính Bang N.C cho việc 
không xuất hiện tại buổi điều trần để đưa ra lời khai và những bằng chứng khác. Lý do chính 
đáng phải là một lý do hợp pháp đủ để bào chữa hợp pháp cho việc không thực hiện một hành 
động theo yêu cầu của luật pháp khi thực hiện yêu cầu về thái độ chấp hành. "Thái độ chấp hành" 
nghĩa là sự cẩn trọng, sự đề phòng, sự chú ý và phán đoán tốt được kỳ vọng sẽ thực hiện và được 
thực hiện bởi một người hiểu biết lý lẽ và khôn ngoan trong những trường hợp cụ thể. Khoản 04 
24A .0105(21) Luật Hành chính Bang N.C.Theo đó, đề nghị tổ chức phiên điều trần khác (của 
người khiếu nại) (của người sử dụng lao động) phải được cho phép. 

Căn cứ vào kết luận trên, vụ việc phải được trả lại cho Trọng tài Kháng cáo để tiến hành 
một phiên điều trần lại. 
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Khi kết thúc buổi điều trần trả lại, Trọng tài Khiếu nại phải bác bỏ Yêu cầu Từ chối trước 
đây và ra một quyết định mới kèm theo kết quả điều trả mới và các kết luận về luật. Kết quả điều 
tra mới này phải nêu rõ tiến trình vụ việc, bao gồm tất cả yêu cầu tiếp tục và trả lại vụ việc, 
những bên tham gia và nhân chứng có mặt tại các buổi điều trần đã được tổ chức để xem xét vấn 
đề kháng cáo. 

Vụ việc được TRẢ LẠI để tiến hành các thủ tục tiếp theo phù hợp với quyết định này. 

YÊU CẦU thông báo cho tất cả các bên liên quan về thời gian và địa điểm của buổi điều 
trần trả lại, đồng thời Trọng tài Kháng cáo có trách nhiệm lập quyết định mới khi kết thúc buổi 
điểu trần dựa trên tất cả các số hồ sơ đã được giao trước đây. 

YÊU CẦU chuyển toàn bộ tài liệu về hồ sơ vụ việc trả lại đã gửi cho Bộ phận Kháng cáo 
kèm theo quyết định này cho Trọng tài Kháng cáo cùng với thông báo điều trần, và các tài liệu 
nói trên phải được đánh dấu là bằng chứng và đưa vào hồ sơ của Trọng tài Kháng cáo về vụ việc 
trả lại để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của luật.  

Các thành viên Ban Đánh giá gồm John Doe và Susan Doe tham gia trong kháng cáo này 
và đồng thuận với quyết định này. 

Đây là. 

BAN ĐÁNH GIÁ 

___________________________________ 

Chủ tịch 

LƯU Ý ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Đại diện pháp lý theo định nghĩa tại Mục 24A .0105(32) Chương 04 Bộ luật Hành chính Bang 
(bao gồm cả các cá nhân của một bên thứ ba đóng vai trò là bên quản lý bảo hiểm thất nghiệp 
của người sử dụng lao động) phải là luật sư được cấp giấy phép theo Chương 84, Đạo luật chung 
Bang N.C. §96-17(b). Các thông báo và/hoặc chứng chỉ về giám sát luật sư phải là văn bản theo 
quy định tại Mục 24C .0504 Chương 04 Bộ luật Hành chính Bang N.C. Đại diện Pháp lý trong 
thủ tục tố tụng phải tuân thủ quy định tại Chương 84, Đạo luật chung Bang N.C. 

Theo Mục 24C .0504 Chương 04 Bộ luật Hành chính Bang, trường hợp một bên có đại diện pháp 
lý thì mọi tài liệu hoặc thông tin cung cấp cho bên này chỉ được gửi cho đại diện pháp lý. Bất cứ 
thông tin nào được cung cấp cho đại diện pháp lý của một bên đều có hiệu lực khi gửi trực tiếp 
cho bên đó. 

Đối với các khiếu nại nộp từ ngày 30 tháng 6 năm 2013 trở đi, người khiếu nại phải trả lại 
các phúc lợi nhận được từ bất cứ quyết định hành chính hoặc quyết định của tòa sau khi 
kháng cáo được xác định là không đủ điều kiện. Đạo luật chung Bang N.C. §96-18(g)(2). 

Ngày nộp kháng cáo: Ngày gửi kháng cáo: 

NCHLA 310 

http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/HTML/BySection/Chapter_96/GS_96-17.html
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