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LIÊN QUAN ĐẾN: Số Quyết định của Chính quyền cao hơn 

Người nộp đơn Chủ doanh nghiệp 

Căn cứ theo Đạo luật Chung của bang North Carolina § 96-15(e), việc kiện tụng này xảy 
ra trước Ủy ban Kiểm tra (“Ủy ban”) để xem xét đơn kháng cáo (của người nộp đơn) (của chủ 
doanh nghiệp) từ quyết định của Quan tòa Kháng cáo với số Sổ ghi án Kháng cáo. Chứng cứ 
của hồ sơ vụ án đã được xem xét hoàn toàn.  

[Nguyên nhân Chuyển giao vì Chứng cứ Bổ sung] 

Dựa vào những điều được nêu ở trên, vụ kiện này phải được giao lại cho Quan tòa Kháng 
cáo để tiến hành một phiên điều trần để nêu ra các chứng cứ bổ sung như được miêu tả ở (các) 
đoạn trên. 

Quan tòa Kháng cáo phải hủy bỏ quyết định và đưa ra quyết định mới với những lời 
tuyên án và phán quyết mới của tòa. Những lời tuyên án mới này sẽ nêu ra lịch sử tố tụng của vụ 
án, bao gồm tất cả lệnh dời ngày xét xử và lệnh chuyển giao lại vụ án cho tòa án thấp hơn, 
nguyên nhân chuyển giao, bản tóm tắt về các yêu cầu của lệnh chuyển giao, và các bên cùng 
nhân chứng có mặt tại mỗi phiên điều trần được thực hiện liên quan đến vấn đề này. Dù Quan 
tòa Kháng cáo có thể sáp nhập lời tuyên án trước đây vào quyết định mới vì lợi ích tiết kiệm của 
tòa án, nhưng nếu Quan tòa Kháng cáo chỉ trích dẫn lời tuyên án trong các quyết định trước đó 
thì sẽ không thích đáng và thường là sai lầm cần phải sửa chữa. Lời tuyên án bổ sung cần được 
nêu ra, và phải rõ ràng so với quyết định mới theo sau phiên điều trần được xử lại, Quan tòa 
Kháng cáo đã nghe và xem xét lại chứng cứ, và tuân theo hồ sơ chuyển giao của Ủy ban. 

Vụ kiện này được CHUYỂN GIAO LẠI cho phiên điều trần tiếp theo phù hợp với quyết 
định này. 

YÊU CẦU các bên liên quan sẽ được thông báo đúng lúc về thời gian và địa điểm diễn ra 
phiên điều trần mới này, và Quan tòa Kháng cáo sẽ đưa ra quyết định mới vào lúc kết thúc phiên 
điều trần bằng cách dùng số sổ ghi án được chỉ định trước đó. 

ĐỒNG THỜI YÊU CẦU tất cả tài liệu của hồ sơ vụ án được chuyển đến cho Quan tòa 
Kháng cáo cùng với quyết định này, bao gồm đơn kháng cáo và tất cả thư từ hoặc tài liệu khác 
dưới bất kỳ cái tên nào sẽ được xem là chứng cứ và được Quan tòa Kháng cáo của phiên điều 
trần mới này điền vào hồ sơ để hoàn thành nó theo yêu cầu của pháp luật. 

QUAN TRỌNG – XEM TRANG SAU 

GỬI: 
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ĐỒNG THỜI YÊU CẦU rằng quyết định liên quan đến vấn đề này sẽ được gửi đi trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ được chuyển giao tại Bộ phận Kháng cáo, trừ phi việc 
gia hạn được Trưởng Quan tòa Kháng cáo chấp thuận và được đưa vào hồ sơ. 

Các thành viên của Ủy ban Kiểm tra John Doe và Susan Doe đã tham gia vào 
phiên tòa kháng cáo, và đồng tình với quyết định này. 

Quyết định này… 

ỦY BAN KIỂM TRA 

___________________________________ 

Chủ tọa 

THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Một đại diện pháp lý theo như định nghĩa của Bộ luật Hành chính bang North Carolina 04 
N.C.A.C 24A .0105 (32) (bao gồm các cá nhân từ một công ty bên thứ ba phục vụ như 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) trong 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 căn cứ theo Bộ luật Hành chính 04 N.C A.C 24C .0504. Người đại diện pháp lý trong
phiên tòa tố tụng pháp lý phải tuân thủ Chương 84 trong Đạo luật Chung của bang North
Carolina.

Căn cứ theo Bộ luật Hành chính bang North Carolina 04 N.C.A.C 24C .0504, khi một bên có đại 
diện pháp lý, tất cả tài liệu hay thông tin được yêu cầu phải được cung cấp cho bên đó sẽ chỉ 
được gửi đến cho đại diện pháp lý. Bất kỳ thông tin được cung cấp cho đại diện pháp lý của một 
bên sẽ có hiệu lực giống nhau như thể nó đã được gửi đến trực tiếp cho bên đó. 

Đối với các đơn được nộp vào hoặc sau ngày 30/6/2013, người nộp đơn phải thanh toán lại 
số tiền trợ cấp đã nhận từ bất kỳ quyết định hành chính hay pháp lý nào bị hủy bỏ sau này 
khi kháng cáo. Đạo luật Chung bang North Carolina § 96-18(g)(2). 

Đơn kháng cáo được nộp: Quyết định được gửi đi: 
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