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Bản án số: 06/2020/LĐ-PT Ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

“V/v: Tranh chấp hợp đồng lao động” 

 

Nội dung bản án: Ngày 01/01/2013, bà Kim H (nguyên đơn) ký hợp 

đồng lao động không xác định thời hạn với Đài truyền thanh B (Bị 

đơn), công việc là phóng viên, đại diện người sử dụng lao động ký hợp 

đồng là Trưởng Đài ông Lưu Anh T. Ngày 29/5/2015, bà Kim H xin 

nghỉ sinh theo chế độ và được trưởng Đài đồng ý, sau khi hết thời gian 

nghỉ sinh bà Kim H được hướng dẫn viết đơn xin nghỉ không lương 

tháng 4/2016. Bà có gặp ông Anh T xin đi làm lại thì ông Anh T cho 

biết ông ký Hợp đồng sai thẩm quyền nên Hợp đồng bị vô hiệu và bị 

đuổi việc. Ngày 02/01/2019 Kim H được Đài thành phố gọi lên giao 

nhận biên bản thanh lý hợp đồng từ ngày 01/01/2019 bà Kim H không 

được đi làm tại Đài thành phố nữa. Bà Kim H khởi hiện yêu cầu Đài 

truyền hình thành phố B bồi thường 9.453.500 đồng bao gồm trong đó 

có trả số tiền vi phạm thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt 

HĐLĐ không xác định thời hạn 45 ngày (1,5 tháng x 2.701.000 đồng) 

= 4.051.500 đồng và nhận bà trở lại làm việc. 

Bản án Sơ thẩm tuyên: Buộc Đài truyền thanh, truyền hình thành phố 

B phải thanh toán cho bà H với số tiền là 9.453.000 đồng; không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của bà H về việc buộc Đài truyền hình, truyền 

thanh phải nhận bà trở lại làm việc, trả tiền lương, bảo hiểm xã hội… 

Bà Kim H kháng cáo toàn bộ bản án. 

Nhận định của Tòa án: Hợp đồng lao động vô hiệu nên không thuộc 

trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, không phát 

sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của Đài thành phố đối với người lao 

động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Do đó, không chấp nhận đối 

với yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H về việc buộc Đài thành 

phố phải bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật 

với tổng số tiền 9.453.000 đồng (Bao gồm 2 tháng tiền lương do đơn 

phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và tiền vi phạm thời hạn báo 

trước 45 ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật). 

Tòa án Phúc thẩm tuyên: Buộc Ủy ban nhân dân thành phố B phải có 

trách nhiệm ký lại Hợp đồng lao động theo đúng thẩm quyền và nhận 

bà Ngô Thị Kim H trở lại làm việc. Bác một phần yêu cầu khởi kiện 

của bà Ngô Thị Kim H về việc buộc Đài truyền thanh - truyền hình 

thành phố B phải bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật với tổng số tiền 9.453.000 đồng. 
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Bản án số: 1064/2019/LĐ-PT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Tòa 

án TP. Hồ Chí Minh 
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“V/v tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 

 

Nội dung vụ án: Ông Q (Nguyên đơn) ký HĐLĐ với Công ty PT (Bị 

Đơn) với thời hạn HĐLĐ là 1 năm từ ngày 2/5/2018 đến hết ngày 

01/5/2019, lương cơ bản là 5.600.000, phụ cấp cơ bản và các khoản 

phụ cấp xăng xe là 24.400.000 đồng, tiền phụ cấp chức vụ là 

16.178.800 đồng…). Tổng nhận hàng tháng là 50.000.000 đồng. Vào 

ngày 23/8/2018 Công ty PT đã ra Thông báo số 08/2018/TB-PT để 

chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Q bắt đầu từ ngày 24/08/2018 

mà không hề báo trước và thanh toán lương cho ông đến hết ngày 

31/8/2018. Ông Q khởi kiện yêu cầu Công ty PT thanh toán 

794.384.617 đồng trong đó có số tiền bồi thường cho những ngày 

không báo trước 30 ngày – 9 ngày = 21 ngày x 1.923.077 đồng = 

40.384.617 đồng. 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Công ty PT phải bồi thường do đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với số tiền lương những 

ngày không được làm việc theo HĐLĐ là 278.936.600 đồng. 

Nguyên đơn và bị đơn kháng cáo do không đồng ý với mức lương áp 

dụng. Nguyên đơn yêu cầu áp dụng mức lương 50.000.000 đồng theo 

thỏa thuận, Bị đơn yêu cầu áp dụng lương cơ bản là 5.600.000 đồng để 

bồi thường. 

Nhận định của Tòa án Phúc Thẩm: Hợp đồng lao động số 

20/2018/HĐLĐ có nội dung mức lương chính của ông Q là 5.600.000 

đồng/tháng, Công ty còn hỗ trợ và chi trả cho ông Q tiền xăng xe và đi 

lại là 24.400.000 đồng/tháng. ông Q và Công ty còn ký Biên bản thỏa 

thuận số 20/2018/BBTT ngày 02/5/2018 với nội dung: “Công ty trả cho 

ông Q một khoản tiền là 16.178.800 đồng/tháng”. Tại các bản kê sao 

ngân hàng thể hiện nội dung giao dịch số tiền 16.178.800 đồng/tháng là 

“Công ty PT thanh toán lương cán bộ nhân viên đợt 2” nên đây được 

xem là tiền lương và được xem xét để giải quyết bồi thường trong vụ 

việc. Hội đồng xét xử xác định mức lương một tháng của ông Q bao 

gồm 5.600.000 đồng theo Hợp đồng lao động và 16.178.800 đồng theo 

Biên bản thỏa thuận ngày 02/5/2018, tổng cộng là 21.778.800 đồng. 

Tòa án Phúc thẩm tuyên: Tuyên bố Công ty PT đã đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động và sa thải trái pháp luật với Ông Q. Công ty PT 

phải bồi thường cho Ông Q tổng số tiền 278.936.600 đồng trong đó có 

Tiền bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước 21 ngày là 17.591.000 

đồng. 
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Bản án số: 11/2019/LĐ-ST ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Tòa án 

nhân dân thị xã TU, tỉnh Bình Dương 

V/v tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

 

Nội dung vụ án: Ngày 01/8/2018, ông M (Nguyên đơn) vào làm việc 

tại Công ty Sh (Bị đơn) theo Hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng, 

chức vụ là công nhân, mức lương và phụ cấp một tháng là 14.260.000 

đồng. Ngày 09/04/2019 ông M nhận được Quyết định số 

31/2019/QDNV-SD ngày 09/4/2019 về việc chấm dứt hợp đồng lao 

động với lý do là ông M vi phạm nội quy. Ông M khởi kiện yêu cầu bồi 
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thường 108.364.000 đồng trong đó Buộc Công ty Sh bồi thường do vi 

phạm thời gian báo trước số tiền 14.260.000 đồng. Bị đơn cho rằng ông 

M thường xuyên nghỉ việc quá 06 ngày/tháng không xin phép, nghe 

điện thoại, bỏ vị trí trong giờ làm việc; gây mất trật tự trong công ty 

nên không đồng ý với yêu cầu của Nguyên đơn. 

Nhận định của Tòa án: Bị đơn cho rằng ông M vi phạm nội quy, 

không hoàn thành công việc nhưng biên bản xử lý kỷ luật do bị đơn 

giao nộp không có chữ ký của người lao động bị xử lý là ông M và đại 

diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động. 

Như vậy, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty 

Sh đối với ông M là không đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 123 

và Điều 126 Bộ luật lao động. 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Hủy Quyết định số 31/2019/QDNV-SD ngày 

09/4/2019 của Công ty Sh đối với ông M. 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông M đối với 

bị đơn Công ty Sh về việc: “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động”; 

Buộc Công ty Sh phải bồi thường cho ông M tổng số tiền là: 

94.056.000 đồng trong đó có bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước 

30 ngày với số tiền 13.740.000 đồng. 

Buộc Công ty Sh phải nộp tại Bảo hiểm xã hội thị xã TU, tỉnh Bình 

Dương số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 

cho ông M kể từ ngày 09/4/2019 đến ngày 31/7/2019 với số tiền là: 

5.094.000 đồng. 

 

Bản án số: 01 /2019/LĐ -ST ngày 29 tháng 7 năm 2019 Tòa án tỉnh 

Bắc Giang 

“V/v tranh chấp về đơn phương chấm dứt HĐLĐ, về bồi thường thiệt 

hại, về bảo hiểm xã hội” 

 

Nội dung vụ án: Ngày 01/8/2013 giữa Trường Mầm non Thu Hương 

(Nguyên đơn) và chị Ngụy Thị Thảo (Bị đơn) đã ký kết Hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn số 12-2013/HĐLĐ-HKH, sau khi ký hợp 

đồng chị Thảo đã làm việc tại Trường. Ngày 14/8/2017, chị Thảo có 

đơn xin nghỉ việc vì lý do tay đau nên xin nghỉ để đi khám. Ngày 

22/8/2017 chị Thảo làm đơn xin nghỉ tạm thời (tháng 8, tháng 9). Sau 

khi hết thời gian nghỉ việc tạm thời, theo đơn ngày 22/8/2017 chị Thảo 

không đi làm lại và cũng không có thông báo gì, chị Thảo xác nhận chị 

Thảo chính thức nghỉ việc tại trường từ ngày 27/9/2017 có gửi đơn và 

thông báo bằng điện thoại nhưng không có căn cứ chứng minh. Nguyên 

đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn bồi thường tiền đơn phương chấm dứt 

HĐLĐ 05 tháng lương theo thỏa thuận là 15.515.000 đồng; khoản tiền 

không báo trước (45 ngày) là: 5.370.000 đ và Hoàn trả chi phí đào tạo 

cho Trường mầm non Thu Hương tính từ ngày 01/8/2013 đến ngày 

25/8/2017 với số tiền là: 72.000.000 đồng. 

Nhận định của Tòa án: Theo đơn xin nghỉ việc tạm thời ngày 

22/8/2017 thì chị Thảo chỉ xin nghỉ tháng 8, tháng 9 năm 2017 tức chị 

Thảo phải đi làm trở lại vào ngày 01/10/2017. Tuy nhiên theo lời khai 

của nguyên đơn thì chị Thảo chính thức nghỉ việc từ 25/8/2017 và sau 
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khi hết thời hạn xin nghỉ tạm thời chị Thảo không đi làm, không thông 

báo gì. Phía chị Thảo xác nhận nghỉ làm chính thức kể từ ngày 

27/9/2017. Như vậy, chị Thảo đã không thực hiện nghĩa vụ báo trước 

45 ngày nên việc chị Thảo đơn phương chấm dứt đồng lao động là trái 

luật. 

Tòa án Sơ thẩm tuyên:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

- Buộc chị Ngụy Thị Thảo phải bồi thường cho Trường mầm non Thu 

Hương nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, số tiền là 

1.551.500đồng. 

- Buộc chị Ngụy Thị Thảo phải bồi thường cho Trường mầm non Thu 

Hương số tiền 5.370.000 đồng do vi phạm thời hạn báo trước là 45 

ngày,  

5 

Bản án số: 661/2019/LĐ-PT ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Tòa án 

TP. Hồ Chí Minh 

“V/v Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 

 

Nội dung vụ án: Năm 2006, bà Thanh T (Nguyên đơn) có ký HĐLĐ 

số 15/HĐLĐ/SIDC Co.,Ltd/2006 với Công ty TNHH M (Bị đơn) có 

thời hạn 03 năm, sau khi hết hạn hợp đồng, bà vẫn tiếp tục làm việc với 

với chức vụ Trưởng phòng kế toán – Nhân chính. Ngày 15/03/2018, bà 

Thanh T nhận được một thông báo của ông P – Giám đốc Công ty ký 

và đóng dấu về việc chấm dứt hợp đồng với lý do theo yêu cầu tái cơ 

cấu của Tổng Công ty. Ngày 01/06/2018, Công ty ra quyết định chấm 

dứt hợp đồng lao động số 43/QĐ-SIDC.2018 và liên hệ hẹn bà đến 

nhận quyết định trên. Bà Thanh T khởi kiện yêu cầu Công ty bồi 

thường 132.424.000 đồng trong đó có Tiền bồi thường vì vi phạm thời 

hạn báo trước 29 ngày: 236.000 x 29 = 6.844.000 đồng. 

Bản án sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà 

Đặng Thị Thanh H về việc yêu cầu Công ty TNHH M phải bồi thường 

vì vi phạm thời hạn báo trước 29 ngày: 236.000 x 29 = 6.844.000 đồng. 

Buộc Công ty M thanh toán cho Bà tổng cộng: 70.980.000 đồng. 

Nhận định của Tòa án Phúc thẩm: bà H cho công ty vi phạm 29 ngày 

không báo trước cho bà. Như nhận định của án sơ thẩm thì từ ngày 

14/3/2018 công ty đã thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với bà 

H, ngày 15/3/2018 bà H đã nhận được thông báo này, đến ngày 

01/6/2018 công ty mới ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 

43/QĐ-SIDC.2018. Xét thấy thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày ra 

quyết định là hơn 45 ngày và tiền lương bà H đã nhận đủ lương đến 

cuối tháng 5/2018 cho nên công ty không vi phạm thời gian báo trước 

như yêu cầu của nguyên đơn đòi bồi thường 29 ngày là 6.844.000đ. 

Bản án Phúc thẩm tuyên:  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Thanh H về việc: 

yêu cầu Công ty TNHH M phải bồi thường vì vi phạm thời hạn báo 

trước 29 ngày là 6.844.000 đồng. 
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Bản án số: 1008/2019/DS-ST ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Tòa án 

nhân dân Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

“V/v tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng” 
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Nội dung vụ án: Ngày 12/12/2016, Bà Kim T (Nguyên đơn) và Công 

ty Café E (Bị đơn) thỏa thuận thời hạn thử việc hai tháng, sau thời gian 

thử việc ngày 15/02/2017 các bên ký HĐLĐ chính thức số 2-E với thời 

hạn làm việc 01 năm, lương cơ bản là 8.250.000 đồng/tháng, chức vụ 

kế toán trưởng. Tuy nhiên lương thực tế lương bà Kim T nhận là 

19.000.000 đồng/tháng. Ngày 28/09/2017, Nguyên đơn và Giám đốc 

công ty có mâu thuẫn trong công việc nên đã ra Quyết định thôi việc, 

quyết định này đã ký nhưng chưa được đóng dấu. Nguyên đơn đã gửi 

đơn đến Phòng lao động – Thương binh xã hội quận Bình Thạnh để 

giải quyết tranh chấp, Ngày 22/03/2018 hai bên đã hòa giải và thống 

nhất Bị đơn bồi thường cho đơn 39.600.000 đồng, thời hạn thanh toán 

là 16/04/2018. Đến hạn thanh toán bị đơn không thực hiện vì lý do biên 

bản ghi sai ngày. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Bị đơn bồi thường 

61.875.000 đồng, trong đó có tiền vi phạm thời hạn báo trước là 

8.250.000 đồng. 

Nhận định của Toà án: Quyết định thôi việc do ông Phùng Mạnh Việt 

ký, là người đại diện theo pháp luật nên đúng thẩm quyền, việc chưa 

đóng dấu để hoàn thành về mặt hình thức là lỗi của Bị Đơn, Bị đơn cho 

rằng quyết định này không có hiệu lực, muốn Nguyên đơn tiếp tục làm 

việc nhưng trong quá trình xảy ra tranh chấp, Bị đơn không có một văn 

bản, tài liệu nào thể hiện đã hủy bỏ quyết định. Tại biên bản hòa giải 

ngày 22/03/2018, Bị đơn đồng ý bồi thường cho Nguyên đơn số tiền 

39.600.000 đồng, nội dung biên bản không thể hiện Bị đơn muốn 

Nguyên đơn quay lại làm việc và đã hủy bỏ Quyết định thôi việc. Do 

đó Hội đồng xét xử xác định Quyết định thôi việc dù chưa được đóng 

dấu nhưng Bị đơn đã ban hành và giao cho Nguyên đơn phát sinh hiệu 

lực pháp luật. Do đó Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động 

năm 2012 thì việc ban hành Quyết định 201720/QĐTV đã vi phạm thời 

hạn báo trước. 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Ngụy Kim 

T, buộc Công ty Café E phải trả cho bà Kim T số tiền 61.875.000 trong 

đó có 8.250.000 đồng tiền vi phạm thời hạn báo trước. 
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Bản án số: 08/2019/LĐ-PT ngày 23-5-2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai 

“V/v tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 

 

Nội dung vụ án: Ông Đ (Nguyên đơn) làm việc tại Công ty A (Bị đơn) 

bằng hình thức HĐLĐ không xác định thời hạn. vào ngày 13/4/2017 

ông Đ đến Phòng khám đa khoa Y tại huyện L để khám bệnh do bị 

viêm kết mạc mắt phải, mộng thịt nhưng do gấp nên không kịp làm đơn 

xin nghỉ làm cho Công ty A. Công ty A cho rằng ông A và 3 người 

khác trong tổ tự ý bỏ việc để đình công nên đã ra Quyết định số: 

06.05.17/QĐTV về việc cho ông Đ nghỉ việc kể từ ngày 13/5/2017 

không có lý do. Ông Đ khởi kiện yêu cầu Công ty A bồi thường 

125.600.000 đồng trong đó có Bồi thường 01 khoản tiền tương ứng với 

tiền lương trong những ngày Công ty A không báo trước 8.763.075 

đồng. 

56 - 67 



 

 

Bản án Sơ thẩm tuyên: Buộc Công ty A phải thanh toán cho ông Hà 

Duy Đ số tiền 133.658.976 đồng do đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động trái pháp luật. 

Công ty A kháng cáo toàn bộ bản án 

Nhận định của Tòa án Phúc thẩm: Ông A nghỉ việc đi khám mắt là 

thuộc trường hợp người lao động bị ốm, Công ty A xác định ông A 

nghỉ việc gây thiệt hại cho Công ty A nhưng không có căn cứ chứng 

minh. Công ty A chấm dứt hợp đồng lao động với ông Đ không thuộc 

các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động 2012 và 

trái quy định tại khoản 1 Điều 39 Bộ luật lao động 2012. Vì vậy, Công 

ty A đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đ là không 

có căn cứ pháp luật. 

Tòa án Phúc thẩm tuyên: Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Việt 

Nam) phải bồi thường cho ông Hà Duy Đ số tiền 133.111.270 đồng 

trong đó tiền vi phạm quy định về thời hạn báo trước khi đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động là 8.503.485 đồng.  

 

Bản án số: 01/2019/LĐ-ST ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Tòa án 

Đồng Phú – tỉnh Bình Phước 

“V/v Tranh chấp về hủy quyết định sa thải và bồi thường thiệt hại” 

 

Nội dung vụ án: Ngày 12/7/2018 anh T và Công ty TNHH sản xuất và 

xuất nhập khẩu P (gọi tắt là Công ty P) có ký hợp đồng lao động thử 

việc 02 tháng, vị trí làm việc là thủ kho, mức lương là 6.000.000 đồng. 

ngày 

09/10/2018 thì anh T nhận được quyết định xử lý sa thải người lao 

động không đề ngày tháng năm do chị N nhân viên công ty đưa. Quyết 

định sa thải do bà Nguyễn Thị Hồng T, phó giám đốc công ty ký nhưng 

không đề ngày tháng năm và cũng không có dấu mộc của công ty. Anh 

T gặp chị N để hỏi lý do thì chị N cho biết anh T không đáp ứng nhu 

cầu công việc. Ngày 14/10/2018, anh đến Công ty làm việc thì bảo vệ 

không cho vào làm nên anh T nghỉ việc luôn từ ngày 14/10/2018 cho 

đến nay. Ngày 14/11/2018, đại diện công ty P là anh Hoàng Bá D có 

mời anh T đến làm 

việc, thương thảo mời anh tiếp tục làm việc với vị trí thủ kho nhưng 

anh T không đồng ý. Anh T khởi kiện yêu cầu Công ty P bồi thường 

95.500.000 đồng trong đó có 7.000.000 đồng do vi phạm thời hạn báo 

trước. Công ty P cho biết quyết định trên không phải do công ty ban 

hành, không có dấu mộc của Công ty mà là do chị Hồng T tự lập và ký 

vào để đưa cho anh T. 

Nhận định của Tòa án: Quyết định sa thải đối với người lao động do 

anh T cung cấp không phải do Công ty P ban hành, không có ngày 

tháng năm nên không có giá trị về mặt pháp lý. Tại thời điểm nhận 

quyết định và tại phiên tòa, anh T thừa nhận là biết rõ quyết định nói 

trên không có giá trị pháp lý đối với anh nhưng anh T không có ý kiến 

với Giám đốc công ty về việc bị sa thải nói trên để được giải quyết mà 

tự ý nghỉ việc tại Công ty. Khẳng định đây không phải là một quyết 

định sa thải do Công ty P ban hành mà là một tờ giấy có chữ do một cá 

nhân nào đó tự đánh máy và ký tên, Việc anh Tcăn cứ vào tờ giấy này 

68 - 74 



 

 

để nghỉ việc được xác định là tự ý nghỉ việc. 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh 

Nguyễn Ngọc T về việc yêu cầu hủy quyết định sa thải; Không chấp 

nhận yêu cầu của anh Nguyễn Ngọc T về việc buộc công ty phải bồi 

thường 95.500.000 đồng. 
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Bản án số: 360/2019/ LĐ – PT ngày: 24 tháng 04 năm 2019 của Tòa 

án TP. Hồ Chí Minh 

 “V/v Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 

 

Nội dung vụ án: Ngày 07/3/2014, ông Đào Đức N (Nguyên đơn) vào 

làm việc tại Công ty TNHH điện máy H (Bị đơn), mức lương thỏa 

thuận là 9.000.000 đồng, công việc tại Công ty là nhân viên bán hàng, 

hai bên không ký hợp đồng.  Ngày 1/8/2015 Công ty ký hợp đồng lao 

động với ông N thời hạn 2 tháng, tháng 12/2016 Giám đốc Công ty là 

ông Vũ Quốc T yêu cầu ông N nghỉ việc mà không đưa ra bất cứ lý do 

gì, không báo trước và không ra quyết định cho nghỉ việc. Ông T khởi 

kiện yêu cầu bồi thường 255.000.000 đồng trong đó có vi phạm quy 

định về thời hạn báo trước số tiền là 9.000.000/26x45= 12.115.384 

đồng, làm tròn 12.000.000 đồng, Bên Bị đơn không nhận ông N là nhân 

viên của Công ty, không lưu giữ HĐLĐ, không thừa nhận các chữ ký, 

con dấu, bảng lương có liên quan tới HĐLĐ với ông N. 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Tuyên bố Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện 

máy Hchấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với ông Đào Đức N; 

Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện máy Hcó trách nhiệm bồi 

thường cho ông Đào Đức N như sau: 

- Lương những ngày không làm việc 81.000.000 đồng; 

- 30 ngày do vi phạm nghĩa vụ báo trước là 9.000.000 đồng. 

- Bồi thường 02 tháng tiền lương: 18.000.000 đồng. 

Nhận định của Tòa án Phúc Thẩm: Theo quy định tại khoản 2 Điều 

38 Bộ luật Lao động: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước: 

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

Hợp đồng lao động ngày 01/8/2015 là là hợp đồng lao động xác định 

thời 

hạn, nên theo quy định trên, thời hạn báo trước là 30 ngày, cấp sơ thẩm 

xác định là đúng quy định. 

Bản án Phúc thẩm tuyên: Giữ nguyên bản án Sơ thẩm 

75 - 83 
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Bản án số: 22/2018/LĐ-PT ngày 14/11/2018 Tòa án Tỉnh Bình 

Dương 

“V/v tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 

 

Nội dung vụ án: Bà C (Nguyên đơn) bắt đầu thử việc tại Công ty S (Bị 

đơn) từ ngày 04/4/2011 với thời gian thử việc 2 tháng, mức lương 

38.500.000 đồng, công việc làm giám đốc hành chính nhân sự. Hết thời 

gian thử việc, hai bên ký HĐLĐ có thời hạn từ tháng 6 năm 2011 đến 

tháng 4 năm 2013, chức vụ giám đốc hành chính nhân sự, mức lương 

38.000.000 đồng; Hết thời hạn hợp đồng, hai bên ký HĐLĐ không xác 

định thời hạn. Từ ngày 01/01/2016, bà C được tăng lương lên 

84 - 97 



 

 

61.605.739 đồng và phụ cấp chức vụ 3.000.000 đồng; tổng cộng 

64.605.739 đồng. Ngày 10/11/2016, Công ty ban hành Quyết định số 

99-2016/QĐNS-TOA về chấm dứt hợp đồng lao động với bà C với lý 

do thay đổi cơ cấu tổ chức. Bà C khởi kiện yêu cầu bồi thường 

1.504.564.000 đồng trong đó có bồi thường do vi phạm thời gian báo 

trước 45 ngày là 111.817.625 đồng. 

Bản án Sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện 

của Nguyên đơn.  

Nhận định của Tòa án Phúc thẩm: Xem xét quá trình Công ty cho bà 

C nghỉ việc thấy rằng, sau khi có quyết định thay đổi cơ cấu (ngày 

26/10/2016), Công ty chỉ trao đổi với đại diện công đoàn cơ sở, Công 

ty chưa thỏa thuận hoặc hỏi ý kiến của bà C để biết ý kiến của bà C có 

đồng ý làm công việc khác với vị trí thấp hơn hay không mà đã cho 

rằng không thể sắp xếp vị trí thấp hơn cho bà C do bà C là lao động có 

trình độ, kinh nghiệm và ngay sau đó đã ra quyết định chấm dứt hợp 

đồng lao động với bà C là Công ty chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của 

người sử dụng lao động, vi phạm Điều 44 Bộ  12 luật Lao động. Ngoài 

ra, khi cho bà C nghỉ việc, Công ty cũng không thực hiện thủ tục thông 

báo cho bà C biết trước ít nhất 45 ngày về thời điểm chấm dứt hợp 

đồng lao động là Công ty vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38 

của Bộ luật Lao động. 

Tòa án Phúc thẩm tuyên: Buộc Công ty TNHH S bồi thường cho bà 

C 1.453.629.126 đồng, bồi thường do vi phạm thời gian báo trước là 

90.448.034 đồng 
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Bản án số: 273/2018/LĐ-ST ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Tòa án 

Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh 

“V/v tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 

 

Nội dung vụ án: Ngày 02 tháng 01 năm 2016 ông Phạm Hoàng T 

(Nguyên đơn) và Công ty O (Bị đơn) xác lập quan hệ lao động theo 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và Phụ lục hợp đồng lao 

động. Đến ngày 16/11/2016 Công ty ban hành Quyết định số 42 về việc 

chấm dứt Hợp đồng lao động với ông T kể từ ngày 17/11/2016, lý do 

chấm dứt hợp đồng là “nhu cầu, đặc điểm và tiến độ của dự án mà 

Công ty đang thực hiện”; ngày 11/4/2016 ông T nộp Đơn khởi kiện, 

yêu cầu Công ty O hủy Quyết định số 42 và bồi thường số tiền là 

504.312.000 đồng, trong đó có tiền vi phạm số ngày báo trước là 

27.000.000 đồng. 

Nhận định của Tòa án: Hành vi ban hành Quyết định số 42 ngày 

16/11/2016 của Công ty O về việc chấm dứt hợp đồng lao động số 

008/GH/HĐLĐ/OPS ký ngày 02/01/2016 và Phụ lục hợp đồng lao 

động về tiền trợ cấp ký ngày 02/01/2016 đối với ông T là hành vi đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của 

Điều 41 Bộ luật lao động năm 2012. Công ty O đã không thông báo 

trước 45 ngày cho ông T mà chấm dứt hợp đồng lao động với ông T 

sau một ngày (ngày 17/11/2016) kể từ ngày ban hành quyết định chấm 

dứt hợp đồng lao động (ngày 16/11/2016) là vi phạm về thời hạn báo 

trước theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 
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2012. 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Hủy Quyết định số 42/QĐTV/OPS, buộc công 

ty O trả tổng cộng 424.340.000 đồng trong đó có số tiền 25.980.000 

đồng tương ứng với tiền lương 45 ngày vi phạm thời gian không báo 

trước do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 
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Bản án số: 12/2018/LĐ-ST ngày 25/05/2018 của Tòa án Thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

“V/v tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 

 

Nội dung vụ án: Ông Trương Văn T (Nguyên đơn) trình bày vào làm 

việc tại Công ty E V (Bị đơn) từ ngày 12/5/2017, đến ngày 01/7/2017 

nguyên đơn ký hợp đồng lao động với Công ty thời hạn là 01 năm, 

công việc là công nhân, mức lương là 4.250.000 đồng/tháng; ngày 

01/8/2017, Công ty ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức lương của 

nguyên đơn là 4.314.000 đồng/tháng. Ngày 22/01/2018, Giám đốc 

Công ty ra Quyết định số #N/A/2018-QĐNV sa thải đối với nguyên 

đơn kể từ ngày 23/01/2018, Lý do Công ty cho ông T thôi việc vì “tái 

phạm nhiều ngày ủi không đạt năng suất trong thời hạn nâng lương”. 

Tòa án đã tống đạt nhiều lần các văn bản tố tụng nhưng Bị đơn không 

có ý kiến gì, cũng không cung cấp cho Tòa án các tài liệu, chứng cứ 

trong vụ án. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Bị đơn hủy quyết định thôi 

việc và bồi thường số tiền là 30.861.700 đồng, trong đó có 4.977.700 

đồng tiền vi phạm thời hạn báo trước. 

Nhận định của Tòa án: Bị đơn không cung cấp cho Tòa án hồ sơ về 

việc xử lý kỷ luật lao động đối với ông Trương Văn T, không chứng 

minh ông T thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Bộ 

luật Lao động, không cung cấp bản mô tả công việc để xác định ông T 

làm việc không đạt 

kết quả. Như vậy, ngày 22/01/2018 Công ty ban hành Quyết định số 

#N/A/2018-QĐNV cho thôi việc đối với ông Trương Văn T kể từ ngày 

23/01/2018 là trái pháp luật, không đúng trình tự, thủ tục, vi phạm thời 

hạn báo trước quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Bộ luật Lao động. 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Hủy Quyết định số #N/A/2018-QĐNV ngày 

22/01/2018 của Công ty TNHH E V về việc sa thải đối với ông Trương 

Văn T. Buộc Công ty TNHH E V bồi thường cho ông Trương Văn T 

tổng số tiền là 30.861.700 đồng trong đó có Bồi thường tiền lương do 

vi phạm thời hạn báo trước: (4.314.000 đồng: 26 ngày) x 30 ngày = 

4.977.700 đồng. 

112 - 117 
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Bản án số: 01/2018/LĐPT ngày 31/01/2018 của Tòa án tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu 

“V/v yêu cầu bồi thường do đơn phương chấm dứt HĐLĐ” 

 

Nội dung vụ án: Ngày 08/6/2012 ông T (Nguyên đơn) ký HĐLĐ với 

Công ty TNHH D (viết tắt là Công ty D) từ ngày 08/6/2012 đến ngày 

01/4/2015 với chức danh Phó giám đốc bộ phận an ninh và giám sát. 

Ngày 01/4/2015, Công ty D và ông T ký tiếp HĐLĐ với nội dung công 

việc không có gì thay đổi, mức lương cơ bản là 11.500USD/tháng, 

HĐLĐ này có hiệu lực từ ngày 02/4/2015 đến ngày 01/4/2016. Ngày 

118 - 129 



 

 

06/4/2016, Công ty D và ông T ký sửa đổi HĐLĐ kéo dài thời hạn của 

hợp đồng ngày 01/4/2015 từ ngày 02/4/2016 đến ngày 01/4/2018. Công 

ty D ban hành thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với ông T vào ngày 

04/01/2016 (nhưng ông T không ký) đồng thời ban hành văn bản chấm 

dứt hợp đồng lao động với lý do ông T đã có hành vi vi phạm bí mật 

trong hoạt động kinh doanh. Ông T khởi kiện yêu cầu Công ty D bồi 

thường 309.000 USD trong đó có Bồi thường do vi phạm thời hạn báo 

trước là 11.500USD. 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T đối 

với Công ty D về việc: “Tranh chấp do đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động”. Hủy quyết định chấm dứt HĐLĐ theo văn bản “chấm dứt 

hợp đồng lao động” ngày 04/01/2016 của Công ty D đối với ông T. - 
Chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường của ông T, buộc Công ty D 

phải trả cho ông T 1.797.803.040 đồng. Không chấp nhận 01 tháng tiền 

lương do vi phạm nghĩa vụ báo trước là 11.500USD. 

Nhận định của Tòa án Phúc thẩm: Theo sử thỏa thuận trong Hợp 

đồng tại Điều 7b thỏa thuận đối với người sử dụng lao động là Công ty 

D có quyền đơn phương chấm dứt việc làm của người lao động bằng 

cách thanh toán cho người lao động 30 ngày tiền lương cơ bản…,còn 

tại Điều 7d thỏa thuận đối với người lao động là người lao động có thể 

chấm dứt việc làm bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty 

D trước 30 ngày 

trở lên, đây là thỏa thuận phù hợp với các quy định pháp luật, phù hợp 

với công việc mang tính chất đặc thù về “Hoạt động xổ số, cá cược và 

đánh bạc”. 

Tòa án Phúc thẩm tuyên:  

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T đối với Công ty 

TNHH D về việc “Tranh chấp do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động”. 

- Công nhận tính hợp pháp của văn bản “Chấm dứt hợp đồng lao động” 

Công ty TNHH D đối với hợp đồng lao động mà ông T và Công ty 

TNHH D đã ký kết vào ngày 01/4/2015. 

- Ghi nhận sự tự nguyện của Công ty TNHH D, Công ty TNHH D có 

trách nhiệm thanh toán cho ông T 1.797.803.040đ. 
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Bản án số: 39/2018/LĐ-PT ngày 12/01/2018 của Tòa án TP Hồ Chí 

Minh 

“V/v tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động” 

 

Nội dung vụ án: ngày 07/9/2016, nhà Trang Thị Xuân T (Nguyên đơn) 

nhận lời mời thử việc 01 tháng tại Công ty E (Bị đơn). Cùng ngày, 

Tổng giám đốc Công ty E ban hành Quyết định 047 – 2016/QĐBN – 

EZ, bổ nhiệm bà Trang Thị Xuân T giữ chức vụ Admin Supervisor. Hết 

thời gian thử việc, bà T vẫn tiếp tục đi làm thêm 03 tháng nhưng Công 

ty E không ký hợp đồng. Ngày 31/01/2017 Công ty ra Quyết định số 

002-2017/QĐTV-EZ với nội dung buộc bà thôi việc mà không có lý 

do.  Phí Bị đơn cho rằng Trước ngày 07/11/2016, Công ty đã họp đánh 

giá quá trình thử việc của bà 

130 - 140 



 

 

T, xác định bà T không đạt yêu cầu Công ty đề ra. Sau khi được thông 

báo về việc thử việc không đạt và yêu cầu bà T nghỉ việc nhưng không 

có căn cứ chứng minh. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Bị đơn bồi 

thường 93.000.000 đồng, trong đó có Bồi thường do vi phạm thời hạn 

báo trước 45 ngày số tiền 18.000.000 đồng; 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Buộc Công ty E bồi thường cho Bà T Tổng 

cộng 41.092.615 đồng, trong đó có bồi thường tiền lương do không báo 

trước 30 ngày là 4.340.769 đồng. Buộc Công ty E nhận bà T trở lại làm 

việc.  

Bà T kháng cáo yêu cầu áp dụng mức lương là 12.000.000 đồng/tháng 

để làm căn cứ buộc Công ty thực hiện nghĩa vụ khi đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

Nhận định của Tòa án Phúc Thẩm: Công ty khai kết thúc thời hạn 

thử việc theo thỏa thuận, Công ty có họp đánh giá năng lực làm việc 

của bà T không đạt nên không tiến hành ký hợp đồng lao động với bà T 

theo quy định tại Điều 29 Bộ luật lao động năm 2012 nhưng Công ty 

không chứng minh được lời khai này. Thực tế, kết thúc thời hạn thử 

việc, bà T vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty, Từ đó có cơ sở xác định 

hợp đồng thử việc của bà T chuyển thành hợp đồng lao động xác định 

thời hạn với thời han 12 tháng. Công ty ban hành quyết định cho bà T 

thôi việc không đúng quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động 

năm 2012 là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

Trước khi ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty cũng 

không thông báo cho bà T biết trước là vi phạm thời hạn báo trước theo 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012. 

Tòa án Phúc thẩm tuyên: Hủy Quyết định 002 – 2017/QĐBN – EZ 

ngày 31/01/2017 của Tổng giám đốc Công ty E cho bà T giữ chức vụ 

Admin Supervisor thôi việc kể từ ngày 31/01/2017; 

Buộc Công ty Cổ phần E thanh toán cho bà Trang Thị Xuân T tiền 

lương của những ngày không được làm việc là 93.230.769 đồng trong 

đó có bồi thường tiền lương do vi phạm thời hạn báo trước 30 ngày là 

13.846.153 đồng. 
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Bản án số 06/2017/LĐ-ST ngày 08 tháng 09 năm 2017 của Tòa án 

TP Đ – tỉnh Lâm Đồng 

“V/v tranh chấp bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động trái pháp luật” 

 

Nội dung vụ án:  Ngày 07/6/2016, bà A1 (Bị đơn) ký hợp đồng 

lao động có xác định thời hạn từ 07/6/2016 đến 07/6/2018 với 

Công ty Đ A (Nguyên đơn). Vào ngày 11/3/2017, bà A1 đã tự ý 

bỏ việc không có lý do. Công ty D A đã gửi giấy mời nhiều lần 

yêu cầu Bà A1 đến làm việc nhưng bà A1 không hợp tác. Công ty 

D A khởi kiện yêu cầu bà A1 bồi thường: Thời hạn báo trước: 

3.553.000/26x 30 = 4.099.615.đ; Bồi thường hợp đồng ½ tháng 

lương = 1.776.500đ; Bồi thường theo cam kết: 3.100.000đ, Tổng 

cộng: 8.976.115 đồng. 

141 - 145 



 

 

Nhận định của Tòa án: Bà A1 và Công ty Đ A có giao kết HĐLĐ 

với thời hạn 12 tháng, bà A1. Do bà A1 đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật nên buộc là A1 phải bồi thường 

cho công ty ½ tháng lương là 1.776.500đ và bồi thường do vi 

phạm thời hạn báo trước là 4.099.615.đ (theo hợp đồng lao động 

và phụ lục hợp đồng lao động) là đúng theo quy định tại khoản 1 

Điều 43 Bộ Luật Lao Động. Bà A1 không được Công ty đào tạo 

nghề theo quy định của Chính phủ. Hơn nữa, Công ty TNHH Đ A 

tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, 

nguyên đơn không xuất trình được các chứng từ hợp lệ chứng 

minh quyền được phép tổ chức hoạt động đào tạo hợp pháp, quy 

trình đào tạo, các chi phí đào tạo cũng như các tài liệu của khóa 

đào tạo để chứng minh khả năng cung cấp kỹ năng nghề cho 

người lao động trong thời gian đào tạo. Do vậy, Công ty TNHH Đ 

A yêu cầu bà A1 phải bồi thường số tiền 3.100.000đ chi phí 

hướng dẫn công việc là không có căn cứ chấp nhận. 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Buộc bà Phạm Phương A1  có trách nhiệm 

bồi thường cho Công ty TNHH Đ A số tiền ½ tháng lương là 

1.776.500đ  và bồi thường do vi phạm thời gian báo trước là 

4.099.615đ. Tổng cộng là 5.876.115đ; Bác yêu cầu của Công ty 

TNHH Đ A về việc yêu cầu bà  Phạm Phương A1 bồi thường tiền 

học việc theo cam kết là 3.100.000đ. 
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Bản án 808/2017/LĐ-PT ngày 07/09/2017 của Tòa án TP Hồ Chí 

Minh 

“V/v đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 

 

Nội dung vụ án: Ông A (Nguyên đơn) vào làm việc cho Công ty B (Bị 

đơn) từ ngày 01/3/2014, ký hợp đồng lao động số 02-TD ngày 

01/3/2014 – hợp đồng không xác định thời hạn với mức lương 

15.000.000 đồng. Ông A nhận quyết định số 01/2015/QĐTV- TD ngày 

20/3/2015 về việc cho ông A nghỉ việc nhưng không có lý do. Ông A 

khởi kiện yêu cầu bồi thường 444.500.000 đồng, trong đó có bồi 

thường khoản tiền tương ứng với tiền lương vi phạm thời gian báo 

trước 39 ngày là 19.500.000 đồng. Công ty  B không đồng ý vì HĐLĐ 

trên không phải do Giam đốc Công ty ký mặc dù chữ ký và con dấu là 

của bà U (diện diện theo pháp luật của Công ty). 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Buộc Công ty B bồi thường cho Ông A tổng 

cộng: 444.500.000 đồng, trong đó có Bồi thường do vi phạm thời hạn 

báo trước là 39 ngày x (15.000.000 đồng/30 ngày) = 19.500.000 đồng. 

Bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án. 

Nhận định của Tòa án Phúc thẩm: Công ty thừa nhận chữ ký và con 

dấu ký trên HĐLĐ là của Công ty nhưng cho rằng Ông A đã lấy các 

mẫu giấy trắng có sẵn chữ ký và đóng dấu của Công ty để tự lập HĐLĐ 

không xác định thời hạn. Xét thấy: Việc bà U ký và đóng dấu sẵn trên 

tờ giấy chưa có nội dung là việc nội bộ của công ty, là lỗi trong việc 

quản lý, điều hành công ty. Công ty là người sử dụng lao động, là 

146 - 152 



 

 

người lập hợp đồng lao động, ngoài hợp đồng lao động ký ngày 

01/3/2014 thì công ty cũng không có ký bất kỳ hợp đồng lao động nào 

khác với ông A, do vậy hợp đồng lao động 01/03/2014 là được xem xét 

làm căn cứ để tính những quyền lợi cho ông A, thời gian làm việc của 

ông A là 01/3/2014, là loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

Công ty cho rằng ông A không hoàn thành các công việc nhưng lại 

không có căn cứ chứng minh, như vậy việc công ty cho ông A thôi việc 

không thuộc trường hợp người sử dụng lao động được quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ 

Luật lao động năm 2012. 

Tòa án Phúc thẩm tuyên: Giữ nguyên bản án Sơ thẩm: Công ty B bồi 

thường cho Ông A số tiền là 444.500.000 đồng, trong đó có Bồi thường 

do vi phạm thời hạn báo trước là 39 ngày x (15.000.000 đồng/30 ngày) 

= 19.500.000 đồng.  
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Bản án số: 49/2017/LĐ-ST ngày 26/7/2017 của Tòa án Quận Tân 

Bình – TP Hồ Chí Minh 

“V/v tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 

 

Nội dung vụ án: Ngày 28/11/2016 Bà V (Nguyên đơn) ký hợp đồng 

lao động xác định thời hạn 1 năm (thời hạn từ ngày 25/9/2016 đến 

25/9/2017) với Công ty DEK (Bị đơn), lương là 500 USD/tháng và 30 

USD/tháng phụ cấp tiền ăn. Ngày 12/12/2016 bà V làm đơn xin nghỉ 

việc, trong đơn xin nghỉ việc bà V báo trước ngày nghỉ là ngày 

14/01/2017. Nhưng đến ngày 14/12/2017 Công ty đã ra quyết định cho 

bà V thôi việc vì lý do bà V không trung thực và làm ảnh hưởng đến 

môi trường làm việc của công ty. Bà V khởi kiện yêu cầu Công ty DEK 

37.416.000 đồng trong đó có 12.472.000đ do vi phạm thời hạn báo 

trước (từ ngày 15/12/2016 đến ngày 14/01/2017). 

Nhận định của Tòa án: bà V đã thực hiện đúng việc báo trước đối với 

Công ty nên ngày 14/12/2016 Công ty có Quyết định cho bà V thôi 

việc là vi phạm thời hạn báo trước. Do đó, Công ty phải trả lương từ 

ngày 15/12/2016 đến ngày 14/01/2017 cho bà V do vi phạm thời hạn 

báo trước. Hội đồng xét xử xác định mức lương Công ty phải trả cho bà 

V là 530 USD/tháng Tiền lương từ ngày 15/12/2016 đến ngày 

14/01/2017 là 1 tháng x 530 USD (tỷ giá 23.105VNĐ/1 USD) = 

12.245.650 đồng. 

Bản án Sơ thẩm tuyên: Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn D E K 

phải thanh toán cho bà Huỳnh Thị Thanh V 12.245.650đ do vi phạm 

thời hạn báo trước; Đình chỉ các yêu cầu còn lại do Bà V tự nguyện rút 

yêu cầu khởi kiện. 

153 - 160 
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Bản án số: 620/2017/LĐ-PT ngày 13 tháng 7 năm 2017 

“V/v Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 

 

Nội dung vụ án: Bà H (Nguyên đơn) vào làm việc tại Công ty M từ 

ngày 08/12/2012 đến ngày 05/01/2013 thì ký HĐLĐ chính thức với 

thời hạn là 12 tháng, mức lương khởi điểm là 2.642.000 đồng cùng phụ 

cấp 600.000 đồng. Công ty cho rằng bà H có lỗi trong việc làm sai 

hàng nên ngày 30/01/2013 Công ty đã ra quyết định số 

161 - 169 



 

 

04/01/QĐBTV/2013 buộc bà H nghỉ việc từ ngày 01/02/2013. Bà H 

khởi kiện yêu cầu Công ty M bồi thường tổng số tiền là 278.328.000 

đồng. Bồi thường 01 tháng tiền lương do vi phạm thời hạn báo trước: 

3.750.000 đồng.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Buộc Công ty M bồi thường cho bà M tổng số 

tiền là: 40.316.920 đồng; không chấp nhận yêu cầu bồi thường 

195.483.080 đồng bao gồm 01 tháng lương vi phạm thời hạn báo trước. 

Bà H kháng cáo yêu cầu áp dụng mức lương 3.750.000 đồng là mức 

lương tối thiểu vùng để tính bồi thường. 

Nhận định của Tòa án: Tại phiên tòa các đương sự đều xác định giữa 

Công ty và bà H đã ký kết hợp đồng lao động với thời hạn là 12 tháng, 

ngày 01/02/2013 bà H bị Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật.  

Tòa án Phúc thẩm tuyên: Giữ nguyên Bản án Sơ thẩm, buộc Công ty 

M bồi thường cho bà M tổng số tiền là: 40.316.920 đồng; không chấp 

nhận yêu cầu bồi thường 195.483.080 đồng bao gồm 01 tháng lương vi 

phạm thời hạn báo trước. 
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Bản án số 03/2017/LĐ-PT ngày 10/07/2017 của Tòa án thành 

phố Đ – Tỉnh Lâm Đồng  

“V/v Tranh chấp bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt 

hợp đồng trái pháp luật” 

 

Nội dung vụ án: Ngày 15/8/2016, bà 1 (Bị đơn) ký hợp đồng lao 

động xác định thời hạn với Công ty Đ A (Nguyên đơn) có thời 

hạn 24 tháng từ ngày 15/8/2016 đến ngày 15/8/2018 với mức 

lương là 3.317.000 đồng. Ngày 29/11/2016 bà 1 đã tự ý bỏ việc 

không có lý do nên bên Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn bồi 

thường 7.957.372 đồng trong đó có 3.827.307 đồng là bồi thường 

vi phạm thời hạn báo trước. 

Nhận định của Tòa ản: Do bà 1 đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động trái pháp luật nên buộc là 1 phải bồi thường cho công ty 

½ tháng lương theo hợp đồng lao động là 1.568.500đ là đúng theo 

quy định tại khoản 1 Điều 43 Bộ Luật Lao Động. Đối với yêu cầu 

bồi thường vi phạm thời hạn báo trước số tiền 3.827.307đ của 

nguyên đơn thì thấy do Công ty trả lương cho bà 1 thấp hơn mức 

lương trong hợp đồng, cộng cả số tiền tăng ca cũng không bằng 

số tiền đã ký trong hợp đồng. Vì vậy căn cứ điểm b, khoản 1 và 

điểm a khoản 2 Điều 37 Bộ luật Lao Động buộc bà 1 bồi thường 

cho công ty một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người 

lao động trong 3 ngày không báo trước là 382.730 đồng. 

Tòa án Sơ thẩm tuyên: Buộc bà Lê Thị Lệ 1 có trách nhiệm bồi 

thường cho Công ty TNHH Đ A số tiền bồi thường ½ tháng lương 

là 1.568.500đ và bồi thường do vi phạm thời gian báo trước là 

382.730đ và tiền bảo hiểm y tế tháng 12/2016 là 149.265 đ. Tổng 

cộng là 2.100.495 đồng. 

170 - 174 
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Bản án số: 824/2017/LĐ-ST ngày 06/7/2017 của Tòa án TP. Hồ Chí 

Minh 

“V/v Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 

 

Nội dung vụ án: Ông Lee C (Nguyên đơn) và Ông Han K là bạn bè, 

ông Han K là đại diện theo pháp luật của Công ty D (Bị đơn). Do có 

quen biết nên ông Lee C đã nhờ ông Han K xin và gia hạn giấy phép 

lao động, hai bên không ký hợp đồng lao động mà chỉ trao đổi qua 

mail. Vào ngày 26/7/2015 ông Lee C nhận được cuộc gọi của ông Han 

K nói ông đừng đến Công ty làm việc. Nhưng ông Lee vẫn đến Công 

ty, Công ty D không cho ông Lee vào làm việc. Ông Lee khởi kiện yêu 

cầu Công ty D phải trả cho ông Lee tổng cộng số tiền là 3.430.180.000 

đồng, trong đó có Bồi thường tiền lương do vi phạm nghĩa vụ báo trước 

45 ngày việc chấm dứt HĐLĐ: 231.075.000 đồng. Phía Bị đơn cho 

rằng Nguyên đơn không phải là nhân viên của Công ty do không tồn tại 

HĐLĐ. 

Nhận định của Tòa án: Phía nguyên đơn không có một tài liệu, chứng 

cứ gì để chứng minh rằng giữa hai bên đã có quan hệ lao động và quan 

hệ lao động này đã được phía bị đơn ra quyết định chấm dứt hợp đồng 

lao động với phía nguyên đơn. Các tài liệu mà bị đơn xuất trình như hồ 

sơ bảng trả lương của Công ty, người chuyển tiền không có địa chỉ, 

không có chứng minh thư, không năm sinh, thậm trí nội dung chuyển 

tiền cũng không ghi nội dung là trả tiền lương. Cho nên tất cả các yêu 

cầu của nguyên đơn đều không có căn cứ pháp lý bị đơn hoàn toàn 

không có tên nguyên đơn là người lao động.  

Bản án Sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên 

đơn ông Lee C đối với bị đơn Công ty D về việc nguyên đơn cho rằng 

bị đơn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và 

các yêu cầu bồi thường. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 06/2020/LĐ-PT 

Ngày 03 – 6 – 2020  

“V/v: Tranh chấp hợp đồng lao động” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Duy Tuấn 

Các Thẩm phán: Ông Văn Công Dần, bà Trần Thị Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Linh Chi - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắktham gia phiên tòa: Ông Đào 

Anh Thái - Kiểm sát viên.  

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số: 04/2019/TLPT-LĐ ngày 20 tháng 

12 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng lao động”. 

Do bản án lao động sơ thẩm số: 04/2019/LĐ-ST ngày 29/10/2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 04/2020/QĐ-PT ngày 

20 tháng 2 năm 2020, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Ngô Thị Kim H, có mặt. 

Địa chỉ: 169/13/6 N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Bị đơn: Đài truyền thanh – Truyền hình thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Trương Đình D – C/v: Phó 

trưởng Đài, có mặt. 

Địa chỉ trụ sở: 53 X, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nhân dân thành phố B. 

Người đại diện tham gia tố tụng theo ủy quyền: Ông Hồ Trung K; C/v: Phó 

trưởng phòng nội vụ, vắng mặt. 

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Ngô Thị Kim H  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa sơ thẩm nguyên 

đơn, bà Ngô Thị Kim H trình bày:  

 Đầu năm 2011 tôi được nhận vào làm việc ở bộ phận phóng viên phát thanh, 

làm việc không lương, hưởng nhuận bút theo sản phẩm, đến ngày 01/01/2013 

được Đài truyền thanh – Truyền hình thành phố B (Đài thành phố) ký hợp đồng 

lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn. Ngày 29/5/2015, tôi xin nghỉ sinh theo 

chế độ và được trưởng Đài đồng ý. Khoảng 20 ngày sau khi sinh thì bà Trương 

Thị Ánh H1 – Kế toán Đài gọi điện thoại thông báo mang HĐLĐ của tôi và quyết 

định nâng lương số 3122 ngày 10/6/2015, sau đó lấy luôn không trả lại cho tôi. 

Sau này tôi có đòi thì bà H1 nói là do HĐLĐ có vấn đề, tôi bị đuổi việc nên không 

trả lại. Hết thời gian nghỉ sinh, tôi được bà H1 gọi lên hướng dẫn viết đơn xin nghỉ 

không lương tháng 4/2016. Hết tháng 4/2016, tôi lên gặp Trưởng đài là ông Lưu 

Anh T xin đi làm việc lại, ông T nói là HĐLĐ ký sai, Phòng nội vụ và phòng Tài 

chính không có tiền trả lương, Đài không còn cần người nữa, tôi bị đuổi việc. Tôi 

có viết đơn trình bày nguyện vọng tiếp tục được làm việc vì tôi được ký HĐLĐ 

không xác định thời hạn, quá trình công tác tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được 

giao, không sai phạm trong mọi việc nhưng ông T nhận đơn mà không đưa ra cơ 

quan để làm việc, không chấp nhận cho tôi đi làm lại, tôi đề nghị đưa quyết định 

thôi việc cho tôi nhưng ông T không đưa. Không đồng ý với việc bị cho thôi việc 

bằng miệng khi đang nuôi con nhỏ, tôi đã nhiều lần viết đơn gửi các Ban ngành 

liên quan nhưng không được giải quyết dứt điểm cho tôi. Sau khi bị cho thôi việc 

1 năm, đến tháng 5/2017 tôi được gọi điện thoại đi làm lại với lý do đang nuôi 

con nhỏ được hưởng lương (không được hưởng nhuận bút, không được đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản phụ cấp khác). Tôi 

vẫn tiếp tục đi làm và khiếu nại, cầu cứu các cơ quan chức năng để giải quyết 

trường hợp của tôi. Tháng 3/2018 bà H1 mới đóng bảo hiểm cho tôi. 

Ngày 24/12/2018, tôi được Đài thành phố mời họp để thanh lý HĐLĐ từ 

ngày 01/01/2019, tôi không đồng ý vì Đài thành phố đưa ra các lý do HĐLĐ ký 

không đúng thẩm quyền và thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) 

thành phố B, lý do này là trái với Luật Viên chức và Luật lao động hiện hành. 

Ngày 02/01/2019 tôi được Đài thành phố gọi lên giao nhận biên bản thanh lý hợp 

đồng từ ngày 01/01/2019 tôi không được đi làm tại Đài thành phố nữa. 

Vì vậy tôi khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết: 

- Buộc Đài truyền thanh - truyền hình thành phố B phải nhận người lao 

động trở lại làm việc theo quy định tại HĐLĐ làm việc không xác định thời hạn 

số 15 và quyết định nâng lương số 3122/QĐ-UBND ngày 10/5/2015 
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- Trả tiền lương tương ứng với 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm 

dứt HĐLĐ trái pháp luật là 5.402.000 đồng. 

- Trả số tiền vi phạm thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ 

không xác định thời hạn 45 ngày (1,5 tháng x 2.701.000 đồng) = 4.051.500 đồng. 

Tổng cộng là 9.453.500 đồng. 

- Trả cho tôi tiền lương và đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp từ thời điểm đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật từ ngày 

01/01/2019 đến khi được nhận lại làm việc (cụ thể là 01 tháng lương là 

2.701.000đ). 

Trong bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện 

Đài truyền thanh- truyền hình thành phố B trình bày:  

Đài thành phố là đơn vị trực thuộc UBND thành phố B, được UBND thành 

phố phân bổ biên chế theo quy định. Cán bộ công chức, người lao động đài thành 

phố hưởng lương và kinh phí hoạt động 100% từ ngân sách Nhà nước; UBND 

thành phố là chủ sử dụng lao động. HĐLĐ tại các đơn vị trực thuộc UBND thành 

phố phải được sự đồng ý và ủy quyền của UBND thành phố. HĐLĐ không xác 

định thời hạn số 15/HĐLĐ ngày 28/12/2013 của đài thành phố với bà Ngô Thị 

Kim H chưa có ý kiến của UBND thành phố (chủ sử dụng lao động) nên đã bị vô 

hiệu. Vì vậy việc nhận bà H trở lại làm việc theo HĐLĐ nêu trên không thuộc 

thẩm quyền của đài thành phố. 

Do vậy đài thành phố không có trách nhiệm bồi hoàn các khoản tiền theo 

yêu cầu của bà H vì giữa đài và bà H đã thanh lý hợp đồng đúng theo quy định 

của pháp luật đối với các HĐLĐ ký không đúng thẩm quyền trên cơ sở chỉ đạo 

của chủ sử dụng lao động và thời gian báo trước cho người lao động cũng đúng 

theo quy định của pháp luật. Ngày 04/3/2019 bà H đã nhận lại sổ Bảo hiểm xã 

hội. 

Trong bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện 

Ủy ban nhân dân thành phố B trình bày: 

Ngày 28 tháng 12 năm 2013, Trưởng Đài thành phố ký HĐLĐ số 15 với bà 

Ngô Thị Kim H, loại HĐLĐ không xác định thời hạn, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2013 với chức danh chuyên môn là phóng viên với mức lương bậc 1/12, hệ 

số 1,86. Căn cứ công văn số 916/UBND-NV ngày 07/01/2017 của UBND thành 

phố thì việc Đài thành phố tự ký HĐLĐ với người lao động mà không có chủ 

trương của cấp có thẩm quyền là không đúng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 

50 của Bộ luật lao động và khoản 3 Điều 26 Luật viên chức. Do đó yêu cầu Đài 

thành phố có trách nhiệm thanh lý hợp đồng và giải quyết các chế độ chính sách 

liên quan đến người lao động theo quy định hiện hành. Do Đài thành phố tự ký 
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hợp đồng lao động với bà H mà không có chủ trương của UBND thành phố B nên 

đây là tranh chấp HĐLĐ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Tuy 

nhiên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bà H, UBND thành phố B ban 

hành công văn số 4461 ngày 20/12/2018, trong đó yêu cầu Trưởng Đài thành phố 

thanh lý hợp đồng và giải quyết chế độ cho bà H từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017 

gồm: Tiền lương, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp từ nguồn 

kinh phí được giao cho Đài thành phố năm 2018. 

Về quyết định nâng lương số 3122/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 nâng bậc 

lương nhân viên hợp đồng đối với bà Ngô Thị Kim H do không đúng đối tượng 

nên đã đề nghị thu hồi và hủy bỏ quyết định tại biên bản làm việc ngày 12/9/2018 

với thành phần là lãnh đạo các Phòng nội vụ, Đài thành phố, Bảo hiểm xã hội và 

Phòng Tư pháp thành phố B. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H về việc yêu cầu Đài thành 

phố phải nhận bà vào làm việc lại tại bộ phận phát thanh thuộc Đài thành phố theo 

hợp đồng thì Ủy ban không chấp nhận vì UBND thành phố B không có chủ trương 

tuyển dụng. Đối với quyền lợi về tiền lương, tiền vi phạm thời hạn báo trước khi 

đơn phương chấm dứt hợp đồng, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp thì xử lý theo quy định của Bộ luật lao động. 

Tại Bản án số 04/2019/LĐ-ST ngày 29/10/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:  

Căn cứ Điều 32, Điều 35, Điều 147, Điều 266, Điều 271, Điều 273 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015;  

Áp dụng Điều 5, Điều 7, Điều 16, Điều 22, Điều 38, Điều 42, Điều 43, Điều 

196 Bộ luật lao động.  

Áp dụng Điều 280, Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015;  

Áp dụng Nghị quyết số 326/2017/UBTVQH12 ngày 13/01/2017 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H đối với Đài 

truyền thanh, truyền hình thành phố B: Buộc Đài truyền thanh, truyền hình thành 

phố B phải thanh toán cho bà H với số tiền là 9.453.000 đồng. 

 Kể từ ngày bà Ngô Thị Kim H có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Đài truyền 

thanh, truyền hình thành phố B không thanh toán số tiền nêu trên thì còn phải trả lãi 

đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

 Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các 

bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 

4 



5 

 

của Bộ luật dân sự năm 2015, nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.  

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H đối với Đài 

truyền thanh, truyền hình thành phố B về việc buộc Đài truyền thanh, truyền hình 

thành phố B phải nhận trở lại làm việc và trả tiền lương, đóng Bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ thời điểm đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật, từ ngày 01/01/2019 đến khi được nhận lại làm việc. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành 

án và quyền kháng cáo cho các đương sự theo quy định của pháp luật.  

Ngày 11/11/2019, bà Ngô Thị Kim H kháng cáo toàn bộ Bản án lao động 

sơ thẩm số 04/2019/LĐ-ST ngày 29/10/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn 

Ma Thuột. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện 

và nội dung đơn kháng cáo. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu quan điểm: 

Về tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử, các đương sự đã chấp hành đúng quy định của của pháp luật tố tụng dân 

sự. 

Về nội dung: Hợp đồng lao động HĐLĐ số 15 ngày 01/01/2013 giữa Đài 

truyền thanh - truyền hình thành phố B với bà Ngô Thị Kim H bị vô hiệu toàn bộ 

do người sử dụng lao động ký không đúng thẩm quyền nhưng cấp sơ thẩm không 

áp dụng Điều 52 Bộ luật lao động; khoản 1 Điều 11 Nghị định số 44/2013/NĐ-

CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ 

luật lao động về hợp đồng lao động; Điều 16 thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 25/10/2013 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ để xử lý đối 

với Hợp đồng lao động vô hiệu là không đúng quy định của pháp luật. Xét thấy, 

kháng cáo của bà Ngô Thị Kim H là có căn cứ, đề nghị HĐXX áp dụng khoản 2 

Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự sửa Bản án lao động sơ thẩm số 04/2019/LĐ-

ST ngày 29/10/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài  liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ các tài 

liệu chứng cứ, lời trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên, HĐXX nhận 

định như sau: 

[1] Xét đơn kháng cáo của bà Ngô Thị Kim H nộp trong thời hạn luật định 

nên vụ án được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm là phù hợp. 
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[2] Xét yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà Ngô 

Thị Kim H, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

[2.1] Quá trình tham gia tố tụng tại cấp sơ thẩm cũng như tại phiên tòa phúc 

thẩm hôm nay, các bên đương sự đều xác nhận ngày 01/01/2013, Đài truyền thanh 

- truyền hình thành phố B do Giám đốc Đài là ông Nguyễn Văn D đại diện đã ký 

với bà Ngô Thị Kim H HĐLĐ số 15, với công việc Phóng viên. Hợp đồng được 

xác lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, là loại Hợp đồng không xác định thời 

hạn. Nội dung và hình thức của Hợp đồng hoàn toàn phù hợp với quy định tại các 

Điều 16, 17 và Điều 22 của Bộ luật lao động.  

[2.2] Về thẩm quyền ký kết Hợp đồng: Đài thành phố là đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND thành phố B, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, 

UBND thành phố B. Tại Điều 24 Luật viên chức năm 2010 quy định về tổ chức 

thực hiện tuyển dụng viên chức: “Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được 

giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực 

hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng” và khoản 3 Điều 26 Luật viên chức 

năm 2010 quy định: “Đối với các chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp 

luật do cấp trên của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm thì trước 

khi ký kết hợp đồng làm việc phải được sự đồng ý của cấp đó”. UBND thành phố 

B cho rằng tại thời điểm trước và sau khi ký kết hợp đồng lao động với bà H, 

UBND thành phố B không có bất kỳ chủ trương nào về việc tuyển dụng người lao 

động. Vì vậy, việc Trưởng Đài thành phố ký HĐLĐ đối với người lao động là 

không đúng thẩm quyền, nên HĐLĐ số 15 ngày 01/01/2013 giữa Đài thành phố 

với bà Ngô Thị Kim H bị vô hiệu toàn bộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

50 Bộ luật lao động. Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 52 Bộ luật lao động quy 

định về xử lý hợp đồng lao động vô hiệu; Điều 11 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP 

ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật 

lao động về hợp đồng lao động thì UBND thành phố B phải có trách nhiệm ký lại 

HĐLĐ theo đúng thẩm quyền hoặc ủy quyền cho Đài thành phố ký lại HĐLĐ và 

nhận bà Ngô Thị Kim H trở lại làm việc. Việc UBND thành phố B và Đài thành 

phố cho rằng HĐLĐ giữa Đài thành phố và bà H vô hiệu do ký sai thẩm quyền 

nên thanh lý hợp đồng với bà H là không đúng quy định của pháp luật. 

 [2.3] Tại Công văn số 4461/UBND-NV ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân thành phố B (BL 45) thì Đài thành phố giải quyết các chế độ có liên quan cho 

bà H từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017 gồm tiền lương, BHXH, BHYT và BHTN 

là thời gian Đài thành phố cho bà H nghỉ thôi việc trái pháp luật khi đang nuôi 

con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, không phải là thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ. Mặt khác, 

tại biên bản họp thanh lý hợp đồng ngày 24/12/2018 giữa Đài thành phố với bà 
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Ngô Thị Kim H (BL46-47) thể hiện bà H không đồng ý với việc thanh lý Hợp 

đồng. Do đó, cấp sơ thẩm nhận định số tiền này bà H đã nhận đầy đủ và không 

có ý kiến gì là đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là không có căn 

cứ. 

[2.4] Như đã phân tích ở phần trên thì HĐLĐ số 15 ngày 01/01/2013 giữa 

Đài thành phố và bà Ngô Thị Kim H bị vô hiệu do ký sai thẩm quyền nên buộc 

các bên phải có trách nhiệm ký lại HĐLĐ theo đúng thẩm quyền. Do đó, cần chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của bà H về việc buộc Đài thành phố phải trả tiền lương 

cho bà H trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 01/01/2019 đến khi 

ký lại HĐLĐ mới theo điểm b khoản 2 Điều 52 Bộ luật lao động. 

[2.5] Hợp đồng lao động vô hiệu nên không thuộc trường hợp đơn phương 

chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, không phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của 

Đài thành phố đối với người lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Do đó, 

không chấp nhận đối với yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H về việc buộc 

Đài thành phố phải bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật 

với tổng số tiền 9.453.000 đồng (Bao gồm 2 tháng tiền lương do đơn phương chấm 

dứt hợp đồng trái pháp luật và tiền vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày khi đơn 

phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật).  

[2.6] Đối với yêu cầu buộc Đài thành phố phải đóng Bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Ngô Thị Kim H trong những ngày không 

được làm việc tính từ ngày 01/01/2019 đến khi ký lại HĐLĐ mới. Xét thấy: Tại 

khoản 1 Điều 186 Bộ luật lao động quy định “người sử dụng lao động, người lao 

động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất 

nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội 

và pháp luật về bảo hiểm y tế…”. Do đó, yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim 

H buộc Đài thành phố phải đóng bảo hiểm cho bà trong những ngày không được 

làm việc (Tính từ ngày 01/01/2019 đến khi ký lại hợp đồng lao động mới) là phù 

hợp với quy định của pháp luật. 

Từ những nhận định và phân tích trên, cần chấp nhận một phần kháng cáo của 

nguyên đơn, sửa Bản án Lao động số 04/2019/LĐ-ST ngày 29/10/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột như đã phân tích trên. 

[3] Về án phí: 

- Án phí sơ thẩm: Do sửa Bản án sơ thẩm nên cần tính lại án phí cho phù 

hợp. Bà Ngô Thị Kim H được miễn án phí lao động sơ thẩm theo quy định theo 

điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.  
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Đài truyền thanh – Truyền hình thành phố B phải chịu án phí lao động sơ 

thẩm. 

- Án phí phúc thẩm: Do được chấp nhận kháng cáo nên bà Ngô Thị Kim H 

không phải chịu án phí lao động phúc thẩm. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 [1] Căn cứ khoản 2 Điều 308; khoản 2 Điều 309 của Bộ luật tố tụng Dân sự. 

Chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bà Ngô Thị Kim H. Sửa bản án 

Lao động sơ thẩm số: 04/2019/LĐ-ST ngày 29/10/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk. 

Áp dụng các Điều 15,16,17 và Điều 22, điểm b khoản 1 Điều 50, Điều 51, 

khoản 2 Điều 52, khoản 1 Điều 186 của Bộ luật lao động; Khoản 1 Điều 11 Nghị 

định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; Điều 14, Điều 16 thông 

tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ lao động thương binh và xã 

hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 

của Chính phủ; các Điều 12, 24, 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H: 

Buộc Ủy ban nhân dân thành phố B phải có trách nhiệm ký lại Hợp đồng lao 

động theo đúng thẩm quyền và nhận bà Ngô Thị Kim H trở lại làm việc. 

Buộc Đài truyền thanh - truyền hình thành phố B trả tiền lương cho bà Ngô 

Thị Kim H trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 01/01/2019 đến 

khi ký lại hợp đồng lao động mới. Đồng thời, Đài truyền thanh truyền hình thành 

phố B phải thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp cho bà Ngô Thị Kim H từ ngày 01/01/2019 đến khi ký lại hợp đồng lao 

động mới. 

Bác một phần yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Kim H về việc buộc Đài 

truyền thanh - truyền hình thành phố B phải bồi thường do đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật với tổng số tiền 9.453.000 (Chín triệu bốn trăm 

năm mươi ba nghìn) đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi suất của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 [2] Về án phí : 
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Bà Ngô Thị Kim H không phải chịu án phí lao động sơ thẩm và án phí lao 

động phúc thẩm.  

Buộc Đài truyền thanh truyền hình thành phố B phải chịu 300.000 (Ba trăm 

ngàn) đồng tiền án phí lao động sơ thẩm. 

[3] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk;             

- TAND Tp. Buôn Ma Thuột;  

- Chi cục THADSTp.B;                                                             

- Đương sự; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

   (Đã ký) 

 

 

 

      Trần Duy Tuấn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             Độc  lập - Tự  do - Hạnh phúc 
                                __________________________________________________________ 
    

Bản án số: 1064/2019/LĐ-PT 
Ngày: 21/11/2019 

V/v tranh chấp về đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động. 

  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Kim Dung 

Các Thẩm phán:      Ông Bùi Liên Minh 

                               Ông Nguyễn Tiến Dũng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lưu - Thư ký Tòa án nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Ông Trần Hồng Long - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 11, 15 và 21 tháng 11 năm 2019 tại phòng xử án Tòa án 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 
57/2019/TLPT - LĐ ngày 16 tháng 8 năm 2019 về việc: “Tranh chấp về đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động”  

Do bản án lao động sơ thẩm số 08/2019/LĐ-ST ngày 02 tháng 7 năm 
2019 của Tòa án nhân dân Quận M2, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 4439/2019/QĐ - PT 
ngày 26 tháng 9 năm 2019, Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 
8618/2019/QĐ-PT ngày 22 tháng 10 năm 2019 và Quyết định tạm ngừng phiên 
tòa số phúc thẩm số 9685/2019/QĐ-PT ngày 15 tháng 11 năm 2019, giữa các 
đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Q, sinh năm 1967.  

Địa chỉ: 947/46 LLQ, Phường M, quận TB, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư T, sinh năm 1983, luật 
sư Văn phòng T thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn: Công ty PT.  

Địa chỉ: B40 Khu quy hoạch K34, TTC, Phường M1, Quận M2, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp: Ông T1, sinh năm 1990. 
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Địa chỉ: 99C PQ, Phường H, quận TB, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 (Theo giấy ủy quyền số 04/GUQ/2018 ngày 27/9/2018) 

- Người kháng cáo: Ông Q – nguyên đơn 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 29/8/2018, đơn khởi kiện bổ sung ngày 
27/11/2018 và trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên toà sơ thẩm, 
nguyên đơn Ông Q trình bày: 

Ông ký Hợp đồng lao động với Công ty PT từ ngày 02/5/2018 và làm việc 
bắt đầu từ ngày này, hợp đồng lao động số 20/2018/HĐLĐ với nội dung chính: 
Thời hạn hợp đồng là 1 năm kể từ ngày 2/5/2018 đến hết ngày 01/5/2019. Thời 
giờ làm việc 8 giờ/ngày; 48 giờ/tuần, mỗi tuần được nghỉ 1 ngày, mức lương 
50.000.000 đồng/tháng (lương cơ bản và các khoản phụ cấp xăng xe là 
24.400.000 đồng, tiền phụ cấp chức vụ là 16.178.800 đồng…). Chức vụ phụ 
trách khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện ngoại khoa Nam Sài Gòn.  

Do công ty muốn thay người khác nên nêu lý do ông thường xuyên vi 
phạm hợp đồng, vượt quyền hạn trong công việc điều hành và quản lý nhân 
viên, không tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp để lấy cớ sa thải ông. Ông chưa 
nhận được bất kỳ văn bản hay quyết định kỷ luật từ bệnh viện đối với ông. 

Ngày 24/8/2018, ông nghỉ theo định kỳ (mỗi tuần được nghỉ 1 ngày theo 
hợp đồng đã ghi và sự đồng ý của Tổng giám đốc) thì ông Duẫn (trưởng phòng 
Hành chính – Nhân sự) đã gửi Email cho ông: Thông báo của Tổng giám đốc về 
việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông bắt đầu từ ngày 24/8/2018 mà không 
hề báo trước và thanh toán lương cho ông đến hết ngày 31/8/2018. 

Nay ông làm đơn khởi kiện Công ty PT đã đơn phương chấm dứt Hợp 
đồng lao động trái pháp luật đối với ông và yêu cầu Công ty phải bồi thường 
hợp đồng cho ông với số tiền như sau:  

1. Bồi thường do sa thải người lao động trái pháp luật (bồi thường những 
tháng còn lại của hợp đồng): Lương tháng của Công ty trả là 50.000.000 
đồng/tháng (bao gồm lương trong và ngoài hợp đồng); số tháng còn lại của hợp 
đồng tính từ thời điểm nhận lương cuối cùng (31/8/2018) đến khi chấm dứt hợp 
đồng là ngày 01/5/2019 tổng cộng 8 tháng với tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 
50.000.000đồng x 8 tháng = 400.000.000 đồng. 

2. Bồi thường ít nhất 2 tháng tiền lương do Công ty đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trái pháp luật: 50.000.000 đồng x 2 tháng = 100.000.000 đồng.  

3. Thanh toán số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp cho ông mà Công ty chưa đóng: là 129.000.000 đồng. 

4. Bồi thường ít nhất 2 tháng tiền lương do Công ty không muốn nhận ông 
trở lại làm việc: 50.000.000 đồng x 2 tháng = 100.000.000 đồng. Trợ cấp thôi 
việc cho ông do ông không muốn quay lại làm việc: 50.000.000 đồng x ½ tháng 
= 25.000.000 đồng 
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5. Bồi thường những ngày không báo trước do công ty vi phạm thời hạn 
báo trước của hợp đồng lao động: 30 ngày – 9 ngày = 21 ngày x 1.923.077 đồng 
= 40.384.617 đồng. 

Tổng các khoản yêu cầu công ty thanh toán là 794.384.617 đồng.   

* Bị đơn Công ty PT có đại diện theo ủy quyền: Ông T1 trình bày: 

Ngày 02/5/2018 Công ty PT có ký hợp đồng lao động với Ông Q. Hợp 
đồng xác định thời hạn 12 tháng từ ngày 02/5/2018 đến ngày 1/5/2019, chức 
danh chuyên môn Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, mức lương chính 5.600.000 
đồng/tháng; xăng xe đi lại 24.400.000 đồng/tháng, số tiền 16.178.800 đồng hàng 
tháng ông Q được nhận là tiền công ty hỗ trợ nhà ở cho ông Q… Ngày 
23/8/2018 Công ty PT có thông báo chấm dứt hợp đồng lao động số 
08/2018/TB-PT đối với ông Q, lý do: Thường xuyên vi phạm hợp đồng lao động 
về thực hiện nội quy, kỷ luật lao động; Vượt quyền hạn trong công tác điều hành 
và quản lý nhân viên; tự ý kỷ luật và bổ nhiệm nhân viên; Không tôn trọng cấp 
trên trong phát ngôn với giám đốc chuyên môn, không tôn trọng đồng nghiệp 
lớn tuổi. Công ty đã thanh toán tiền lương đến hết ngày 31/8/2018 cho ông Q. 
Công ty chỉ đồng ý bồi thường các khoản theo quy định pháp luật và hỗ trợ cho 
ông với số tiền tối đa là 120.000.000 đồng, không đồng ý nhận ông Q trở lại làm 
việc.  

Tại bản án lao động sơ thẩm số 08/2019/LĐ-ST ngày 02 tháng 7 năm 
2019 của Tòa án nhân dân Quận M2, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35; điểm a 
khoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 273 BLTTDS năm 2015. 

- Áp dụng Điều 36; Điều 38; Điều 41; Điều 42; Điều 48; Điều 90; Điều 
125; Điều 126; Điều 186 Bộ Luật Lao động 

-  Áp dụng Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội. 

- Áp dụng Điều 7 Nghị định 146/2018; Điều 12; Điều 21; Điều 27; Điều 
28 Nghị định 05/2015; Nghị định 148/2018/NĐ-CP;  

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH; Điều 30 Thông tư 
số 59/2015/TT-BLĐTBXH; Thông tư 23/2015 ngày 23/6/2015 

- Áp dụng Điều 12, Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Ông Q. 

Công ty PT phải bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
trái pháp luật với số tiền lương những ngày không được làm việc theo hợp đồng 
lao động là 278.936.600 (Hai trăm bảy mươi tám triệu chín trăm ba mươi sáu 
ngàn sáu trăm đồng). 
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Công ty PT phải tiếp tục đóng BHXH, BHYT cho ông Q trong thời gian 
còn lại của hợp đồng lao động (cụ thể là từ tháng 9/2018 đến hết tháng 4/2019) 
trên cơ sở mức lương 21.778.800 đồng, tỷ lệ đóng BHXH, BHYT theo quy định 
của pháp luật. Ngoài ra buộc Công ty PT có trách nhiệm đóng bổ sung BHXH, 
BHYT trên mức lương 21.778.800 đồng của tháng 05/2018 đến tháng 8/2018, 
có trách nhiệm liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội chốt sổ BHXH, BHYT cho 
người lao động 

Về án phí dân sự sơ thẩm về lao động: 

Bị đơn Công ty PT phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về lao động là 
8.368.098 đồng (Tám triệu ba trăm sáu mươi tám ngàn không trăm chín mươi  
tám đồng). 

Nguyên đơn Ông Q được miễn nộp án phí. 

Ngoài ra Tòa án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo và nghĩa vụ thi hành 
án của các bên đương sự. 

Ngày 10/7/2019, nguyên đơn có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. 

Ngày 11/7/2019, bị đơn có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Luật sư T là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn Ông 
Q trình bày: 

Đề nghị sửa một phần bản án sơ thẩm do cấp sơ thẩm đã không căn cứ 
theo đúng số tiền lương mà ông Q được nhận để buộc Công ty PT phải bồi 
thường. Tại thư mời nhận việc ngày 12/3/2018, Công ty và ông Q đã thỏa thuận 
rõ tiền lương là 50.000.000 đồng/tháng bao gồm lương cơ bản và các khoản trợ 
cấp. Trong Hợp đồng lao động ngày 02/5/2018, ngoài mức lương 5.600.000 
đồng/tháng, Công ty còn hỗ trợ cho ông Q tiền xăng xe và đi lại 24.400.000 
đồng/tháng. Ngoài Hợp đồng, Công ty và ông Q có ký một Biên bản thỏa thuận 
với nội dung Công ty sẽ trả thêm cho ông Q khoản tiền 16.178.800 đồng/tháng, 
đây thực chất là tiền phụ cấp chức vụ; biên bản này được ký cùng ngày với Hợp 
đồng lao động nên phải gắn liền với hợp đồng. Do đó, Công ty phải bồi thường 
cho ông Q tất cả các khoản theo đúng mức lương đã thỏa thuận là 50.000.000 
đồng/tháng. 

Ông Q không đồng ý với kháng cáo của phía Công ty. 

- Nguyên đơn Ông Q trình bày: 

Thống nhất với những lời trình bày của Luật sư. 

- Ông T1 là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty PT trình 
bày: 

Không đồng ý với kháng cáo của nguyên đơn. Thư mời nhận việc ngày 
12/3/2018 chỉ là những thỏa thuận bước đầu giữa Công ty và ông Q. Sau đó vào 
ngày 02/5/2018 hai bên đã ký Hợp đồng lao động, tại thời điểm ký hợp đồng thì 
Thư mời nhận việc đã không còn giá trị. Hợp đồng nêu rõ mức lương của ông Q 
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là 5.600.000 đồng/tháng, còn số tiền 24.400.000 đồng là Công ty hỗ trợ xăng xe 
cho ông Q. Đối với Biên bản thỏa thuận ký ngày 02/5/2018, Công ty xác định số 
tiền 16.178.800 đồng là tiền hỗ trợ nhà ở hàng tháng cho ông Q.  Tiền xăng xe 
và hỗ trợ nhà ở không phải là tiền lương.  

Công ty chấp nhận bồi thường cho ông Q các khoản như bản án sơ thẩm 
đã quyết định, cụ thể: trả tiền lương của 08 tháng không được làm việc, 02 tháng 
tiền lương do sa thải không đúng quy định, 02 tháng tiền lương để thỏa thuận 
chấm dứt hợp đồng lao động, đóng BHXH từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019, 21 
ngày lương do vi phạm thời hạn báo trước.  

Tuy nhiên, Công ty không đồng ý bồi thường cho ông Q với mức lương 
21.778.800 đồng/tháng như bản án sơ thẩm đã tuyên. Công ty đề nghị cấp phúc 
thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng áp dụng mức lương 5.600.000 
đồng/tháng theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng lao động để tính bồi thường. 
Công ty chỉ đồng ý trả cho ông Q số tiền hỗ trợ nhà ở là 16.178.800 đồng/tháng 
trong thời gian 08 tháng ông không được làm việc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh phát biểu ý 
kiến của Viện kiểm sát về việc tuân thủ pháp luật trong quá trình giải quyết vụ 
án ở giai đoạn phúc thẩm:  

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của Bộ 
luật Tố tụng Dân sự, đảm bảo cho các đương sự có các quyền và nghĩa vụ theo 
quy định; gửi các Quyết định, Thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp, đương sự 
đầy đủ, đúng thời hạn. Hội đồng xét xử đúng thành phần, phiên tòa diễn ra theo 
đúng trình tự và quy định của pháp luật.  

Về nội dung: Không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và 
bị đơn. Tuy nhiên cần sửa bản án sơ thẩm để tuyên rõ các khoản bồi thường cụ 
thể trong phần quyết định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 
tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Vào ngày 23/8/2018 Công ty PT (sau đây gọi tắt là Công ty) đã ra 
Thông báo số 08/2018/TB-PT để chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Q; 
thông báo được căn cứ vào Điều 38 và Điều 126 của Bộ luật Lao động năm 
2012. Tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty thừa nhận đã áp dụng Điều luật sa thải 
cũng như đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định pháp 
luật với ông Q. Công ty chấp nhận bồi thường cho ông Q các khoản như bản án 
sơ thẩm đã quyết định, bao gồm: Thanh toán tiền lương của 08 tháng không 
được làm việc, 02 tháng tiền lương do sa thải không đúng quy định, 02 tháng 
tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động do Công ty không muốn nhận ông Q 
trở lại làm việc, đóng BHXH từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019, 21 ngày lương 
do vi phạm thời hạn báo trước. Công ty và ông Q không kháng cáo đối với các 
khoản bồi thường mà cấp sơ thẩm đã quyết định.  
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Hiện nay cả ông Q và Công ty chỉ kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem 
xét lại mức lương của ông Q khi áp dụng giải quyết bồi thường; theo đó, nguyên 
đơn yêu cầu được áp dụng mức lương 50.000.000 đồng/tháng còn bị đơn yêu 
cầu áp dụng mức lương 5.600.000 đồng/tháng.  

[2] Hội đồng xét xử xét thấy, tại Hợp đồng lao động số 20/2018/HĐLĐ 
ngày 02/5/2018 được ký kết giữa ông Q và Công ty đã thỏa thuận: “Loại hợp 
đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng từ ngày 02/5/2018 đến ngày 
01/5/2019. Mức lương chính của ông Q là 5.600.000 đồng/tháng; các phụ cấp 
chức vụ, trách nhiệm, độc hại, đào tạo nghề thực hiện theo quy định pháp luật và 
đã trả thẳng vào tiền lương. Ngoài tiền lương, Công ty còn hỗ trợ và chi trả cho 
ông Q tiền xăng xe và đi lại là 24.400.000 đồng/tháng”.  

Ngoài ra, cùng với Hợp đồng lao động, ông Q và Công ty còn ký Biên 
bản thỏa thuận số 20/2018/BBTT ngày 02/5/2018 với nội dung: “Công ty trả cho 
ông Q một khoản tiền là 16.178.800 đồng/tháng, thời gian thực hiện từ ngày ký 
biên bản đến hết ngày 01/5/2019”. Phía Công ty cho rằng số tiền trả thêm này là 
tiền hỗ trợ nhà ở cho ông Q còn ông Q thì xác định đây là tiền phụ cấp chức vụ.  

Nhận thấy, theo quy định tại khoản 1 Điều 90 của Bộ luật Lao động năm 
2012; Điều 21 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao 
động; Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều 
về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính 
phủ; khoản 2, khoản 3 Điều 30 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 
29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo 
hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì “Tiền lương bao gồm mức lương 
theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Phụ 
cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức 
tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động... Các khoản bổ sung 
khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến 
thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng, trừ tiền thưởng, tiền ăn 
giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp không liên quan đến thực hiện công việc hoặc 
chức danh trong hợp đồng”. 

Căn cứ theo những quy định viện dẫn trên thì khoản tiền xăng xe và đi lại 
mà Công ty hỗ trợ cho ông Q hàng tháng không được tính là tiền lương, do đó 
không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn khi yêu cầu phải cộng 
thêm khoản tiền này để giải quyết bồi thường. 

[3] Đối với yêu cầu kháng cáo của bị đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy, tại 
Biên bản thỏa thuận ngày 02/5/2018 không nêu rõ số tiền 16.178.800 đồng mà 
Công ty trả thêm cho ông Q là tiền hỗ trợ nhà ở hay tiền phụ cấp chức vụ; tuy 
nhiên hai bên thừa nhận số tiền này được trả đều đặn hàng tháng vào tài khoản 
cho ông Q và theo thỏa thuận sẽ kéo dài đúng với thời hạn hợp đồng lao động. 
Tại các bản sao kê tài khoản của ông Q đều thể hiện số tiền 16.178.800 đồng 
được Công ty trả cho ông Q với nội dung giao dịch là “Công ty PT thanh toán 
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lương cán bộ nhân viên đợt 2”. Như vậy, căn cứ theo các quy định của pháp luật 
đã được viện dẫn ở phần trên, có đủ cơ sở để xác định số tiền 16.178.800 đồng 
được tính là tiền lương và được xem xét để giải quyết bồi thường trong vụ việc. 
Từ đó không chấp nhận kháng cáo của bị đơn khi yêu cầu chỉ áp dụng mức 
lương trên Hợp đồng lao động là 5.600.000 đồng để giải quyết bồi thường.  

[4] Hội đồng xét xử xác định mức lương một tháng của ông Q bao gồm 
5.600.000 đồng theo Hợp đồng lao động và 16.178.800 đồng theo Biên bản thỏa 
thuận ngày 02/5/2018, tổng cộng là 21.778.800 đồng. Do đó không có cơ sở 
chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và bị đơn. 

Tuy nhiên, bản án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Q 
trong việc buộc Công ty phải trả tiền trợ cấp thôi việc là 25.000.000 đồng nhưng 
trong phần quyết định chưa tuyên giải quyết đối với phần yêu cầu này, do đó cần 
sửa một phần bản án sơ thẩm theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại 
phiên tòa. 

[5] Về án phí: Công ty không phải chịu án phí lao động phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 36; Điều 38; Điều 41; Điều 42; Điều 48; Điều 90; Điều 125; 
Điều 126; Điều 186 của Bộ Luật Lao động năm 2012; 

Căn cứ Điều 21, 27, 28 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 
12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội 
dung của Bộ luật Lao động; Điều 7 Nghị định 146/2018; Nghị định 
148/2018/NĐ-CP; Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội; 

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của 
Chính phủ; khoản 2, khoản 3 Điều 30 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;  

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí tòa án; 

Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án Dân sự năm 2008; 

Tuyên xử: 

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn Ông Q và bị đơn Công ty 
PT. 

Sửa một phần bản án sơ thẩm.  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Ông Q. 
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 - Tuyên bố Công ty PT đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và sa 
thải trái pháp luật với Ông Q. Hủy Thông báo số 08/2018/TB-PT ngày 
23/8/2018 của Công ty PT về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Q. 

- Hợp đồng lao động số 20/2018/HĐLĐ ngày 02/5/2018 giữa Ông Q và 
Công ty PT hết hạn vào ngày 01/5/2019. 

- Công ty PT phải bồi thường cho Ông Q tổng số tiền 278.936.600 đồng 
(Hai trăm bảy mươi tám triệu chín trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm đồng) trong 
đó bao gồm: 

+ Tiền lương trong những ngày ông Q không được làm việc tính từ ngày 
01/9/2018 đến ngày 01/5/2019 là 174.230.400 đồng (Một trăm bảy mươi bốn 
triệu hai trăm ba mươi ngàn bốn trăm đồng); 

+ Hai tháng tiền lương bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trái pháp luật là 43.557.600 đồng (Bốn mươi ba triệu năm trăm năm mươi 
bảy ngàn sáu trăm đồng); 

+ Tiền bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước 21 ngày là 17.591.000 
đồng (Mười bảy triệu năm trăm chín mươi mốt ngàn đồng); 

+ Hai tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động do Công ty không 
muốn nhận ông Q trở lại làm việc là 43.557.600 đồng (Bốn mươi ba triệu năm 
trăm năm mươi bảy ngàn sáu trăm đồng). 

          - Công ty PT phải tiếp tục đóng BHXH, BHYT, BHTN cho ông Q trong 
thời gian còn lại của hợp đồng lao động (cụ thể là từ tháng 9/2018 đến hết tháng 
4/2019) trên cơ sở mức lương 21.778.800 đồng (Hai mươi mốt triệu bảy trăm 
bảy mươi tám ngàn tám trăm đồng), tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy 
định của pháp luật. Ngoài ra buộc Công ty PT có trách nhiệm đóng bổ sung 
BHXH, BHYT, BHTN trên mức lương 21.778.800 đồng (Hai mươi mốt triệu 
bảy trăm bảy mươi tám ngàn tám trăm đồng) của tháng 05/2018 đến tháng 
8/2018, có trách nhiệm liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội chốt sổ BHXH cho 
ông Q.  

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ông Q về việc 
buộc Công ty PT phải trả trợ cấp thôi việc cho ông là 25.000.000 đồng (Hai 
mươi lăm triệu đồng). 

3. Về án phí:  

- Công ty PT phải chịu án phí lao động sơ thẩm là 8.368.098 đồng (Tám 
triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn không trăm chín mươi tám đồng).  

- Công ty PT không phải nộp án phí lao động phúc thẩm. Trả lại cho Công 
ty số tiền tạm ứng án phí mà Công ty đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 
đồng) theo Biên lai thu số 0017613 ngày 22/7/2019 của Chi cục thi hành án dân 
sự Quận M2, Thành phố Hồ Chí Minh 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 
Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 
thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 9 Luật 
Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 
30 Luật Thi hành án Dân sự. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân Tối cao; 
- Tòa án nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM; 
- Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM; 
- Viện kiểm sát nhân dân Tp.HCM; 
- Tòa án nhân dân Quận M2; 
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận M2; 
- Các đương sự (để thi hành); 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 

 
 

Bùi Thị Kim Dung 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ TU 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 11/2019/LĐ-ST 

Ngày: 15-8-2019 

V/v tranh chấp đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TU, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đào Văn Hưng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Bùi M Phụng – Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã 

TU, tỉnh Bình Dương. 

2. Ông Đào Văn Nô – Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thạnh Hội. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Ngọc Yến - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã TU, 

tỉnh Bình Dương.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã TU tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị 

Ngọc Trinh - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã TU, tỉnh Bình 

Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án Lao động thụ lý số 23/2019/TLST-LĐ ngày 21 

tháng 5 năm 2019 về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 11/2019/QĐXXST-LĐ ngày 28 tháng 6 năm 2019 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số: 10/2019/QĐST-LĐ ngày 23 tháng 7 năm 2019, giữa các 

đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông M, sinh năm 1985; địa chỉ: Ấp Đ, xã G, huyện C, tỉnh Kiên 

Giang.  

Người đại diện hợp pháp: Ông Th, sinh năm 1989; địa chỉ thường trú: Số 12/21 

khu phố B, phường X, thị xã A, tỉnh Bình Dương; địa chỉ liên hệ: Đường số 5, Khu 

dân cư thương mại H, Tổ 1, Khu phố 3, phường H, thị xã TU, tỉnh Bình Dương (Theo 

Giấy ủy quyền ngày 09/5/2019); có mặt. 

- Bị đơn: Công ty SH; trụ sở: Số 34/1, Tổ 2, khu phố L, phường K, thị xã TU, 

tỉnh Bình Dương.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông H. 

Người đại diện hợp pháp: Bà Tr, sinh năm 1989; địa chỉ liên hệ: Số 34/1, Tổ 2, 

khu phố L, phường K, thị xã TU, tỉnh Bình Dương (Theo Giấy ủy quyền số 01/06-

KNUQ ngày 07/6/2019); yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện đề ngày 10 tháng 5 năm 2019 và trong quá trình giải quyết 

vụ án, nguyên đơn ông M và người đại diện hợp pháp ông Th trình bày:  

Ngày 01/8/2018, ông M vào làm việc tại Công ty Sh (sau đây gọi tắt là “Công 

ty”) theo Hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng, chức vụ là công nhân, mức lương 

và phụ cấp một tháng là 14.260.000 đồng, bao gồm các khoản: Lương đóng bảo hiểm: 

6.160.000 đồng/tháng; lương trả ngoài: 5.020.000 đồng/tháng; tiền cơm trưa: 520.000 

đồng/tháng; phụ cấp chuyên cần là 300.000 đồng/tháng; phụ cấp độc hại: 260.000 

đồng/tháng; phúc lợi khác là 2.000.000 đồng/tháng. 

 Trong quá trình làm việc ông M luôn hoàn thành tốt các công việc được giao và 

hỗ trợ đào tạo nhiều lao động có tay nghề cho Công ty. Tuy nhiên, ngày 09/04/2019, 

sau khi nghỉ trưa để chuẩn bị vào làm việc đột nhiên ông M nhận được Quyết định số 

31/2019/QDNV-SD ngày 09/4/2019 về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Lý do mà 

Công ty đưa ra là ông Mvi phạm nội quy Công ty. Thực tế, kể từ khi vào làm việc cho 

Công ty ông Mchưa từng bị xử lý kỷ luật lần nào. 

Nhận thấy việc Công ty ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động như 

trên là trái quy định của pháp luật lao động, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính 

đáng của ông M. Do đó, yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau: 

1. Hủy Quyết định số 31/2019/QDNV-SD ngày 09/4/2019 của Công ty Sh rõ 

ràng trái quy định của pháp luật lao động; 

2. Buộc Công ty Shbồi thường cho ông M một khoản tiền bằng tiền lương 

trong những ngày ông M không được làm việc cộng với 02 tháng tiền lương tạm tính 

từ ngày 09/4/2019 đến ngày 09/5/2019 là 03 tháng với số tiền: 42.780.000 đồng;  

3. Buộc Công ty Sh thanh toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp phần của người sử dụng lao động phải nộp (22% tiền lương) cho ông 

Mtính từ ngày 09/4/2019 đến hết ngày 09/5/2019 với số tiền: 1.355.200 đồng;  

4. Buộc Công ty Sh phải nhận ông M lại làm việc với mức lương 14.260.000 

đồng. Trường hợp Công ty Shkhông nhận lại ông M làm việc thì phải bồi thường 02 

tháng tiền lương với số tiền: 28.520.000 đồng;  

5. Bồi thường do vi phạm thời gian báo trước nên phải bồi thường cho ông 

Msố tiền 01 tháng tiền lương với số tiền 14.260.000 đồng.  

Tổng cộng là 86.915.200 đồng. 

Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:  

1. Hủy Quyết định số 31/2019/QDNV-SD ngày 09/4/2019 của Công ty Shrõ 

ràng trái quy định của pháp luật lao động; 

2. Buộc Công ty Sh bồi thường cho ông M một khoản tiền bằng tiền lương 

trong những ngày ông M không được làm việc tính từ ngày 09/4/2019 đến ngày 

15/8/2019 với số tiền 59.892.000 đồng và 02 tháng tiền lương là 28.520.000 đồng;  

3. Buộc Công ty Sh bồi thường do vi phạm thời gian báo trước số tiền 

14.260.000 đồng;  

3. Buộc Công ty Sh thanh toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp phần của người sử dụng lao động phải nộp (21,5% tiền lương) cho ông M 

tính từ ngày 09/4/2019 đến ngày 15/8/2019 với số tiền: 5.692.000 đồng;  
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Tổng cộng là 108.364.000 đồng.  

4. Rút yêu cầu buộc Công ty Sh phải nhận ông M trở lại làm việc và phải bồi 

thường 02 tháng tiền lương với số tiền 28.520.000 đồng do không muốn nhận ông M 

trở lại làm việc.  

Tại bản tự khai và quá trình hòa giải thì đại diện hợp pháp của bị đơn bà Tr 

trình bày:  

Ngày 01/8/2018, ông M vào làm việc tại Công ty Sh (sau đây gọi tắt là “Công 

ty”) theo Hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng, chức vụ là công nhân, mức lương 

và phụ cấp một tháng là 13.480.000 đồng, bao gồm các khoản: Lương đóng bảo hiểm: 

5.900.000 đồng/tháng; lương trả ngoài: 5.020.000 đồng/tháng; phụ cấp chuyên cần: 

300.000 đồng/tháng; phụ cấp độc hại: 260.000 đồng/tháng; phúc lợi khác: 2.000.000 

đồng/tháng. 

Trong quá trình làm việc ông M vi phạm nhiều lần không hoàn thành công việc 

theo sự điều hành của lãnh đạo và gây thiệt hại cho công ty; thường xuyên nghỉ việc 

quá 06 ngày mỗi tháng không xin phép, nghe điện thoại, bỏ vị trí trong giờ làm việc; 

gây mất trật tự trong công ty. 

Việc vi phạm nhiều lần nội quy của công ty và gây thiệt hại cho công ty nên 

Ban lãnh đạo công ty cũng đã lập biên bản ghi nhận, cụ thể: 

Trong quá trình làm việc ông M vi phạm nhiều lần không hoàn thành công việc 

theo sự điều hành của lãnh đạo và gây thiệt hại cho công ty; thường xuyên nghỉ việc 

quá 06 ngày/tháng không xin phép, nghe điện thoại, bỏ vị trí trong giờ làm việc; gây 

mất trật tự trong công ty. 

Việc vi phạm nhiều lần nội quy của công ty và gây thiệt hại cho công ty nên 

Ban lãnh đạo công ty cũng đã lập biên bản ghi nhận, cụ thể: 

- Ngày 04/3/2019, Ban lãnh đạo công ty có họp xử lý lỷ luật “Chấm dứt hợp 

đồng lao động trước thời hạn đối với ông M” từ ngày 10/4/2019. Việc họp xử lý có lập 

Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật số 01-2019/BBKL ngày 04/3/2019. Thành phần 

tham gia bao gồm: Ông Ha- chức vụ Giám đốc công ty, ông Ha Seok M là trợ lý giám 

đốc, bà Tr là nhân viên phòng nhân sự và ông M. Việc lập biên bản có mặt ông 

Mnhưng ông M không chịu ký tên vào biên bản. 

- Ngày 04/3/2019, Công ty ra Thông báo số 03/TBCNV về việc “Chấm dứt hợp 

đồng lao động đối với ông M” từ ngày 10/4/2019. Tuy nhiên, ông Mkhông chịu nhận 

thông báo nên công ty có lập Biên bản số 02-2019/BB ngày 04/3/2019 về việc ông M 

không nhận thông báo vào ngày 04/3/2019. 

- Ngày 09/4/2019, ông M cố tình đe dọa ông Lee là quản lý trực tiếp của ông 

Mgây mất trật tự tại công ty. Do đó, Công ty đã lập Biên bản số 03-2019/BB ngày 

09/4/2019 về việc gây mất trật tự tại nơi làm việc. Thành phần tham gia lập biên bản 

bao gồm: Ông Ha là Giám đốc công ty, bà Tr là nhân viên phòng nhân sự, người làm 

chứng là ông Qvà bà E (Hai người này làm cùng bộ phận Tương với ông M) và ông 

M. Ông M có mặt nhưng không chịu ký tên vào biên bản. 

 Do ông M đã nhiều lần vi phạm và gây thiệt hại nên công ty đã ra Quyết định 

chấm dứt hợp đồng lao động số 31/2019/QDNV-SD ngày 09/4/2019 đối với ông M. 
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Công ty mới thành lập nên chưa thành lập được Công đoàn cơ sở. Do đó, toàn 

bộ các biên bản lập vi phạm kỷ luật đối với ông M không có đại diện Ban chấp hành 

Công đoàn cơ sở tham gia. 

Nay, bị đơn không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì Công ty 

chấm dứt hợp đồng lao động với ông M là đúng pháp luật. Về việc ông M yêu cầu 

được nhận trở lại Công ty Shlàm việc thì nếu Toà án xác định công ty sai và hủy quyết 

định chấm dứt hợp đồng lao động thì đại diện bị đơn đồng ý nhận ông Mtrở lại làm 

việc. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã TU phát biểu tại phiên tòa: 

- Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, những người tiến hành 

tố tụng và tham gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự; 

Thẩm phán xác định quan hệ pháp luật đúng theo quy định tại Điều 32 Bộ luật tố tụng 

dân sự và vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã TU. 

- Về nội dung: Ông M và Công ty Sh có ký kết Hợp đồng lao động xác định 

thời hạn một năm từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019 với mức lương, phụ cấp và 

các khoản khác là 14.260.000 đồng.  

Tại phiên tòa đại diện hợp pháp của nguyên đơn nhận thấy hợp đồng lao động 

hết hạn vào ngày 31/7/2019 nên rút yêu cầu về việc buộc bị đơn phải nhận ông Mtrở 

lại làm việc và không buộc phải thanh toán 02 tháng tiền lương do không muốn nhận 

người lao động trở lại làm việc. Việc rút yêu cầu là tự nguyện, phù hợp pháp luật. Do 

đó, đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu này.       

Nhận thấy việc Công ty Shchấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Mlà vi 

phạm Điều 123 và 126 Bộ luật lao động. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn như sau: 

1. Hủy Quyết định số 31/2019/QDNV-SD ngày 09/4/2019 của Công ty Shvề 

việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông M. 

2. Buộc Công ty Shbồi thường cho ông M những khoản như sau: Tiền lương 

trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 09/4/2019 đến ngày 31/7/2019 là 

52.836.000 đồng; 02 tháng tiền lương do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là 

27.480.000 đồng; bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước 30 ngày với số tiền 

13.740.000 đồng.  

Tổng cộng là: 94.056.000 đồng.  

3. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc Công ty Sh thanh 

toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phần của người sử dụng 

lao động mà buộc bị đơn phải nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thị xã 

TU cho ông M số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp kể từ 

ngày 09/4/2019 đến ngày 31/7/2019 với số tiền là 5.094.000 đồng. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên 

tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra 

tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:  
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- Về tố tụng: 

[1]. Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn ông 

Mkhởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động đối với bị đơn Công ty Shcó trụ sở chính tại: Số 34/1, Tổ 2, khu phố L, phường 

K, thị xã TU, tỉnh Bình Dương. Như vậy, theo quy định tại các Điều 32, 35 và Điều 39 

của Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

thị xã TU. 

[2]. Về việc vắng mặt của các đương sự: Đại diện bị đơn vắng mặt nhưng đã có 

đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. Căn cứ vào khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị đơn.  

- Về nội dung:  

[1]. Về việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Tại phiên tòa đại 

diện hợp pháp của nguyên đơn rút yêu cầu về việc buộc bị đơn phải nhận ông Mtrở lại 

làm việc và không buộc phải thanh toán 02 tháng tiền lương do không muốn nhận 

người lao động trở lại làm việc. Xét thấy, việc rút yêu cầu của đại diện nguyên đơn là 

hoàn toàn tự nguyện, phù hợp pháp luật. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 217 và khoản 2 

Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu này 

của nguyên đơn. 

[2]. Về yêu cầu hủy Quyết định số 31/2019/QDNV-SD ngày 09/4/2019 của 

Công ty Sh, Hội đồng xét xử thấy:  

[2.1] Các đương sự đều thừa nhận giữa ông Mvà Công ty Shcó ký kết Hợp đồng 

lao động số 382018/HĐLĐL1 ngày 01/8/2018 xác định thời hạn 12 tháng kể từ ngày 

01/8/2018 đến ngày 31/7/2019.  Đây là tình tiết, sự kiện không phải chứng Mtheo quy 

định tại Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2.2] Đại diện bị đơn cho rằng trong quá trình làm việc, ông Mvi phạm nhiều 

lần, không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động  và gây thiệt hại cho công ty; 

thường xuyên nghỉ việc quá 06 ngày mỗi tháng không xin phép, nghe điện thoại, bỏ vị 

trí trong giờ làm việc; gây mất trật tự trong công ty. Công ty tiến hành họp xử lý kỷ 

luật lao động có mặt ông M. Tuy nhiên, biên bản xử lý kỷ luật do bị đơn giao nộp 

không có chữ ký của người lao động bị xử lý là ông M và đại diện Ban chấp hành công 

đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động. Như vậy, việc đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động của Công ty Shđối với ông M là không đúng trình tự, thủ tục quy định 

tại Điều 123 và Điều 126 Bộ luật lao động; các điều 12 và 30 của Nghị định 

05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ luật lao động cũng như khoản 12 Điều 1 Nghị định số 148/2018 ngày 

24/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Nghị định 

05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.    

[2.3] Như vậy, yêu cầu của nguyên đơn về việc hủy Quyết định số 

31/2019/QDNV-SD ngày 09/4/2019 của Công ty Shlà có căn cứ, phù hợp pháp luật 

nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 [3]. Về yêu cầu bồi thường của nguyên đơn, Hội đồng xét xử thấy:  

 [3.1] Về mức lương làm căn cứ bồi thường: Tại phiên tòa đại diện nguyên đơn 

yêu cầu bị đơn phải bồi thường theo mức lương 14.260.000 đồng. Bị đơn cho rằng 

mức lương là 13.480.000 đồng. Tuy nhiên, theo Hợp đồng lao động số 
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382018/HĐLĐL1 ngày 01/8/2018 mà nguyên đơn giao nộp và bị đơn thừa nhận thì 

tổng lương và phụ cấp là 14.260.000 đồng. Tuy nhiên, trong hợp đồng lao động có ghi 

rõ tiền cơm trưa 520.000 đồng không được tính vào lương. Theo quy định tại Điều 90 

Bộ luật Lao động và các Điều 21 và 26 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 

12/01/2015 cũng như khoản 10 Điều 1 Nghị định số 148/2018 ngày 24/10/2018 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 

12/01/2015 của Chính phủ thì tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời 

điểm đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Như vậy, trong trường hợp của ông 

Mmức lương được tính làm căn cứ bồi thường là 13.740.000 đồng. 

 [3.2] Về số tiền yêu cầu bồi thường:  

 Theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động khi người sử dụng lao động đơn 

phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì phải thanh toán cho người lao động các 

khoản gồm: Tiền lương và phụ cấp lương trong những ngày người lao động không 

được làm việc, bồi thường 02 tháng tiền lương do sa thải trái pháp luật. Nếu không 

muốn nhận người lao động trở lại làm việc và người lao động đồng ý thì người sử 

dụng lao động còn phải bồi thường ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. 

Do đó, Công ty Shphải bồi thường cho ông M các khoản như sau:  

 Tiền lương trong những ngày ông M không được làm việc tính từ ngày 

09/4/2019 đến ngày 31/7/2019 là 52.836.000 đồng; 02 tháng tiền lương do chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật là 27.480.000 đồng; bồi thường do vi phạm thời hạn 

báo trước 30 ngày với số tiền 13.740.000 đồng. Tổng cộng là: 94.056.000 đồng.  

[3.3] Đối với yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải thanh toán tiền 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội với số tiền 1.355.200 đồng; Hội 

đồng xét xử thấy:  

Theo quy định tại Điều 2 và khoản 4 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; 

Điều 12 Luật bảo hiểm y tế; Điều 43 Luật Việc làm và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 

115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người sử dụng lao động có trách 

nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng 

theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm 

dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Do đó, yêu cầu của nguyên đơn về việc 

buộc bị đơn phải trực tiếp thanh toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm 

thất nghiệp là không có căn cứ, không phù hợp pháp luật cho nên Hội đồng xét xử 

không chấp nhận mà buộc bị đơn phải nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội.  

Theo Công văn số 95/CV-BHXH ngày 24/5/2019 của Bảo hiểm xã hội thị xã 

TU thì: “Việc đóng BNXH, BHYT, BHTN cho ông Mtừ ngày 09/4/2019 đến ngày 

09/5/2019 thì Công ty Sh có trách nhiệm đóng số tiền BNXH, BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ-BNN vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH. Mức truy thu đóng 

BNXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là 32% (Trong đó, người sử dụng lao động là 

21,5% và người lao động là 10,5%) trên mức tiền lương của người lao động cộng 

thêm phần lãi suất truy đóng theo quy định hiện hành.” 

Kèm theo Công văn là bảng quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp của ông M với mức đóng là 6.160.000 đồng phù hợp với mức lương 
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theo Hợp đồng lao động số 382018/HĐLĐL1 ngày 01/8/2018 giữa Công ty Shvà ông 

M.  

Vì vậy, buộc Công ty Shphải nộp tại Bảo hiểm xã hội thị xã TU số tiền bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho ông Mvới mức 21,5% của mức 

lương tháng là 6.160.000 đồng kể từ ngày 09/4/2019 đến ngày 31/7/2019 với số tiền 

là: 5.094.000 đồng.  

[3.4] Xét thấy, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về việc chấp 

nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ, phù hợp pháp luật nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận.  

  [4]. Về án phí sơ thẩm: Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn, theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 26 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí của Tòa án thì nguyên đơn không phải chịu án phí, bị đơn phải chịu án phí tương 

ứng với số tiền phải bồi thường cho nguyên đơn. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

- Các Điều 32, 35, 39, 147, 266, 271 và 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Các Điều 38, 42, 90, 96, 123, 128 và 186 của Bộ luật Lao động; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban thường vụ 

Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí của Tòa án; 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ giải quyết về việc buộc Công ty  phải nhận ông M trở lại làm việc 

và bồi thường 02 tháng lương do không muốn nhận ông M trở lại làm việc.    

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông M buộc Công ty Sh 

thanh toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày 

09/4/2019 đến hết ngày 15/8/2019 với số tiền: 5.692.000 đồng (Năm triệu sáu trăm 

chín mươi hai nghìn đồng). 

3.1 Hủy Quyết định số 31/2019/QDNV-SD ngày 09/4/2019 của Công ty Shđối 

với ông M. 

3.2 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông M đối với bị 

đơn Công ty Sh về việc: “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”. 

Buộc Công ty Sh phải bồi thường cho ông M tổng số tiền là: 94.056.000 đồng 

(Chín mươi bốn triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng) bao gồm các khoản: Tiền 

lương trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 09/4/2019 đến ngày 

31/7/2019 là 52.836.000 đồng; 02 tháng tiền lương do chấm dứt hợp đồng lao động 

trái pháp luật là 27.480.000 đồng; bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước 30 ngày 

với số tiền 13.740.000 đồng.  

4. Buộc Công ty Shphải nộp tại Bảo hiểm xã hội thị xã TU, tỉnh Bình Dương số 

tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho ông M kể từ ngày 
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09/4/2019 đến ngày 31/7/2019 với số tiền là: 5.094.000 đồng (Năm triệu không trăm 

chín mươi bốn nghìn đồng).  

5. Về án phí lao động sơ thẩm: 

5.1 Ông M được miễn toàn bộ án phí lao động. 

5.2 Công ty Sh phải chịu 2.822.000 đồng (Hai triệu tám trăm hai mươi hai 

nghìn đồng) án phí lao động sơ thẩm.   

6. Về quyền kháng cáo:  

6.1 Nguyên đơn có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

6.2 Bị đơn vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.    

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự.  

 
 

Nơi nhận:                                                
- Các đương sự;                                                    

- TAND tỉnh Bình Dương;                                             

- VKSND tỉnh Bình Dương;   

- VKSND thị xã TU;  

- Chi cục THADS thị xã TU;  

- Lưu: HS, VT.                                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký 

 

 

 

 

Đào Văn Hưng 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

TỈNH BẮC GIANG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 01 /2019/LĐ -ST 

Ngày: 29/7/2019        

V/v tranh chấp về đơn phương chấm dứt  HĐLĐ, 

về bồi thường thiệt hại, về bảo hiểm xã hội 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm  gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Triệu Thị Luyện 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Tư; 

 2. Ông Nguyễn Văn Chi 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố  Bắc Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Việt Anh - Kiểm sát viên.  
 

Trong  các ngày 10 tháng 7 năm 2019, ngày ngày 12 tháng 7 năm 2019, 

ngày  29 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 05/2018/TLST-LĐ 

ngày 14 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

01/2019/QĐXXST-LĐ ngày 06 tháng 6 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

02/2019/QĐST-LĐ ngày 17 tháng 6 năm 2019, Thông báo thay đổi thời gian mở 

phiên tòa số 770/TB-TA ngày 28/6/2019, Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 

02/2019/QĐST- LĐ ngày 12/7/2019; Thông báo thay đổi thời gian tiếp tục mở 

phiên tòa số 04 TB-TA  ngày 26/7/2019 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Trường Mầm non Thu Hương 

Địa chỉ : Lô 6A, khu dân cư số 1, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng (vắng mặt 

tại phiên tòa ngày 10/7/2019 và ngày 12/7/2019, có mặt tại phiên tòa ngày 

29/7/2019) 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn 

1. Bà Hoàng Thị Bích Loan, địa chỉ: Số 9, đường Hoàng Văn Thụ, phường 

Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang-Văn bản ủy quyền ngày 

11/9/2018 (có mặt tại phiên tòa ngày 10/7/2019 và ngày 12/7/2019; vắng mặt tại 

phiên tòa ngày 29/7/2019) 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, địa chỉ: Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang -Văn bản ủy quyền ngày 11/9/2018 (vắng mặt) 

 Bị đơn: Chị Ngụy Thị Thảo, sinh năm 1994.(có mặt) 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Anh Hàn Đức Kiên, sinh năm 1985 

(có mặt) 
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Cùng  địa chỉ: Số nhà 82, đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang - Văn bản ủy quyền ngày 20/02/2019 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bảo hiểm Xã hội thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Ông Hà Mỹ Lợi, Phó giám  

đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang - Văn bản ủy quyền số 19/BHXH-GUQ 

ngày 21/3/2019 (có đơn đề nghị vắng mặt) 

2. Anh Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1984 (có đơn đề nghị vắng mặt) 

Nơi công tác: Trường Mầm non Thu Hương có địa chỉ: Lô 6A, khu dân cư số 

1, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Người làm chứng: 

1. Chị Nguyễn Thị Phương Nga, sinh năm 1987 

2. Bà Vũ Thị Thu Phương 

3. Chị Lê Thị Thùy Liên, sinh năm 1993 

4. Chị Trần Thị Khuê, sinh năm 1991 

5. Chị Phạm Thị Thùy Linh, sinh năm 1993 

6. Chị Đỗ Thị Hạnh, sinh năm 1993 

7. Chị Giáp Thị Huyền, sinh năm 1976  

8. Chị Đồng Thanh Tâm, sinh năm 1995 

9. Chị Lý Thị Thịnh, sinh năm 1991 

10. Chị Nguyễn Thị Hòa, sinh săm 1984 

11. Chị Phan Thị Thảo, sinh năm 1984 

12. Chị Tạ thị Quyên, sinh năm 1993 

13.  Chị Đoàn Thị Trang, sinh năm 1986 

Cùng công tác tại Trường Mầm non Thu Hương (đều vắng mặt) 

Địa chỉ : Lô 6A, khu dân cư số 1, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn, người 

đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn  trình bày:  

Ngày 01/8/2013,Trường Mầm non Thu Hương và chị Ngụy Thị Thảo ký  

Hợp đồng lao động số 12-2013/HĐLĐ-HKH, loại hợp đồng không xác định thời 

hạn. Tại Hợp đồng lao động các bên thỏa thuận về thời hạn và công việc hợp đồng 

(loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn; chức danh chuyên môn: Giáo 

viên), về chế độ làm việc, về nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động (về tiền 

lương với mức lương chính hoặc tiền công hàng tháng là: 2.139.000đồng; phụ cấp 

căn trưa+ hệ số đứng lớp 35% + Hệ số thâm niên; được đóng BHXH, BHYT, 

BHTN hàng tháng theo đúng quy định; được đào tạo tại chỗ và đào tạo nâng 

cao...). Ngoài ra các bên còn thỏa thuận về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động trước thời hạn, cụ thể: Nếu vi phạm, bên vi phạm cam kết bồi thường số 

tiền tương đương với 05 tháng mức lương chính tại thời điểm chấm dứt hợp đồng 

lao động. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn phải 

thông báo bằng văn bản trước ít nhất 45 ngày, nếu không thông báo trước sẽ bị 

phạt thêm 02 tháng mức lương chính. 

Thực hiện hợp đồng lao động trên, ngày 01/8/2013 trường Mầm non Thu 

Hương đã tuyển dụng chị Ngụy Thị Thảo vào làm việc với chức danh chuyên môn 

là: Giáo viên; công việc phải làm: Chăm sóc trẻ mầm non theo sự phân công của 
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Ban Giám hiệu.Trong quá trình làm việc tại Trường Mầm non Thu Hương, chị 

Ngụy Thị Thảo được bố trí đúng công việc như trong Hợp đồng, được hưởng các 

quyền lợi theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng và theo quy định pháp luật. 

 Ngày 14/8/2017 chị  Ngụy  Thị Thảo có đơn xin nghỉ việc vì  tay bị đau.  

Ngày 22/8/2017 chị Ngụy Thị Thảo có đơn xin nghỉ việc tạm thời 2 tháng (tháng 

8, tháng 9/2017) với lý do tay phải bị đau và đang bị teo cơ 1/3 cẳng tay, không có 

khả năng bưng bê, vác nặng. Đơn xin nghỉ việc tạm thời của chị Thảo được nhà 

trường tiếp nhận ngày 25/8/2017. Do thời điểm chị Thảo xin nghỉ việc trường đang 

thiếu giáo viên, khối lượng công việc nhiều nên không đồng ý cho chị Thảo nghỉ 

(nhưng không có văn bản thông báo gì, chỉ ký xác nhận vào đơn xin tạm thời nghỉ 

việc của chị Thảo là đã nhận đơn). Chị Thảo đã tự ý nghỉ việc kể từ ngày 

25/8/2017 khi không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường. Trường mầm 

non Thu Hương khẳng định, ngoài đơn xin nghỉ việc ngày 14/8/2017 và ngày 

22/8/2017 chị Thảo không gửi bất cứ đơn xin nghỉ việc nào khác và cũng không 

thông báo trước cho trường về việc nghỉ việc bằng bất cứ hình thức nào.  

Khi hết thời hạn xin nghỉ việc tạm thời (theo đơn ngày 22/8/2017) chị Thảo  

không trở lại làm việc cũng không có bất kỳ thông báo nghỉ việc nào khác gửi đến 

nhà Trường.Trường Mầm non Thu Hương đã nhiều lần gửi thông báo yêu cầu chị 

Thảo tiếp tục đi làm và thực hiện đúng các nghĩa vụ theo Hợp đồng lao động đã 

ký nhưng chị Thảo không hợp tác. Trường mầm non Thu Hương xác định chị 

Thảo chính thức nghỉ việc tại trường từ ngày 25/8/2018 và không thực hiện việc 

thông báo trước ít nhất 45 ngày theo quy định của pháp luật. Như vậy, chị Thảo đã  

đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái với nội dung thỏa thuận trong Hợp 

đồng lao động đã ký và trái với quy định tại khoản 3 Điều 37, Điều 43 Luật lao 

động 2012. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 3 Hợp đồng lao động số 12-2013/HĐLĐ-

HKH ngày 01/8/2013 và Điều 43 Bộ luật lao động 2012, Trường mầm non Thu 

Hương khởi kiện yêu cầu chị Ngụy Thị Thảo phải thực hiện các nghĩa vụ khi đơn 

phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật với trường Mầm non Thu 

Hương như sau:  

- Bồi thường tiền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động số 12-

2013/HĐLĐ-HKH ngày 01/8/2013 trước thời hạn trong thời  gian năm học theo 

khoản 1 Điều 3 mục ii số tiền là: 15.515.000 đ  

Căn cứ: Do chị Thảo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn 

trái pháp luật.Theo thỏa thuận trong hợp đồng thì chị Thảo phải bồi thường 05 

tháng mức lương chính tại thời điểm chấm dứt hợp đồng; tại thời điểm chấm dứt 

hợp đồng mức lương chính (mức lương đóng bảo hiểm) chị Thảo được hưởng là 

2.139.000đồng (bao gồm lương chính theo hệ số 1,86 x 1.050.000đồng/tháng, phụ 

cấp đứng lớp 35%), mức lương thực nhận là 3.103.000đồng (gồm lương chính 

theo hệ số 1,86x 1.050.000đồng/tháng, phụ cấp đứng lớp 35% và phụ cấp ăn trưa). 

Như vậy số tiền yêu cầu bồi thường là 3.103.000đồng x 05 tháng = 

15.515.000đồng. 

- Bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của chị Ngụy Thị Thảo 

trong những ngày không báo trước (45 ngày) là: 5.370.000 đ.  

Căn cứ: Do chị Thảo không thực hiện nghĩa vụ báo trước 45 ngày trước khi 

chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 43 Luật lao động. Tiền lương 

của chị Thảo là 3.103.000 đồng/ tháng, ngày làm việc là 26 ngày/tháng tương ứng 
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với số tiền 3.103.000đồng/26 ngày = 119.346đồng/ngày. Chị Thảo vi phạm nghĩa 

vụ báo trước 45 ngày tương ứng với số tiền phải bồi thường là 119.346 đồng x 45 

ngày = 5.370.000đồng.    

- Hoàn trả chi phí đào tạo cho Trường mầm non Thu Hương tính từ ngày 

01/8/2013 đến ngày 25/8/2017 với số tiền là: 72.000.000 đ . 

  Căn cứ: Trong thời gian làm việc tại trường chị Thảo được tham gia đào tạo 

tại trường, do Trường mầm non Thu Hương tự đào tạo. Hình thức đào tạo là chị 

Thảo được tham gia dự giờ tại các lớp, được tham gia các giờ dạy mẫu, sinh hoạt 

chuyên môn và được học tiếng Anh. Địa điểm đào tạo tại Trường mầm non Thu 

Hương.Về thời gian đào tạo không xác định cụ thể trong thời gian bao lâu mà 

được thực hiện trong suốt thời gian người lao động làm việc. Chi phí đào tạo cho 

chị Thảo trong thời gian từ 01/8/2013 đến 25/8/2017 là 72 triệu đồng. Căn cứ 

chứng cứ chứng minh là Biên bản xác nhận chi phí hỗ trợ đào tạo lập ngày 

01/11/2014 có chữ ký của chị Thảo; xác nhận của các giáo viên trong trường về 

việc chị Thảo được tham gia đào tạo với nội dung nêu trên.Về chứng từ, hóa đơn 

thể hiện chi phí đào tạo nêu trên thì nguyên đơn không cung cấp được. Giữa 

Trường mầm non Thu Hương và chị Ngụy Thị Thảo không ký Hợp đồng nào về 

việc đào tạo nâng cao tay nghề ngòi ký kết thỏa thuận chung trong Hợp đồng lao 

động số12-2013/HĐLĐ-HKH ngày 01/8/2013. 

 Khi chị Thảo vào làm việc tại trường, chị Thảo có nộp cho trường bản gốc các 

văn bằng chứng chỉ gồm: Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành giáo dục mầm 

non, bảng điểm Trung cấp chuyên ngành giáo dục mầm non. Đến năm 2016 nộp  

bổ sung bản gốc: Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành giáo dục mầm non, bảng 

điểm Đại học chuyên ngành giáo dục mầm non. Hiện các giấy tờ này nhà trường 

vẫn đang giữ. Chị Thảo có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tại Trường mầm non 

Thu Hương từ tháng10/2013 đến tháng 7/2017. Khi chị Thảo nghỉ làm việc tại 

trường, nhà trường chưa thực hiện việc chốt trả sổ bảo hiểm, trả bản gốc các văn 

bằng chứng chỉ cho chị Thảo. Lý do: Ngay sau khi chị Thảo nghỉ việc, trường đã 

nhiều lần gọi chị Thảo đến để hoàn trả các giấy tờ, văn bằng chứng chỉ nhưng chị 

Thảo không đến. Nay chị Thảo yêu cầu Trường mầm non Thu Hương trả bản gốc 

các văn bằng chứng chỉ, chốt trả sổ bảo hiểm trường đồng ý nhưng do bản gốc các 

văn bằng chứng chỉ đang bị thất lạc do trường sửa chữa trụ sở chưa tìm thấy nên 

khi nào tìm thấy sẽ trả lại chị Thảo. 

   Tại bản tự khai,quá trình giải quyết và tại phiên tòa, bị đơn chị Ngụy Thị 

Thảo, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là anh Hàn Đức Kiên thống nhất 

trình bày: Ngày 01/8/2013 chị Thảo ký hợp đồng đồng lao động số 12-2013 với 

trường mầm non Thu Hương nhưng không biết là loại hợp đồng lao động gì vì chị 

chỉ ký vào phần cuối của hợp đồng, không ký vào từng trang của hợp đồng. Chữ 

ký trong Hợp đồng lao động số12-2013/HĐLĐ-HKH ngày 01/8/2013 là chữ ký 

của chị. Theo hợp đồng lao động đã ký thì giữa chị và trường có thỏa thuận về thời 

gian làm việc, về công việc chuyên môn, về tiền lương khoảng 3.500.000đồng đến 

4.500.000đồng/ tháng, về các chế độ khác được hưởng như bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội, quyền, nghĩa vụ của người lao động, của người sử dụng lao động 

ngoài ra không có thỏa thuận gì khác, không thỏa thuận về chế độ đào tạo, về đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Ngoài Hợp đồng lao động số 

12-2013 ngày 01/8/2013 chị không ký bất cứ Hợp đồng lao động nào khác.   
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  Ngày 14/8/2017 chị có đơn xin nghỉ việc vì lý do tay bị đau. Ngày 22/8/2017, 

chị có đơn xin nghỉ việc tạm thời tại trường, đơn xin nghỉ việc tạm thời của chị 

được nhà trường tiếp nhận ngày 25/8/2017, thời gian xin nghỉ việc tạm thời tại 

trường là 02 tháng ( tháng 8, tháng 9 năm 2017). Lý do xin nghỉ việc tạm thời do 

chị bị teo cơ 1/3 cẳng tay, không làm việc được. Khi hết thời gian gian xin nghỉ 

tạm thời chị không đi làm lại. Chị xác định chính thức nghỉ làm việc hẳn tại trường 

từ 27/9/2017. Khi nghỉ làm việc chính thức tại trường vào ngày 27/9/2017 chị có 

thông báo trước cho Trường mầm non Thu Hương, hình thức thông báo bằng tin 

nhắn điện thoại (từ số thuê bao của chị 0973 010 587 đến số thuê  bao  cảu bà 

Hương – Hiệu trưởng  0918.919.069) và bằng đơn xin nghỉ việc chính thức ngày 

27/9/2017 (chị gửi đơn xin nghỉ việc chính thức vào đúng ngày 27/9/2019 và gửi 

trực tiếp cho chị Vũ Thị Thu Phương là Hiệu phó). Chị không có giấy tờ, tài liệu gì 

về việc gửi đơn này, còn tin nhắn điện thoại do bị mất máy nên không cung cấp 

được. 

 Chị xác nhận “ Đơn xin nghỉ việc” ngày 14/8/2017 và “Đơn xin nghỉ làm tạm 

thời ngày 22/8/2017” do nguyên đơn giao nộp cho Tòa án là của chị, do chị viết. 

ngoài hai đơn này chị còn có đơn xin nghỉ chính thức ngày 27/9/2017. Lý do chị  

làm nhiều đơn xin nghỉ việc ở nhiều thời điểm khác nhau vì bản chất của đơn xin 

nghỉ việc ngày 14/8/2017 chị chỉ xin nghỉ khoảng một tuần để đi khám tay, tuy 

nhiên sau khi đi khám và điều trị bị đau hơn nên ngày 22/8/2017 chị làm đơn xin 

nghỉ tạm thời (xin nghỉ tháng 8, tháng 9) nhưng sau đó vẫn không hồi phục nên 

ngày 27/9/2017 chị  có đơn xin nghỉ việc chính thức. Như vậy, khi nghỉ việc chị có 

làm đơn báo trước 45 ngày, đã nhắn tin và được hiệu trưởng đồng ý cho nghỉ việc 

vì vậy nghỉ việc là đúng luật, không vi phạm về thời hạn báo trước. 

 Tại Biên bản xác nhận chi phí hỗ trợ đào tạo ngày 01/11/2014 có nội dung 

trường mầm non Thu Hương đã hỗ trợ cho chị chi phí đào tạo trong thời gian từ 

ngày 01/8/2013 đến ngày 30/10/2014 số tiền là 42 triệu đồng là không đúng vì chị 

không được đào tạo bất cứ nội dung gì, không được nhận bất cứ khoản tiền hỗ trợ 

nào, chữ ký Ngụy Thị Thảo trong Biên bản Biên bản xác nhận chi phí hỗ trợ đào 

tạo ngày 01/11/2014 không phải của chị. Chị và Trường mầm non Thu Hương 

không ký kết bất cứ hợp đồng nào về việc  đào tạo nâng cao tay nghề, chị cũng 

không được cấp chứng chỉ gì.  

  Khi vào làm việc tại Trường mầm non Thu Hương chị nộp bản gốc: Bằng tốt 

nghiệp Trung cấp chuyên ngành giáo dục mầm non, bảng điểm Trung cấp chuyên 

ngành giáo dục mầm non. Đến năm 2016 nộp bản gốc: Bằng tốt nghiệp Đại học 

chuyên ngành giáo dục mầm non, bảng điểm Đại học chuyên ngành giáo dục mầm 

non. Ngoài ra không nộp bất cứ giấy tờ nào khác. Khi nộp các giấy tờ gốc trường 

có lập biên bản bàn giao.Chị tham gia bảo hiểm xã hội tại Trường từ tháng 

10/2013 đến hết tháng 7/2017 

  Sau khi nghỉ việc, chị chưa được Trường mầm non Thu Hương chốt trả sổ 

bảo hiểm xã hội, chưa được trả bản gốc các văn bằng chứng chỉ nên chị yêu cầu 

trường mầm non Thu Hương phải chốt thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tại 

trường từ tháng 10/2013 đến tháng 7/2017, trả sổ bảo hiểm (số sổ 2413031436); 

trả: Bản gốc Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của Trường Cao  đằng sư 

phạm trung ương số hiệu A302083 số vào sổ cấp bằng 1-2872 ngày 15/5/2012; bản 

gốc Bằng cử nhân của trường Đại học sư phạm Hà Nội số hiệu 1072980, số vào sổ 
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cấp bằng 33/QĐ1334BGK1AHL  ngày 08/4/2016; bản gốc Bảng điểm cử nhân của 

trường Đại học sư phạm Hà Nội cấp ngày 12/4/2016 và bản gốc bảng điểm Trung 

cấp của trường Cao đằng sư phạm trung ương,ngoài ra không yêu cầu gì khác.  

Trường hợp sau này trường mầm non Thu Hương không trả các bản gốc các giấy 

tờ nêu trên dẫn đến thiệt hại cho chị thì chị sẽ yêu cầu giải quyết bằng vụ án khác, 

chưa yêu cầu giải quyết trong vụ án này. 

  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Trọng Hiếu vắng mặt 

tại phiên tòa nhưng có lời khai trong hồ sơ thể hiện: Thời điểm năm 2016 khi chị 

Thảo nộp bổ sung bản gốc Bằng tốt nghiệp Đại học và Bảng điểm Đại học chuyên 

ngành giáo dục mầm non cho Trường, do Hiệu trưởng đi vắng nên anh Hiếu nhận 

và ghi, ký nháy vào tờ biên bản bàn giao do chị Thảo đưa. Các giấy tờ này anh 

Hiếu đã trực tiếp bàn giao lại cho Hiệu trưởng ngay sau đó nên anh không còn liên 

quan gì. 

 Tại văn bản số 22/BHXHTP ngày 05/4/2019 và Văn bản ý kiến ngày 

17/5/2019, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Bảo hiểm Xã hội thành phố 

Bắc Giang trình bày: Bà Thảo có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tại Trường 

mầm non Thu Hương là 03 năm 10 tháng (kể từ tháng 10/2013 đến hết tháng 

7/2017). Thông tin đầy đủ về sổ bảo hiểm xã hội của bà Ngụy Thị Thảo: Sổ bảo 

hiểm xã hội số 2413031436 do Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang cấp ngày 

10/02/2014 cho bà Ngụy Thị Thảo, giới tính Nữ, sinh ngày 07/4/1988, số CMTND 

121976407. Đến nay Trường mầm non Thu Hương chưa gửi sổ bảo hiểm xã hội và 

trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà Thảo. Bà Thảo đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng 

bảo hiểm xã hội, không có khoản nợ bảo hiểm xã hội nào. Bảo hiểm xã  hội thành 

phố Bắc Giang đã thực hiện việc cấp và chuyển trả sổ Bảo hiểm xã hội của bà 

Thảo cho Trường mầm non Thu Hương. Theo quy định tại Điều 21 Luật bảo hiểm 

xã hội năm 2014 thì Trường mầm non Thu Hương có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm 

xã hội cho bà Thảo và có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị chốt quá trình tham gia 

bảo hiểm của bà Thảo cho cơ quan bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng lao 

động. Việc báo giảm đóng BHXH và chốt quá trình tham gia BHXH cho người lao 

động là trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động. Trường hợp Trường mầm non 

Thu Hương không thực hiện việc chốt, trả sổ bảo hiểm cho bà Thảo thì quyền lợi 

tham gia bảo hiểm của bà Thảo vẫn được bảo đảm, cụ thể: Bà Thảo vẫn có quyền 

tham gia bảo hiểm xã hội ở đơn vị sử dụng lao động khác với số sổ bảo hiểm đã 

được cấp, thời gian bà Thảo tham gia bảo hiểm xã hội tại trường mầm non Thu 

Hương vẫn được tính vào thời gian bà Thảo tham gia bảo hiểm xã hội để giải quyết 

chế độ bảo hiểm sau này. 

Những người làm chứng là chị Nguyễn Thị Phương Nga, bà Vũ Thị Thu 

Phương, chị Lê Thị Thùy Liên, chị Trần Thị Khuê, chị Phạm Thị Thùy Linh, chị Đỗ 

Thị Hạnh, chị Giáp Thị Huyền, chị Đồng Thanh Tâm, chị Lý Thị Thịnh, chị 

Nguyễn Thị Hòa, chị Phan Thị Thảo,chị Tạ Thị Quyên, chị Đoàn Thị Trang vắng 

mặt tại phiên tòa nhưng  có lời trình bày trong hồ sơ thể hiện: Trong thời gian làm 

việc tại trường mầm non Thu Hương, chị Ngụy Thị Thảo cũng như tất cả các giáo 

viên khác được tham gia các nội dung đào tạo như khiêu vũ, đào tạo ngoại ngữ với  

giáo viên nước ngoài, đào tạo tin học, đào tạo kỹ năng nghiệp vụ sư phạm. Về chi 

phí đào tạo thì do tính chất công việc,bài học và các buổi đào tạo được tổ chức 

thường xuyên nên nhà trường và người lao động đã thỏa thuận và thống nhất số 
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tiền đào tạo cố định 3.000.000đồng/tháng trong năm đầu tiên 2000.000đồng/tháng  

trong năm thứ hai và 1.000.000đồng/tháng trong năm thứ ba mà không cần phải 

tính chi tiết cụ thể từng buổi và lưu trữ chứng từ. Các nội dung chi trả bằng tiền 

của cá nhân bà Hương và được giáo viên hoàn trả bằng thời gian làm việc tại 

trường. Sau khi học các nội dung đào tạo trên đều không được cấp văn bằng chứng 

chỉ gì. 

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhiều lần nhưng không hòa giải được 

Ngày 17/6/2019, Tòa án mở phiên tòa nhưng do đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn có đơn đề nghị hoãn phiên tòa nên Tòa án quyết định hoãn phiên tòa. 

Tại phiên tòa ngày 10/7/2019: 

Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn giữ nguyên đề nghị 

nguyên đơn chốt thời gian tham gia bảo hiểm và trả sổ bảo hiểm, trả bản gốc các 

văn bằng chứng chỉ. Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, việc nghị án đòi hỏi phải 

có thời gian dài nên HĐXX quyết định thời gian nghị án kéo dài đến 8h00 ngày 

12/7/2019. 

Ngày 11/7/2019, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có đơn đề nghị tạm 

ngừng phiên tòa để các bên tự hòa giải. 

Tại phiên tòa ngày 12/7/2019:  Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và bị 

đơn thống nhất đề nghị Tòa án tạm ngừng phiên tòa để họ tự hòa giải nên HĐXX 

quyết định tạm ngừng phiên tòa. 

Tại phiên tòa ngày 29/7/2019: 

- Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện buộc: Bị đơn bồi thường tiền đơn 

phương chấm dứt Hợp đồng lao động số 12-2013/HĐLĐ-HKH ngày 01/8/2013 

trước thời hạn trong thời gian năm học số tiền là: 15.515.000 đ; Bồi thường một 

khoản tiền tương ứng với tiền lương của chị Ngụy Thị Thảo trong những ngày 

không báo trước (45 ngày) là: 5.370.000 đ.  

- Nguyên đơn xin rút yêu cầu buộc bị đơn hoàn trả chi phí đào tạo cho trường 

Mầm non Thu Hương tính từ ngày 01/8/2013 đến ngày 25/8/2017 với số tiền là: 

72.000.000 đ để khởi kiện bằng vụ án khác. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử và các đương sự, phát biều ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX 

áp dụng các Điều 32,  Điều 35, Điều 39, khoản 1 Điều 147, khoản 1, khoản 3 Điều 

228, Điều 271; khoản 1 Điều 273, khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

các Điều 22,  khoản 3 Điều 37, Điều 41, Điều 43, Điều 47 Bộ luật lao động; khoản 

1, khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án để xử: 

- Chấp nhận một phận yêu cầu yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

+ Buộc chị Ngụy Thị Thảo phải bồi thường cho Trường mầm non Thu 

Hương nửa tháng tiền lương theo theo hợp đồng lao động, số tiền là 

1.551.500đồng. 

+ Buộc chị Ngụy Thị Thảo phải bồi thường cho Trường mầm non Thu 

Hương số tiền 5.370.000đồng do vi phạm thời hạn báo trước là 45 ngày. 

- Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của Trường mầm non Thu Hương về việc yêu 

cầu chị Ngụy Thị Thảo phải hoàn trả chi phí đào tạo số tiền là 72.000.000 đồng . 
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- Buộc Trường mầm non Thu Hương phải chốt thời gian tham gia bảo hiểm 

xã hội tại Trường mầm non Thu Hương  cho chị Ngụy Thị Thảo là  03 năm 10 

tháng (kể từ tháng 10/2013 đến hết tháng 7/2017) để trả cho chị Ngụy Thị Thảo sổ 

bảo hiểm xã hội số 2413031436 do Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang cấp 

ngày 10/02/2014. 

-  Buộc Trường mầm non Thu Hương phải trả chị Ngụy Thị Thảo bản gốc 

gốc các văn bằng chứng chỉ 

- Về án phí: Chị Ngụy Thị Thảo phải chịu án phí do yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn về việc yêu cầu bồi thường tiền lương theo hợp đồng lao động được 

chấp nhận một phần và yêu cầu bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày 

khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của nguyên đơn được 

chấp nhận .Trường mầm non Thu Hương phải chịu án phí  đối với yêu cầu chốt, trả 

sổ bảo hiểm, trả bản gốc các văn bằng gốc của bị đơn được chấp nhận và chịu án 

phí do yêu cầu bồi thường tiền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động chỉ được 

chấp nhận 1 phần. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
[1] Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng: Những người làm chứng đã 

được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan là Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang, anh Nguyễn Trọng Hiếu vắng 

mặt tại phiên tòa nhưng có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ vào khoản 1, 

khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ 

án theo thủ tục vắng mặt đối với những người trên. 

[2] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Trường mầm  

nonThu Hương khởi kiện yêu cầu chị Ngụy Thị Thảo bồi thường khi đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường khoản tiền trong những ngày không báo 

trước, hoàn trả chi phí đào tạo vì cho rằng chị Thảo đã đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động trái pháp luật. Bị đơn là chị Ngụy Thị Thảo không đồng ý vì xác 

định khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đã thực hiện việc báo trước 45 

ngày. Chị Thảo đề nghị Trường mầm non Thu Hương trả bản gốc các văn bằng 

chứng chỉ, yêu cầu chốt trả sổ bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

Đây là tranh chấp lao động cá nhân giữa người sử dụng lao động và người lao 

động về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động,về bảo hiểm xã hội theo qui 

định về pháp luật bảo hiểm xã hội. Do vậy quan hệ pháp luật trong vụ án là “Tranh 

chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, về bồi thường thiệt hại khi 

chấm dứt hợp đồng lao động,về bảo hiểm xã hội” theo quy định tại điểm a,b, d 

khoản 1 Điều 32 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo quy định tại khoản 1 Điều 32; 

khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39 thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án nhân dân thành phố Bắc Giang. 

[3]  Về  việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 

[3.1]  Qúa trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn, đại diện theo 

ủy quyền của nguyên đơn và bị đơn, đại diện theo ủy quyền của bị đơn đều xác 

nhận ngày 01/8/2013 giữaTrường Mầm non Thu Hương và chị Ngụy Thị Thảo đã 

ký kết Hợp đồng lao động số 12-2013/HĐLĐ-HKH, sau khi ký hợp đồng chị Thảo 

đã làm việc tại Trường. Như vậy giữa Trường Mầm non Thu Hương và chị Ngụy 

Thị Thảo có quan hệ lao động. 
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[3.2.] Chị  Ngụy Thị Thảo cho rằng ngày 01/8/2013 có ký hợp đồng lao 

động với Trường mầm non Thu Hương nhưng không biết là loại hợp đồng thì thấy: 

Tại Biên bản làm việc ngày 02/11/2018 tại Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh 

Bắc Giang chị Thảo trình bày: “Đến ngày 01/8/2013 Trường mầm non Thu Hương 

đề nghị chị ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn”, quá trình tham gia tố 

tụng tại Tòa án và tại phiên tòa chị Thảo thừa nhận chữ ký trong hợp đồng lao 

động số 12-2013/HĐLĐ-HKH ngày 01/8/2013 là do chị Thảo ký,ngoài hợp đồng 

này chị Thảo không ký bất cứ hợp đồng lao động nào khác. Do vậy, căn cứ vào lời 

khai của nguyên đơn,bị đơn, Hợp đồng lao động 12-2013/HĐLĐ-HKH ngày 

01/8/2013 xác định loại hợp đồng lao động chị Thảo ký với Trường mầm non Thu 

Hương là loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn.   

[3.3] Theo lời khai của nguyên đơn, bị đơn và tài liệu thu thập được thì sau 

khi ký hợp đồng lao động, chị Thảo vào làm việc tại trường mầm non Thu Hương 

với chức danh giáo viên và công việc phải làm: Chăm sóc trẻ mầm non theo sự 

phân công của Ban Giám hiệu. Ngày 14/8/2017, chị Thảo có đơn xin nghỉ việc gửi 

Ban giám hiệu trường mầm non Thu Hương với nội dung xin nghỉ việc tại trường 

vì lý do tay phải bị đau, không đủ khả năng hoàn thành công việc. Đơn xin nghỉ 

việc của chị Thảo được nhà trường tiếp nhận ngày 14/8/2017. Theo chị Thảo khai ( 

tại BL117) thì bản chất của đơn xin nghỉ việc ngày 14/8/2017 là chị Thảo chỉ xin 

nghỉ khoảng một tuần để đi khám tay, tuy nhiên sau khi đi khám và điều trị bị đau 

hơn nên ngày 22/8/2017 chị Thảo làm đơn xin nghỉ tạm thời (tháng 8, tháng 9). 

Chị Thảo xác nhận đơn xin nghỉ việc ngày 14/8/2017, Đơn xin nghỉ tạm thời ngày 

22/8/2017 do nguyên đơn cung cấp cho Tòa án là đơn do chị Thảo viết và ký. Tại “ 

Đơn xin nghỉ làm tạm thời” ngày 22/8/2017 có nội dung chị Thảo “xin phép nhà 

trường cho nghỉ làm hai tháng, tháng 8 và tháng 9 năm 2017 vì lý do tay phải bị 

đau và đang bị teo cơ 1/3 cẳng tay”. Đơn xin nghỉ làm tạm thời của chị Thảo được 

nhà trường tiếp nhận ngày 25/8/2017. Nguyên đơn xác định sau khi hết thời gian 

xin nghỉ tạm thời theo đơn ngày 22/8/2017 chị Thảo không đi làm lại và cũng 

không có thông báo gì. Phía bị đơn là chị Thảo xác nhận chị Thảo chính thức nghỉ 

việc tại trường từ ngày 27/9/2017. Chị Thảo cho rằng khi nghỉ việc chính thức tại 

trường (ngày 27/9/2017) có gửi đơn và thông báo bằng tin nhắn điện thoại nhưng 

ngoài lời khai chị Thảo không có giấy tờ,chứng cứ gì cung cấp,chứng minh. Tòa án 

đã tiến hành thu thập nội dung tin nhắn từ số thuê bao 0973 010 587 đến số thuê  

bao nhưng  0918.919.069 tại Tổng Công ty hạ tầng mạng VNPT và  Tập đoàn công  

nghiệp viễn thông quân đội Viettel nhưng không có kết quả vì không còn lưu giữ. 

Như vậy,lời khai của chị Thảo là không có cơ sở.  

[3.4] Tại khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Người lao 

động làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo cho người sử dụng lao động 

biết trước ít nhất 45 ngày”. Hợp dồng lao động chị Thảo ký với Trường mầm non 

Thu Hương là loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Theo đơn xin nghỉ 

việc tạm thời ngày 22/8/2017 thì chị Thảo chỉ xin nghỉ tháng 8,tháng 9 năm 2017 

tức chị Thảo phải đi làm trở lại vào ngày 01/10/2017. Tuy nhiên theo lời khai của 

nguyên đơn thì chị Thảo chính thức nghỉ việc từ 25/8/2017 và sau khi hết thời hạn 

xin nghỉ tạm thời chị Thảo không đi làm, không thông báo gì. Phía chị Thảo xác 

nhận nghỉ làm chính thức kể từ ngày 27/9/2017. Như vậy, chị Thảo đã không thực 
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hiện nghĩa vụ báo trước 45 ngày nên việc chị Thảo đơn phương chấm dứt đồng lao 

động là trái luật. 

[4] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

[4.1] Về yêu cầu khởi kiện buộc bị đơn bồi thường 05 tháng lương chính với 

số tiền 15.515.000đồng do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: 

Tại Điều 3 Hợp đồng lao động số 12-2013/HĐLĐ-HKH ngày 01/8/2013  giữa 

Trường mầm non Thu Hương  và chị Ngụy Thị Thảo có nội dung các bên thỏa 

thuận: “ Người lao động và người sử dụng lao động cam kết không đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian năm học từ 1/8 đến hết 31/5 hàng 

tháng. Nếu vi phạm,bên vi phạm cam kết bồi thường số tiền tương đương với 05 

tháng mức lương chính (mức lương đóng bảo hiểm tại thời điểm chấm dứt hợp 

đồng lao động)”. Xét thấy thỏa thuận này trái với quy định tại khoản 1 Điều 43 Bộ 

luật lao động năm 2013 quy định nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật “phải bồi thường cho người sử dụng lao 

động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động”. Do vậy, việc Trường mầm 

non Thu Hương yêu cầu chị Thảo bồi thường 05 tháng lương chính với số tiền 

15.515.000đồng là không phù hợp nên không có căn cứ chấp nhận, chỉ có căn cứ 

buộc chị Thảo bồi thường nửa tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động trái pháp luật. Mức tiền lương theo hợp đồng lao động chị Thảo được 

hưởng là 3.103.000đồng nên số tiền chị Thảo phải bồi thường cho Trường mầm 

non Thu Hương là 1.551.500đồng. 

[4.2] Về yêu cầu buộc bị đơn bồi thường số tiền do vi phạm nghĩa vụ báo 

trước: Do chị Ngụy Thị Thảo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật, vi phạm quy định về thời hạn báo trước là 45 ngày nên Trường mầm non Thu 

Hương yêu cầu chị Thảo phải bồi thường khoản tiền tương ứng với tiền lương của 

chị Thảo trong những ngày không báo trước (45 ngày) là có căn cứ theo quy định 

tại khoản 2 Điều 43 Bộ luật lao dộng năm 2013, cụ thể: Tiền lương của chị Thảo 

là 3.103.000 đồng/ tháng, chị Thảo vi phạm nghĩa vụ báo trước 45 ngày tương ứng 

với số tiền phải bồi thường 5.370.000đồng.    

[4.3] Đối với yêu cầu buộc bị đơn phải hoàn trả chi phí đào tạo số tiền 72 

triệu đồng, tại phiên tòa nguyên đơn xin rút yêu cầu, xét thấy việc rút yêu cầu của 

nguyên đơn là tự nguyện nên HĐXX đình chỉ yêu cầu này. 

 [5]  Về yêu cầu trả bản gốc các giấy tờ, văn bằng chứng chỉ; yêu cầu chốt, 

trả sổ bảo hiểm xã hội của bị đơn: Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật lao 

động thì người sử dụng lao động không được giữ bản gốc các văn bằng chứng chỉ 

của người lao động khi giao kết,thực hiện hợp đồng lao động. Tại khoản 3 Điều 47 

Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác 

nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội, những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động 

đã giữ lại của người lao động. Trường mầm non Thu Hương xác nhận hiện đang 

giữ bản gốc các văn bằng chứng chỉ của chị Thảo như chị Thảo trình bày, xác nhận 

chưa chốt thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cho chị Thảo trong thời gian chị 

Thảo làm việc tại trường và hiện đang quản lý sổ bảo hiểm xã hội của chị Thảo. 

Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang xác nhận chị Thảo có thời gian tham gia bảo 

hiểm xã hội tại Trường mầm non Thu Hương là 03 năm 10 tháng (kể từ tháng 

10/2013 đến hết tháng 7/2017), việc gửi hồ sơ đề nghị chốt quá trình tham gia bảo 

hiểm xã hội của chị Thảo cho cơ quan bảo hiểm xã hội và trả sổ bảo hiểm xã hội 
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khi chấm dứt hợp đồng lao động là trách nhiệm của Trường mầm non Thu Hương . 

Do vậy, yêu cầu của chị Thảo về việc đề nghị trường mầm non Thu Hương chốt 

thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, thời gian chốt từ tháng 10/2013 đến tháng 

7/2017 và trả sổ bảo hiểm, trả lại bản gốc các văn bằng chứng chỉ là có căn cứ nên 

cần chấp nhận.  

 [6] Về án phí:  

- Chị Ngụy Thị Thảo phải chịu án phí do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

về việc yêu cầu bồi thường tiền lương khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật được chấp nhận một phần và yêu cầu bồi thường do vi phạm 

thời hạn báo trước 45 ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật của nguyên đơn được chấp nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 147 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự; khoản 1, khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Trường mầm non Thu Hương phải chịu án phí  đối với yêu cầu chốt, trả sổ 

bảo hiểm, trả bản gốc các văn bằng, chứng chỉ của bị đơn được chấp nhận và chịu 

án phí do yêu cầu bồi thường tiền đơn phương khi chấm dứt Hợp đồng lao động  

trái pháp luật chỉ  được chấp nhận 1 phần theo quy định tại khoản 1 Điều 147 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 1, khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ khoản 1 Điều 32; Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 

147; khoản 1, khoản 3 Điều 228; Điều 271; khoản 1 Điều 273; khoản 2 Điều 244 

của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Căn cứ Điều 22;  khoản 3 Điều 37, Điều 41, Điều 43, Điều 47 Bộ luật lao 

động;  

Căn cứ Điều 468 của Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

- Buộc chị Ngụy Thị Thảo phải bồi thường cho Trường mầm non Thu Hương 

nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, số tiền là 1.551.500đồng. 

- Buộc chị Ngụy Thị Thảo phải bồi thường cho Trường mầm non Thu Hương 

số tiền 5.370.000đồng do vi phạm thời hạn báo trước là 45 ngày. 

2. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của Trường mầm non Thu Hương về việc yêu 

cầu chị Ngụy Thị Thảo phải hoàn trả chi phí đào tạo số tiền là 72.000.000 đồng . 

3.  Buộc Trường mầm non Thu Hương phải chốt thời gian tham gia bảo hiểm 

xã hội tại Trường mầm non Thu Hương cho chị Ngụy Thị Thảo là  03 năm 10 

tháng (kể từ tháng 10/2013 đến hết tháng 7/2017) để trả cho chị Ngụy Thị Thảo sổ 

bảo hiểm xã hội số 2413031436 do Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang cấp 

ngày 10/02/2014. 
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4. Buộc Trường mầm non Thu Hương phải trả chị Ngụy Thị Thảo bản gốc 

gốc Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của Trường Cao  đằng sư phạm trung 

ương số hiệu A302083 số vào sổ cấp bằng 1-2872 ngày 15/5/2012; bản gốc Bằng 

cử nhân của trường Đại học sư phạm Hà Nội số hiệu 1072980, số vào sổ cấp bằng 

33/QĐ1334BGK1AHL  ngày 08/4/2016; bản gốc Bảng điểm cử nhân của trường 

Đại học sư phạm Hà Nội cấp ngày 12/4/2016 và bản gốc Bảng điểm Trung cấp của 

trường Cao  đằng sư phạm trung ương. 

2. Về án phí:  

- Chị Ngụy Thị Thảo phải chịu 300.000đồng án phí lao động sơ thẩm. 

-Trường mầm non Thu Hương phải chịu 718.905 đồng án phí lao động sơ 

thẩm nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.393.000đồng theo 

biên lai số 0002617 ngày 13/9/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hoàn trả Trường mầm non Thu Hương số tiền còn lại là 

674.095 đồng.  

3. Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật 

hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

4. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt có quyền làm đơn kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn 

kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự.  

 
   Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bắc Giang; 

- VKSND TP Bắc Giang; 

- Chi cục THADS TP Bắc Giang; 

- Các đương sự; 

- Lưu Hồ sơ, văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

        Triệu Thị Luyện 
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Các Hội thẩm nhân dân 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
                                  ______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc  lập - Tự  do - Hạnh phúc 

                                   _______________________________________________________ 
 

Bản án số: 661/2019/LĐ-PT 
Ngày: 24/7/2019 
V/v Tranh chấp đơn phương 
 chấm dứt hợp đồng lao động 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Liên 
Các Thẩm phán:           Bà Nguyễn Thị Thanh Mai 

         Bà Phan Thị Út 
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Trịnh Tiến Thịnh, Cán bộ Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.  
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Bà Nguyễn Thị 

Thanh Phương - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 24/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh số 
131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 40/2019/TLPT-LĐ ngày 28 tháng 5 
năm  2019 về việc “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”.  

Do bản án lao động sơ thẩm số 02/2019/LĐ-ST ngaøy 05/4/2019 cuûa Toøa 

aùn nâaân daân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2948/2019/QĐ-PT ngày 
02 tháng 7 năm 2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Đặng Thị Thanh H 
Địa chỉ thường trú: H, huyện A, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Địa chỉ liên hệ: H1, Phường A1, quận B1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Quốc B 
Địa chỉ: B, Phường A2, Quận B2, Thành phố Hồ Chí Minh. 
(Theo Văn bản ủy quyền số 008918 quyển số 2 ngày 27/6/2019 lập tại Văn 

phòng Công chứng T, Thành phố Hồ Chí Minh) 

- Bị đơn: Công ty TNHH M 
Địa chỉ: M, Phường A3, Quận B3, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thế P- chức vụ: Tổng giám 

đốc. 
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Quốc Đ 
(Theo Giấy ủy quyền ngày 08/7/2019 của Công ty TNHH M) 

- Người làm chứng:  
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1. Bà Nguyễn Thị Kim L (Vắng mặt). 
Địa chỉ: L, Phường A4, quận B4, TP. Hồ Chí Minh 

2. Bà Lê Hoàng Phương T (Vắng mặt). 
Địa chỉ: T, phường A5, Quận B5, TP. Hồ Chí Minh 

NHẬN THẤY: 

Theo đơn khởi kiện ngày 25/9/2018; Đơn sửa chữa, giải trình, bổ sung 
yêu cầu khởi khiện ngày 16/01/2019 và tại phiên tòa; nguyên đơn bà Đặng Thị 
Thanh H trình bày: 

Vào năm 2006 bà có ký hợp đồng lao động số 15/HĐLĐ/SIDC Co., 
Ltd/2006 với Công ty TNHH M (tiền thân là Công ty M1) - Sau đây gọi tắt là 
Công ty - Hợp đồng có xác định thời hạn làm việc là 03 năm từ ngày 01/9/2006. 
Sau khi hết thời hạn trên bà vẫn tiếp tục làm việc cho Công ty theo hình thức 
không xác định thời hạn với chức vụ Trưởng phòng Kế toán - Nhân chính cho 
đến khi bị buộc thôi việc. 

Ngày 15/03/2018 Phòng Kế toán - Nhân chính có nhận được 01 bản gốc 
thông báo của Ông Nguyễn Thế P- Tổng giám đốc Công ty ký và đóng dấu về 
việc chấm dứt hợp đồng lao động (thông báo) đối với bà và bà Lê Hoàng 
Phương T do ông Ptrực tiếp đưa, với lí do theo yêu cầu tái cơ cấu của Tổng 
Công ty. 

Ngày 08/05/2018 thì bà nhận được quyết định số 24/QĐ-SIDC.2018 “về 
việc miễn nhiệm chức Trưởng Phòng Kế toán - Nhân chính” của bà, được ký 
ngày 08/05/2018 nhưng không nêu lý do miễn nhiệm. Tiếp theo đó bà tiếp tục 
nhận được thông báo số 26/SIDC.2018 do ông Pký và đóng dấu ngày 
08/05/2018 yêu cầu bà và bà T bàn giao công việc vào ngày 11/05/2018 để 
chấm dứt Hợp đồng Lao động. 

Ngày 21/05/2018 Công ty ra quyết định 37/SIDC.2018 không đúng sự 
thật khi nói bà và bà T “vi phạm kỷ luật lao động nghiêm trọng”, và sai quy định 
pháp luật khi áp dụng biện pháp tạm đình chỉ. Ngày 01/06/2018, Công ty ra 
quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 43/QĐ-SIDC.2018 và liên hệ hẹn bà 
đến nhận quyết định trên, bà được nhận lương tháng 03+04+05/2018 (Không có 
lương T13/2017). Tiền trợ cấp mất việc làm bà được nhận vào ngày 19/06/2018 
(quá thời hạn so với quy định của luật).  

Với nội dung sự việc nêu trên, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu cụ thể như sau: 

1- Yêu cầu Công ty thanh toán cho bà tiền lương những ngày bà Hkhông 
làm việc từ ngày 01/6/2018 đến ngày tòa án xét xử là 10 tháng với mức lương 
5.200.000 đồng/tháng  x 10 = 52.000.000 đồng. Lý do: Quyết định chấm dứt 
hợp đồng lao động số 43/QĐ-SIDC.2018 của Công ty là trái pháp luật. 

2- Tiền bồi thường vì đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật: 
5.200.000 x 12 x 2 = 124.800.000 đồng và buộc Công ty nhận bà trở lại làm 
việc. Tại phiên Tòa nguyên đơn rút lại còn 62.400.000 đồng và rút lại yêu cầu 
Công ty nhận bà trở lại làm việc; nguyên đơn đồng ý nghỉ việc. 
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3- Buộc Công ty trả các khoản BHXH, BHYT và bảo hiểm khác theo quy 
định pháp luật cho bà trong những ngày bà không được làm việc: 21,5% x 92 x 
236.000 = 4.668.080 đồng. Tính đến ngày xét xử sơ thẩm 10 tháng là 
11.180.000 đồng. 

4- Tiền bồi thường vì Công ty không nhận bà vào làm việc lại: 5.200.000 
x 12 x 2 = 124.800.000 đồng. Tại phiên Tòa nguyên đơn rút lại yêu cầu này. 

5- Tiền bồi thường vì vi phạm thời hạn báo trước 29 ngày: 236.000 x 29 = 
6.844.000 đồng. 

Tổng cộng: 132.424.000 đồng. 

Tiền trợ cấp mất việc làm nguyên đơn đã nhận từ Công ty là 
15.600.000 đồng. 

6- Yêu cầu Công ty xác định bà không còn trách nhiệm đối với các giao 
dịch bằng tài khoản ngân hàng của Công ty từ thời điểm bà bị ông P tự ý cắt tên 
giao dịch khỏi ngân hàng. Đồng thời xác định bà cũng không chịu trách nhiệm 
về sổ sách, giấy tờ, các vấn đề về kế toán, vấn đề bàn giao đối với Công ty kể từ 
11 giờ 30 phút ngày 21/5/2018 vì bị đuổi khỏi phòng bất ngờ và không được tiếp 
cận sổ sách kế toán. Bà chỉ chịu trách nhiệm về công việc kế toán đối với thời 
gian bà đã công tác trước đó tức kể từ 11 giờ 30 phút ngày 21/5/2018 trở về 
trước. 

7- Buộc Công ty thu hồi quyết định số 37/SIDC.2018 về việc tạm đình chỉ 
công việc đã gửi đến gia đình bà và Tổng Công ty, hủy quyết định đang được lưu 
giữ vì lý do Công ty đưa ra là không đúng. Ngoài ra Công ty phải công khai xin 
lỗi vì đã đưa ra quyết định với nội dung không xác thực trên làm ảnh hưởng đến 
uy tín nghề nghiệp của bà do đặc điểm công việc kế toán đòi hỏi rất cao về uy tín, 
trách nhiệm đặc biệt là trong môi trường nhà nước. Tại phiên phiên Tòa nguyên 
đơn rút lại yêu cầu Bị đơn phải công khai xin lỗi. 

Đại diện bị đơn trình bày: Công ty TNHH M là Công ty con của Tổng 
Công ty M1. Hiện nay M1 đang thực hiện tái cơ cấu theo chủ trương của Tổng 
Công ty. Việc chấm dứt Hợp đồng lao động với bà Đặng Thị Thanh H căn cứ 
Công văn số 2073/CNT-TCNS ngày 08/11/2017 của Tổng Công ty M1 về việc 
chuyển xếp lương năm 2017. Điều 3: “Tổng Công ty yêu cầu thực hiện việc cắt 
giảm ngay 02 lao động phòng Kế toán Nhân chính và giải quyết dứt điểm chế độ 
chính sách với người lao động”. Căn cứ vào tình hình hiện nay thì Công ty đã 
dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu. Công ty 
đã giải quyết chế độ chính sách cho bà H như sau: Thanh toán tiền lương đến hết 
tháng 5/2018 và Chốt sổ bảo hiểm và chi trả tiền trợ cấp mất việc. Tổng cộng 
15.600.000 đồng. 

Công ty đã cho bà H nghỉ việc đúng quy định pháp luật và đã thanh toán 
đầy đủ các khoản trợ cấp cho bà H. Đối với các yêu cầu khởi kiện của bà H , 
Công ty đồng ý hỗ trợ cho bà H06 tháng lương, mức 5.200.000 đồng/tháng nếu 
bà H đồng ý hòa giải. 
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Ý kiến của Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật 
sư Trần Quốc B trình bày: Việc Công ty ra Quyết định đơn phương chấm dứt 
Hợp đồng lao động đối với bà H là trái pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp 
nhận các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 tham gia phiên tòa sau nghiên 
cứu hồ sơ và theo dõi diễn biến phiên tòa kết luận: Thẩm phán và Hội đồng xét 
xử tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng các quy định về trình tự thủ tục tố tụng 
từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử. Về nội dung: Công ty đơn phương chấm dứt 
Hợp đồng lao động đối với bà H vì lý do tái cơ cấu nhưng Công ty không đưa ra 
phương án sử dụng lao động sau khi tái cơ cấu, không gửi thông báo cho Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội, không tổ chức cuộc họp thông báo cho người lao 
động về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 
Điều 44 Bộ luật lao động là trái pháp luật. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát nhân 
dân Quận 4 đề nghị Tòa án đình chỉ đối với các yêu cầu mà nguyên đơn đã rút 
lại tại phiên tòa. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về yêu cầu khởi 
kiện thứ 6 về việc xác định bà H không còn trách nhiệm đối với các giao dịch 
bằng tài khoản ngân hàng của Công ty từ thời điểm bà H bị ông P tự ý cắt tên 
giao dịch khỏi ngân hàng. Đồng thời xác định bà Hcũng không chịu trách nhiệm 
về sổ sách, giấy tờ, các vấn đề về kế toán, vấn đề bàn giao đối với Công ty kể từ 
11 giờ 30 phút ngày 21/5/2018. Bà H chỉ chịu trách nhiệm về công việc kế toán 
đối với thời gian bà đã công tác trước đó tức kể từ 11 giờ 30 phút ngày 
21/5/2018 trở về trước. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Hvề việc 
bồi thường tiền lương trong những ngày bà không được làm việc, bồi thường vì 
đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, bảo hiểm xã hội … và thu hồi 
quyết định số 37/SIDC.2018 về việc tạm đình chỉ công việc. 

Tại bản án lao động sơ thẩm số 02/2019/ngày 05/4/2019 đã quyết định: 

Căn cứ: 

- Điều 36; 38; 42; 44; 48 và 98 của Bộ luật lao động năm 2012; 

- Điều 13; 14; 15 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của 
Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số nội dung của Bộ luật 
Lao động; 

- Luật Thi hành án Dân sự năm 2008; 

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội: 

Tuyên xử:  

1- Đình chỉ giải quyết các yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Thanh H về 
việc: 

- Yêu cầu Công ty TNHH M nhận nguyên đơn trở lại làm việc và phần 
yêu cầu bồi thường đã rút từ 124.800.000 đồng xuống còn 62.400.000 đồng 
(Yêu cầu thứ 2). 

- Yêu cầu số tiền bồi thường vì Công ty TNHH M không nhận bà vào làm 
việc lại: 5.200.000 x 12 x 2 = 124.800.000 đồng (Yêu cầu thứ 4). 
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- Yêu cầu Công ty TNHH M phải công khai xin lỗi. 

2- Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc: Công ty TNHH M 
có văn bản xác định bà Hkhông còn trách nhiệm đối với các giao dịch bằng tài 
khoản ngân hàng của Công ty từ thời điểm bị tự ý cắt tên giao dịch khỏi ngân 
hàng. Đồng thời xác định không chịu trách nhiệm về sổ sách, giấy tờ, các vấn đề 
về kế toán, vấn đề bàn giao đối với Công ty kể từ 11 giờ 30 phút ngày 21/5/2018 
vì bị đuổi khỏi phòng bất ngờ và không được tiếp cận sổ sách kế toán. Nguyên 
đơn chỉ chịu trách nhiệm về công việc kế toán đối với thời gian đã công tác 
trước đó tức kể từ 11 giờ 30 phút ngày 21/5/2018 trở về trước. 

 3- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Thanh H về 
việc: 

- Yêu cầu Công ty TNHH M phải bồi thường vì vi phạm thời hạn báo 
trước 29 ngày: 236.000 x 29 = 6.844.000 đồng. 

 4- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Thanh H về 
việc: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 43/QĐ-SIDC.2018 ngày 
01/6/2018 của Công ty TNHH M đối với bà Đặng Thị Thanh H là trái pháp luật.  

 - Buộc Công ty TNHH M thanh toán tiền lương những ngày bà Hkhông 
làm việc từ ngày 01/6/2018 đến ngày tòa án xét xử là10 tháng là 52.000.000 
đồng. 

- Buộc Công ty TNHH M thanh toán cho bà Hsố tiền 23.400.000 đồng vì 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật (được khấu trừ lại cho bị 
đơn số tiền 15.600.000 đồng, còn lại bị đơn phải thanh toán là 7.800.000 đồng). 

- Buộc Công ty TNHH M thanh toán cho bà H các khoản BHXH, BHYT 
và bảo hiểm khác theo quy định pháp luật tính đến ngày xét xử là 11.180.000 
đồng. 

Tổng cộng: 70.980.000 đồng (Bảy mươi triệu chín trăm tám chục 
ngàn đồng). 

- Buộc Công ty TNHH M thu hồi quyết định số 37/SIDC.2018 ngày 
21/05/2018 đối với bà Hương. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 
đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án 
còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy 
định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

5- Án phí Lao động sơ thẩm: Nguyên đơn không phải chịu án phí. Công 
ty TNHH M phải nộp là 2.129.400 đồng. 

Ngày 19/4/2019 Bà H nộp đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, bà H 
kháng cáo phần án sơ thẩm không buộc công ty thanh toán tiền vi phạm thời 
gian báo trước là 6.844.000đ và bồi thường số tiền 62.400.000đ do vi phạm việc 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao đông trái pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
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 Ông Trần Quốc B đại diện theo ủy quyền của bà Đặng Thị Thanh H vẫn 
yêu cầu giữ nguyên yêu cầu kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Về khoản bà H 
cho là công ty đã vi phạm thời gian báo trước với bà, bà tính theo mức lương 
236.000đ /ngày x 29 ngày = 6.844.000đ. Bồi thường do công ty đã đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, do bà H đã làm việc tại công ty 12 
năm nên yêu cầu bồi thường 12 tháng lương chứ không đồng ý 2 tháng lương 
như bản án sơ thẩm đã tuyên. Còn sau khi nghỉ việc tại công ty từ ngày 1/6/2018 
bà H làm việc bên ngoài và đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 7/2018. 

 Ông Nguyễn Quốc Đ đại diện cho công ty trình bày công ty không đồng ý 
yêu cầu kháng cáo của bà H. Còn về việc truy đóng bảo hiểm xã hội công ty 
phải truy đóng hay thanh toán bằng tiền mặt cho bà H do Tòa án quyết định, 
công ty không có kháng cáo bản án sơ thẩm.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quá 
trình tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, của những người tham gia tố tụng 
trong giai đoạn xét xử phúc thẩm tuân theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân 
sự năm 2015. Về hình thức: Đơn kháng cáo của nguyên đơn nộp đúng hạn luật 
định nên hợp lệ. Về nội dung: Ngày 14/3/2018 công ty ra Thông báo về việc 
chấm dứt hợp đồng lao động với bà H, ngày 15/3/2018 bà H đã nhận thông báo 
này , ngày 01/6/2018 công ty ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động nên từ 
ngày bà H nhận thông báo đến ngày bà H chính thức nghỉ việc là hơn 45 ngày nên 
công ty không vi phạm thời hạn báo trước. Theo khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao 
động công ty đơn phương trái pháp luật thì bồi thường ít nhất 2 tháng tiền lương, 
án sơ thẩm xử buộc công ty bồi thường 2 tháng lương cho bà H là đúng nhưng bà 
H đòi 12 tháng không có cơ sở để chấp nhận. Do án sơ thẩm tính toán sai dư hơn 
1 tháng lương nên phải tính lại và điều chỉnh phần án phí sơ thẩm cho phù hợp. Vì 
vậy đề nghị Hội đồng xét xử xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà H, 
sửa một phần bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra các chứng cứ 
tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của bà Đặng Thị Thanh H nộp đơn 
kháng cáo trong thời hạn luật định, thực hiện theo đúng quy định tại Điều 
272, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 nên được chấp nhận đơn 
kháng cáo hợp lệ.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu kháng cáo của bà H yêu cầu sửa một phần 
bản án sơ thẩm Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Hợp đồng lao động của 
bà H và Công ty TNHH M (gọi tắt là Công ty) đang thực hiện là loại hợp đồng 
không xác định thời hạn, Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà H cho là 
do thay đổi cơ cấu nên cắt giảm bộ phận kế toán trong đó có bà H và bà Thúy. 

 Xét về trình tự thủ tục khi cho nhiều người lao động thôi việc (từ 2 người 
lao động trở lên) công ty phải bàn bạc trao đổi với Ban chấp hành công đoàn 
công ty, phương án sử dụng lại lao động đưa người lao động đi đào tạo lại hoặc 
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bố trí làm công việc khác thích hợp, công ty phải thông báo cho người lao động 
để có thời gian chuẩn bị, công ty phải gửi thông báo cho Sở Lao động Thương 
binh xã hội thành phố Hồ Chí Minh trước khi chấm dứt hợp đồng lao động với 
người lao động là 30 ngày, công ty không thực hiện theo đúng quy định tại 
khoản 1 và 3 Điều 44 Bộ luật Lao động công ty cho bà H thôi việc nhưng không 
thực hiện đầy đủ các bước về trình tự thủ tục như trên trước khi chấm dứt hợp 
đồng lao động với bà H, cho nên Công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trái pháp luật với bà H. 

[3] Theo quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động Công ty phải trả lương 
những ngày bà H không được làm việc từ tháng 6/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm 
(05/4/2019) là 10 tháng: 5.200.000đ x 10 = 52.000.000đ và bồi thường 2 tháng 
lương cho bà H:  2 tháng x 5.200.000đ =10.400.000đ Bà H yêu cầu bồi thường 
12 tháng lương vì bà cho đã làm việc được 12 năm tại công ty. Xét thấy khoản 1 
Điều 42 quy định bồi thường ít nhất là 2 tháng tiền lương, công ty không đồng ý 
bồi thường nhiều hơn vì hoàn cảnh công ty đang khó khăn ngưng hoạt động từ 
năm 2010 đến nay, nên việc quyết định bồi thường 2 tháng lương là phù hợp 
đúng quy định của luật nên không chấp nhận yêu cầu kháng cáo này của bà H. 

[4] Trường hợp người lao động không tiếp tục làm việc thì phải trả trợ cấp 
thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động. Bà H xác định công ty có 
đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bà từ năm 2009 cho nên thời gian từ 2006 đến 
2008 bà H được nhận trợ cấp thôi việc 3 năm là 1,5 tháng lương: 5.200.000đ x 
1,5 = 7.800.000đ   

Công ty đã thanh toán cho bà H tiền trợ cấp mất việc làm là 15.600.000đ 
nên bà H phải hoàn trả lại số tiền này cho công ty   

Án sơ thẩm tính sai phần này, công ty phải bồi thường 2 tháng lương và 
trả trợ cấp thôi việc 1,5 tháng lương, cộng chung là 3,5 tháng lương nhưng án sơ 
thẩm tính thành 4,5 tháng lương, dư ra 1 tháng nên phải tính lại cho đúng. 

[5] Về chi trả Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế : Theo quy định trường 
hợp chưa đóng thì công ty và bà H có trách nhiệm truy đóng cho cơ quan bảo 
hiểm. Nhưng theo bà H trình bày sau khi nghỉ việc tại công ty bà làm việc 
bên ngoài và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 7/2018 
cho nên về khoản bảo hiểm xã hội án sơ thẩm tuyên công ty trả cho bà H 
bằng tiền mặt là đúng, số tiền bà H yêu cầu là 11.180.000đ thời gian từ 
1/6/2018 đến 5/4/2019 (tính tròn là 10 tháng, tỉ lệ 21,5%, theo mức tiền lương 
5.200.000đ/tháng).  

[6] Về yêu cầu đòi bồi thường do vi phạm thời gian báo trước, bà H cho 
công ty vi phạm 29 ngày không báo trước cho bà. Như nhận định của án sơ thẩm 
thì từ ngày 14/3/2018 công ty đã thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 
bà H, ngày 15/3/2018 bà H đã nhận được thông báo này, đến ngày 01/6/2018 
công ty mới ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 43/QĐ-SIDC.2018. 
Xét thấy thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày ra quyết định là hơn 45 ngày 
và tiền lương bà H đã nhận đủ lương đến cuối tháng 5/2018 cho nên công ty 
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không vi phạm thời gian báo trước như yêu cầu của nguyên đơn đòi bồi thường 
29 ngày là 6.844.000đ. 

[7] Yêu cầu Công ty xác định bà không còn trách nhiệm đối với các giao 
dịch bằng tài khoản ngân hàng của Công ty từ thời điểm bà bị ông Ptự ý cắt tên 
giao dịch khỏi ngân hàng. Đồng thời xác định bà cũng không chịu trách nhiệm 
về sổ sách, giấy tờ, các vấn đề về kế toán, vấn đề bàn giao đối với Công ty kể từ 
11 giờ 30 phút ngày 21/5/2018 vì bị buộc rời khỏi phòng bất ngờ và không được 
tiếp cận sổ sách kế toán. Bà chỉ chịu trách nhiệm về công việc kế toán đối với 
thời gian bà đã công tác trước đó tức kể từ 11 giờ 30 phút ngày 21/5/2018 trở về 
trước. 

Xét thấy tại phiên tòa các bên đương sự tự hòa giải được, bị đơn đồng ý 
yêu cầu này của nguyên đơn nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận của 
các đương sự về yêu cầu này. 

[8] Về yêu cầu : Buộc Công ty thu hồi quyết định số 37/SIDC.2018 về 
việc tạm đình chỉ công việc đã gửi đến gia đình bà và Tổng Công ty Công 
nghiệp Tàu Thủy, hủy quyết định đang được lưu giữ vì lý do Công ty đưa ra là 
không đúng. Ngoài ra Công ty phải công khai xin lỗi vì đã đưa ra quyết định với 
nội dung không xác thực trên làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của bà do 
đặc điểm công việc kế toán đòi hỏi rất cao về uy tín, trách nhiệm đặc biệt là 
trong môi trường nhà nước. Tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn rút lại yêu cầu Bị 
đơn phải công khai xin lỗi. 

Tại phiên tòa nguyên đơn rút lại yêu cầu Bị đơn phải công khai xin lỗi nên 
căn cứ Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử sơ thẩm đình chỉ 
giải quyết yêu cầu đã rút này của nguyên đơn là đúng. 

 [9] Về án phí: Vì sửa án sơ thẩm nên phải sửa về án phí. 

Công ty thanh toán cho bà H gồm: [ 52.000.000đ + 10.400.000đ + 
7.800.000đ + 11.180.000đ ] – 7.800.000đ = 65.780.000đ nên án phí lao động sơ 
thẩm công ty phải chịu nộp là 1.973.400đ 

Án phí lao động phúc thẩm , bà H được miễn nộp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ : 

-  Khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

- Điều 36; 38; 42; 44; 48 của Bộ luật lao động năm 2012;  

- Điều 13; 14; 15 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của 
Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số nội dung của Bộ luật 
Lao động; 

- Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 

- Luật Thi hành án Dân sự năm 2008; 
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- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án 
phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà Đặng Thị 
Thanh H. 

Sửa một phần bản án sơ thẩm 

1. Đình chỉ giải quyết các yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Thanh H về 
việc: 

- Yêu cầu Công ty TNHH M nhận nguyên đơn trở lại làm việc và phần 
yêu cầu bồi thường đã rút từ 124.800.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu 
tám trăm nghìn đồng) xuống còn 62.400.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu bốn trăm 
nghìn đồng). 

- Yêu cầu số tiền bồi thường vì Công ty TNHH M không nhận bà trở lại 
làm việc: 5.200.000 x 12 x 2 = 124.800.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu 
tám trăm nghìn đồng). 

- Yêu cầu Công ty TNHH M phải công khai xin lỗi. 

2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc: Công ty TNHH M 
có văn bản xác định bà H không còn trách nhiệm đối với các giao dịch bằng tài 
khoản ngân hàng của Công ty từ thời điểm bị tự ý cắt tên giao dịch khỏi ngân 
hàng. Đồng thời xác định không chịu trách nhiệm về sổ sách, giấy tờ, các vấn đề 
về kế toán, vấn đề bàn giao đối với Công ty kể từ 11 giờ 30 phút ngày 21/5/2018 
vì bị buộc rời khỏi phòng bất ngờ và không được tiếp cận sổ sách kế toán. 
Nguyên đơn chỉ chịu trách nhiệm về công việc kế toán đối với thời gian đã công 
tác trước đó tức kể từ 11 giờ 30 phút ngày 21/5/2018 trở về trước. 

 3. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Thanh H về 
việc: 

- Yêu cầu Công ty TNHH M phải bồi thường vì vi phạm thời hạn báo 
trước 29 ngày: 236.000đ/ngày x 29 ngày = 6.844.000 đồng (Sáu triệu tám trăm 
bốn mươi bốn nghìn đồng). 

- Yêu cầu của bà H đòi bồi thường 12 tháng lương vì công ty đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 62.400.000.000đ (Sáu mươi hai triệu 
bốn trăm nghìn đồng). 

 4. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Thanh H về 
việc: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 43/QĐ-SIDC.2018 ngày 
01/6/2018 của Công ty TNHH M đối với bà Đặng Thị Thanh H là trái pháp luật.  

 - Buộc Công ty TNHH M thanh toán tiền lương những ngày bà Hkhông 
làm việc từ ngày 01/6/2018 đến ngày tòa án xét xử sơ thẩm là 10 tháng là 
52.000.000 đồng (Năm mươi hai triệu đồng) và bồi thường 2 tháng lương là 
10.400.000 đồng (Mười triệu bốn trăm nghìn đồng). 
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- Buộc Công ty TNHH M thanh toán cho bà Hcác khoản BHXH, BHYT 
và bảo hiểm khác theo quy định pháp luật tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 
11.180.000 đồng (Mười một triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). 

 - Buộc Công ty TNHH M thanh toán cho bà Hsố tiền trợ cấp thôi việc là 
7.800.000 đồng (Bảy triệu tám trăm nghìn đồng).  

 Bà H phải trả lại tiền trợ cấp mất việc làm cho công ty là 15.600.000 đồng 
(Mười lăm triệu sáu trăm nghìn đồng).  

Cấn trừ Công ty TNHH M còn thanh toán và bồi thường cho bà Đặng Thị 
Thanh Hương là : [52.000.000đ + 10.400.000đ +  7.800.000đ + 11.180.000đ ] – 
15.600.000đ = 65.780.000đ (Sáu mươi lăm triệu bảy trăm tám mưới nghìn đồng). 

Kể từ ngày bà Đặng Thị Thanh H có đơn yêu cầu thi hành án mà Công ty 
TNHH M chưa thanh toán các khoản tiền nêu trên thì hàng tháng Công ty 
TNHH M còn phải trả cho bà Đặng Thị Thanh H tiền lãi theo mức lãi suất quy 
định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.   

- Buộc Công ty TNHH M thu hồi quyết định số 37/SIDC.2018 ngày 
21/05/2018 đối với bà Hương. 

5. Án phí lao động sơ thẩm 1.973.400 đồng (Một triệu chín trăm bảy mươi 
ba nghìn bốn trăm đồng) Công ty TNHH M phải chịu . 

Án phí lao động phúc thẩm bà Đặng Thị Thanh H được miễn nộp. 

6. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 
Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 
thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 
và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 
định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Tòa án nhân dân tối cao;                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án nhân dân cấp cao (tại Tp.HCM); 
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (tại Tp.HCM); 
- Viện kiểm sát nhân dân Tp.HCM;                                
- Tòa án nhân dân Quận 4; 
- Thi hành án dân sự Quận 4; 
- Các đương sự (để thi hành);           
- Lưu.                  

   
 

PHAN THỊ LIÊN 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐỒNG NAI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 08/2019/LĐ-PT  

Ngày 23-5-2019 
V/v tranh chấp đơn phương chấm dứt  

hợp đồng lao động 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Triệu Thị Huỳnh Hoa. 

Các Thẩm phán:                          Bà Võ Thị Thanh Phượng; 

                                                     Ông Lê Văn Quý. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Hoàng Long - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Bà Đỗ Thị Yến - Kiểm 

sát viên tham gia phiên tòa. 

Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 35/2019/TLPT-LĐ, ngày 20 

tháng 02 năm 2019 về “tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”. 

Do Bản án lao động sơ thẩm số: 06/2018/LĐ-ST, ngày 12 tháng 12 năm 

2018 của Tòa án nhân dân huyện L bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 15/2019/QĐ-PT, ngày 

01 tháng 4 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số: 49/2019/QĐ-PT, 

ngày 26 tháng 4 năm 2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Hà Duy Đ, sinh năm 1962. 

Địa chỉ: xã P, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Thế B, sinh năm 1987. 

Địa chỉ: phường H, thành phố C, tỉnh Đồng Nai. (Văn bản ủy quyền ngày 

23/4/2018). 

- Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Việt Nam). 

Địa chỉ: xã D, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Minh N – Giám đốc. 

- Người làm chứng:  

1. Ông Danh T, sinh năm 1978; 
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HKTT:
 
 xã X, huyện E, thành phố Cần Thơ. 

Địa chỉ tạm trú: xã D, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

2. Ông Trịnh S, sinh năm 1970; 

HKTT:
 
 xã X, huyện E, thành phố Cần Thơ. 

Địa chỉ tạm trú: xã D, huyện L, tỉnh Đồng Nai.  

3. Ông Trương Vũ K, sinh năm 1980. 

HKTT:
 
 xã O, huyện V, tỉnh Cà Mau. 

Địa chỉ tạm trú: xã D, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

- Người kháng cáo: Bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Việt Nam). 

(Ông Phạm Thế B và ông Ngô Minh N có mặt; những người làm chứng 

không triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện ngày 21/3/2018, 11/6/2018 và lời khai trong quá trình 

tham gia tố tụng tại Tòa án, ông Phạm Thế B - người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn trình bày: 

Ông Hà Duy Đ làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Việt Nam) (sau 

đây gọi tắt là Công ty A) từ tháng 5/2012 theo hợp đồng lao động không xác định 

thời hạn nhưng Công ty A không giao cho ông Đ. Công việc của ông Đ là lái xe 

nâng, bộ phận bốc xếp, mức lương thực lãnh trước khi nghỉ việc là 5.063.125 

đồng/tháng (trong đó lương cơ bản đóng bảo hiểm xã hội là 4.213.125 đồng/tháng, 

200.000 đồng phụ cấp trách nhiệm, 300.000 đồng phụ cấp tay nghề, 350.000 đồng 

chuyên cần). Trong thời gian làm việc, ông Đ luôn hoàn thành nhiệm vụ, không vi 

phạm quy định nào của Công ty A. 

Vào ngày 13/4/2017, ông Đ bị viêm kết mạc mắt phải nên phải nghỉ việc đi 

khám nhưng vì đi gấp nên không làm đơn xin nghỉ nộp cho Công ty A. Ngày 

14/4/2017, ông Đ vào làm việc thì bảo vệ Công ty A không cho vào. Trên bảng 

thông báo của Công ty A có dán quyết định không số với nội dung kể từ ngày 

14/4/2017 đến 14/5/2017, ông Đ không phải đến Công ty A làm việc và Công ty A 

sẽ trả lương từ ngày 14/4/2017 đến 14/5/2017 cho ông Đ. Công ty A không giao 

thông báo trên cho ông Đ nhưng ông Đ chụp lại và in ra để nộp cùng đơn khởi 

kiện. Ông Đ không nhận được thông báo nào khác của Công ty A. 

Ngày 13/5/2017, Công ty A ban hành Quyết định số: 06.05.17/QĐTV về 

việc cho ông Đ nghỉ việc kể từ ngày 13/5/2017 không có lý do. Công ty A đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đ là trái pháp luật do ông Đ 

không vi phạm gây thiệt hại gì và Công ty A không thông báo trước cho ông Đ 

theo quy định của pháp luật khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, 

ông Đ khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty A phải: 
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- Hủy Quyết định số: 06.05.17/QĐTV, ngày 13/5/2017 của Công ty A về 

việc cho ông Đ thôi việc; 

- Nhận ông Đ trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã ký. Trường hợp 

Công ty A không nhận ông Đ trở lại làm việc thì phải bồi thường thêm ít nhất 02 

tháng tiền lương theo hợp đồng lao động: 5.063.125 đồng/tháng x 02 tháng = 

10.126.250 đồng; 

- Trả tiền lương trong những ngày ông Đ không được làm việc từ ngày 

13/5/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm 12/12/2018 là 18 tháng 28 ngày: (5.063.125 

đồng/tháng x 18 tháng) + (5.063.125 đồng/tháng ÷ 26 ngày x 28 ngày) = 

96.588.846 đồng; 

- Bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật: 5.063.125 đồng/tháng x 02 tháng = 10.126.250 đồng; 

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông Đ từ 

tháng 5/2017 đến tháng 6/2018 hoặc trả bằng tiền: 4.213.125 đồng/tháng x 21.5% 

x 13 tháng = 11.775.684 đồng; 

- Bồi thường 01 khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày 

Công ty A không báo trước: 5.063.125 đồng/tháng ÷ 26 ngày x 45 ngày = 

8.763.075 đồng. 

Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, người đại diện theo ủy quyền của bị 

đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Việt Nam) trình bày: 

Ông Đ làm việc tại Công ty A từ tháng 5/2012 theo hợp đồng lao động có 

thời hạn 01 năm, mỗi năm các bên ký lại hợp đồng, hết tháng 5/2015 đến khi ông 

Đ nghỉ việc các bên không ký hợp đồng lao động. Ông Đ làm công việc lái xe 

nâng, bộ phận bốc xếp, mức lương thực lãnh trước khi nghỉ việc là 4.913.125 

đồng/tháng (trong đó lương cơ bản 4.213.125 đồng/tháng, tiền chuyên cần 200.000 

đồng/tháng). Sau khi nghỉ việc, Công ty A đã thanh toán tiền cho ông Đ xong nên 

không giữ lại hợp đồng lao động và bảng lương. 

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/4/2017, tổ bốc xếp + pha bông gồm 05 công 

nhân: Hà Duy Đ - Tổ trưởng và 04 công nhân là Danh T, Trịnh S, Trương Vũ K, 

Phạm Văn G đã tự ý bỏ việc không có lý do. Nhân viên nhân sự Công ty A gọi 

điện mời các công nhân trên vào làm việc nhưng vẫn không vào. Việc tự ý nghỉ 

làm của các công nhân trên làm ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất và gây thiệt 

hại cho Công ty A. Công ty A phải bồi thường cho khách hàng vì không thể giao 

hàng theo lịch, đồng thời làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Công ty A với đối tác. 

Vào ngày 19/4/2017, Công ty A thông báo cho ông Đ về việc Công ty A sẽ 

chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đ. Công ty A thông báo bằng văn bản 

dán tại bảng tin trước cổng Công ty A, không gửi cho ông Đ. Ngày 14/4/2017, 

Công ty A không ban hành thông báo nào như ông Đ trình bày. Ngày 13/5/2017, 

Công ty A ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Đ. 

Sau ngày ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, các thành viên trong tổ 

có đến gặp Công ty A để xin được vào làm lại, đồng thời khai nhận việc đình công 
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tập thể nêu trên là do ông Đ xúi giục nên Công ty A quyết định cho những thành 

viên đó trở lại làm việc. Ngoài ra, quá trình làm việc, ông Đ vi phạm nhiều lần 

nhưng Công ty A chỉ nhắc nhở trực tiếp, không lập biên bản. 

Công ty A không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Đ. 

Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, người làm chứng ông Danh T trình 

bày: 

Ông T làm việc tại tổ bốc xếp của Công ty A do ông Đ làm tổ trưởng. Ngày 

13/4/2017, ông Đ gọi điện cho ông T báo nghỉ làm nên ông T nghỉ, ông Đ không 

nói lý do nghỉ. Sau đó, các anh em trong tổ gặp ông Đ nói chuyện và ông Đ nói 

nghỉ làm để đình công tập thể. Từ ngày 14/4/2017 đến ngày 18/4/2017, các anh em 

trong tổ không vào Công ty A làm việc. Đến ngày 19/4/2017, ông T xin trở lại 

Công ty A làm việc. 

Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, người làm chứng ông Trịnh S trình 

bày: 

Công việc của ông S tại Công ty A và sự việc nghỉ làm ngày 13/4/2017 như 

ông T trình bày. Các anh em trong tổ gặp ông Đ nói chuyện và ông Đ nói nghỉ việc 

để đình công. Từ ngày 14/4/2017 đến ngày 18/4/2017 các anh em trong tổ không 

vào Công ty A làm việc. Đến ngày 19/4/2017, ông S xin trở lại Công ty A làm 

việc. 

Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, người làm chứng ông Trương Vũ K 

trình bày: 

Về thời gian làm việc, công việc của ông K tại Công ty A và sự việc nghỉ 

làm ngày 13/4/2017 như ông T trình bày. Các anh em trong tổ gặp ông Đ nói 

chuyện và ông Đ nói nghỉ việc để đình công tập thể. Từ ngày 14/4/2017 đến ngày 

18/4/2017 các anh em trong tổ không vào Công ty A làm việc. Đến ngày 

19/4/2017, ông K xin trở lại Công ty A làm việc. 

Tại Bản án lao động sơ thẩm số: 06/2018/LĐ-ST, ngày 12 tháng 12 năm 

2018, Tòa án nhân dân huyện L áp dụng: khoản 2 Điều 22, điểm a khoản 2 Điều 

38, khoản 1 Điều 39, Điều 41, khoản 1 và khoản 5 Điều 42, khoản 1 Điều 90, 

khoản 1 Điều 98, Điều 186, Điều 196 của Bộ luật lao động 2012; khoản 1 Điều 26 

Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính Phủ; Điều 21, Điều 85 

và Điều 86 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Điều 3 Nghị định số: 44/2017/NĐ-CP, 

ngày 22/5/2017 của Chính phủ; Điều 280 và Điều 357 Bộ luật dân sự 2015; Điều 

12 và Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Hà Duy Đ 

đối với bị đơn Công ty A về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động”. 
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Hủy Quyết định số: 06.05.17/QĐTV, ngày 13/5/2017 của Công ty P.O.L.T.S 

về việc cho ông Hà Duy Đ thôi việc. 

Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc ông Đ không trở lại làm 

việc tại Công ty A. 

Buộc Công ty A phải thanh toán cho ông Hà Duy Đ số tiền 133.658.976 

đồng do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.  

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đ đối với số tiền 

3.721.129 đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải 

trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản 

tiền, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

3. Về án phí: Ông Hà Duy Đ được miễn toàn bộ án phí sơ thẩm đối với yêu 

cầu khởi kiện không được chấp nhận. Công ty A phải chịu 4.009.769 đồng án phí 

sơ thẩm. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 26/12/2018, bị đơn Công ty A kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Nai không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đ 

do: 

- Ông Đ có hành vi vi phạm khoản 3 Điều 15 Nội quy Công ty A; khoản 1 

và khoản 3 Điều 126 Bộ luật lao động 2012. Công ty A xử lý kỷ luật sa thải ông Đ, 

không phải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 

- Tòa án cấp sơ thẩm không đánh giá chứng cứ bị đơn cung cấp về việc ông 

Đ vi phạm kỷ luật lao động cũng như lời khai của người làm chứng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 

phát biểu: 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong 

quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm của Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử và việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng trong vụ án đúng với 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Về nội dung tranh chấp: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308 

và Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, chấp nhận 01 phần kháng cáo của bị đơn, 

sửa một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện của ông Đ: 

- Hủy Quyết định cho thôi việc số: 06.05.17/QĐTV, ngày 13/5/2017; 

- Công nhận sự thỏa thuận của ông Hà Duy Đ và Công ty A về việc chấm 

dứt hợp đồng lao động; 
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- Buộc Công ty A bồi thường cho ông Đ 02 tháng tiền lương để chấm dứt 

hợp đồng lao động; 

- Trả tiền lương trong những ngày ông Đ không được làm việc từ ngày 

13/5/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm 12/12/2018; 

- Bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật; 

- Trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho ông Đ từ tháng 5/2017 đến 

tháng 6/2018; 

- Đóng bảo hiểm thất nghiệp cho ông Đ từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2018; 

- Bồi thường 01 khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày 

Công ty A không báo trước. 

(Mức lương căn cứ tính bồi thường là 4.213.125 đồng/tháng). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Tòa án 

cấp sơ thẩm đã xác định đúng quy định pháp luật. 

[2] Về quan hệ lao động giữa ông Đ và Công ty A: Các bên không cung cấp 

được hợp đồng lao động nhưng ông Đ và Công ty A đều thừa nhận ông Đ làm việc 

liên tục tại Công ty A từ tháng 5/2012 đến khi nghỉ việc. Mặt khác, Công ty A xác 

định hết tháng 5/2015, các bên không ký hợp đồng lao động và ông Đ vẫn tiếp tục 

làm việc. Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động 2012, Tòa án cấp sơ 

thẩm xác định quan hệ lao động giữa ông Đ và Công ty A là hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn là có căn cứ. 

[3] Xét kháng cáo của Công ty A: 

- Về căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động: 

Công ty A xác định chấm dứt hợp đồng lao động do ngày 13/4/2017, ông Đ 

tự ý bỏ việc không có lý do và xúi giục các tổ viên trong tổ đình công nghỉ việc 

làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất và gây thiệt hại lớn cho công ty, Hội 

đồng xét xử xét thấy: 

Tại biên bản xác minh ngày 14/8/2018 thể hiện, vào ngày 13/4/2017 ông Đ 

đến Phòng khám đa khoa Y tại huyện L để khám bệnh do bị viêm kết mạc mắt 

phải, mộng thịt. Như vậy, ông Đ nghỉ ngày 13/4/2017 là thuộc trường hợp người 

lao động bị ốm đau. Mặt khác, Công ty A xác định ông Đ nghỉ việc gây thiệt hại 

cho công ty số tiền 122.862.000 đồng nhưng không có chứng cứ chứng minh. Do 

đó, những lý do Công ty A chấm dứt hợp đồng lao động với ông Đ không thuộc 

các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động 2012 và trái quy 

định tại khoản 1 Điều 39 Bộ luật lao động 2012. Vì vậy, Công ty A đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đ là không có căn cứ pháp luật. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty A xác định xử lý kỷ luật bằng hình thức sa 

thải đối với ông Đ và cung cấp các bản phô tô thông báo mời họp lần 1 ngày 

15/4/2017, lần 2 ngày 17/4/2017, lần 3 ngày 18/4/2017, biên bản họp hội đồng kỷ 

luật ngày 19/4/2017. Tuy nhiên, các thông báo mời họp đều thể hiện nội dung 

“Vào văn phòng công ty lúc 09h00 gặp chị Hà Thị M để làm việc về việc tự ý nghỉ 

việc không lý do cả tổ, gây mất ổn định sản xuất”, không thể hiện nội dung họp xét 

kỷ luật và ngày mở phiên họp. Ông Đ xác định không nhận được các thông báo 

trên của Công ty A. Đồng thời, quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án cấp sơ thẩm, 

Công ty A đều xác định là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đ 

và có ra thông báo trước cho ông Đ thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, 

khai nại của Công ty A về việc xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải đối với ông Đ là 

không có căn cứ. 

- Về trình tự, thủ tục ban hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động: 

Theo điểm a khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động 2012 quy định khi đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người 

lao động biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn. 

Các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ thể hiện có 02 thông báo báo trước khi 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 01 thông báo do ông Đ cung cấp (bút 

lục 04) thể hiện nội dung kể từ ngày 14/4/2017 đến 14/5/2017, ông Đ không phải 

đến công ty làm việc; 01 thông báo do Công ty A cung cấp (bút lục 68) thể hiện 

nội dung báo trước 30 ngày, kể từ ngày 19/4/2017 đến ngày 19/5/2017 ông Đ 

không phải tới công ty làm việc. Xét thông báo chấm dứt hợp đồng lao động ông Đ 

cung cấp là bản phô tô, không có công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật 

và không được Công ty A thừa nhận nên không phải là chứng cứ xem xét, giải 

quyết vụ án. Đối với thông báo Công ty A cung cấp không được giao cho ông Đ và 

không đủ thời gian báo trước 45 ngày theo quy định pháp luật. 

Như vậy, Công ty A đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đ 

là không có căn cứ và thủ tục ban hành không đúng quy định pháp luật nên đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm hủy 

Quyết định thôi việc số: 06.05.17/QĐTV, ngày 13/5/2017 của Công ty A là có căn 

cứ. 

- Về nghĩa vụ của Công ty A khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

trái pháp luật: 

Theo khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động 2012 quy định nghĩa vụ của người 

sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: 

“Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và 

phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao 

động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao 

động”. 

+ Về thời gian ông Đ không được làm việc: 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty A đề nghị Tòa án tính thời gian trong 

những ngày ông Đ không được làm việc từ ngày 13/5/2017 đến tháng 7/2018 vì từ 

tháng 7/2018, ông Đ làm việc tại Công ty Z và đã được trả lương. Người đại diện 

theo ủy quyền của ông Đ đề nghị Tòa án tính thời gian trong những ngày ông Đ 

không được làm việc từ ngày 13/5/2017 đến ngày Tòa án xét xử phúc thẩm 

21/5/2019, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Quan hệ lao động giữa ông Đ và Công ty A là hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn như nhận định trên. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác định những ngày 

ông Đ không được làm việc tại Công ty A được tính từ ngày 13/5/2017 đến ngày 

Tòa án xét xử sơ thẩm 12/12/2018 (18 tháng 28 ngày) là đúng quy định pháp luật. 

Đối với việc nguyên đơn yêu cầu tính thời gian ông Đ không được làm việc đến 

ngày xét xử phúc thẩm Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết do Tòa án cấp 

phúc thẩm chỉ xem xét giải quyết lại nội dung bản án sơ thẩm đã giải quyết. 

+ Về tiền lương làm căn cứ tính bồi thường: 

Quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm, ông Đ xác định tiền lương 

thực lãnh trước khi nghỉ việc là 5.063.125 đồng/tháng và Công ty A xác định mức 

lương thực lãnh của ông Đ trước khi nghỉ việc là 4.913.125 đồng/tháng. Tại phiên 

tòa phúc thẩm, người đại diện theo pháp luật của bị đơn xác định do người đại diện 

theo ủy quyền của bị đơn nhầm lẫn nên tại phiên tòa sơ thẩm xác định mức lương 

của ông Đ là 4.913.125 đồng/tháng, thực tế mức lương thực lãnh của ông Đ làm 

căn cứ tính bồi thường là 4.213.125 đồng/tháng. 

Xét theo điểm b khoản 1 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định: 

“…Người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trường hợp không được xử lý kỷ luật 

lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì nghĩa 

vụ chứng minh thuộc về người sử dụng lao động…”. Vì vậy, do Công ty A đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đ thuộc trường hợp người sử 

dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Bộ luật lao động 2012. Do đó, Công ty A 

phải có trách nhiệm cung cấp thang lương, bảng lương và các chứng cứ khác 

chứng minh mức lương thực lãnh của ông Đ trước khi nghỉ việc. Tuy nhiên, Công 

ty A không cung cấp được nên để đảm bảo quyền lợi của người lao động cần phải 

áp dụng mức lương căn cứ tính bồi thường cho ông Đ là 4.913.125 đồng/tháng như 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định.  

Hội đồng xét xử xét các yêu cầu cụ thể của ông Đ như sau: 

+ Đối với yêu cầu nhận trở lại làm việc: 

Công ty A và ông Đ đều thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động đã ký và 

ông Đ yêu cầu Công ty A phải bồi thường 02 tháng tiền lương 5.063.125 

đồng/tháng x 02 tháng = 10.126.250 đồng để chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, 

căn cứ khoản 3 Điều 42 Bộ luật lao động 2012, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận 01 

phần yêu cầu của ông Đ, ghi nhận sự thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng lao động 
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giữa các bên; buộc Công ty A bồi thường cho ông Đ 02 tháng lương để chấm dứt 

hợp đồng lao động với số tiền: 4.913.125 đồng/tháng x 02 tháng = 9.826.250 đồng 

là có căn cứ. 

+ Đối với yêu cầu Công ty A trả tiền lương trong những ngày ông Đ không 

được làm việc từ ngày 13/5/2017 đến ngày 12/12/2018 là 18 tháng 28 ngày với số 

tiền: (5.063.125 đồng/tháng x 18 tháng = 91.136.250 đồng) + (5.063.125 

đồng/tháng ÷ 26 ngày x 28 ngày =  5.452.296 đồng) = 96.588.846 đồng: 

Căn cứ khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động 2012, Tòa án cấp sơ thẩm chấp 

nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện của ông Đ; buộc Công ty A phải trả tiền lương 

trong những ngày ông Đ không được làm việc từ ngày 13/5/2017 đến ngày 

12/12/2018:  (4.913.125 đồng/tháng x 18 tháng) + (4.913.125 đồng/tháng ÷ 26 

ngày x 28 ngày) = 93.727.307 đồng là có căn cứ. 

+ Đối với yêu cầu bồi thường 02 tháng tiền lương do Công ty A đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: 5.063.125 đồng/tháng x 02 tháng = 

10.126.250 đồng: 

Căn cứ khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động 2012, Tòa án cấp sơ thẩm chấp 

nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện của ông Đ; buộc Công ty A bồi thường 02 tháng 

tiền lương cho ông Đ do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: 

4.913.125 đồng/tháng x 02 tháng = 9.826.250 đồng là có căn cứ. 

+ Đối với yêu cầu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

trong những ngày ông Đ không được làm việc: 

Sổ bảo hiểm xã hội do ông Đ cung cấp và kết quả xác minh tại Bảo hiểm xã 

hội huyện L, Công ty A đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp cho ông Đ đến tháng 4/2017. Do đó, Công ty A phải có trách nhiệm trả tiền 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày ông Đ không được làm việc từ 

tháng 5/2017 đến ngày Tòa án xét xử sơ thẩm tháng 12/2018. Tuy nhiên, từ tháng 

7/2018 ông Đ làm việc tại Công ty Z và được Công ty Z đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện J đến nay. Vì vậy, ông 

Đ tự nguyện yêu cầu Công ty A đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp hoặc trả bằng tiền từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2018 là có lợi cho bị 

đơn. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm buộc Công ty A trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế cho ông Đ: 4.213.125 đồng/tháng x 20.5% x 13 tháng = 11.227.978 đồng là 

đúng quy định pháp luật. 

Đối với tiền bảo hiểm thất nghiệp: Ông Đ yêu cầu Công ty A phải đóng bảo 

hiểm thất nghiệp hoặc trả bằng tiền từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2018 nên Tòa án 

cấp sơ thẩm buộc Công ty A trả tiền bảo hiểm thất nghiệp cho ông Đ. Tuy nhiên, 

theo quy định tại Điều 38 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, 

thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số: 595/QĐ-BHXH, ngày 

14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Quyết định số: 

888/QĐ-BHXH, ngày 16/7/2018  của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
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y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ 

bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số: 595/QĐ-

BHXH, ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì tiền 

bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng và số tiền lãi sẽ được truy thu vào quỹ bảo hiểm 

xã hội, không quy định người lao động được người sử dụng lao động thanh toán 

trực tiếp tiền bảo hiểm thất nghiệp. Mặt khác, tại khoản 1 Điều 45 Luật việc làm 

2013 quy định: “Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất 

nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc 

không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến 

khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy 

định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp”. Do đó, để đảm bảo quyền 

lợi của người lao động, Hội đồng xét xử buộc Công ty A phải truy đóng bảo hiểm 

thất nghiệp cho ông Đ từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2018. 

+ Đối với yêu cầu bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong 

những ngày Công ty A không báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động: 5.063.125 đồng/tháng ÷ 26 ngày x 45 ngày = 8.763.075 đồng: 

Công ty A không thông báo trước ít nhất 45 ngày khi đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động theo điểm a khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012. Do 

đó, căn cứ khoản 5 Điều 42 Bộ luật lao động năm 2012, Tòa án cấp sơ thẩm chấp 

nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đ; buộc Công ty A trả cho ông Đ số tiền 

vi phạm thời hạn báo trước là: 4.913.125 đồng/tháng ÷ 26 ngày x 45 ngày = 

8.503.485 đồng là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[4] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo 

của Công ty A, sửa một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của ông Đ: 

- Hủy Quyết định số: 06.05.17/QĐTV, ngày 13/5/2017 của Công ty A; 

- Công nhận sự thỏa thuận của ông Đ và Công ty A về việc chấm dứt hợp 

đồng lao động; 

- Buộc Công ty A phải bồi thường cho ông Đ số tiền 133.111.270 đồng 

(trong đó tiền lương trong những ngày người lao động không được làm việc là 

93.727.307 đồng, 02 tháng lương thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là 

9.826.250 đồng, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao 

động không được làm việc là 11.227.978 đồng, 02 tháng lương do đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là 9.826.250 đồng, tiền vi phạm quy 

định về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là 

8.503.485 đồng); 

- Buộc Công ty A phải truy đóng bảo hiểm thất nghiệp cho ông Đ từ tháng 

5/2017 đến tháng 6/2018. 

[5] Về ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị căn cứ mức lương 

4.213.125 đồng/tháng để tính bồi thường cho ông Đ là không phù hợp với các 
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chứng cứ trong hồ sơ vụ án như nhận định trên nên Hội đồng xét xử không chấp 

nhận. Đối với các đề nghị còn lại của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

Nai là phù hợp với các chứng cứ trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[6] Về án phí: Ông Đ được miễn nộp toàn bộ án phí đối với yêu cầu khởi 

kiện không được chấp nhận. Công ty A phải chịu án phí sơ thẩm là 133.111.270 

đồng x 3% = 3.993.338 đồng và 300.000 đồng án phí phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 2 Điều 308 và Điều 309 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Việt 

Nam); sửa một phần Bản án lao động sơ thẩm số: 06/2018/LĐ-ST, ngày 12 tháng 

12 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện L. 

- Áp dụng khoản 2 Điều 22, Điều 38, khoản 1 Điều 39, Điều 41, Điều 42 Bộ 

luật lao động 2012; Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính 

Phủ; Điều 21, 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Nghị định số: 44/2017/NĐ-CP, 

ngày 22/5/2017 của Chính phủ; Điều 357 Bộ luật dân sự 2015; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Hà Duy Đ 

đối với bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Việt Nam) về việc “tranh chấp đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động”. 

Hủy Quyết định cho thôi việc số: 06.05.17/QĐTV, ngày 13/5/2017 của 

Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Việt Nam) đối với ông Hà Duy Đ. 

Công nhận sự thỏa thuận của ông Hà Duy Đ và Công ty trách nhiệm hữu 

hạn A (Việt Nam) về việc chấm dứt hợp đồng lao động. 

Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Việt Nam) phải bồi thường cho ông 

Hà Duy Đ số tiền 133.111.270 đồng (trong đó tiền lương trong những ngày người 

lao động không được làm việc là 93.727.307 đồng, 02 tháng lương thỏa thuận 

chấm dứt hợp đồng lao động là 9.826.250 đồng, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế trong những ngày người lao động không được làm việc là 11.227.978 đồng, 02 

tháng lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là 

9.826.250 đồng, tiền vi phạm quy định về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động là 8.503.485 đồng). 

Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Việt Nam) phải truy đóng bảo hiểm 

thất nghiệp cho ông Hà Duy Đ từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2018 theo quy định 

pháp luật. 
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Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu 

thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng người 

phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi 

hành án. 

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Hà Duy Đ đối với 

số tiền 3.721.129 đồng. 

3. Về án phí: 

- Ông Hà Duy Đ được miễn nộp toàn bộ án phí sơ thẩm đối với yêu cầu khởi 

kiện không được chấp nhận. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Việt Nam) phải chịu 3.993.338 đồng án 

phí sơ thẩm và 300.000 đồng án phí phúc thẩm. Được tính trừ vào số tiền 300.000 

đồng tạm ứng án phí đã nộp (theo biên lai số: 0001037, ngày 26/12/2018 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện L), Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Việt Nam) phải 

nộp tiếp số tiền án phí là 3.993.338 đồng. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận:                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Đồng Nai;             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND huyện L;                                                                                  (Đã ký) 

- Chi cục THADS huyện L;                                                    Triệu Thị Huỳnh Hoa 

- Các đương sự; 

- Lưu.  
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐỒNG PHÚ    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH BÌNH PHƯỚC         

Bản án số: 01/2019/LĐ-ST  

Ngày 17-5-2019 

V/v“Tranh chấp về hủy quyết định 

 sa thải và bồi thường thiệt hại” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ- TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Nguyễn Thị Hương 

Các Hội thẩm nhân dân:    1. Ông Lê Quang Thìn 

       2. Ông Nguyễn Thành Hạnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Quỳnh Nga - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tham 

gia phiên tòa: Ông Tạ Văn Phú - Kiểm sát viên. 

Ngày 17/5/2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao động sơ thẩm thụ lý số 01/2019/TLST-

LĐ ngày 26 tháng 2 năm 2019 về “Tranh chấp về hủy quyết định sa thải và bồi 

thường thiệt hại” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2019/QĐXXST-LĐ 

ngày 22/4/2019 giữa các đương sự: 

*Nguyên đơn: Anh Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1989 (có mặt) 

Địa chỉ: Tổ 4, thôn Ph, xã P, huyện Phú R, tỉnh B. 

Người đại diện theo ủy quyền: Chị Lê Thị Đ, sinh năm 1988 (có mặt) 

 Địa chỉ: Hẻm 388, khu phố Th, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh B  

*Bị đơn: Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu P 

Người đại diện theo pháp luật là Ông K– Giám đốc. 

Địa chỉ: Lô B3, khu công nghiệp B, khu phố Bàu K, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh B. 

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Hoàng Bá D, sinh năm 1987 - Trưởng phòng 

hành chính tổng vụ (có mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện, quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án và tại phiên tòa, 

nguyên đơn là anh Nguyễn Ngọc T trình bày: 

Ngày 12/7/2018 anh T và Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu P (gọi 

tắt là Công ty P) có ký hợp đồng lao động thử việc 02 tháng, vị trí làm việc là thủ 

kho, mức lương là 6.000.000 đồng/26 ngày công. Hợp đồng được lập bằng văn bản, 

do Công ty giữ. Hết thời hạn thử việc anh T vẫn tiếp tục làm việc cho đến ngày 

09/10/2018 thì anh T nhận được quyết định xử lý sa thải người lao động không đề 

ngày tháng năm do chị N nhân viên công ty đưa. Quyết định sa thải do bà Nguyễn Thị 
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Hồng T, phó giám đốc công ty ký nhưng không đề ngày tháng năm và cũng không có 

dấu mộc của công ty. 

Sau khi nhận quyết định nói trên anh T có gặp chị N để hỏi về việc vì sao lại sa 

thải đối với anh T thì chị N có trả lời bằng miệng lý do là anh T không đáp ứng được 

công việc. Anh T có gặp trực tiếp bà T để hỏi nhưng bà T tránh né không trả lời. 

Không đồng ý với quyết định này nên ngày 12/10/2018 anh đã làm đơn gửi lên 

T tra Sở lao động thương binh xã hội tỉnh B đề nghị can thiệp giải quyết. Ngày 

14/10/2018, anh đến Công ty làm việc thì bảo vệ không cho vào làm nên anh Tnghỉ 

việc luôn từ ngày 14/10/2018 cho đến nay. 

Anh T thừa nhận là đã nhận đầy đủ các khoản tiền công lao động, phụ cấp 

trong thời gian làm việc tại Công ty cho đến ngày anh T nghỉ việc (14/10/2018). 

Ngày 14/11/2018, đại diện công ty P là anh Hoàng Bá D có mời anh T đến làm 

việc, thương thảo. Phía Công ty đồng ý đóng tiền bảo hiểm cho anh T và mời anh ứng 

tuyển vào vị trí thủ kho của Công ty chứ không phải là mời anh trở lại làm việc nên 

anh T không đồng ý. Sau đó phía Công ty đã mời anh T đến công ty giải quyết một số 

lần nữa nhưng không đạt được thỏa thuận theo ý của anhT nên anh T đã làm đơn khởi 

kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Hủy quyết định sa thải đối với anh T; buộc công ty P 

phải thu hồi lại quyết định sa thải và có văn bản xin lỗi đối với anh T; Buộc công ty P 

phải nhận anh T trở lại làm việc với vị trí là thủ kho; Buộc công ty phải bồi thường 

cho anh T 02 tháng tiền lương với mức lương là 7.000.000 đồng/tháng; Công ty P 

phải đóng bảo hiểm xã hội cho anh T từ ngày 13/9/2018 đến thời điểm hiện nay 

(17/5/2019); Yêu cầu công ty P phải bồi thường cho anh T những ngày không được 

làm việc tính từ ngày 15/10/2018 tạm tính đến ngày 17/5/2019 là 49.000.000 đồng; 

bồi thường cho anh T 01 tháng tiền lương là 7.000.000 đồng do vi phạm thời hạn báo 

trước; bồi thường tổn thất tinh thần cho anh T là 10 tháng tiền lương tối thiểu, mức 

lương tối thiểu là 3.250.000 đồng x 10 tháng = 32.500.000 đồng.  

Ngoài ra, nguyên đơn không có yêu cầu nào khác. 

Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án và tại phiên tòa người đại diện theo 

ủy quyền của bị đơn là anh Hoàng Bá D trình bày:  

Đại diện theo ủy quyền của Công ty P thừa nhận là vào ngày 12/7/2018 Công 

ty P  có hợp đồng lao động với anh Nguyễn Ngọc T  vào vị trí thủ kho, thời hạn hợp 

đồng là 03 tháng, không ký kết hợp đồng bằng văn bản mà chỉ hợp đồng miệng với 

nhau. Lương thỏa thuận là 4.000.000 đồng/tháng cộng với phụ cấp trách nhiệm là 

1.000.000đồng/tháng và phụ cấp thêm tiền cơm trưa, tiềng xăng, tiền chuyên cần. 

Người trực tiếp phỏng vấn và tiếp nhận anh T  là giám đốc ông K  

Do Công ty P  lúc đó là Công ty vừa mới thành lập và đang trong giai đoạn 

hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đi vào hoạt động nên Công ty chưa có nhiều trang 

thiết bị máy tính, các khâu tổ chức còn sơ sài, việc tuyển nhân viên và công nhân chỉ 

trên cơ sở phỏng vấn và nhận vào làm việc bằng hợp đồng miệng chứ chưa ký kết hợp 

đồng lao động bằng văn bản với bất kỳ ai và mới chỉ có một giám đốc, không có phó 

giám đốc.  

Quá trình làm việc không biết giữa anh T  và chị Nguyễn Thị Hồng T  là người 

quản lý trực tiếp của anh T  có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc chị T  là nhân viên thử 

việc đã gửi đến anh T  01 tờ giấy có nội dung quyết định sa thải người lao động. Ngay 

sau khi anh T nghỉ việc, công ty biết được sự việc và việc chị T  làm sai nên phía công 
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ty đã chủ động mời anh T  đến làm việc vào ngày 14/11/2018. Tại buổi làm việc, công 

ty cũng có ý kiến là quyết định sa thải đối với anh T  là do chị T  tự ý làm, không có 

dấu mộc, không có ngày tháng năm là không có giá trị pháp lý và không có hiệu lực, 

phía công ty mời anh T  quay trở lại làm việc và thu hồi lại quyết định sa thải nhưng 

anh T  không hợp tác. Tại buổi làm việc, phía công ty đã yêu cầu anh T  nộp các giấy 

tờ có liên quan để làm thủ tục đóng bảo hiểm nhưng anh T  không nộp và anh T  nói 

không hợp tác với công ty nữa và đề nghị Công ty hoàn tất các thủ tục, chế độ mà anh 

T  được hưởng, hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm xã hội. 

Nay, trước yêu cầu khởi kiện của anh T, phía Công ty khẳng định là Công ty 

không ban hành quyết định sa thải đối với anh T  và tờ giấy anh T  cung cấp cho Tòa 

án không có ngày tháng năm, không có dấu mộc của Công ty và không có chữ ký 

Giám đốc nên không phải là văn bản có giá trị pháp lý do Công ty phát hành nên 

không đồng ý thu hồi. 

Công ty cũng không đồng ý bồi thường các khoản tiền theo yêu cầu của anh T  

vì lý do Công ty không sa thải anh T  hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

với anh T  mà do anh T  tự ý bỏ việc. 

Tuy nhiên, Công ty cũng xác định là trong thời gian anh T  làm việc tại Công ty 

thì Công ty chưa thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho anh T  nên công ty đồng ý đóng 

tiền bảo hiểm cho anh T  trong thời gian anh T  thực tế làm việc ở Công ty từ ngày 

12/7/2018 đến làm việc cuối cùng của anh T . Nhưng đề nghị anh T  phải nộp cho 

Công ty sổ bảo hiểm để Công ty có căn cứ đóng bảo hiểm tiếp tục cho anh T . 

Do nhân viên của Công ty là chị Nguyễn Thị Hồng T  có những việc làm 

không đúng dẫn đến sự hiểu lầm của anh T  và xảy ra sự việc trên nên công ty cũng 

đồng ý hỗ trợ cho anh T  số tiền là 10.000.000 đồng. 

Công ty cũng đồng ý nhận anh T  trở lại làm việc tại Công ty với vị trí là thủ 

kho vì khi anh T  nghỉ việc chưa có sự bàn giao công việc, hàng hóa, giấy tờ giữa anh 

T  và Công ty nên Công ty rất cần anh T  trở lại làm việc với vị trí này nếu anh T  có 

nguyện vọng. 

Công ty cũng đồng ý xin lỗi anh T  vì nhân viên của Công ty đã có việc làm 

không đúng gây hiểu lầm cho anh T  

Ngoài ra đại diện Công ty không có ý kiến hay yêu cầu nào khác 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tham gia 

phiên tòa phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật tố tụng 

trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, việc chấp hành 

pháp luật của nguyên đơn, bị đơn.  

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 123 Bộ luật lao 

động không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Nguyễn 

Ngọc T . 

Ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn về việc Công ty đồng ý xin lỗi anh T ; Nhận 

anh T  trở lại làm việc với vị trí thủ kho; Hỗ trợ cho anh T  10.000.000 đồng và đóng 

bảo hiểm cho anh T từ ngày 12/7/2018 cho đến ngày làm việc cuối cùng của anh T . 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai 

tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy 

đủ, toàn diện ý kiến của các bên đương sự, kiểm sát viên. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 [1] Về quan hệ pháp luật: Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn là anh Nguyễn 

Ngọc T  yêu cầu Tòa án giải quyết: Hủy quyết định sa thải đối với anh T ; Buộc 

công ty P  phải có văn bản xin lỗi đối với anh T; Phải nhận anh T trở lại làm việc với 

vị trí là thủ kho; Phải bồi thường cho anh T 02 tháng tiền lương với mức lương là 

7.000.000 đồng/tháng; phải đóng bảo hiểm xã hội cho anh T từ ngày 13/9/2018 đến 

thời điểm hiện tại; Phải bồi thường cho anh T những ngày không được làm việc tính 

từ ngày 15/10/2018 tạm tính đến ngày 17/5/2019 49.000.000 đồng; Phải bồi thường 

cho anh T 01 tháng tiền lương là 7.000.000 đồng do vi phạm thời hạn báo trước; 

ngoài ra còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh T với yêu cầu là 10 tháng tiền 

lương tối thiểu, mức lương tối thiểu là 3.250.000 đồng x 10 tháng = 32.500.000 đồng. 

Vì vậy, đây là vụ án "Tranh chấp về hủy quyết định sa thải và bồi thường thiệt hại" 

được quy định tại Điều 32 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

 [2] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Do bị đơn là Công ty P có trụ sở 

tại khu phố Bàu K, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh B. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 35 và 

điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì đây là vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

 [3]Về thủ tục tố tụng:  

 Tòa án đã giao Thông báo thụ lý vụ án, Thông báo về phiên họp kiểm tra 

việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử, cho nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền của bị đơn và nguyên 

đơn, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, người đại diện theo ủy quyền 

của bị đơn có mặt tại phiên tòa. 

 [4] Về nội dung vụ án: Căn cứ vào lời trình bày của nguyên đơn, đại diện 

của bị đơn đều thừa nhận giữa anh T và công ty P có giao kết 01 hợp đồng lao 

động vào ngày 12/7/2018. Trong quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, anh T 

không cung cấp được hợp đồng thử việc giữa anh T và bị đơn bằng văn bản. Mặt 

khác, căn cứ vào Kết luận thanh tra số 1684/KL-SLĐTBXH ngày 08/11/2018 của 

Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh B về thực hiện các quy định của pháp luật 

lao động và bảo hiểm xã hội đối với Công ty P có ghi rõ “Chưa thực hiện giao kết 

hợp đồng lao động đối với tất cả lao động khi được tuyển dụng vào làm việc theo 

quy định (đính kèm theo danh sách)” (BL 23; 25) và căn cứ vào lời trình bày của 

đại diện bị đơn, có cơ sở để khẳng định giữa anh T và Công ty có xác lập hợp đồng 

lao động bằng lời nói. Hợp đồng thử việc giữa anh T và công ty P đã tuân thủ đúng 

các quy định tại Điều 26 Bộ luật lao động và có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, hợp 

đồng thử việc đã chấm dứt vào ngày 13/10/2018 với lý do anh T tự ý nghỉ việc. 

 [5]. Xét yêu cầu hủy quyết định sa thải của anh Nguyễn Ngọc T: Xét quyết 

định sa thải người lao động do anh T cung cấp nhận thấy: Về hình thức quyết định 

sa thải nói trên không ghi rõ ngày tháng năm ban hành và không đóng dấu của 

Công ty P nên không có giá trị pháp lý. Xét về thẩm quyền ký, căn cứ vào Điều 4 

chương II quy định về nguyên tắc và chế độ trách nhiệm được quy định tại quy chế 

làm việc công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu P có quy định “Căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được phân công, Quản lý có nhiệm vụ soạn thảo các quy định, các 

quy chế quản lý theo lĩnh vực mình phụ trách, trình lãnh đạo Công ty quyết định, 

nhân viên Công ty cũng là người tổ chức thực hiện”. Việc chị Nguyễn Thị Hồng T 

ký thay vào quyết định sa thải nói trên là không đúng thẩm quyền. Trong quá trình 
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làm việc, nguyên đơn cung cấp 01 danh thiếp của chị T với chức danh là phó giám 

đốc. Đại diện bị đơn khẳng định thời điểm chị T ký quyết định sa thải, chị T cũng 

đang trong thời gian thử việc với vị trí là quản lý của anh T. Tại Điều 6 chương IV 

quy chế làm việc công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu P có quy định thẩm 

quyền ký của Giám đốc công ty và quản lý, trong đó có ghi rõ “Quản lý ký thừa 

lệnh các văn bản có tính chất hướng dẫn chế độ chính sách, thông báo các cuộc 

họp, các loại giấy mời, giấy giới thiệu liên hệ công tác, lệnh điều xe và một số văn 

bản khác khi lãnh đạo công ty có ủy quyền cụ thể”. Từ những phân tích trên khẳng 

định chị Nguyễn Thị Hồng T không có thẩm quyền khi ký quyết định sa thải người 

lao động. Quyết định sa thải đối với người lao động do anh T cung cấp không phải 

do Công ty P ban hành, không có ngày tháng năm nên không có giá trị về mặt pháp 

lý. Mặt khác, thủ tục sa thải người lao động phải được tiến hành sau khi người lao 

động có vi phạm nội quy, quy chế làm việc, vi phạm pháp luật tại Công ty và phải 

được thực hiện theo trình tự pháp luật quy định tại Điều 123 và Điều 126 Bộ luật 

lao động. Tại thời điểm nhận quyết định và tại phiên tòa, anh T thừa nhận là biết rõ 

quyết định nói trên không có giá trị pháp lý đối với anh nhưng anh T không có ý 

kiến với Giám đốc công ty về việc bị sa thải nói trên để được giải quyết mà tự ý 

nghỉ việc tại Công ty. Anh T cho rằng sau khi nhận quyết định sa thải, ngày hôm 

sau anh T đến công ty nhưng bảo vệ không cho vào nên anh T nghỉ luôn nhưng anh 

cũng không đưa ra được chứng cứ nào chứng minh cho lời trình bày của mình là có 

căn cứ. 

 Đại diện bị đơn khẳng định quy trình sa thải cũng như chứng từ pháp lí 

chứng minh việc sa thải đối với anh T là hoàn toàn không có tính pháp lí giữa 

người sử dụng lao động và người lao động, đại diện công ty trình bày quyết định sa 

thải anh T là do chị T nhân viên hợp đồng thử việc của Công ty tự ý làm; Giám đốc 

Công ty không biết và cũng không đồng ý với việc này, anh T cũng không thông 

báo cho Giám đốc công ty mà tự ý nghỉ việc là do lỗi của anh T. Sau khi biết anh T 

nghỉ việc, Công ty đã mời anh T lên làm việc vào ngày 14/10/2018 (nhưng ngày 

14/11/2018 anh T mới ký biên bản). Tại buổi làm việc, Công ty đã mời anh T quay 

trở lại làm việc tại vị trí thủ kho mà trước đây anh T đã làm. Tuy nhiên, tại buổi 

làm việc anh T có nêu ký kiến về việc không hợp tác với Công ty và đề nghị Công 

ty T toán tất các thủ tục chế độ anh T được hưởng, hoàn thành chế độ bảo hiểm xã 

hội (BL 21). Tại đơn đề nghị về việc giải quyết các thủ tục, các khoản bồi thường 

đề ngày 22/1/2018, anh T có nêu rõ “Trong quá trình thương lượng phía công ty có 

mời tôi quay trở lại làm việc ở vị trí cũ nhưng tôi không đồng ý tiếp tục làm việc tại 

công ty nữa” (BL 63).  

Từ những phân tích nêu trên, có đủ căn cứ để khẳng định đây không phải là 

một quyết định sa thải do Công ty P ban hành mà là một tờ giấy có chữ do một cá 

nhân nào đó tự đánh máy và ký tên, không có ngày tháng năm, không có giá trị 

pháp lý nên không có căn cứ để hủy quyết định theo yêu cầu của anh T. Việc anh T 

căn cứ vào tờ giấy này để nghỉ việc được xác định là tự ý nghỉ việc (tự ý đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động). 

 [6] Xét yêu cầu buộc công ty P phải có văn bản xin lỗi đối với anh T do sa thải 

người lao động trái pháp luật; yêu cầu công ty P phải nhận anh T trở lại làm việc với 

vị trí là thủ kho; Buộc công ty phải bồi thường cho anh T 02 tháng tiền lương với mức 
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lương là 7.000.000 đồng/tháng; Yêu cầu công ty P phải đóng bảo hiểm xã hội cho anh 

T từ ngày 13/9/2018 đến thời điểm hiện tại; Yêu cầu công ty P phải bồi thường cho 

anh T những ngày không được làm việc tính từ ngày 15/10/2018 tính đến ngày 

17/5/2019 là  49.000.000đồng; yêu cầu công ty phải bồi thường cho anh T 01 tháng 

tiền lương là 7.000.000 đồng do vi phạm thời hạn báo trước; Yêu cầu công ty phải bồi 

thường tổn thất tinh thần cho anh T với yêu cầu là 10 tháng tiền lương tối thiểu, mức 

lương tối thiểu là 3.250.000 đồng x 10 tháng = 32.500.000 đồng.  

Như phân tích ở trên, do đây không phải là quyết định sa thải người lao động 

mà việc anh T nghỉ việc là do tự ý đơn phương chấm đứt hợp đồng lao động nên 

các yêu cầu anh T đưa ra không có cơ sở để chấp nhận.  

[7] Tuy nhiên, tại phiên tòa đại diện Công ty P đồng ý đóng tiền bảo hiểm cho 

anh T trong thời gian anh T thực tế làm việc ở Công ty từ ngày 12/7/2018 đến ngày 

13/10/2018 nhưng đề nghị anh T phải nộp cho Công ty sổ bảo hiểm để Công ty có căn 

cứ đóng bảo hiểm tiếp tục cho anh T. Công ty đồng ý hỗ trợ cho anh T số tiền là 

10.000.000 đồng và xin lỗi anh T vì nhân viên của Công ty đã có việc làm không 

đúng gây hiểu lầm cho anh T. Công ty cũng đồng ý nhận anh T trở lại làm việc tại 

Công ty với vị trí là thủ kho vì khi anh T nghỉ việc chưa có sự bàn giao công việc, 

hàng hóa, giấy tờ giữa anh T và Công ty nên Công ty rất cần anh T trở lại làm việc với 

vị trí này nếu anh T có nguyện vọng. Xét thấy đây là ý chí tự nguyện của phía Công ty 

P nên cần ghi nhận  

[8] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú tại 

phiên toà phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.  

[9] Về án phí: Miễn án phí lao động sơ thẩm cho nguyên đơn theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Các điều 26, 27; 28; 29 Bộ luật lao động; 

Điều 12 Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Ngọc T về việc yêu 

cầu hủy quyết định sa thải vì thực tế Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu P không 

ban hành quyết định sa thải đối với anh T. 

Không chấp nhận yêu cầu của anh Nguyễn Ngọc T về việc buộc công ty 

phải: Bồi thường cho anh T 02 tháng tiền lương với mức lương là 7.000.000 

đồng/tháng; Phải đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 13/9/2018 đến thời điểm hiện tại; Bồi 

thường những ngày không được làm việc tính từ ngày 15/10/2018  tạm tính đến ngày 

17/5/2019 với số tiền là 49.000.000đồng; Bồi thường 01 tháng tiền lương là 7.000.000 

đồng do vi phạm thời hạn báo trước; Bồi thường tổn thất tinh thần cho anh T 10 tháng 

tiền lương tối thiểu, mức lương tối thiểu là 3.250.000 đồng x 10 tháng = 32.500.000 

đồng.  
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2. Ghi nhận sự tự nguyện của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu P về 

việc đồng ý đóng tiền bảo hiểm cho anh T trong thời gian anh T thực tế làm việc ở 

Công ty từ ngày 12/7/2018 đến ngày anh T nghỉ việc (13/10/2018); Công ty P hỗ trợ 

cho anh T số tiền là 10.000.000 đồng và xin lỗi anh T vì nhân viên của Công ty đã có 

việc làm không đúng gây hiểu lầm cho anh T và Công ty đồng ý nhận anh T trở lại 

làm việc tại Công ty với vị trí là thủ kho. 

Anh T phải có trách nhiệm nộp cho Công ty P sổ bảo hiểm của anh T và các 

giấy tờ có liên quan để Công ty P có căn cứ đóng bảo hiểm theo quy định.  

 3. Về án phí lao động sơ thẩm: Miễn án phí cho anh Nguyễn Ngọc T. Hoàn 

lại cho anh T tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) theo 

biên lai thu tiền số 0010747, quyền số 0215 ngày 26/02/2019 của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

 Bản án (Quyết định) này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án nguyên đơn, bị đơn được quyền 

kháng cáo bản án.  

 

Nơi nhận:           T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND tỉnh Bình Phước;                         Thẩm phán – Chủ Tọa phiên tòa  
- VKSND huyện Đồng Phú; 

- THADS huyện Đồng Phú; 

- Các đương sự.  

- Lưu;            

                                                                                                               

Nguyễn Thị Hương  
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

T PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 360/2019/ LĐ - PT 

  Ngày: 24-04-2019 

  V/v “Tranh chấp đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- T phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Bà Võ Thị Kim Thương. 

Các Thẩm phán:     Ông Trương Văn Hiền. 

      Bà Lê Thị Thúy Hoa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Lành , Thư ký Tòa án nhân dân T phố Hồ Chí 

Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân T phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Ông Trần Hồng Long - Kiểm sát viên. 

Từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 4 năm 2019,  tại trụ sở Tòa án nhân dân T 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 11/TLPT-LĐ 

ngày 15 tháng 01 năm 2019 về “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động”. 

Do bản án lao động sơ thẩm số 58/2018/LĐ-ST ngày 02 tháng 11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân Quận M, T phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1282/2019/QĐ - PT 

ngày 21 tháng 3 năm 2019 và Quyết định tạm ngừng phiên toà số 

2835/2019/QĐ-PT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân T phố Hồ 

Chí Minh, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Đào Đức N, sinh năm 1983. Địa chỉ: Khu phố T, thị 

trấn TP, huyện D, tỉnh B. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:  

Ông Diệp Bảo NG, sinh năm 1977. 
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Là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn theo Giấy ủy quyền số 
3266 ngày 07 tháng 7 năm 2017. 

- Bị đơn: Công ty TNHH Điện máy H(Tên mới: Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông sản điện máy H). Trụ sở: số 18B2, Khu phố 

B, phường T, Quận M, T phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Vũ Quốc T – Giám đốc; là người 
đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Điện máy H.  

 - Người kháng cáo: Nguyên đơn – ông Đào Đức N ; Bị đơn Công ty TNHH 
điện máy H.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:  

Ngày 07/3/2014, ông Đào Đức N vào làm việc tại Công ty TNHH điện máy 

H, mức lương thỏa thuận là 9.000.000 đồng, công việc tại Công ty là nhân viên 

bán hàng, tất cả nội dung đều thỏa thuận miệng, không có đề cập đến vấn đề thời 

hạn làm việc. Vì Công ty không ký hợp đồng lao động với người lao động nên 

tập thể người lao động đã phản đối với Giám đốc, nên ngày 01/8/2015 Công ty 

ký hợp đồng lao động với ông N thời hạn 2 tháng chỉ nhằm mục đích đối phó. 

Quá trình làm việc ông N luôn hoàn T nhiệm vụ. Tuy nhiên đến tháng 12/2016 

Giám đốc Công ty là ông Vũ Quốc T yêu cầu ông N nghỉ việc, đồng thời yêu 

cầu ông N nhận tiền ký quỹ hàng tháng 600.000 đồng. Công ty cho ông N nghỉ 

việc mà không đưa ra bất cứ lý do gì, trong khi ông N không vi phạm, Công ty 

cũng không ra quyết định cho nghỉ việc, không báo trước thời gian nghỉ việc 

theo quy định của pháp luật. 

Do Công ty Công ty TNHH điện máy H đã đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động trái pháp luật nên nguyên đơn có các yêu cầu sau: 

- Yêu cầu bồi thường tiền lương trong những ngày không được làm việc 

tính từ ngày 30/12/2016 tạm tính đến nay số tiền là 198.000.000 đồng.  

- Thanh toán 2 tháng tiền lương theo khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động là 

18.000.000 đồng. 

- Thanh toán tiền lương tháng 13 theo quy định tại hợp đồng lao động là 

9.000.000 đồng. 

- Thanh toán tiền bồi thường để chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 3 

Điều 42 bộ luật lao động là 18.000.000 đồng. 
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 - Thanh toán tiền lương do vi phạm quy định về thời hạn báo trước số tiền 

là  9.000.000/26x45= 12.115.384 đồng, làm tròn 12.000.000 đồng. 

 - Rút yêu cầu bị đơn phải đóng bảo hiểm xã hội, chốt trả sổ bảo hiểm xã 

hội cho nguyên đơn. 

        Trong đơn yêu cầu và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án đại diện 

của bị đơn trình bày: 

Hợp đồng lao động mà nguyên đơn cung cấp là do Công ty ký kết. Năm 2015, 

Công ty có ký hợp đồng lao động thời hạn hai tháng với người tên Đào Đức N 

nhưng không nhớ có phải là ông N trong vụ kiện này hay không. Hồ sơ ký kết hợp 

đồng lao động với người tên Đào Đức N hiện không còn lưu trữ. Ông N- nguyên 

đơn trong vụ kiện này không phải là nhân viên Công ty, Công ty không biết ông N. 

Bảng lương nguyên đơn cung cấp không phải do Công ty ban hành. 

Công ty xác định các lệnh điều động do Gíam đốc ký và dấu mộc tròn 

trong các tài liệu nguyên đơn cung cấp là của Công ty TNHH Điện máy H, 

nhưng các lệnh này không rõ ràng. Bảng lương có dấu mộc tròn và phiếu xuất 

kho có thể do nhân viên của Công ty tự đóng dấu và đưa cho nguyên đơn. Giấy 

ủy quyền có thể do nhân viên đưa nhiều giấy tờ và Giám đốc không kiểm tra nên 

đã ký tên. 

Không có cơ sở chứng minh ông Đào Đức N là nhân viên Công ty. Công ty 

không đồng ý với tất cả yêu cầu của nguyên đơn đưa ra. 

        Tại bản án lao động sơ thẩm số 58/2018/LĐ-ST ngày 02/11/2018 của Tòa 
án nhân dân Quận M, T phố Hồ Chí Minh: 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 36, khoản 1 Điều 91 Bộ 

luật Tố tụng Dân sự năm 2015; các Điều 22, 38, 42, 50 của Bộ luật Lao động 

năm 2012; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Điều 2, 6, 7, 9, 30 Luật Thi hành án Dân 

sự năm 2008; 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện “do bị đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động” của ông Đào Đức N đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện 

máy H.  

1.1. Tuyên bố Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện máy Hchấm dứt hợp 

đồng lao động trái pháp luật với ông Đào Đức N. 

77 



4 

 

1.2. Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện máy Hcó trách nhiệm bồi 

thường cho ông Đào Đức N như sau: 

- Lương những ngày không làm việc 81.000.000 (Tám mươi mốt 
triệu) đồng; 

- 30 ngày do vi phạm NG vụ báo trước là 9.000.000 (Chín triệu) đồng. 
- Bồi thường 02 tháng tiền lương: 18.000.000 (Mười tám triệu) đồng. 

1.3. Bác các yêu cầu sau của nguyên đơn: 

-   Yêu cầu bị đơn bồi thường để chấm dứt hợp đồng lao động; 

- Yêu cầu bị đơn trả lương tháng 13 của năm 2017. 

1.4. Đình chỉ giải quyết yêu cầu của nguyên đơn về việc bị đơn phải đóng 

bảo hiểm xã hội, chốt trả sổ bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn. 

Kể từ ngày nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị đơn chậm trả số 

tiền nêu trên thì hàng tháng bị đơn còn phải trả thêm cho nguyên đơn mức lãi 

suất theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015. 

2. Án phí lao động sơ thẩm: Công ty TNHH Điện máy Hchịu án phí 

3.240.000 (Ba triệu hai trăm bốn mươi ngàn) đồng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo và quy định về thi 

hành án cho các bên đương sự. 

        Ngày 16/11/2018, ông Đào Đức N có đơn kháng cáo một phần bản án sơ 
thẩm. 

Ngày 02/11/2018,  Công ty TNHH điện máy Hcó đơn kháng cáo đề nghị 
hủy án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông Diệp Bảo NG là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình 
bày các yêu cầu kháng cáo của ông Đào Đức N như sau: 

Ông N đã làm việc liên tục cho Công ty TNHH điện máy H từ ngày 
07/3/2014 cho đến ngày 30/12/2016 là 33 tháng, có hợp đồng lao động, có bảng 
lương hàng tháng, có giấy ủy quyền, có lệnh điều động, có phiếu xuất kho mà 
Công ty đã thừa nhận nhưng Tòa án sơ thẩm chỉ căn cứ hợp đồng 2 tháng để xác 
định bồi thường là chưa phù hợp với thực tế và quy định pháp luật, đây là hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn nên Công ty phải có trách nhiệm bồi 
thường cho ông N những khoản sau: Thanh toán tiền lương tháng 13 là 
9.000.000 đồng; Bồi thường 02 tháng tiền lương theo theo khoản 3 Điều 42 Bộ 
luật Lao động 2012 là 18.000.000 đồng (9.000.000đ x 2 tháng); Bồi thường 
thêm những tháng không được làm việc tạm tính đến tháng 10/2018 là 22 tháng, 
Tòa án nhân dân Quận M chỉ buộc bồi thường 9 tháng là chưa hợp lý nên ông N 
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yêu cầu bồi thường thêm 13 tháng tiền lương không được làm việc là 
117.000.000 đồng (9.000.000đ x 13 tháng); Thanh toán thêm khoản tiền do vi 
phạm thời hạn báo trước theo khoản 5 Điều 42 Bộ luật Lao động 2012 là 15 
ngày tương ứng ½ tháng lương số tiền là 4.500.000 đồng. Tổng số tiền ông N 
yêu cầu Công ty TNHH điện máy Hbồi thường bổ sung ngoài số tiền mà bản án 
sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận M đã tuyên là 148.000.000 đồng. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn – ông Vũ Quốc T trình bày:  

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Hai T viên 
trở lên, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 27 tháng 11 năm 2018 thì Công ty 
TNHH Điện máy Hđược đổi tên T Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất 
nhập khẩu Nông sản Điện máy H. Công ty kháng cáo không đồng ý với bản án 
sơ thẩm, đề nghị hủy án để xem xét lại các chứng cứ do ông N cung cấp cho 
Tòa.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến:  

Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ 
an của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của những người 
tham gia tố tụng trong giai đoạn xét xử phúc thẩm kể từ khi thụ lý vụ án cho đến 
trước thời điểm nghị án đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng 
cáo của ông Đào Đức N, không chấp nhận kháng cáo của Công ty TNHH H, giữ 
nguyên  bản án sơ thẩm số 58/2018/LĐ - ST ngày 02 tháng 11 năm 2018 của 
Tòa án nhân dân Quận M, T phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn trong hạn luật định 
phù hợp khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự nên được chấp nhận. 

[2.1] Về nội dung: Trong quá trình Tòa án sơ thẩm thụ lý vụ án, bị đơn 
không thừa nhận nguyên đơn là nhân viên Công ty, không thừa nhận tất cả dấu 
mộc tròn trên các tài liệu do nguyên đơn cung cấp là dấu của Công ty, chữ ký 
trên các giấy ủy quyền, lệnh điều động không phải của Giám đốc Công ty. 

[2.2] Tại kết luận giám định số 2287/C5B4 ngày 06/6/2018 của Phân viện 
KHHS tại TP.HCM của Tổng cục cảnh sát xác định dấu mộc trên các chứng từ 
do nguyên đơn cung cấp là mộc của Công ty và tại phiên tòa ngày 02/11/2018, 
đại diện Công ty cũng thừa nhận con dấu trên các tài liệu này là của Công ty. 

[2.3] Tại biên bản phiên tòa ngày 9/5/2018 (Bút lục số 152) và biên bản 
phiên tòa ngày 02/11/2018 (Bút lục số 149), Công ty TNHH điện máy Hxác 
nhận ông N có thử việc 2 tháng tại Công ty với mức lương 9 triệu đồng/tháng, 
có ký hợp đồng lao động sau 2 tháng ông N ra làm tiếp thị tự do. Vì khách hàng 
không trả góp đúng hạn, Công ty có làm giấy giới thiệu để ông N đòi tiền hoặc 
hàng. 
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[2.4] Như vậy, Công ty TNHH điện máy Hthừa nhận có ký kết hợp đồng 
lao động ngày 01/8/2015 với người tên Đào Đức N nhưng không xác định được 
có phải là ông N - nguyên đơn trong vụ án này hay không. Tại Hợp đồng lao 
động ngày 01/8/2015 thể hiện người sử dụng lao động là Công ty TNHH điện 
máy Hký kết hợp đồng với người lao động là Đào Đức N, sinh năm 1983, số 
CMND 085078460 do Công an tỉnh Bình Phước cấp, những nội dung này trùng 
với thông tin trên CMND của ông Đào Đức N – nguyên đơn vụ án này. Cấp sơ 
thẩm nhận định giữa ông N và Công ty TNHH điện máy Hcó ký kết hợp đồng 
lao động ngày 01/8/2015 là có cơ sở. 

[2.5] Hợp đồng lao động thể hiện ngày ký kết là 01/8/2015, ông N không 
chứng minh được đã làm việc tại Công ty từ tháng 3/2014. Do vậy thời gian làm 
việc của ông N được xác định là ngày 01/8/2015 như cấp sơ thẩm xác định là có 
căn cứ. 

[2.6] Hợp đồng lao động có thời hạn 02 tháng, khi hết hạn hợp đồng ông N 
vẫn làm việc tại Công ty được thể hiện qua các tài liệu cung cấp cho Tòa như 15 
lệnh điều động từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016, 20 phiếu xuất kho từ tháng 
4/2016 đến tháng 12/2016, giấy ủy quyền các ngày 5/10/2015 và 21/11/2016 của 
Giám đốc Công ty cho người tên Đào Đức N thu tiền góp của khách hàng, thời 
gian ủy quyền từ ngày 21/11/2016 đến ngày 20/12/2016. Ông N cho rằng ngày 
30/12/2016 Giám đốc Công ty gọi điện cho nghỉ việc mà không có lý do. Về 
phía Công ty không chứng minh được ông N thuộc các trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động 2012. Do đó, có cơ sở cho rằng ngày 
30/12/2016 ông N bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như nhận định 
của cấp sơ thẩm là có căn cứ. 

[3] Hợp đồng lao động ngày 01/8/2015 có thời hạn 02 tháng. Theo quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 thì đây là hợp đồng lao 
động theo mùa vụ.   

Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động quy định: Khi hợp đồng lao động quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm 
việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên 
phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì 
hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở T hợp đồng 
lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. 

[3.1] Theo quy định nêu trên, đồng thời căn cứ vào quá trình làm việc của 
ông N tại Công ty thì sau khi hợp đồng lao động hết hạn, ông N vẫn tiếp tục 
làm việc, không ký kết hợp đồng lao động mới, cấp sơ thẩm xác định hợp đồng 
lao động giữa ông N và Công ty là hợp đồng lao động xác định thời hạn với 
thời hạn 24 tháng tính từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2017 là có căn cứ. 

[3.2] Như phân tích nêu trên, hợp đồng lao động ngày 01/8/2015 sẽ hết hạn 
vào ngày 30/9/2017 nhưng vào ngày 30/12/2016 ông N đã bị cho nghỉ việc. Cho 
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nên những ngày không được làm việc của ông N được tính từ ngày 01/01/2017 
cho đến hết tháng 9/2017 là 9 tháng như nhận định của cấp sơ thẩm là có căn cứ. 

[3.3] Đối với yêu cầu bồi thường 2 tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng 
lao động, nhận thấy: 

Khoản 3 Điều 42 Bộ luật Lao động quy định: Trường hợp người sử dụng 
lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì 
ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc 
theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi 
thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao 
động để chấm dứt hợp đồng lao động. 

[3.4] Hợp đồng lao động ngày 01/8/2015 là hợp đồng lao động xác định 
thời hạn với thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/10/2015. Do đó, nguyên đơn yêu 
cầu bồi thường 2 tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 3 
Điều 42 Bộ luật Lao động là không có cơ sở, cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu 
cầu này của nguyên đơn là có căn cứ. 

[3.5] Về yêu cầu thanh toán tiền lương tháng 13 năm 2017: Hợp đồng lao 
động không có thỏa thuận này và ông N không chứng minh được Công ty có chế 
độ này, cấp sơ thẩm không chấp nhận là có cơ sở. 

[3.6] Về yêu cầu thanh toán thêm 15 ngày do vi phạm thời hạn báo trước 
tương ứng ½ tháng lương, nhận thấy: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động: Khi đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao 
động biết trước: 

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

Hợp đồng lao động ngày 01/8/2015 là là hợp đồng lao động xác định thời 
hạn, nên theo quy định trên, thời hạn báo trước là 30 ngày, cấp sơ thẩm xác định 
là đúng quy định. 

[4] Ông N rút yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội, chốt trả sổ bảo hiểm xã hội 
nên cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu này là phù hợp theo quy 
định pháp luật. 

[5] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử nhận thấy cấp sơ thẩm chấp 
nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn có cơ sở và phù 
hợp với các quy định của pháp luật. Do đó, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 
của ông N cũng như không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của Công ty 
TNHH điện máy H. Giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện 
kiểm sát tại phiên tòa.  

  [6] Án phí lao động phúc thẩm: Công ty TNHH điện máy Hchịu 300.000 
đồng. Ông N được miễn nộp toàn bộ án phí phúc thẩm theo quy định tại điểm a 
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khoản 1 Điều 12 và Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/NQ ngày 30 tháng 12 năm 
2016.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; các Điều 
22, 38, 42 của Bộ luật Lao động năm 2012; Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015; 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ 
Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 
và lệ phí Tòa án; Luật Thi hành án dân sự. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Đào Đức N và không 
chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện máy H. 

2. Giữ nguyên  bản án lao động sơ thẩm số 58/2018/LĐ-ST ngày 02 tháng 
11 năm 2018 của Tòa án nhân dân Quận M, T phố Hồ Chí Minh. 

3. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện “do bị đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động” của ông Đào Đức N đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện 
máy H.  

3.1. Tuyên bố Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện máy Hchấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật với ông Đào Đức N. 

3.2. Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện máy Hcó trách nhiệm bồi 
thường cho ông Đào Đức N như sau: 

- Lương những ngày không làm việc 81.000.000 (Tám mươi mốt triệu) đồng; 

- 30 ngày do vi phạm NG vụ báo trước là 9.000.000 (Chín triệu) đồng. 

- Bồi thường 02 tháng tiền lương: 18.000.000 (Mười tám triệu) đồng. 

3.3. Bác các yêu cầu sau của nguyên đơn: 

-   Yêu cầu bị đơn bồi thường để chấm dứt hợp đồng lao động; 

- Yêu cầu bị đơn trả lương tháng 13 của năm 2017. 

3.4. Đình chỉ giải quyết yêu cầu của nguyên đơn về việc bị đơn phải đóng 
bảo hiểm xã hội, chốt trả sổ bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn. 

Kể từ ngày nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị đơn chậm trả số 
tiền nêu trên thì hàng tháng bị đơn còn phải trả thêm cho nguyên đơn tiền lãi 
theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015. 

4. Án phí lao động sơ thẩm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện máy Hchịu 
án phí 3.240.000  (Ba triệu hai trăm bốn mươi ngàn) đồng. 

5. Án phí lao động phúc thẩm:  
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5.1. Bị đơn phải chịu 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng, được trừ vào biên lai 
thu tiền số 0002984 ngày 02/11/2018 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận M, 
T phố Hồ Chí Minh. 

5.2. Nguyên đơn được miễn nộp toàn bộ án phí phúc thẩm.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 
Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 
dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 
thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 
Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 
Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;  
- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM;   
- Cục Thi hành án dân sự TP.HCM;  
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận M;  
- Tòa án nhân dân Quận M;                        
- Các đương sự (để thi hành);  
- Lưu: Vp, Hồ sơ vụ án (T.16B).       

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Võ Thị Kim Thương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Bản án số: 22/2018/LĐ-PT 

Ngày 14/11/2018 

V/v tranh chấp về đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Nhàn. 

Các Thẩm phán:                        Ông Phan Trí Dũng; 

                                                   Ông Nguyễn Đắc Cường. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa 

Bà Ngô Kim Duyên - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 07 và 14 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động phúc thẩm thụ lý số 

08/2018/TLPT-LĐ ngày 21 tháng 6 năm 2018 về việc tranh chấp về đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động. 

Do Bản án lao động sơ thẩm số 04/2018/LĐ-ST ngày 16 tháng 4 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 09/2018/QĐ-PT ngày 

17/7/2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà C, sinh năm 1967; thường trú: Thành phố Đ, tỉnh Lâm 

Đồng; tạm trú: Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư T - 

thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại Văn phòng Luật sư T; 

địa chỉ: Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt. 

- Bị đơn:  Công ty TNHH S; trụ sở: Thị xã D, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông N, sinh năm 1974; địa chỉ: 

Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy ủy quyền ngày 06/12/2017); có 

mặt. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình 

Dương. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà 

T1, chức vụ: Trưởng phòng thanh tra kiểm tra (theo Giấy ủy quyền số 11/UQ-

BHXH ngày 29/12/2017); có mặt. 

- Người kháng cáo:  Nguyên đơn bà C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện ngày 28/9/2017 và lời khai trong quá trình giải 
quyết vụ án, nguyên đơn bà C trình bày: 

 Bà C bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH S (gọi tắt Công ty S) từ ngày 

04/4/2011 thông qua thư mời làm việc, công việc làm giám đốc hành chính nhân 

sự, thời gian thử việc 02 tháng, mức lương 38.500.000 đồng. Hết thời gian thử 

việc, Công ty S và bà C thỏa thuận ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 

tháng 6 năm 2011 đến tháng 4 năm 2013, chức vụ giám đốc hành chính nhân sự, 

mức lương 38.000.000 đồng; bao gồm: lương chính 35.000.000 đồng, phụ cấp 

chức vụ 3.000.000 đồng. Hết hạn hợp đồng, ngày 03/5/2013, hai bên tiếp tục ký 

hợp đồng lao động không xác định thời hạn, công việc làm giám đốc hành chính 

nhân sự, mức lương chính 44.248.300 đồng và phụ cấp 3.000.000 đồng/tháng, 

địa điểm làm việc tại nhà máy ở thị xã D, tỉnh Bình Dương và văn phòng đại 

diện ở Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện đi lại là xe đưa đón của Công ty tại 

nhà. Từ ngày 01/01/2016, bà C được tăng lương lên 61.605.739 đồng và phụ cấp 

chức vụ 3.000.000 đồng; tổng cộng 64.605.739 đồng. 

Ngày 18/8/2016, thư ký của ông U có gửi email cho bà C sơ đồ thay đổi 

phòng hành chính nhân sự của Công ty, tách phòng hành chính nhân sự thành 03 

khối gồm khối quản lý hành chính văn phòng do bà TH phụ trách, khối nhân sự 

quản lý phúc lợi và tiền lương do bà S phụ trách, khối đào tạo và phát triển nhân 

sự do bà C làm giám đốc. Kèm theo sơ đồ tổ chức mới là phiếu thuyên chuyển 

bà C sang nhận công việc mới là giám đốc phát triển nguồn nhân lực, và quyết 

định thăng chức cho bà TH và S, không có số và không đóng dấu. Nội dung của 

email, thông báo cho bà C chuyển sang chức danh mới là giám đốc khối đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực, chức vụ giám đốc phòng hành chính nhân sự do 

ông UP phụ trách. Việc thực hiện cơ cấu tổ chức phòng hành chính nhân sự theo 

sơ đồ tổ chức mới có hiệu lực từ ngày 25/8/2016. Bà C không đồng ý chuyển 

công việc nên không ký vào phiếu thuyên chuyển công việc.  

Ngày 25/8/2016, Công ty tổ chức họp để phân chia lại công việc cho 

phòng hành chính nhân sự theo sơ đồ tổ chức hành chính nhân sự mới đã gửi 

email cho bà C vào ngày 18/8/2016. Tại cuộc họp, ông U nói là do nhu cầu phát 

triển của Công ty ngày càng lớn mạnh, yêu cầu bà C bàn giao bớt công việc hành 

chính, công việc tuyển dụng và lương cho nhân viên khác để làm công việc phát 

triển đào tạo nguồn nhân lực. Công việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là 

một phần công việc của giám đốc hành chính nhân sự trước đây. Tại cuộc họp, 
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bà C không đồng ý và yêu cầu ông U phải đưa ra bằng chứng chứng minh bà C 

đăng việc ông K sử dụng bằng giả lên mạng xã hội facebook nếu không thì bà C 

sẽ kiện ông U. Bà C không nhận được các chứng cứ mà bị đơn cung cấp gồm: 

Quyết định 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ngày 25/8/2016. Ngày 29/8/2016, bà C bàn giao hồ 

sơ hành chính cho bà TH và bà Q. Ngày 31/8/2016, ngày 01/9/2016 đến ngày 

05/9/2016, bà C bàn giao hồ sơ lương và bảo hiểm xã hội cho bà S. Ngày 05 và 

ngày 07/9/2016, bàn giao hồ sơ tuyển dụng và ISO cho bà Tr, bà TH1 và bà Q. 

Từ ngày 25/8/2016, phòng hành chính và nhân sự của Công ty thực hiện 

theo sơ đồ tổ chức mới gồm 03 khối, khối phát triển và đào tạo nhân sự chỉ có 

một lao động là bà C. Bà C xác định, Công ty không thay đổi cơ cấu và phòng 

ban vì hiện tại chức danh giám đốc hành chính nhân sự vẫn tồn tại trên sơ đồ tổ 

chức sau ngày 18/8/2016. Kể từ ngày 25/8/2016 cho đến ngày bà C nghỉ việc, bà 

C thực hiện công việc bàn giao và chỉ việc cho nhân viên, không được ông U 

giao bất cứ công việc gì liên quan đến mảng phát triển và đào tạo. Đối với công 

việc phát triển và đào tạo năm 2016 thì bà C đã thực hiện xong. 

Ngày 26/10/2016, Công ty S ban hành Quyết định số 02-QĐ/CTY về việc 

thay đổi cơ cấu phòng ban và nhân sự, thay đổi phòng hành chính nhân sự chỉ 

còn hai khối là khối hành chính văn phòng và nhà máy; khối nhân sự quản lý 

phúc lợi và tiền lương. Ngày 10/11/2016, Công ty ban hành Thông báo số 

01/TBT11-TOA chấm dứt hợp đồng với bà C. Ngày 10/11/2016, Công ty ban 

hành Quyết định số 99-2016/QĐNS-TOA về chấm dứt hợp đồng lao động với bà 

C.  

Việc Công ty S ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà C 

lý do thay đổi cơ cấu là không chính xác, chức danh giám đốc hành chính nhân sự 

của Công ty vẫn còn, bà C chưa được nhận quyết định nào liên quan đến việc thay 

đổi chức danh mới, chưa có thỏa thuận nào giữa Công ty với bà C thay đổi công 

việc mới, công ty chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bà C với chức vụ là giám đốc hành 

chính nhân sự, các phiếu lương tháng 8,9,10,11/2016, ủy nhiệm chi ngày 

17/11/2016 thể hiện là giám đốc hành chính nhân sự. Do đó, Công ty cho bà thôi 

việc là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật nên yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc Công ty S hủy bỏ Quyết định số 02/QĐ-CTY ngày 26/10/2016, 

hủy bỏ quyết định số 99-2016/QĐNS- TOA và Thông báo số 01/TDT11- TOA 

ngày 10/11/2016. Yêu cầu Công ty phải nhận bà C trở lại làm việc với công việc 

là giám đốc hành chính nhân sự, mức lương 64.605.739 đồng. Bồi thường thiệt hại 

do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật gồm: Tiền lương của những ngày 

không được làm việc đến ngày xét xử sơ thẩm là 693.269.276 đồng; bồi thường ít 

nhất 02 tháng tiền lương: 64.605.739 đồng/tháng x 02 tháng = 129.211.478 đồng; 

bồi thường do vi phạm thời gian báo trước 45 ngày là 111.817.625 đồng; yêu cầu 

Công ty phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà C 

theo mức lương 64.605.739 đồng/tháng của những ngày không được làm việc; 

tiền thưởng năm 2016 là 64.605.739 đồng/tháng; tiền phép năm 2017 là 

37.272.542 đồng; bồi thường tổn thất tinh thần, danh dự tương đương 01 tháng 

lương/năm làm việc 387.634.434 đồng (5 năm 7 tháng); thanh toán tiền trợ cấp 

thôi việc theo luật định cho thời gian 02 tháng thử việc mà công ty chưa đóng bảo 
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hiểm thất nghiệp là 16.151.435 đồng; tiền thưởng năm 2017 là 64.605.739 

đồng/tháng. 

* Tại văn bản ngày 29/12/2017, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, 

người đại diện hợp pháp của bị đơn ông N, trình bày: 

Bị đơn thống nhất lời trình bày của nguyên đơn về thời gian làm việc, về 

hợp đồng lao động, về công việc làm theo hợp đồng lao động, mức lương.  

Ngày 18/8/2016, Công ty S thông báo cho các nhân viên của công ty và 

phòng hành chính nhân sự về việc tách phòng hành chính nhân sự làm 03 khối 

như nguyên đơn trình bày. Ngày 18/8/2016, Công ty S ban hành 02 quyết định 

thăng chức cho bà S, bà TH và phiếu thuyên chuyển công tác vô thời hạn từ chức 

vụ giám đốc hành chính nhân sự sang giám đốc khối đào tạo và phát triển nhân 

sự đối với bà C.  

 Ngày 25/8/2016, Công ty ban hành Quyết định thành lập 03 khối thuộc 

phòng hành chính nhân sự và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các khối 

cũng như người đứng đầu khối; cụ thể: Quyết định số 01.1 thành lập khối quản lý 

hành chính văn phòng bổ nhiệm bà TH phụ trách; quyết định số 01.2 thành lập khối 

nhân sự quản lý phúc lợi và tiền lương  bổ nhiệm bà S phụ trách; quyết định số 01.3 

thành lập khối đào tạo và phát triển nhân sự bổ nhiệm bà C làm giám đốc. Các 

quyết định được giao cho người đứng đầu khối trong đó có bà C vào ngày 

29/8/2016, việc giao nhận không lập biên bản nhưng có bà S, bà TH, ông M là 

người chứng kiến. Bà C đã bàn giao công việc cho bà S, bà TH vào các ngày 29/8, 

31/ 8 và 01/9/2016. Từ ngày 25/8/2016, chức danh giám đốc phòng hành chính 

nhân sự do ông U là người phụ trách, bà C giữ chức danh giám đốc khối phát triển 

đào tạo nguồn nhân lực thuộc phòng hành chính nhân sự. 

 Khối phát triển đào tạo, chỉ có 01 mình bà C. Sau 02 tháng thành lập khối, 

bà C không tham mưu, không thực hiện được chức năng, nhiệm vụ nên ngày 

26/10/2016, Công ty ban hành Quyết định số 02 về thay đổi cơ cấu phòng ban và 

nhân sự, hủy bỏ khối đào tạo và phát triển nhân sự, cho thôi chức vụ giám đốc 

khối với bà C, giao nhiệm vụ đào tạo và phát triển nhân sự cho từng trưởng bộ 

phận của công ty trực tiếp đề xuất và triển khai tại bộ phận, khi cần thiết Công ty 

sử dụng dịch vụ đào tạo từ bên ngoài. 

Thủ tục Công ty S thay đổi cơ cấu như sau: Quyết định số 02/QĐ-CTY ngày 

26/10/2016 do Tổng giám đốc Công ty là ông J ủy quyền cho ông UP tiến hành. 

Ngày 26/10/2016, ông U đã tổ chức cuộc họp Công ty thông báo quyết định của 

Tổng giám đốc, tại cuộc họp, bà C phản đối không đồng ý hủy bỏ khối phát triển và 

đào tạo nhân sự. Ngày 09/11/2016, ông U đã họp với ban chấp hành công đoàn về 

trao đổi thống nhất giảm nhân sự với bà C do thay đổi cơ cấu. Ngày 10/11/2016, 

Công ty thông báo chấm dứt hợp đồng với bà C. Ngày 10/11/2016, Công ty ban 

hành Quyết định số 99 về chấm dứt hợp đồng lao động với bà C. Từ ngày 

13/11/2016, bà C không làm việc tại Công ty S. Ngày 22/11/2016, Công ty đã thanh 

toán cho bà C số tiền là 174.863.269 đồng, gồm: 02 tháng tiền lương mất việc, được 

tính cho thời gian thử việc từ ngày 04/4/2011 đến ngày 31/5/2011 và 02 ngày phép 

năm của năm 2016 là 134.181.150 đồng, lương tháng 11/2016 là 40.682.119 đồng. 
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Từ ngày 25/8/2016, bà C đã thực hiện chức danh giám đốc khối phát triển và đào 

tạo nên việc ghi chức danh của bà C trên sổ bảo hiểm xã hội, phiếu chi chỉ là sai sót 

do nhân viên của Công ty không kiểm tra trên sổ bảo hiểm xã hội và không chỉnh 

sửa trên phần mềm máy tính. Đối với bảng lương từ tháng 8, 9, 10, 11/2016, do 

Công ty để những mẫu phiếu lương tại văn phòng, hiện nay, công ty lưu bảng lương 

chức danh của bà C là giám đốc khối phát triển và đào tạo nhân sự nên bảng lương 

giữa bà C cung cấp và Công ty lưu trữ là khác nhau, đồng thời bảng lương chỉ có 

giá trị để cho người lao động đối chiếu số tiền được nhận qua tài khoản ngân hàng.  

Công ty S cho bà C nghỉ việc là đúng quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao 

động vì thay đổi cơ cấu phòng ban và công ty không thể bố trí bà C làm công 

việc khác tương xứng với vị trí của bà C nên bị đơn không đồng ý với yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn. 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bảo hiểm xã hội tỉnh Bình 

Dương là bà T1 trình bày: Bà C có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 

6/2011 đến tháng 10/2016 là 05 năm 05 tháng. Ngày 16/11/2016, Công ty S nộp 

hồ sơ đề nghị xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 

bà C, cơ quan bảo hiểm hẹn ngày trả kết quả là ngày 23/11/2016. Cùng ngày 

16/11/2016, Công ty S nộp báo cáo điện tử điều chỉnh chức danh làm việc của bà 

C. Tuy nhiên, việc kê khai chưa đúng nên bảo hiểm xã hội đã trả hồ sơ. Ngày 

18/11/2016, Công ty nộp lại báo cáo điều chỉnh chức danh của bà C với nội dung 

“từ tháng 6/2011 đến tháng 8 năm 2016 chức danh là giám đốc hành chính nhân 

sự, từ tháng 9/2016 đến tháng 10/2016 chức danh là giám đốc khối đào tạo và 

phát triển nhân sự”. Do hai bộ phận xử lý báo cáo điều chỉnh thông tin và chốt sổ 

bảo hiểm xã hội là bộ phận khác nhau. Ngày 17/11/2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Bình Dương chốt sổ cho bà C với chức danh giám đốc hành chính nhân sự. 

Trường hợp, phát hiện sai sót thì công ty có yêu cầu và đem sổ bảo hiểm xã hội 

để điều chỉnh lại. Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu công ty 

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 11/2016 đến 

ngày xét xử sở thẩm thì Công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp trong thời gian cho nghỉ việc là phụ thuộc vào quyết định của bản án. 

Trường hợp công ty chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì Công ty 

không phải đóng. Trường hợp Công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật thì nếu người lao động trở lại làm việc, Công ty và người lao động có trách 

nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; nếu người lao 

động không tiếp tục làm việc thì việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp được thực hiện theo yêu cầu của người lao động (hoặc đóng 

hoặc trả bằng tiền phần trách nhiệm thuộc doanh nghiệp phải đóng là 22%/tiền 

lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp). 

* Người làm chứng ông M trình bày: Ngày 25/8/2016, ông M tham gia 

cuộc họp thành lập 03 khối thuộc phòng hành chính nhân sự, tại cuộc họp ông U 

đã thông báo tách phòng nhân sự làm 3 khối, bà C tham gia cuộc họp và không 

có ý kiến gì. Ông M liên quan đến ký tiền lương hàng tháng nên khi bà C bàn 

giao, ông M có giám sát, không khí bàn giao bình thường, không căng thẳng, bà 
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C không phản đối gì. Hiện nay, phòng hành chính nhân sự chỉ còn 02 khối, 

không có khối phát triển và đào tạo nhân sự. Ngày 29/8/2016, ông M thấy bà D 

giao quyết định bổ nhiệm cho bà C, việc giao quyết định không lập biên bản giao 

nhận mà bỏ vào bì thư đưa cho bà C. 

 * Người làm chứng bà D trình bày: Ngày 18/8/2016, bà Đgửi email cho 

nhân viên về việc phòng nhân sự chia thành 03 khối, thăng chức cho bà TH và bà 

S, phiếu thuyên chuyển bà C từ giám đốc hành chính nhân sự sang giám đốc 

khối phát triển và đào tạo nhân sự. Phiếu thuyên chuyển công tác do người ra 

Quyết định là ông U và trưởng phòng ký tên, người lao động không ký vì trong 

mẫu không có mục cho người lao động ký. 

Ngày 25/8/2016, công ty tổ chức cuộc họp về thành lập 03 khối thuộc 

phòng hành chính nhân sự, công bố người đứng đầu 03 khối, giao công việc cho 

người đứng đầu các khối. Tại cuộc họp, mọi người không thắc mắc và không có 

ý kiến gì, tổng giám đốc công bố bằng lời nói, chưa có văn bản. Cùng ngày, 

Tổng giám đốc yêu cầu bà D soạn thảo quyết định thành lập các khối. Ngày 

29/8/2016, bà D trực tiếp giao quyết định thành lập ba khối cho 03 người đứng 

đầu trong đó có bà C, khi giao không lập thành văn bản do từ trước đến nay 

Công ty S không có thủ tục này. Quá trình bàn giao công việc giữa bà C cho các 

khối thì thấy bà D cũng bình thường, không phản đối gì. 

* Người làm chứng bà TH trình bày: Ngày 18/8/2016, bà TH nhận được 

email thăng chức quyền trợ lý trưởng phòng hành chính phụ trách khối hành 

chính văn phòng. Ngày 25/8/2016, công ty tổ chức họp, tổng giám đốc công bố 

thành lập 03 khối thuộc phòng hành chính nhân sự và giao chức năng nhiệm vụ 

cho người đứng đầu của 03 khối. Ngày 29/8/2016, bà TH nhận bàn giao công 

việc của bà C và bà D giao quyết định thành lập 3 khối cho 03 người đứng đầu, 

bà TH được nhận quyết định số 01. Bà TH thấy bà D giao quyết định thành lập 

khối cho bà C, khi giao bà D bỏ vào bì thư không lập biên bản. Khi thành lập 

khối và bàn giao công việc thì bà C không phản đối. Việc bàn giao công việc 

diễn ra bình thường. 

* Người làm chứng bà TH3 trình bày: Ngày 25/8/2016, bà TH3 tham gia 

cuộc họp của Công ty, tại cuộc họp bà TH3 thấy bà C nói ông U lý do thuyên 

chuyển bà xuống giám đốc khối phát triển và đào tạo nhân sự. Do tình hình cẳng 

thẳng nên ông U cho tất cả mọi người ra ngoài và chỉ còn bà C và ông U. Chiều 

ngày 29/8/2016, bà có chứng kiến cuộc họp bàn giao giữa bà C với bà S, bà TH, 

không thấy giao quyết định cho bà C. Ngày 07/9/2016, bà nhận bàn giao công 

việc của bà C cùng với bà Q… Từ ngày 25/8/2016, bà làm công việc tuyển dụng 

nhưng thuộc khối phát triển tiền lương và phúc lợi do bà S phụ trách. Khối phát 

triển và đào tạo nhân sự do bà C phụ trách và chỉ có 01 lao động là bà C 

Tại Bản án sơ thẩm số 04/2018/LĐ-ST ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Tòa 

án nhân dân thị xã D đã quyết định:  

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà C về việc tranh 

chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với bị đơn Công ty TNHH 

S, cụ thể: 
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- Yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 02/QĐ-CTY ngày 26/10/2016. 

- Yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 99-2016/QĐNS- TOA và thông báo số 

01/TDT11- TOA ngày 10/11/2016 ngày 10/11/2016.  

- Yêu cầu phải nhận bà C trở lại làm việc với công việc là giám đốc hành 

chính nhân sự, mức lương 64.605.739 đồng. 

- Bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật gồm: 

Tiền lương của những ngày không được làm việc đến ngày xét xử sơ thẩm 

theo mức lương 64.605.739 đồng/tháng= 693.269.276 đồng 

Bồi thường ít nhất 02 tháng tiền lương theo mức lương 64.605.739 

đồng/tháng = 129.211.478 đồng. 

Bồi thường thời hạn báo trước 45 ngày là 111.817.625 đồng; 

Yêu cầu Công ty phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho bà C theo mức 

lương 64.605.739 đồng/tháng của những ngày không được làm việc; 

- Tiền thưởng năm 2016 là 64.605.739 đồng/tháng; 

- Tiền phép năm 2017 là 37.272.542 đồng; 

- Bồi thường tổn thất tinh thần, danh dự tương đương 1 tháng lương/năm 

làm việc 387.634.434 đồng/tháng; 

- Thanh toán tiền trợ cấp thôi việc theo luật định cho thời gian 02 tháng 

thử việc mà công ty chưa đóng BHTN là 16.151.435 đồng. 

- Tiền thưởng năm 2017 là 64.605.739 đồng/tháng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo cho các 

đương sự. 

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, nguyên đơn bà C kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm. 

Tại cấp phúc thẩm và tại phiên tòa, các đương sự không thỏa thuận được 

với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Nguyên đơn xin rút một phần yêu cầu 

khởi kiện về việc buộc Công ty bồi thường tiền phép năm 2017 và tiền trợ cấp 

thôi việc cho hai tháng thử việc. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn xác 

định bị đơn chấm dứt hợp đồng lao động với nguyên đơn là trái qui định của 

pháp luật, đề nghị sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn.  

Đại diện bị đơn xác định: Công ty cho bà C nghỉ việc là do thay đổi cơ cấu 

tổ chức theo khoản 10 Điều 36, Điều 44, 49 của Bộ luật Lao động nên đề nghị 

giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương: Về tố tụng, 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã chấp hành đúng các quy định của 

Bộ luật Tố tụng dân sự, các đương sự đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ 

khi tham gia phiên tòa. Về nội dung, Công ty thực hiện thuyên chuyển bà C vô 

thời hạn là vi phạm Điều 31 Bộ luật Lao động và Điều 8 Nghị định số 05/NĐCP 
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ngày 12/01/2015 của Chính phủ. Sau 60 ngày Công ty cho rằng bà C không làm 

việc được nên ra quyết định hủy bỏ khối đào tạo phát triển và chấm dứt hợp 

đồng lao động với bà C là vi phạm qui định của Bộ luật lao động, không đúng 

với định hướng chuyên môn hóa của công ty, không đúng với qui định về thẩm 

quyền phê duyệt thay đổi các chức danh, vị trí của Công ty S Thái Lan. Công ty 

không chứng minh được bà C không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đúng 

thời gian báo trước khi cho bà C thôi việc là Công ty đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động trái pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần 

kháng cáo của nguyên đơn, sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận một phần yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn thực hiện các nghĩa vụ đối với người 

lao động theo qui định của pháp luật và đình chỉ giải quyết đối với các yêu cầu 

mà nguyên đơn đã rút tại phiên tòa. Về tố tụng tại cấp phúc thẩm không có kiến 

nghị khắc phục vi phạm . 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa; ý kiến tranh tụng của các bên đương sự, của luật sư và 

quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giải 

quyết vụ án; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về thủ tục: Ngày 16/4/2018, Tòa án nhân dân thị xã D xét xử vụ án và 

ban hành Bản án lao động sơ thẩm số 04/2018/LĐ-ST. Ngày 02/5/2018, nguyên 

đơn có đơn kháng cáo là còn trong thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 273 

Bộ luật Tố tụng dân sự. Ngày 17/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương có 

quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, ngày 25/7/2018, Tòa án nhận được 

đơn yêu cầu của đại diện bị đơn về việc triệu tập người làm chứng tham gia 

phiên tòa, nhận thấy những người làm chứng có văn bản trình bày ý kiến và đã 

tham gia phiên tòa sơ thẩm, việc triệu tập họ tham gia phiên tòa phúc thẩm là 

không cần thiết nên căn cứ Điều 294 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa không triệu tập 

người làm chứng theo yêu cầu của bị đơn. 

Theo đơn kháng cáo, nguyên đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tuy 

nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn rút một phần yêu cầu về việc buộc 

Công ty bồi thường tiền phép năm 2017 và tiền trợ cấp thôi việc cho hai tháng 

thử việc, đại diện bị đơn không có ý kiến phản đối nên Tòa sẽ không xem xét 

giải quyết đối với yêu cầu này và một số yêu cầu khác của nguyên đơn phát sinh 

tại cấp phúc thẩm theo qui định tại Điều 293 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung:  

2.1 Nguyên đơn kháng cáo cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử không 

khách quan, không sử dụng tài liệu chứng cứ thể hiện việc Công ty cho bà C 

nghỉ việc là bị Công ty trù dập, cụ thể bà C phát hiện giám đốc nhà máy là ông K 

sử dụng văn bằng giả và bà đã đi xác minh ở các nhà trường nơi cấp bằng cho 

ông K và họ xác định chưa hề cấp bằng cho ông K. Sau đó bà đã báo lại Ban 

giám đốc Công ty nhưng Công ty bao che không xử lý; Ban giám đốc yêu cầu 

tuyển Giám đốc điều hành toàn quốc người Việt thay thế người Thái Lan là ông 
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U. Ông U đã nhờ bà C tìm việc làm cho ông tại Việt Nam vì ông chưa muốn về 

nước nhưng khi không tìm được việc thì ông U quay sang cho giám đốc nhân sự 

là bà C nghỉ việc. Xét thấy, những vấn đề nêu trên bị đơn không thừa nhận, tài 

liệu nguyên đơn cung cấp không đủ cơ sở để chứng minh có sự liên quan nên 

không có căn cứ xác định vấn đề như nguyên đơn trình bày. 

2.2 Xem xét căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty đối với bà 

C: 

 Công ty xác định cần chuyên môn hóa phòng hành chính nhân sự, Công 

ty đã thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức vào ngày 25/8/2016, tách phòng hành 

chính nhân sự thành 3 khối, sau đó một trong ba khối hoạt động không hiệu quả 

nên Công ty đã thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức vào ngày 26/10/2016. Do hủy 

bỏ 01 khối, dư 01 lao động nên Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với 

người lao động theo quy định tại khoản 10 Điều 36 Bộ luật Lao động và khoản 1 

Điều 13 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.  

Theo Điều 36 Bộ luật Lao động qui định về các trường hợp chấm dứt hợp 

đồng lao động, trong đó tại khoản 10 có qui định người sử dụng lao động cho 

người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ..... 

Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy 

định:  

“1. Thay đổi cơ cấu, công nghệ tại khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động 

gồm các trường hợp sau đây: 

 a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động”. 

Như vậy, việc thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động trong Công ty 

là quyền của doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật.  

Về thẩm quyền thực hiện việc thay đổi cơ cấu: Công ty TNHH S là Công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Theo Điều lệ của Công ty lập ngày 

16/5/2007 thì cơ cấu quản lý của công ty gồm Hội đồng thành viên, Tổng giám 

đốc và các kiểm soát viên. Hội đồng thành viên quyết định về cơ cấu tổ chức và 

quản lý của Công ty (Điều 8.3.4 Điều lệ công ty) căn cứ nghị quyết (Điều 8.29.2 

Điều lệ công ty) và trên cơ sở kiến nghị của các kiểm soát viên về sửa đổi cơ cấu 

tổ chức và quản lý và điều hành công việc (Điều 9.3.3 Điều lệ công ty). Việc hợp 

nhất, sát nhập, tách...do Hội đồng thành viên quyết định (Điều 14.1 Điều lệ công 

ty). Tuy có ban hành điều lệ và đăng ký tại cơ quan có thầm quyền nhưng Công 

ty không hoạt động theo điều lệ, không thành lập Hội đồng thành viên. Trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty do sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Dương cấp đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 12/01/2016 (thời điểm 

Công ty thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức và cho bà C nghỉ việc) thì loại hình 

đăng ký là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và người đại diện theo 

pháp luật của Công ty là ông J, giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty. 

Theo Giấy ủy quyền số 12-2016/TOA V/GUQ ngày 01/7/2016, người đại 

diện theo pháp luật của Công ty, ủy quyền cho ông U quyết định và ký các vấn 
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đề nội bộ của tổ chức Công ty, thời hạn từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2017. 

Do đó, việc ông U thực hiện quyền của Tổng giám đốc theo ủy quyền, trong thời 

gian ủy quyền là hợp pháp. Sau khi được ủy quyền, ông U đã thực hiện qui trình 

thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty như sau: 

Trong ngày 18/8/2016, ông U đã thực hiện các công việc như sau: 

- Ký duyệt sơ đồ tổ chức chung năm 2016, theo đó ông U là Tổng giám 

đốc điều hành toàn quốc kiêm giám đốc hành chính nhân sự, quản lý trực tiếp 

Giám đốc khối phát triển và đào tạo (HRD). Theo sơ đồ này thì định biên vị trí 

tối đa của Công ty là 576 người và đang thực hiện là 470 người, trong đó phòng 

hành chính nhân sự là 20 người. 

- Ký duyệt sơ đồ Bộ phận hành chính & nhân sự với định biên phòng là 24 

người, đang thực hiện là 20 người, theo đó ông U làm giám đốc hành chính nhân 

sự và phòng hành chính & nhân sự được chia tách thành 03 khối, vị trí của bà C 

là giám đốc của 1 trong 3 khối mới được tách, đó là khối đào tạo và phát triển 

nhân sự (HRD) và có hiệu lực từ ngày 25/8/2016. 

- Ký phiếu thuyên chuyển nhân viên, theo đó thuyên chuyển vô thời hạn 

đối với bà C từ ngày 25/8/2016. 

Ngày 25/8/2016, ông U ký ban hành Quyết định số 01.3-QĐHR/CTY về 

việc thành lập khối đào tạo và phát triển nhân sự (HRD) thuộc phòng hành chính 

nhân sự, theo đó bổ nhiệm bà C làm giám đốc khối đào tạo và phát triển. Công ty 

cũng ban hành 02 quyết định thăng chức cho bà S, bà TH phụ trách hai khối còn 

lại là một phần công việc do bà C bàn giao. (Ngày 29/8/2016, bà C đã bàn giao 

hồ sơ hành chính cho bà TH và bà Q. Ngày 31/8, ngày 01/9/2016 đến ngày 

05/9/2016, bà C bàn giao hồ sơ lương và bảo hiểm xã hội cho bà S. Ngày 05 và 

07/9/2016, bàn giao hồ sơ tuyển dụng và ISO cho bà Tr, bà TH3 và bà Q). 

Cùng ngày 25/8/2016, ông J Tổng giám đốc Công ty S ban hành quyết 

định số 01.4-QĐHR/CTY, bổ nhiệm ông U đang là Tổng giám đốc điều hành 

toàn quốc kiêm giữ chức vụ giám đốc hành chính nhân sự thay bà C được bổ 

nhiệm chức vụ mới là giám đốc khối đào tạo và phát triển nhân sự. 

Như vậy, ở lần thay đổi cơ cấu này, Công ty đã thực hiện thuyên chuyển 

đối với bà C vô thời hạn là vi phạm Điều 31 Bộ luật Lao động và Điều 8 Nghị 

định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ. Đồng thời, Công ty đã 

cơ cấu lại toàn bộ phòng hành chính nhân sự, ảnh hưởng đến việc làm của ít nhất 

03 người lao động (là 3 người phụ trách 3 khối) nhưng Công ty không xây dựng 

và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật 

Lao động là vi phạm khoản 1 Điều 44 Bộ luật Lao động. 

Ngày 26/10/2016, ông U ký ban hành Quyết định số 02-QĐ/CTY (bút lục 

266) về việc thay đổi cơ cấu phòng ban và nhân sự của Công ty, theo đó thay đổi 

cơ cấu phòng hành chính nhân sự từ ba khối thành hai khối và ban hành sơ đồ cơ 

cấu tổ chức mới của phòng hành chính nhân sự kể từ ngày 26/10/2016. Đồng 

thời, cho thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc đào tạo và phát triển nhân sự đối với 
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bà C do thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, hủy bỏ vị trí và công tác đào tạo và 

phát triển nhân sự-thuộc phòng hành chính nhân sự. 

Ngày 26/10/2016, ông U tổ chức họp thông báo quyết định thay đổi cơ 

cấu, hủy khối đào tạo và phát triển. 

Ngày 09/11/2016 ông U họp với Công đoàn Công ty về trao đổi thống 

nhất giảm nhân sự đối với bà C do thay đổi cơ cấu. 

Ngày 10/11/2016, ông U ký ban hành ban hành thông báo số 01/TBT11-

TOA, về việc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với bà C từ ngày 

13/11/2016 và Quyết định số 99-2016/QĐNS-TOA chấm dứt hợp đồng lao động 

với bà C kể từ ngày 13/11/2016. Bà C đã nghỉ việc từ ngày 13/11/2016. 

Lần cơ cấu này Công ty cho rằng bà C không thực hiện chức năng nhiệm 

vụ được giao nên hủy bỏ Khối đào tạo và phát triển nhân sự và vị trí công việc 

đào tạo và phát triển nhân sự. Việc thay đổi cơ cấu chỉ liên quan đến một người 

lao động là bà C nên Công ty không phải xây dựng phương án sử dụng lao động 

theo qui định tại Điều 44  của Bộ luật lao động.  

Xem xét Điều 44 của Bộ luật lao động qui định: Nghĩa vụ của người sử 

dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế 

như sau: “1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm 

của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng 

và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật 

này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để 

tiếp tục sử dụng. Trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được 

việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc 

làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này”. 

Theo qui định nêu trên khi Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức nếu có chỗ làm 

mới phải ưu tiên đào tạo lại, giải quyết việc làm mới cho người lao động. Trường 

hợp “không thể” giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động nghỉ 

việc… Như vậy, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp này 

là phải tìm mọi cách để hạn chế đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng của việc thay 

đổi cơ cấu đối với việc làm và đời sống của người lao động. Bởi lẽ, việc thay đổi 

cơ cấu tổ chức là quyết định thuộc ý chí chủ quan của người sử dụng lao động. 

Do đó, người sử dụng lao động phải tìm mọi cách để bố trí ổn định việc làm cho 

người lao động, kể cả công việc khác có vị trí không tương đương cho người lao 

động như trước thời điểm thay đổi cơ cấu nhưng nếu vẫn không thể bố trí được 

công việc nào khác thì khi đó mới giải quyết cho người lao động nghỉ việc. Xem 

xét quá trình Công ty cho bà C nghỉ việc thấy rằng, sau khi có quyết định thay 

đổi cơ cấu (ngày 26/10/2016), Công ty chỉ trao đổi với đại diện công đoàn cơ sở, 

Công ty chưa thỏa thuận hoặc hỏi ý kiến của bà C để biết ý kiến của bà C có 

đồng ý làm công việc khác với vị trí thấp hơn hay không mà đã cho rằng không 

thể sắp xếp vị trí thấp hơn cho bà C do bà C là lao động có trình độ, kinh nghiệm 

và ngay sau đó đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà C là Công ty 

chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của người sử dụng lao động, vi phạm Điều 44 Bộ 
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luật Lao động. Ngoài ra, khi cho bà C nghỉ việc, Công ty cũng không thực hiện thủ 

tục  thông báo cho bà C biết trước ít nhất 45 ngày về thời điểm chấm dứt hợp 

đồng lao động là Công ty vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38 của Bộ 

luật Lao động. Như vậy, bà C khởi kiện cho rằng Công ty chấm dứt hợp đồng lao 

động với bà C trái qui định của pháp luật và yêu cầu Công ty giải quyết các quyền 

lợi cho bà theo qui định của Điều 42 Bộ luật Lao động là có căn cứ chấp nhận. 

 [3]  Xem xét các yêu cầu của bà C về giải quyết quyền lợi: 

 3.1 Bà C yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 99-2016/QĐNS-TOA và thông 

báo số 01/TDT11- TOA ngày 10/11/2016, xét thấy Công ty chấm dứt hợp đồng 

lao động không đúng qui định của pháp luật nên yêu cầu của bà C về việc hủy 

các quyết định trên có cơ sở để chấp nhận. Riêng đối với Quyết định số 02/QĐ-

CTY ngày 26/10/2016 về việc thay đổi cơ cấu trong Công ty là quyền của người 

sử dụng lao động nên không có căn cứ chấp nhận. 

3.2 Về yêu cầu nhận bà C trở lại làm việc: Bà C có yêu cầu Công ty phải 

nhận bà trở lại làm việc với công việc và mức lương như cũ, Công ty không đồng 

ý nhận bà trở lại làm việc do khối đào tạo và phát triển đã bị hủy bỏ, bà C cũng 

đồng ý không trở lại làm việc nhưng hai bên không thỏa thuận được mức bồi 

thường để chấm dứt hợp đồng lao động nên căn cứ khoản 3 Điều 42 Bộ luật Lao 

động, buộc Công ty bồi thường thêm cho bà C 02 tháng tiền lương để chấm dứt 

hợp đồng lao động là 129.211.478 đồng. 

 3.3 Về tiền lương trong những ngày không được làm việc, bà C yêu cầu 

tính đến ngày xét xử phúc thẩm là không phù hợp qui định của pháp luật, vì vậy 

chỉ có căn cứ buộc Công ty bồi thường cho bà C tiền lương trong những ngày 

không được làm việc tính từ ngày 13/11/2016 đến ngày Tòa án sơ thẩm xét xử  

16/4/2018 là 17 tháng 3 ngày, cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương do đơn 

phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật là 19 tháng 03 ngày, tính theo mức 

lương 64.605.739 đồng/tháng là 1.233.969.641 đồng. 

 3.4 Về tiền báo trước, hai bên ký hợp đồng không xác định thời hạn, theo 

đó thời gian báo trước về việc chấm dứt hợp đồng lao động là 45 ngày, Công ty 

chỉ báo trước cho bà C 03 ngày, do đó Công ty phải bồi thường cho bà C một 

khoản tiền tương ứng với tiền lương trong 42 ngày không báo trước là 

90.448.034 đồng.   

3.5 Về yêu cầu buộc Công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bà 

C trong những ngày không được làm việc (13/11/2016 đến ngày xét xử sơ thẩm 

16/4/2018) là phù hợp với qui định của Luật Bảo hiểm xã hội nên chấp nhận.   

3.6 Đối với các yêu cầu của bà C: Về tiền phép năm 2016, tiền thưởng 

năm 2016, 2017 là không phù hợp với Thỏa ước lao động tập thể của Công ty đã 

ký ngày 10/3/2016 nên không có cơ sở chấp nhận. Về bồi thường tổn thất tinh 

thần, uy tín, danh dự, do bà C không chứng minh được có thiệt hại thực tế nên 

không có cơ sở chấp nhận. Đối với yêu cầu thanh toán tiền phép năm 2017 và 

thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho 02 tháng thử việc, do nguyên đơn rút yêu 

cầu nên Tòa sẽ đình chỉ giải quyết đối với phần này. 
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 [4] Từ những phân tích nêu trên xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá 

chứng cứ không chính xác, không xem xét toàn diện việc thực hiện thay đổi cơ 

cấu của Công ty theo qui định của pháp luật, tuyên xử không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn là không đúng qui định của pháp luật. Có cơ sở chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà C, sửa Bản án lao động sơ thẩm số 

04/2018/LĐ-ST ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân thị xã D theo 

hướng chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà C về việc Công ty chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật, buộc Công ty bồi thường cho bà C theo qui 

định của pháp luật.  

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị sửa 

bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là phù 

hợp pháp luật. Ý kiến của nguyên đơn và của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho 

nguyên đơn là có căn cứ chấp nhận một phần. Người đại diện hợp pháp của bị 

đơn đề nghị áp dụng tương tự Bản án số 25/2016/LĐPT ngày 12/9/2016 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Dương để bảo vệ quyền lợi cho Công ty. Xét thấy, hai vụ 

hai có tình tiết khác nhau nên không có căn cứ chấp nhận đề nghị của đại diện bị 

đơn. 

[5] Về án phí:  

 Bị đơn phải nộp án phí sơ thẩm đối với phần yêu cầu của nguyên đơn 

được Tòa chấp nhận. Nguyên đơn không phải nộp án phí sơ thẩm do được miễn 

đối với phần yêu cầu không được Tòa chấp nhận. Về án phí phúc thẩm, do sửa 

bản án sơ thẩm nên các đương sự không phải nộp.  

Vì các lẽ trên, 

                                                    QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308; Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự, 

1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà C, sửa Bản án sơ thẩm 

số 04/2018/LĐ-ST ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân thị xã D, tỉnh 

Bình Dương như sau: 

Áp dụng khoản 10 Điều 36, Khoản 2 Điều 38, Điều 41, 42, khoản 1 Điều 

44 Bộ luật Lao động; khoản 1 Điều 147, khoản 2 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân 

sự; điểm a khoản 1 Điều 12, khoản 1 và 2 Điều 26, khoản 2 Điều 29 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án, 

Tuyên xử: 

1.1 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà C về việc Công ty 

TNHH S chấm dứt hợp đồng lao động với bà C trái pháp luật. 

Buộc Công ty TNHH S hủy bỏ Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 

99-2016/QĐNS-TOA, Thông Báo số 01/TBT11-TOA ký ngày 10/11/2016. Hợp 
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đồng lao động đã ký kết giữa Công ty TNHH S với bà C chấm dứt từ ngày tòa sơ 

thẩm tuyên án. 

Buộc Công ty TNHH S bồi thường cho bà C 1.453.629.126 đồng (một tỷ 

bốn trăm năm mươi ba triệu sáu trăm hai mươi chín nghìn một trăm hai mươi sáu 

đồng) do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật (bao gồm: Tiền lương trong 

những ngày không được làm việc cộng với 02 tháng lương là 1.233.969.614 

đồng; bồi thường do vi phạm thời gian báo trước là 90.448.034 đồng; bồi thường 

để chấm dứt hợp đồng lao động là 129.211.478 đồng). 

Công ty TNHH S phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp cho bà C trong những ngày không được làm việc từ 13/11/2016 đến ngày 

16/4/2018, theo mức lương 64.605.739 đồng/tháng, chốt sổ, trả sổ bảo hiểm xã 

hội cho bà C theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội. Bà C có trách nhiệm phối 

hợp với Công ty để thực hiện thủ tục xác nhận bảo hiểm xã hội. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án, người phải thi hành án không thi hành án thì hàng tháng còn 

chịu tiền lãi đối với số tiền chậm thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật Dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án. 

1.2 Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu thanh toán tiền phép năm 2017 và 

thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho 02 tháng thử việc (do nguyên đơn rút yêu 

cầu tại phiên tòa) 

 1.3 Không chấp nhận yêu cầu của bà C về việc hủy Quyết định số 02/QĐ-

CTY ngày 26/10/2016 của Công ty TNHH S về việc thay đổi cơ cấu trong Công 

ty. Không chấp nhận yêu cầu của bà C về việc buộc Công ty TNHH S bồi 

thường các khoản sau: Tiền thưởng năm 2016 là 64.605.739 đồng; bồi thường 

tổn thất tinh thần, uy tín, danh dự tương đương 06 tháng lương là 387.634.434 

đồng; tiền thưởng năm 2017 là 64.605.739 đồng.  

1.4. Về án phí sơ thẩm: Bà C không phải nộp. Công ty TNHH S phải nộp 

33.072.582 đồng án phí lao động sơ thẩm.  

2. Án phí phúc thẩm: Bà C không phải nộp. 

3. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều: 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự. Thời hiệu thi hành án bản án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- TAND thị xã D; 

- Chi cục THADS thị xã D; 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tổ HCTP, Tòa LĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

Trần Thị Nhàn 
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   TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Bản án số: 273/2018/LĐ-ST. 

Ngày: 23/8/2018. 

Về việc tranh chấp về đơn phương  

chấm dứt hợp đồng lao động.      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Việt Trung. 

Các Hội thẩm nhân dân:   Bà Đinh Thị Ngọc Châu; 

                                          Ông Đỗ Hữu Cường. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Cán bộ 

Tòa án nhân dân Quận 1. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Trần Lệ Thủy - Kiểm sát viên. 

Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 

1, đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao động thụ lý 834/2017/LĐST ngày 05 

tháng 5 năm 2017 về việc “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 3341/2018/QĐXXST-LĐ ngày 

06 tháng 7 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 3811/2018/QĐST-LĐ 

ngày 31 tháng 7 năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Phạm Hoàng T, sinh năm 1990. 

Địa chỉ: 15B ấp Đ, xã H, huyện B, tỉnh N. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Võ Đức A hoặc ông Nguyễn Minh T - Đại 

diện theo ủy quyền.  

(Giấy ủy quyền số 005779 quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD lập ngày 08 

tháng 4 năm 2017 tại Văn phòng Công chứng Châu Á). 

Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, Tòa nhà DMA, số 45 đường T, phường B, Quận S, 

Thành phố H. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH Một thành viên O. 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà H, 35 đường N, phường B, Quận S, Thành phố H. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Lê Thành K - Đại diện theo ủy quyền (Giấy 

ủy quyền ngày 20 tháng 4 năm 2018). 

Địa chỉ liên hệ: Lầu 9, 68 đường N, phường B, Quận S, Thành phố H.  
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Đại diện hợp pháp của các đương sự có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn ông Phạm Hoàng T trình bày trong đơn khởi kiện và ông Võ 

Đức A đại diện tham gia tố tụng theo ủy quyền trình bày trong quá trình tố tụng 

và tại phiên tòa: 

Ngày 02/01/2016, ông T ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 

008/GH/HĐLĐ/OPS (Hợp đồng lao động) với Công ty TNHH MTV O (Công ty 

O). Cùng ngày, ông T và Công ty O ký thêm một Phụ lục của Hợp đồng lao 

động (Phụ lục hợp đồng) quy định tiền phụ cấp do tính chất công việc. 

Theo thoả thuận tại Hợp đồng lao động, tiền lương của ông T với vị trí kỹ 

sư là 5.000.000 đồng/tháng. Trong khi đó, phụ cấp của ông T quy định tại Phụ 

lục hợp đồng là 13.000.000 đồng. Theo đó Công ty O đã đóng bảo hiểm xã hội 

(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho ông T 

trong suốt thời gian ông T làm việc dựa trên mức lương cơ bản trong Hợp đồng 

lao động là 5.000.000 đồng/tháng. 

Ngày 16/11/2016, Công ty O ban hành Quyết định thôi việc số 

42/QĐTV/OPS (gọi tắt là Quyết định thôi việc số 42) đối với ông T và yêu cầu 

ông T nghỉ việc từ ngày 17/11/2016. Tại Quyết định thôi việc, Công ty O nêu lý 

do là “Căn cứ nhu cầu, đặc điểm và tiến độ của dự án mà Công ty đang thực 

hiện”. Khi ông T nghỉ việc, Công ty O đã thanh toán tiền lương 16 ngày đầu 

tháng 11/2016 và 01 tháng tiền lương là 18.000.000 đồng. 

Nguyên đơn cho rằng: Hành vi đăng ký và đóng Bảo Hiểm của Công ty O 

cho ông T dựa trên mức lương cơ bản 5.000.000 đồng/tháng là trái pháp luật vì: 

Theo quy định tại Điều 4, Điều 13 và Điều 17 Quy định quản lý thu BHXH, 

BHYT, BHTN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành theo Quyết định 

959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

(Quy định kèm theo Quyết định 959) quy định người lao động làm việc theo 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng 

bảo hiểm. Căn cứ Điểm 2.1, khoản 2 Điều 5; khoản 2 Điều 14 và khoản 1 Điều 

18 Quyết định 959, người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm cho người lao 

động như sau: BHXH bắt buộc: 18% tiền lương tháng; BHTN: 1% tiền lương 

tháng và BHYT: 3% mức tiền lương tháng. Tổng cộng là 22% tiền lương tháng 

của người lao động. 

Tiền lương tháng của người lao động làm căn cứ để đóng bảo hiểm được 

xác định như sau: 

Điểm 2.1 khoản 2 Điều 6 Quy định kèm theo Quyết định 959 quy định: 

“Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp 

lương theo quy định của pháp luật lao động;” 

Khoản 1 Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:  

“1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận 

với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm: 
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b) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính 

chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa 

được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức 

danh”. 

Như vậy, Công ty O với tư cách là người sử dụng lao động, phải đăng ký 

và đóng bảo biểm xã hội cho ông T với mức lương và phụ cấp là 17.320.000 

đồng/tháng (lương 18.000.000 đồng/tháng trừ tiền cơm trưa 680.000 

đồng/tháng) chứ không phải 5.000.000 đồng/tháng như đã thực hiện. Hành vi 

trên của Công ty O đóng bảo hiểm xã hội là không đúng mức quy định, vi phạm 

điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP và xâm phạm đến quyền 

được hưởng bảo hiểm của ông T. 

Hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của  Công ty O là trái 

pháp luật vì: Lý do đơn phương chấm dứt là trái pháp luật: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động, người sử dụng lao 

động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp 

sau: 

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp 

đồng lao động; 

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với 

người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn,…; 

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy 

định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục 

nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; 

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại 

Điều 33 của Bộ luật này”. 

Ngoài ra, Điều 44 và Điều 45 Bộ luật lao động quy định, người sử dụng lao 

động có thể cho người lao động thôi việc khi không thể giải quyết được việc làm 

cho người lao động trong trường hợp “thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do 

kinh tế” và “khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã”.  

Như vậy, chỉ khi thuộc vào những trường hợp trên thì Công ty O mới có 

quyền cho ông T thôi việc. Tuy nhiên, Công ty O lại lấy lý do vì “nhu cầu, đặc 

điểm và tiến độ của dự án mà Công ty đang thực hiện”, lý do này không thuộc 

trường hợp luật định nêu trên nên trái pháp luật. 

Công ty O vi phạm thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động vì: 

Khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động quy định: 

“2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động 

phải báo cho người lao động biết trước: 

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;” 
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Công ty O ban hành Quyết định thôi việc số 42 vào ngày 16/11/2016, yêu 

cầu ông T nghỉ việc từ ngày 17/11/2016. Như vậy, Công ty O đã vi phạm thời 

hạn báo trước là 45 ngày theo quy định ở trên. 

Do đó, nguyên đơn ông Phạm Hoàng T yêu cầu:  

Hủy bỏ Quyết định thôi việc số 42 vào ngày 16/11/2016, ông T không 

muốn quay lại làm việc theo hợp đồng lao động đã ký; 

Buộc Công ty O bồi thường cho ông T tiền lương trong thời gian ông T 

không được làm việc do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 

từ ngày 17/11/2016 đến ngày Tòa xét xử 17/8/2018 là 21 tháng (làm tròn) tương 

đương 17.320.000 đồng x 21 tháng = 363.720.000 đồng. 

Buộc Công ty O bồi thường 02 tháng tiền lương do chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật: 18.000.000 đồng x 2 tháng = 36.000.000 đồng; 

Tiền lương tương ứng với thời gian không thông báo trước là 45 ngày, 

tương đương 1,5 tháng lương: 18.000.000 x 1,5 tháng = 27.000.000 đồng; 

Buộc Công ty O đăng ký và đóng bổ sung số tiền chênh lệch BHXH, 

BHYT và BHTN theo quy định cho ông T trong thời gian ông T làm việc tại 

Công ty O từ ngày 02/01/2016 đến 16/11/2016 theo mức lương:17.320.000 đồng 

– 5000.000 đồng = 12.320.000 đồng. 

Trả cho ông T số tiền lẽ ra Công ty phải đóng BHXH, BHYT và BHTN 

trong thời gian ông T không được làm việc từ ngày 17/11/2016 đến ngày tòa xét 

xử 17/8/2018 theo 02 giai đoạn sau: Từ ngày 17/11/2016 đến trước ngày 

1/7/2018, mức đóng là 22% tiền lương tháng của người lao động: 17.320.000 

đồng x 22% x 7 tháng = 26.672.800 đồng và từ ngày 01/7/2017 đến nay, tổng 

mức đóng bảo hiểm của người sử dụng lao động là 21% tiền lương tháng của 

người lao động: 17.320.000 đồng x 21% x 14 tháng = 50.920.800 đồng. 

Yêu cầu thanh toán số tiền trên 01 lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp 

luật. 

- Bị đơn - Công ty TNHH MTV O có ông Nguyễn Huy Đ là đại diện theo 

pháp luật của Công ty, ủy quyền cho ông Tòng Q, bà Võ Thị Bích P và sau là ủy 

quyền cho ông Lê Thành K đại diện tham gia tố tụng theo ủy quyền trình bày 

trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa:  

Tại bản khai ngày 12 tháng 6 năm 2017, ông Nguyễn Huy Đ là đại diện 

theo pháp luật trình bày: Vào ngày 16/11/2016, ông ký Quyết định thôi việc cho 

ông Phạm Hoàng T được thôi việc tại Công ty từ ngày 17/11/2016 với lý do: 

Trước đó, ngày 15/11/2016, ông có đồng ý tổ chức cuộc họp lãnh đạo công ty 

theo đề xuất của ông Tô Quốc M là trưởng nhóm Phần mềm Edoopad của công 

ty. Trong cuộc họp, ông M trình bày một số nguyên nhân chủ quan và khách 

quan khiến cho việc thực hiện dự án Edoopad tiến triển không tốt. Trong đó có 

vấn đề về nhân sự là ông T trong thời gian qua thường xuyên không hoàn thành 

nhiệm vụ được giao, gây ảnh hưởng đến kết quả chung của nhóm. Để thúc đẩy 

tiến độ thực hiện và nâng cao chất lượng của dự án trong thời gian tới, ông M đề 
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nghị thay thế ông T bằng một người khác phù hợp hơn. Sau khi cân nhắc, ông đã 

cho ông T nghỉ việc. Do tính chất bảo mật của phần mềm nói trên, ông quyết 

định cho ông T nghỉ việc ngay vào ngày 17/11/2016 như trên và bồi thường một 

tháng tiền lương cho ông T. Khi thực hiện quyết định cho ông T nghỉ việc nêu 

trên, ông đã căn cứ vào yêu cầu, đặc điểm và tiến độ của dự án Edoopad, biên 

bản cuộc họp nêu trên, quy chế, chính sách của Công ty và căn cứ vào hợp đồng 

lao động đã giao kết với ông T. 

Tại biên bản hòa giải ngày 26/7/2017 và ngày 30/8/2017, bà Võ Thị Bích P 

là đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH O trình bày: Bị đơn thống nhất với 

ý kiến của nguyên đơn về việc hai bên có ký hợp đồng lao động, về những nội 

dung đã thỏa thuận trong hợp đồng, về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và 

việc công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông T. Nay đối với 

yêu cầu khởi kiện của ông T, do tình hình công ty khó khăn nên công ty chỉ 

đồng ý thanh toán cho ông T khoản tiền tương đương 05 tháng tiền lương. Tuy 

nhiên nguyên đơn không đồng ý. 

Tại phiên tòa hôm nay, ông Lê Thành K là đại diện theo ủy quyền của 

Công ty TNHH O trình bày: 

Ông xác nhận việc Công ty O ra Quyết định thôi việc số 42 ngày 

16/11/2016 đối với ông T là không phù hợp với Luật lao động. Thực tế Công ty 

cũng chỉ thực hiện một dự án duy nhất, nay Công ty đã ngừng hoạt động nên 

cũng không có kinh phí để trả cho ông T. Công ty đã trả cho ông T 18.000.000 

đồng được coi như bù đắp cho ông T khi nghỉ việc, Công ty không có ý kiến, 

yêu cầu gì về số tiền này. Nay Công ty chỉ có thể hỗ trợ thêm cho ông T số tiền 

5.000.000 đồng. Đề nghị Tòa án xét xử theo quy định của pháp luật.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 phát biểu: 

Về hình thức: Trong quá trình thụ lý, chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa, Tòa 

án nhân dân Quận 1, Thẩm phán, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuân thủ đúng các 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và không có kiến nghị gì về tố tụng. Việc 

lập hồ sơ giải quyết vụ án còn trễ so với quy định, yêu cầu Tòa rút kinh nghiệm 

chung.  

Về nội dung: Ngày 02/01/2016, ông Phạm Hoàng T và Công ty TNHH 

MTV O ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 008/GH/HĐLĐ/OPS. 

Cùng ngày, các bên ký phụ lục hợp đồng lao động quy định riêng về tiền phụ 

cấp. Theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng lao động, ông T làm việc việc 

với vị trí là kỹ thuật phần mềm. Mức lương cơ bản thỏa thuận trong hợp đồng 

lao động là 5.000.000 đồng/tháng, phụ cấp là 13.000.000 đồng/tháng. Tổng 

lương và phụ cấp hàng tháng ông T nhận được từ Công ty TNHH MTV O là 

18.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, thực tế khoản phụ cấp ông T nhận hàng 

tháng theo phụ lục hợp đồng chính là tiền lương. 

Việc công ty tách ra làm 02 khoản: lương cơ bản và phụ cấp như trên là 

nhằm giảm mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 

cho ông T theo quy định của pháp luật. Theo đó, mức lương công ty đăng ký 
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đóng bảo hiểm cho ông T là 5.000.000 đồng/tháng. Hành vi này vi phạm quy 

định tại Khoản 2 Điều 89 Bộ luật lao động về mức đóng bảo hiểm bắt buộc. 

Hợp đồng lao động được ký kết giữa ông T và Công ty TNHH MTV O là 

hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tuy nhiên, ngày 16/11/2016 ông T 

nhận được Quyết định số 42/QĐTV/OPS về việc chấm dứt hợp đồng lao động 

với lý do vì nhu cầu, đặc điểm và tiến độ của dự án mà Công ty đang thực hiện 

và buộc ông T phải nghỉ việc ngay ngày hôm sau mà không có bất kỳ thông báo 

nào trước đó và chế độ ông T được nhận sau khi bị Công ty chấm dứt hợp đồng 

lao động gồm: Tiền lương 16 ngày đầu tháng 11 và 01 tháng lương làm việc. 

Nhận thấy công ty viện dẫn lý do chấm dứt hợp đồng lao động với ông T là 

trái quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động. Đồng thời việc công ty 

không báo trước 45 ngày cho ông T trước khi chấm dứt hợp đồng lao động là 

trái pháp luật, vi phạm quy dịnh tại khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012. 

Do đó, ông T khởi kiện yêu cầu buộc Công ty TNHH MTV O phải: 

+ Trả tiền lương trong thời gian ông T không được làm việc từ ngày 

17/11/2016 tạm tính 07 tháng là 17.320.000 đồng X 21 tháng = 363.720.000 

đồng. 

+ Bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái 

pháp luật: 17.320.000 đồng X 2 = 34.640.300 đồng. 

+ Tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế trong 

thời gian ông T không được làm việc: 17.320.000 đồng x 22% x 21 tháng = 

77.593.600 đồng. 

+ Tiền lương tương ứng với thời gian không báo trước 45 ngày, tương 

đương 1,5 tháng lương là: 17.320.000 đồng x 1,5 tháng = 25.980.000 đồng. 

+ Buộc Công ty đăng ký và đóng bổ sung tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho ông T trong toàn bộ thời gian ông T làm việc tại 

Công ty từ ngày 02/01/2016 đến ngày 16/11/2016 tương đương 10 tháng 14 ngày 

là: 17.320.000 đồng – 5.000.000 đồng) x 10 tháng 14 ngày x 22% = 28.459.200 

đồng.   

Ông T không yêu cầu Công ty nhận ông trở lại làm việc. Bị đơn xác nhận 

sự việc nguyên đơn đã nêu là đúng sự thật và trình bày hiện tình hình tài chính 

của công ty khó khăn nên chỉ có thể hỗ trợ cho nguyên đơn một khoản tiền 

tương đương 05 tháng lương, tuy nhiên nguyên đơn không đồng ý. 

 Xét thấy: 

 Hợp đồng lao động số 008/GH/HĐLĐ/OPS và phụ lục hợp đồng ngày 

02/1/2016 có nội dung và hình thức phù hợp luật định.  

Tại Quyết định cho thôi việc số 42/QĐTV/OPS ngày 16/11/2016, bị đơn 

nêu lý do cho nguyên đơn nghỉ việc là “ Căn cứ nhu cầu, đặc điểm và tiến độ 

của dự án mà công ty đang thực hiện, quyết định cho anh Phạm Hoàng T được 

thôi việc tại công ty kể từ ngày 17/11/2016”. 
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Xét thấy trong quá trình làm việc tại công ty, nguyên đơn chưa từng vi 

phạm nội quy, quy chế công ty cũng như chưa từng bị công ty kỷ luật dưới bất 

kỳ hình thức nào; đồng thời bản thân công ty cũng không khó khăn về kinh tế 

dẫn đến phải thay đổi cơ cấu, công nghệ hay tinh giản biên chế nên việc bị đơn 

đột ngột ban hành quyết định cho nguyên đơn nghỉ việc căn cứ vào nhu cầu, đặc 

điểm và tiến độ của dự án mà công ty đang thực hiện là không phù hợp quy định 

của luật lao động. 

Khi ban hành quyết định cho nguyên đơn nghỉ việc, bị đơn đã vi phạm thời 

hạn báo trước, cụ thể ngày 16/11/2016 ban hành quyết định có hiệu lực ngay ngày 

hôm sau tức ngày 17/11/2018 nguyên đơn bị buộc phải nghỉ việc ngay là trái pháp 

luật. 

Ngoài ra bị đơn đóng bảo hiểm cho nguyên đơn trên số tiền lương 5.000.000 

đồng trong hợp đồng lao động mà không đóng bao gồm cả phụ cấp 13.000.000 

đồng là vi phạm luật bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của nguyên đơn, 

cần buộc bị đơn phải truy đóng bổ sung bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn theo quy 

định. 

Do bị đơn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật nên các yêu cầu 

của nguyên đơn về việc trả tiền lương trong thời gian nguyên đơn không được 

làm việc; bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái 

pháp luật; tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế trong 

thời gian nguyên đơn không được làm việc; tiền vi phạm thời hạn báo trước và 

buộc Công ty đăng ký và đóng bổ sung tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp và bảo hiểm y tế trong toàn bộ thời gian nguyên đơn làm việc tại Công ty 

là có căn cứ để chấp nhận. Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn trình bày sau khi bị thôi việc tại công ty, hai tháng sau 

nguyên đơn đã tìm được việc làm ở công ty khác tại địa chỉ 364 đường C, phường 

13, quận T và tiếp tục đóng bảo hiểm theo quy định. Do đó yêu cầu của nguyên 

đơn về việc buộc bị đơn phải bồi thường tiền lương và đóng xã hội trong những 

ngày không được làm việc thời điểm tính từ ngày 17/11/2016 đến ngày 17/8/2018 

là không có cơ sở, nên chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, cho nguyên 

đơn được hưởng 02 tháng tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian 

không được làm việc từ ngày 17/11/2016 đến ngày 17/01/2017 là phù hợp luật 

định. 

Khi cho nguyên đơn thôi việc, bị đơn có hỗ trợ 01 tháng lương. Tuy nhiên 

tại phiên tòa hôm nay đại diện bị đơn không có yêu cầu cấn trừ vào số tiền bồi 

thường cho nguyên đơn nên không xét. 

 Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng Điều 41, 42 Bộ luật lao động; khoản 2.1 

Điều 6 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXHVN: 

- Tuyên hủy Quyết định số 42/QĐTV/OPS ngày 16/11/2016 do trái pháp 

luật. 
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- Chấp nhận 1 phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về tiền lương và tiền 

bảo hiểm xã hội trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 17/11/2016 

đến tháng  17/1/2017; 

- Buộc bị đơn bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp 

đồng trái pháp luật; Tiền lương tương ứng với thời gian không báo trước 45 

ngày, tương đương 1,5 tháng lương; Truy đóng bổ sung tiền bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho ông T trong toàn bộ thời gian ông T 

làm việc tại Công ty từ ngày 02/01/2016 đến ngày 16/11/2016. 

Tòa đã tiến hành giải nhưng không thành.  

Tại phiên tòa, đại diện các đương sự giữ nguyên ý kiến, yêu cầu như trên.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

Toà và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1].Về pháp luật tố tụng:  

1.1. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án:  

 Ngày 02 tháng 01 năm 2016 ông Phạm Hoàng T và Công ty O xác lập 

quan hệ lao động theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và Phụ lục 

hợp đồng lao động. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2016 Công ty ban hành Quyết 

định số 42 về việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông T kể từ ngày 

17/11/2016; ngày 11/4/2016 ông T nộp Đơn khởi kiện, yêu cầu Công ty O hủy 

Quyết định số 42, bồi thường 02 tháng tiền lương, đóng bổ sung các khoản bảo 

hiểm; trả tiền đóng bảo hiểm xã hội; trả lương những ngày không được làm việc. 

Do vậy xác định tranh chấp giữa các bên là tranh chấp lao động; bị đơn là pháp 

nhân có quốc tịch Việt Nam, có trụ sở tại Quận S, Thành phố H; đơn khởi kiện 

nộp trong thời hạn khởi kiện. Căn cứ khoản 1 Điều 32; điểm c khoản Điều 35; 

khoản 1, khoản 3 Điều 36; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; khoản 2 Điều 200 và khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động năm 2012 nên vụ 

án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

1.2 Về tư cách đương sự: 

Nguyên đơn - ông Phạm Hoàng T ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Võ 

Đức A hoặc ông Nguyễn Minh T, bị đơn Công ty O ủy quyền tham gia tố tụng 

cho ông Tòng Q, bà Võ Thị Bích P và sau là ủy quyền cho ông Lê Thành K. Xét 

không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội, hợp lệ nên chấp nhận. 

[2] Về pháp luật nội dung:  

2.1 Về luật áp dụng:  

Nguyên đơn ông T và bị đơn Công ty O xác lập quan hệ lao động theo Hợp 

đồng lao động không xác định thời hạn và Phụ lục hợp đồng từ ngày 

02/01/2016, do vậy Tòa án áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Bộ luật 

dân sự năm 2005, Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản dưới luật có liên 
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quan để điều chỉnh quan hệ tranh chấp.  

2.2 Về yêu cầu của nguyên đơn:  

Tại phiên Tòa ông A là đại diện hợp pháp của ông T bổ sung yêu cầu so 

với đơn khởi kiện và trong quá trình chuẩn bị xét xử là: Yêu cầu hủy Quyết định 

thôi việc số 42 do Công ty O ban hành do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật, không yêu cầu Công ty nhận ông trở lại làm việc; các yêu 

cầu khác, ông T giữ nguyên. Hội đồng xét thấy tại phiên tòa, việc bổ sung yêu 

cầu này không làm thay đổi bản chất vụ án, không vượt quá phạm vi khởi kiện 

cũng như quan hệ tranh chấp. Các đương sự cũng có ý kiến là không phản đối, 

đại diện Viện kiểm sát không có ý kiến gì, yêu cầu này không thuộc trường hợp 

phải đóng tạm ứng án phí. Do vậy Hội đồng xét xử chấp nhận sự bổ sung yêu 

cầu của ông T, tiếp tục xem xét giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 244 Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

2.2.1 Xét quan hệ lao động, mức lương giữa ông Phạm Hoàng T và Công ty 

O: 

Theo lời khai của nguyên đơn, các chứng cứ và sự xác nhận đã xác định 

được giữa ông T và Công ty O đã xác lập một quan hệ lao động với những nội 

dung chính: Ông T làm việc từ ngày 02/01/2016 theo hợp đồng lao động Hợp 

đồng lao động không xác định thời hạn số 008/GH/HĐLĐ/OPS ký ngày 

02/01/2016 và Phụ lục hợp đồng lao động về tiền trợ cấp ký ngày 02/01/2016 với 

chức danh là kỹ sư phần mềm, với tổng mức lương là 18.000.000 đồng/tháng 

(trong đó: Tiền lương cơ bản là 5.000.000 đồng; tiền phụ cấp công việc là 

13.000.000 đồng bao gồm tiền ăn trưa 680.000 đồng. Căn cứ Điều 90 Bộ luật Lao 

động và khoản 1 Điều 21 Nghị định 05/2015 NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao 

động (Nghị định 05/2015) có cơ sở xác định mức lương thu nhập của ông T theo 

hợp đồng lao động giữa các bên để xem xét tranh chấp là 17.320.000 đồng/tháng 

và đây cũng là mức lương, phụ cấp lương để làm căn cứ đóng các loại bảo hiểm 

cho người lao động. 

Ngày 16/11/2016, Công ty O ban hành quyết định cho thôi việc số 42 có 

nội dung: Cho ông T được thôi việc tại Công ty từ ngày 17/11/2016, quyết định 

này có hiệu lực kể từ ngày ký, Công ty đã giải quyết tiền lương cho ông T bao 

gồm 16 ngày đầu tháng 11 cộng với tiền một tháng lương.  

2.2.2 Xét tính hợp pháp của Quyết định số 42/QĐTV/OPS ngày 

16/11/2016 về việc chấm dứt Hợp đồng lao động số 008/GH/HĐLĐ/OPS ký 

ngày 02/01/2016 và Phụ lục hợp đồng lao động về tiền trợ cấp ký ngày 

02/01/2016 của công ty O: 

Theo Quyết định cho thôi việc số 42 ngày 16/11/2016 và lời trình bày của 

đại diện hợp pháp của bị đơn tại phiên tòa sơ thẩm cho rằng căn cứ để Công ty 

ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông T là: Theo biên bản 

họp lãnh đạo Công ty về vấn đề nhân sự của nhóm Edoopad số 108/BB/OPS 

ngày 15/11/2016 có nội dung: Theo đề xuất của ông Tô Quốc M, việc thực hiện 
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dự án Edoopad tiến triển không tốt, trong đó có nguyên nhân do ông T trong 

thời gian thực hiện dự án không hoàn thành nhiệm vụ được giao, gây ảnh hưởng 

đến chất lượng chung của nhóm, vì vậy ông Tô Quốc M là Trưởng nhóm phần 

mềm đã đề nghị thay đổi người khác cho phù hợp. Tuy nhiên, đại diện bị đơn 

không đưa ra chứng cứ nào để chứng minh cho lập luận của mình về việc ông T 

thường xuyên không hoàn thành công việc được giao; Công ty O cũng không 

thực hiện các hình thức nhắc nhở hoặc lập biên bản sự việc ông T không hoàn 

thành công việc theo trình tự luật định. Mặt khác Công ty O cũng không xây 

dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh 

nghiệp làm cơ sở đánh giá người lao động thường xuyên không hoàn thành công 

việc theo hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 

05/2015.  

Xét lý do để Công ty O chấm dứt hợp đồng lao động với ông T là không có 

căn cứ, không phù hợp với quy định tại Điều 36 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao 

động năm 2012. Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận: 

Hành vi ban hành Quyết định số 42 ngày 16/11/2016 của Công ty O về việc 

chấm dứt hợp đồng lao động số 008/GH/HĐLĐ/OPS ký ngày 02/01/2016 và 

Phụ lục hợp đồng lao động về tiền trợ cấp ký ngày 02/01/2016 đối với ông T là 

hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định 

của Điều 41 Bộ luật lao động năm 2012. Do đó có cơ sở chấp nhận yêu cầu của 

nguyên đơn yêu cầu hủy Quyết định số 42 kể trên về việc chấm dứt hợp đồng 

lao động ký ngày 02/01/2016 giữa Công ty O và ông T. Đại diện bị đơn xác 

nhận hiện Công ty O cũng đã tạm ngưng hoạt động; ông T cũng không muốn 

quay trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã ký, xét là sự tự nguyện nên chấp 

nhận. 

2.2.3 Về thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 

Theo quy định tại Điều 9 của Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 

giữa các bên giao kết ngày 02/01/2016 đã quy định về các trường hợp chấm dứt 

hợp đồng: Bên B (người lao động) không đáp ứng được các tiêu chuẩn về năng 

lực, đạo đức, phẩm chất, tinh thần, thái độ làm việc để thực hiện các nhiệm vụ 

được giao thì bên A (người sử dụng lao động) sẽ thông báo bằng văn bản cho bên 

B biết trước 30 ngày về quyết định chấm dứt hợp đồng lao động; hoặc bên A có 

quyền cho bên B thôi việc ngay và trả cho bên B số tiền tương đương một tháng 

lương của bên B, xét: 

Tại điểm a khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: Khi đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho 

người lao động biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn. Như vậy Điều 9 của Hợp đồng lao động do các bên giao kết là 

không đúng quy định của pháp luật về lao động nên bị vô hiệu vì vi phạm điều 

cấm theo quy định tại Điều 128 Bộ luật dân sự năm 2005 và không có giá trị 

pháp lý. Trong trường hợp này, khi chấm dứt hợp đồng lao động với ông T, 

Công ty O đã không thông báo trước 45 ngày cho ông T mà chấm dứt hợp đồng 

lao động với ông T sau một ngày (ngày 17/11/2016) kể từ ngày ban hành quyết 
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định chấm dứt hợp đồng lao động (ngày 16/11/2016) là vi phạm về thời hạn báo 

trước theo quy định của điều luật đã viện dẫn ở trên. Tuy nhiên phần thỏa thuận 

trái pháp luật tại Điều 9 của Hợp đồng lao động không ảnh hưởng đến quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia quan hệ lao động đã xác lập nên các nội 

dung khác của hợp đồng lao động giữa các bên vẫn có giá trị ràng buộc quyền, 

nghĩa vụ đối với các bên. Do vậy có cơ sở chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn 

yêu cầu bị đơn phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của 

người lao động trong 45 ngày (tương đương 1,5 tháng) không báo trước là: 

17.320.000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 25.980.000 đồng (I) theo quy định tại 

khoản 5 Điều 42 Bộ luật lao động.   

2.2.4 Về yêu cầu Công ty O trả tiền lương trong những ngày ông T không 

được làm việc, tạm tính từ ngày 17/11/2016 đến ngày Tòa xét xử sơ thẩm 

23/8/2018 (21 tháng làm tròn) cụ thể: 17.320.000 đồng x 21 tháng = 

363.720.000 đồng (II) và bồi thường 02 tháng tiền lương do Công ty O đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là 17.320.000 đồng/tháng x 2 

tháng = 34.640.000 đồng (III): Theo nhận định ở trên do Công ty O đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và ông T không muốn quay lại làm 

việc nên yêu cầu này của nguyên đơn là có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận 

theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Lao động, không chấp nhận ý kiến đề 

nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1 về đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn là cho nguyên đơn được hưởng 02 

tháng tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian không được làm việc từ 

ngày 17/11/2016 đến ngày 17/01/2017 do không có căn cứ pháp luật. 

Sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, phía bị đơn đã trả cho 

ông T 01 tháng lương là 18.000.000 đồng, đại diện của Công ty O đã xác nhận 

tại phiên tòa nhưng không yêu cầu ông T cấn trừ số tiền này nên Hội đồng xét 

xử không xét.  

Theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Bộ luật lao động thì trường hợp người sử 

dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, hai 

bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền 

lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên ông T và 

Công ty O không yêu cầu, không thỏa thuận nên Tòa không có cơ sở xem xét. 

Theo nhận định ở trên, Công ty O phải thanh toán cho ông T số tiền là: I + 

II + III = 25.980.000 đồng + 363.720.000 đồng + 34.640.000 đồng  = 

424.340.000 đồng. 

2.2.5 Về yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu Công ty O đăng ký và đóng bổ 

sung tiền BHXH, BHYT và BHTN theo quy định cho ông T trong thời gian ông 

T làm việc tại Công ty O từ ngày 02/01/2016 đến 16/11/2016 theo mức lương 

17.320.000 đồng:  

Theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 2; khoản 2 Điều 3; khoản 

1 Điều 19 và khoản 2 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì ông T và 

Công ty O là đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc.  
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Theo công văn số 1903/BHXH ngày 09/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Quận 

1 trả lời xác minh của Tòa án nhân dân Quận 1 về tình trạng tham gia bảo hiểm 

của ông T có nội dung: Công ty O có đóng BHXH, BHYT, BHTN cho ông T 

với mức lương là 5.000.000 đồng từ tháng 6/2011 đến tháng 11/2011, nếu các 

khoản phụ cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Thương binh và Xã hội mà đơn vị chưa 

đóng thì phải đóng bổ sung cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Theo nhận định ở 

phần 2.2.1 ở trên đã xác định mức lương, phụ cấp lương của ông T để làm căn 

cứ đóng các loại bảo hiểm là 17.320.000 đồng. Do vậy, xét yêu cầu này của 

nguyên đơn là có căn cứ chấp nhận. Do đó, Công ty O và ông T phải cùng thực 

hiện việc đóng bổ sung BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định cho ông T 

trong khoảng thời gian ông T và Công ty O tham gia bảo hiểm từ khi ông T vào 

làm việc tại Công ty cho đến ngày chấm dứt công việc tại Công ty ngày 

17/11/2016, mức chênh lệch để đóng bổ sung các loại bảo hiểm là 12.320.000 

đồng. 

2.2.6 Về yêu cầu Công ty O trả cho ông T khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội 

mà lẽ ra Công ty phải thực hiện trong thời gian ông T không được làm việc từ 

17/11/2016 đến ngày Tòa xét xử sơ thẩm, cụ thể là: 77.593.600 đồng, xét: Theo 

nhận định ở phần 2.2.5 ở trên thì: Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo 

hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động 

phải tham gia, trường hợp người sử dụng không đóng hoặc đóng không đầy đủ thì 

người lao động có quyền yêu cầu doanh nghiệp phải đóng bổ sung bảo hiểm xã 

hội theo quy định của pháp luật. Do đó, yêu cầu của ông T về việc buộc Công ty 

O trả tiền trực tiếp cho ông T các khoản tiền đóng các loại bảo hiểm xã hội nêu 

trên và ý kiến đại diện Viện kiểm sát về việc buộc bị đơn truy nộp 02 tháng (từ 

17/11/2016 đến ngày 17/01/2017) các khoản bảo hiểm xã hội là không có cơ sở 

chấp nhận. Lẽ ra Công ty O và ông T phải cùng thực hiện việc đóng bổ sung các 

loại bảo hiểm theo tỷ lệ quy định của pháp luật. Tuy nhiên các đương sự không 

yêu cầu nên không có cơ sở xem xét giải quyết.  

 [3]Về án phí sơ thẩm có giá ngạch về tranh chấp lao động:  

Ông T không phải chịu  theo quy định của pháp luật; 

Công ty O phải chịu trên số tiền phải trả cho ông T. 

Các bên được quyền kháng cáo theo luật định.  

Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào:  

Khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35; khoản 1, 3 Điều 36; điểm a 

khoản 1 Điều 39; Điều 266; 271 và khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015; 

Điều 128 Bộ luật dân sự năm 2005;  
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Điều 36; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 38; Điều 41; khoản 3, 5 Điều 42; 

khoản 2 Điều 200; khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động năm 2012 có hiệu lực từ 

01/5/2013;  

Điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 2; khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 19; khoản 

2 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;  

Khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 

12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội 

dung Bộ luật lao động;  

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và Danh 

mục kèm theo.  

Xử: 

Xác định Điều 9 quy định về chấm dứt hợp đồng tại Hợp đồng lao động số 

008/GH/HĐLĐ/OPS ký ngày 02/01/2016 giữa ông Phạm Hoàng T và Công ty 

TNHH Một thành viên O là vô hiệu; 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Phạm Hoàng T:  

Hủy Quyết định số 42/QĐTV/OPS ngày 16/11/2016 của Công ty TNHH 

Một thành viên O về việc chấm dứt hợp đồng lao động số  008/GH/HĐLĐ/OPS 

và phụ lục hợp đồng lao động về tiền trợ cấp ký ngày 02/01/2016 giữa ông 

Phạm Hoàng T của Công ty TNHH Một thành viên O do đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật. 

Ghi nhận sự tự nguyện của ông T về việc không yêu cầu Công ty TNHH 

Một thành viên O nhận trở lại làm việc theo hợp đồng lao động số  

008/GH/HĐLĐ/OPS các bên đã ký ngày 02/01/2016.  

Buộc Công ty TNHH Một thành viên O phải trả cho ông Phạm Hoàng T 

tiền lương và phụ cấp lương trong thời gian không được làm việc từ ngày 

17/11/2016 đến ngày 23/8/2018 (làm tròn) là 363.720.000 đồng, bồi thường 02 

tháng tiền lương là 34.640.000 đồng và số tiền 25.980.000 đồng tương ứng với 

tiền lương 45 ngày vi phạm thời gian không báo trước do đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật, tổng cộng 424.340.000 đồng; trả một lần khi 

án có hiệu lực pháp luật.  

Buộc Công ty TNHH Một thành viên O và ông Phạm Hoàng T khai, đóng 

bổ sung Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định 

cho ông Phạm Hoàng T với mức chênh lệch 12.320.000 đồng/tháng trong thời 

gian từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2016.  

Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn - ông Phạm Hoàng T yêu cầu bị 

đơn - Công ty TNHH Một thành viên O thanh toán số tiền đóng Bảo hiểm Xã 

hội, Bảo hiểm Thất nghiệp và Bảo hiểm Y tế trong thời gian ông Phạm Hoàng T 

không được làm việc và tiền đóng bổ sung Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và 

Bảo hiểm thất nghiệp cho ông Phạm Hoàng T trong thời gian ông Phạm Hoàng 
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T không được làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên O từ ngày 17/11/2016 

đến ngày 17/8/2016 là 77.593.600 đồng. 

Kể từ ngày ông Phạm Hoàng T có đơn yêu cầu Công ty TNHH Một thành 

viên O thi hành khoản tiền trên nếu Công ty TNHH Một thành viên O chưa thi 

hành, thi hành không đủ thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định tại 

Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015. 

2. Về án phí sơ thẩm có giá ngạch về tranh chấp lao động:  

Công ty TNHH Một thành viên O phải chịu án phí là 12.486.800 đồng; 

Ông Phạm Hoàng T không phải chịu án phí lao động sơ thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo:  

Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 

2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND TP.HCM; Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND Q. 1; 

- CCTHADS Q.1; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.   

 

 

 Hoàng Việt Trung 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ TÂN UYÊN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

 

 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Trọng Quân. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Đào Văn Nô;  

2. Ông Lê Quang Xẹt. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Đình Kiên, Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 12/2018/TLST-LĐ ngày 05 tháng 02 năm 2018 

về việc “Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải” theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 17/2018/QĐXXST-LĐ ngày 24 tháng 4 năm 2018, giữa các 

đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Trương Văn T, sinh năm 1987; địa chỉ: Ấp H!, xã LĐ, huyện 

ĐH, tỉnh Bạc Liêu; tạm trú: Phòng trọ số XX, nhà trọ AL, ấp HN, xã TVH, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương.  

Người đại diện hợp pháp: Ông Lê Hữu T, sinh năm 1983; HKTT: Xóm V, xã 

TC, huyện TS, tỉnh Thanh Hóa; địa chỉ liên hệ: Số MC, khu phố BD, phường BH, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (Giấy ủy quyền số 1167 ngày 12/3/2018 của UBND xã 

TVH, thị xã Tân Uyên); có mặt. 

- Bị đơn: Công ty TNHH E V; địa chỉ: Tổ N, ấp HN, xã TVH, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật: Ông LSS- Giám đốc Công ty; vắng 

mặt lần thứ 2. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 24/01/2018, quá trình tố tụng và tại phiên tòa, nguyên 

đơn do ông Lê Hữu T đại diện trình bày:  

Ngày 12/5/2017, ông Trương Văn T vào làm việc tại bộ phận ủi của Công ty 

TNHH E V (Sau đây gọi tắt là Công ty). Đến ngày 01/7/2017, ông Trương Văn T và 

Bản án số: 12/2018/LĐ-ST 

Ngày: 25-5-2018 

V/v tranh chấp về đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động. 
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Công ty ký hợp đồng lao động số 00407-HĐLĐ-L1 với thời hạn là 01 năm đến ngày 

01/7/2018 hết hạn; mức lương theo hợp đồng là 4.250.000 đồng/tháng cùng các khoản 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đến ngày 01/8/2017, hai bên ký 

phụ lục hợp đồng lao động số 00407/17/PLHĐ để điều chỉnh tăng lương cơ bản lên 

thành 4.314.000 đồng/tháng. Trong quá trình làm việc tại Công ty, ông T luôn chấp 

hành tốt quy định của Công ty, không bị kỷ luật gì. Ngày 22/01/2018, Công ty ban 

hành quyết định sa thải số #N/A/2018-QĐNV đối với ông T với lý do “tái phạm nhiều 

ngày ủi không đạt năng suất trong thời hạn nâng lương”. Sau khi Công ty cho ông T 

thôi việc, Công ty đã thanh toán tiền lương của những ngày ông T làm việc tại Công ty 

và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho ông T.  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn xác định từ ngày nguyên đơn bị sa thải 

23/01/2018 đến ngày Tòa án xét xử 25/5/2018 là 04 tháng 03 ngày nhưng yêu cầu tính 

tròn là 04 tháng; mức lương làm căn cứ tính bồi thường là 4.314.000 đồng/tháng. 

Cho rằng việc sa thải của Công ty là trái quy định pháp luật, xâm phạm đến 

quyền lợi của mình nên ông Trương Văn T yêu cầu:  

- Hủy Quyết định số #N/A/2018-QĐNV ngày 22/01/2018 của Công ty TNHH E 

V về việc sa thải đối với ông Trương Văn T. 

- Bồi thường tiền lương của những ngày không được làm việc: 4.314.000 đồng x 

04 tháng = 17.256.000 đồng. 

- Bồi thường hai tháng tiền lương theo hợp đồng lao động: 4.314.000 đồng x 02 

tháng = 8.628.000 đồng. 

- Bồi thường cho ông Trương Văn T tiền lương do vi phạm thời hạn báo trước là 

30 ngày làm việc: (4.314.000 đồng : 26 ngày) x 30 ngày = 4.977.700 đồng. 

- Yêu cầu truy thu tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của 

Công ty đối với ông Trương Văn T từ tháng 02/2018 đến hết tháng 5/2018 trên mức 

lương theo bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN do Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên 

cung cấp thông tin là 4.480.000 đồng. 

- Ông Trương Văn T không yêu cầu Công ty TNHH E V nhận trở lại làm việc. 

Tổng cộng số tiền ông Trương Văn T yêu cầu Công ty TNHH E V phải bồi 

thường là: 30.861.700 đồng. 

Quá trình tố tụng, Tòa án nhiều lần tống đạt hợp lệ cho bị đơn nhưng bị đơn vắng 

mặt và không có ý kiến phản hồi về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên phát biểu: Về tố tụng, quá 

trình từ khi thụ lý vụ án cho đến khi kết thúc tranh luận Thẩm phán, Thư ký và Hội 

đồng xét xử đã chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật tố tụng dân sự; các đương 

sự không bị hạn chế quyền khi tham gia tố tụng; bị đơn đã được Tòa án tống đạt các 

văn bản tố tụng và triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng vắng mặt là tự từ bỏ quyền tranh 

tụng của mình nên Hội đồng xét xử xét xử vụ án vắng mặt bị đơn là đúng quy định tại 

khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về nội dung: Nguyên đơn cung cấp cho 

Tòa án hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động và quyết định sa thải của Công 

ty đối với nguyên đơn. Xét thấy, căn cứ để Công ty cho nguyên đơn thôi việc thuộc 

trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật chứ không thuộc 
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trường hợp xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải, đề nghị Hội đồng xét xử xác 

định lại quan hệ pháp luật tranh chấp cho đúng quy định của pháp luật. Việc Công ty 

cho nguyên đơn thôi việc là trái pháp luật, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn 

cứ, đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, 

căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Nguyên đơn trình bày vào làm việc tại Công 

ty từ ngày 12/5/2017, đến ngày 01/7/2017 nguyên đơn ký hợp đồng lao động với Công 

ty thời hạn là 01 năm, công việc là công nhân, mức lương là 4.250.000 đồng/tháng, 

một tuần làm việc 06 ngày, hết hạn hợp đồng vào ngày 01/7/2018; ngày 01/8/2017, 

Công ty ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức lương của nguyên đơn là 4.314.000 

đồng/tháng. Ngày 22/01/2018, Giám đốc Công ty ra Quyết định số #N/A/2018-QĐNV 

sa thải đối với nguyên đơn kể từ ngày 23/01/2018. Cho rằng Công ty cho mình nghỉ 

việc là trái pháp luật nên nguyên đơn khởi kiện.  

Xét thấy: Hình thức của Quyết định số #N/A/2018-QĐNV ngày 22/01/2018 của 

Công ty là Quyết định sa thải nhưng căn cứ để Công ty cho nguyên đơn nghỉ việc là 

căn cứ vào Điều 38 của Bộ luật Lao động. Công ty không tuân thủ quy trình xử lý kỷ 

luật lao động theo quy định của pháp luật, không lập biên bản, không họp xét kỷ luật, 

căn cứ sa thải người lao động không phù hợp quy định của pháp luật. Do đó, quyết 

định này của Công ty thực chất là quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

đối với nguyên đơn. Khi thụ lý vụ án, Tòa án đã thụ lý quan hệ pháp luật tranh chấp 

giữa nguyên đơn và bị đơn là “tranh chấp về xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải” 

nhưng căn cứ vào những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xác định quan hệ pháp 

luật tranh chấp trong vụ án là tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự; bị đơn có trụ sở tại 

xã TVH, thị xã Tân Uyên nên thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân thị xã Tân 

Uyên quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 35; Điểm a Khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự. Bị đơn đã được Tòa án tống đạt hợp lệ nhiều lần nhưng vắng mặt là tự từ 

bỏ quyền chứng minh, tranh tụng của mình nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử 

vắng mặt bị đơn theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện: Yêu cầu hủy Quyết định số 

#N/A/2018-QĐNV ngày 23/01/2018 của Công ty cho thôi việc đối với ông Trương 

Văn T. Xét thấy yêu cầu này của nguyên đơn phù hợp với quy định của Điều 244 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự, không vượt quá yêu cầu khởi kiện nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận yêu cầu bổ sung này của nguyên đơn. 

[2] Về nội dung vụ án: Cùng với đơn khởi kiện, nguyên đơn cung cấp chứng cứ 

gồm hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng và Quyết định số #N/A/2018-QĐNV ngày 

22/01/2018 của Công ty. Hợp đồng lao động giữa nguyên đơn và bị đơn được ký từ 

ngày 01/7/2017 có thời hạn 01 năm, hết hạn vào ngày 01/7/2018; mức lương theo hợp 

đồng là 4.250.000 đồng/tháng, được điều chỉnh thành 4.314.000 đồng/tháng tại phụ lục 

hợp đồng lao động số 00407/17/PLHĐ ngày 01/8/2017. Như vậy, có căn cứ xác định 

giữa nguyên đơn và bị đơn có tồn tại quan hệ lao động; ngày 22/01/2018, Công ty ban 
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hành Quyết định số #N/A/2018-QĐNV cho thôi việc đối với nguyên đơn kể từ ngày 

23/01/2018.  

Xét Quyết định số #N/A/2018-QĐNV ngày 22/01/2018 của Công ty về việc cho 

thôi việc đối với ông Trương Văn T thấy rằng: Lý do Công ty cho ông T thôi việc vì 

“tái phạm nhiều ngày ủi không đạt năng suất trong thời hạn nâng lương”. Quá trình tố 

tụng, mặc dù Tòa án nhiều lần tống đạt các văn bản tố tụng, triệu tập người đại diện 

theo pháp luật của Công ty để làm việc nhưng Công ty không chấp hành, không có ý 

kiến phản đối gì về trình bày và yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, cũng không cung 

cấp cho Tòa án hồ sơ về việc xử lý kỷ luật lao động đối với ông Trương Văn T, không 

chứng minh ông T thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Bộ luật 

Lao động, không cung cấp bản mô tả công việc để xác định ông T làm việc không đạt 

kết quả. Như vậy, ngày 22/01/2018 Công ty ban hành Quyết định số #N/A/2018-

QĐNV cho thôi việc đối với ông Trương Văn T kể từ ngày 23/01/2018 là trái pháp 

luật, không đúng trình tự, thủ tục, vi phạm thời hạn báo trước quy định tại Khoản 2 

Điều 38 của Bộ luật Lao động. Vì vậy, yêu cầu của nguyên đơn về việc hủy Quyết 

định số #N/A/2018-QĐNV ngày 22/01/2018 của Công ty là có căn cứ chấp nhận. Do 

Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với ông Trương Văn 

T nên phải bồi thường cho ông T theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật Lao động.  

[3] Về mức lương làm căn cứ tính bồi thường: Theo hợp đồng lao động và phụ 

lục hợp đồng lao động, mức lương của ông Trương Văn T là 4.314.000 đồng (01 ngày 

lương là 169.769 đồng). Thời gian ông T không được làm việc từ ngày 23/01/2018 đến 

ngày xét xử sơ thẩm 25/5/2018 là 04 tháng 03 ngày, người đại diện hợp pháp của 

nguyên đơn chỉ yêu cầu tính tròn là 04 tháng và mức lương làm căn cứ tính bồi thường 

là 4.314.000 đồng, đây là sự tự nguyện của nguyên đơn, không trái pháp luật nên ghi 

nhận.  

Từ những nhận định nêu trên, buộc Công ty TNHH E V phải bồi thường cho ông 

Trương Văn T những khoản như sau: 

- Bồi thường tiền lương của những ngày không được làm việc: 4.314.000 đồng x 

04 tháng = 17.256.000 đồng. 

- Bồi thường hai tháng tiền lương theo hợp đồng lao động: 4.314.000 đồng x 02 

tháng = 8.628.000 đồng. 

- Bồi thường tiền lương do vi phạm thời hạn báo trước: (4.314.000 đồng : 26 

ngày) x 30 ngày = 4.977.700 đồng. 

- Nộp tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho ông Trương 

Văn T từ tháng 02/2018 cho đến tháng 5/2018 trên mức lương 4.480.000 đồng. 

Tổng số tiền Công ty TNHH E V phải bồi thường cho ông Trương Văn T là 

17.256.000 đồng + 8.628.000 đồng + 4.977.700 đồng = 30.861.700 đồng. 

Theo biên bản xác minh tại Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên, Công ty có nộp 

bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho ông Trương Văn T mã số là 7416227611 

với mức lương làm căn cứ tính các khoản bảo hiểm là 4.480.000 đồng. Công ty đã nộp 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho ông T đến hết tháng 01/2018 do đó, buộc 

Công ty truy nộp tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho ông T 

từ tháng 02/2018 cho đến tháng 5/2018. 
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Ông Trương Văn T không yêu cầu Công ty TNHH E V nhận trở lại làm việc nên 

Hội đồng xét xử ghi nhận. 

[4] Về án phí: Công ty TNHH E V phải chịu án phí lao động sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

- Điểm a Khoản 1 Điều 32; Điểm c Khoản 1 Điều 35; Điểm a Khoản 1 Điều 39; 

điểm b Khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Điều 38, 41 và 42 của Bộ luật Lao động; 

- Khoản 3 Điều 33 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. 

- Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội Khóa XIV quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động của nguyên đơn ông Trương Văn T đối với bị đơn Công ty TNHH E V. 

- Hủy Quyết định số #N/A/2018-QĐNV ngày 22/01/2018 của Công ty TNHH E 

V về việc sa thải đối với ông Trương Văn T. 

- Buộc Công ty TNHH E V bồi thường cho ông Trương Văn T tổng số tiền là 

30.861.700 đồng (Ba mươi triệu, tám trăm sáu mươi mốt nghìn, bảy trăm đồng). 

- Buộc Công ty TNHH E V đóng tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên cho ông Trương Văn T từ 

tháng 02/2018 đến tháng 5/2018 tính theo tiền lương là 4.480.000 đồng, mã số 

7416227611. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu 

thi hành án cho đến khi thi hành xong, nếu Công ty TNHH E V chậm trả thì phải trả 

thêm tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015 tương ứng với thời gian và số tiền chậm thi hành. 

2. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Trương Văn T về việc không yêu cầu Công ty 

TNHH E V nhận trở lại làm việc. 

3. Về án phí án phí lao động sơ thẩm: Công ty TNHH E V phải chịu 925.850 

đồng (Chín trăm hai mươi lăm nghìn, tám trăm năm mươi đồng). 

 Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án. Bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại 

các điều 6, 7 và 9 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện tại 

Điều 30 của Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND thị xã Tân Uyên; 

- Chi cục THADS thị xã Tân Uyên; 

- Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên; 

- Các đương sự; 
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  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                                                                      

 

  Vũ Trọng Quân  
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 01/2018/LĐPT 

Ngày: 31/01/2018 
“V/v yêu cầu bồi thường do 

 đơn phương chấm dứt HĐLĐ” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quang 

Các Thẩm phán:      Ông Huỳnh Ngọc Thiện  

        Ông Trịnh Hoành Anh     

Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Tình – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Lê  – Kiểm sát viên. 

 Ngày 31/01/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án Lao động thụ lý số  05/2017/TLPT-LĐ ngày 09 tháng 

10 năm 2017 về yêu cầu bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

Do Bản án Lao động sơ thẩm số 01/2017/LĐST ngày 09/8/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện X bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 05/2017/QĐPT-LĐ ngày   

01/12/2017; Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 101/2017/QĐ-PT ngày 

26/12/2017 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông T - sinh năm 1972 (vắng mặt). 

 Số hộ chiếu PC0600016 do Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội cấp ngày 

01/10/2012, thay đổi ngày 19/5/2017, theo passport số FP 137073 do Đại sứ quán 

Phần Lan tại Ai Cập cấp). 

Địa chỉ tạm trú: Đường P, phường H, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Ông T ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Võ Sỹ C (theo hợp đồng ủy quyền 

lập ngày 02/6/2016 – có mặt).  

Địa chỉ: Khu dân cư S, thị trấn N, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ liên lạc: Đường V, phường M, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị đơn: Công ty TNHH D. 
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Trụ sở: Ấp H, xã T, huyện X, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Đại diện theo pháp luật: Ông K – Chức vụ: Tổng giám đốc (vắng mặt). 

Ông K ủy quyền tham gia tố tụng cho bà Võ Thị Ngọc H, sinh năm 1992 

(theo giấy ủy quyền lập ngày 13/12/2017 – có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Trần Anh H1 – 

Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH Q, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh (có 

mặt).  

Người kháng cáo: Ông Võ Sỹ C đại diện theo ủy quyền của ông T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Nguyên đơn ông T và người đại diện theo ủy quyền là ông Võ Sỹ C trình 

bày trong đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án như sau: 

Ngày 08/6/2012 ông T (viết tắt là T) ký hợp đồng lao động với Công ty 

TNHH D (viết tắt là Công ty D) từ ngày 08/6/2012 đến ngày 01/4/2015 với chức 

danh Phó giám đốc bộ phận an ninh và giám sát với mức lương 85.000USD/năm. 

Ngày 01/4/2015, Công ty D và ông T ký tiếp hợp đồng lao động với nội 

dung công việc không có gì thay đổi, mức lương cơ bản là 11.500USD/tháng, tiền 

nhà ở là 2000USD/tháng và các chế độ phúc lợi xã hội khác, hợp đồng lao động 

này có hiệu lực từ ngày 02/4/2015 đến ngày 01/4/2016 (là ngày Giấy phép lao 

động của ông T hết hạn). 

Ngày 06/4/2016, Công ty D và ông T ký sửa đổi hợp đồng lao động kéo dài 

thời hạn của hợp đồng ngày 01/4/2015 từ ngày 02/4/2016 đến ngày 01/4/2018. Các 

nội dung khác của hợp đồng lao động ký ngày 01/4/2015 không có gì thay đổi. 

Quá trình thực hiệp hợp đồng lao động, hai bên đã thực hiện đúng hợp đồng 

lao động đã ký kết ngày 08/6/2012 không có tranh chấp gì.  

Quá trình thực hiệp hợp đồng lao động ngày 01/4/2015 và ngày 06/4/2015 

thì Công ty D ban hành thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với ông T vào 

ngày 04/01/2016 (nhưng ông T không ký) đồng thời ban hành văn bản chấm dứt 

hợp đồng lao động.  

 Ngày 05, 06/01/2016, ông T đến Công ty D làm việc như bình thường thì 

bảo vệ không cho vào. 

Ngày 08/01/2016, ông T mới nhận được văn bản “Chấm dứt hợp đồng lao 

động” đề ngày 04/01/2016 của Công ty D.  

Mặc dù tại Điều 7b của hợp đồng lao động ngày 01/4/2015 có quy định: 

“...Công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của ông thông qua trả 
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30 ngày tiền lương cơ bản và các khoản lũy kế đến hạn và còn nợ của hợp đồng lao 

động tại ngày chấm dứt có hiệu lực” nhưng Công ty D không thực hiện việc báo 

trước đối với hợp đồng lao động có thời hạn theo quy định của Bộ luật lao động để 

chấm dứt hợp đồng lao động với ông T là trái pháp luật. Vì vậy ông T khởi kiện 

yêu cầu Tòa án hủy “Chấm dứt hợp đồng lao động” đề ngày 04/01/2016 của Công 

ty D với ông T đồng thời yêu cầu Công ty D phải bồi thường thiệt hại do chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật tổng cộng là 309.000 USD, cụ thể các khoản như 

sau: 

- Tiền lương đối với thời gian không được làm việc từ ngày chấm dứt hợp 

đồng lao động trái pháp luật từ ngày 04/01/2016 đến 03/8/2017 là 19 tháng, là 

218.500USD. 

- Ông T không có nguyện vọng trở lại làm việc tại Công ty D nên yêu cầu 

Toà án tuyên bố chấm dứt hợp đồng lao động và yêu cầu Công ty D phải bồi 

thường hai tháng tiền lương do không nhận lại làm việc là 23.000USD. 

- Bồi thường 02 tháng lương là 23.000USD. 

- Trợ cấp thôi việc là 23.000USD.   

- Tiền chỗ ở là 10.000USD. 

- Bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước là 11.500USD (ông T xác nhận 

đã nhận số tiền 11.500USD do Công ty D gửi vào tài khoản của ông T ở Ngân 

hàng). 

 (Quá trình giải quyết vụ án, ông T đã rút yêu cầu khởi kiện đối với các yêu 

cầu tiền bảo hiểm y tế của 05 tháng, mỗi tháng là 1.000 USD (1000USD x 5 tháng) 

= 5000USD; tiền vé máy bay từ Warsaw đến TP. Hồ Chí Minh cho vợ và con của 

ông T là 5.500USD).  

Bị đơn Công ty D ủy quyền cho bà Võ Thị Ngọc H trình bày: 

 Công ty D xác nhận việc Công ty D ký kết các hợp đồng lao động với ông T 

cũng như việc Công ty D ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với 

ông T vào ngày 04/01/2016 là đúng như ông T và ông C đã trình bày. 

Căn cứ để Công ty D ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với 

ông T là dựa trên sự thỏa thuận hợp pháp về việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa 

Công ty D và ông T theo Điều 7b, 7d của hợp đồng lao động ký ngày 01/4/2015 và 

khoản 3 Điều 36 của Bộ Luật lao động. Ông T cho rằng Công ty D vi phạm thời 

hạn báo trước 30 ngày là không có căn cứ vì thời hạn báo trước quy định tại điểm 

a, khoản 2, Điều 38 Bộ luật lao động không áp dụng trong trường hợp thỏa thuận 

chấm dứt hợp đồng lao động.  

120 



4 

 

 Sau khi ban hành chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty D đã chuyển vào 

tài khoản của ông T tại Ngân hàng S chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

22.577,69USD trong đó có 11.500USD Công ty D thanh toán cho nghĩa vụ báo 

trước. Vì vậy, Công ty D không đồng ý huỷ quyết định chấm dứt hợp đồng lao 

động của Công ty D ngày 04/01/2016 đối với ông T. Công ty D có soạn và gửi cho 

ông T thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động ngày 04/01/2016 nhưng ông T 

không đồng ý. 

Trước yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông T đối với Công ty D thì Công ty 

D có ý kiến như sau:  

- Công ty D chấm dứt hợp đồng lao động là đúng quy định pháp luật nên 

không đồng ý bồi thường tiền lương, nhà ở. 

- Ông T không có căn cứ để yêu cầu tiền lương và tiền nhà từ ngày 

04/01/2016 đến ngày Tòa án xét xử sơ thẩm. 

- Giấy phép lao động của ông T hết hạn vào ngày 01/4/2016 do đó theo 

khoản 1 Điều 169 của Bộ luật lao động thì ông T không còn được phép làm việc tại 

Việt Nam khi hết hạn giấy phép lao động nên không được hưởng tiền lương, bảo 

hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, phụ cấp nhà ở.  

- Đối với phụ cấp nhà ở, theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT 

ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì phụ cấp nhà ở không 

phải là tiền lương trong khi đó theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật lao 

động thì người lao động chỉ được đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Do đó giả sử việc yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động của ông T là không phù 

hợp với quy định của pháp luật thì Công ty D cũng chỉ phải trả tiền lương và bảo 

hiểm y tế cho thời gian từ ngày 04/01/2016 đến ngày 01/4/2016 tương đương 02 

tháng 29 ngày = 33.061.USD. 

- Đối với yêu cầu bồi thường 02 tháng tiền lương do vi phạm nghĩa vụ báo 

trước thì do Công ty D đã chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật nên không 

có nghĩa vụ phải bồi thường. 

- Đối với trợ cấp thôi việc do nguyên đơn đã thỏa thuận tại Điều 7b và 7e 

của hợp đồng lao động mà các bên đã thỏa thuận thì Công ty D không có nghĩa vụ 

phải thanh toán khoản tiền này nhưng tại phiên tòa đại diện bị đơn đồng ý, nếu 

chấm dứt hợp đồng lao động cũng như sửa đổi hợp đồng lao động thì sẽ thanh toán 

trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật. 

- Đối với yêu cầu bồi thường do Công ty D không đồng ý nhận ông T trở lại 

làm việc thì Công ty D có ý kiến như sau: Do giấy phép lao động của nguyên đơn 

đã hết hạn vào ngày 01/4/2016 nên ông T không thể tiếp tục làm việc cho Công ty 
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D sau ngày 01/4/2016. Vì vậy, Công ty D không có nghĩa vụ phải nhận ông T trở 

lại làm việc nên ông T không có căn cứ yêu cầu Công ty D bồi thường khoản tiền 

này. 

- Đối với các yêu cầu mà nguyên đơn đã rút, bị đơn đồng ý. 

Tại Bản án Lao động sơ thẩm số: 01/2017/LĐ-ST ngày 09/8/2017 của Tòa 

án nhân dân huyện X đã áp dụng các Điều 32, 35, 39, 244 Bộ luật tố tụng dân sự; 

các Điều 38, 41, 42, 48. 90, 98 và Điều 169, 170, 171, 202 Bộ luật lao động; Điều 

468 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 43 Luật việc làm; Nghị định 05/2015/NĐ- CP 

ngày 31/12/2002; Điều 11, 24, Điều 27 của Pháp Lệnh về án phí, lệ phí Toà án 

năm 2009; Tuyên xử: 

- Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của ông T về tiền bảo hiểm y tế, 

tiền vé máy bay tổng cộng là 10.500USD. 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T đối với Công ty D về việc: “Tranh 

chấp do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”. Hủy quyết định chấm dứt hợp 

đồng lao động theo văn bản “chấm dứt hợp đồng lao động” ngày 04/01/2016 của 

Công ty D đối với ông T. 

- Chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường của ông T, buộc Công ty D phải 

trả cho ông T 1.797.803.040 đồng (tương đương với 80.116USD với tỷ giá hối 

đoái là 22.440đ/1USD). Tuyên bố chấm dứt hợp đồng lao động ký ngày 01/4/2015 

và sửa đổi hợp đồng lao động ngày 06/4/2015 giữa Công ty D với ông T. 

- Không chấp nhận các yêu cầu về tiền lương từ ngày 02/4/2016 đến ngày 

03/8/2017 là 184.384USD, các yêu cầu tiền nhà 10.000USD, hai tháng tiền lương 

do không nhận lại là 23.000USD, 01 tháng tiền lương do vi phạm nghĩa vụ báo 

trước 11.500USD, tổng cộng là 228.884USD x 22.440đ = 5.136.156.960đ. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về lãi suất chậm trả, án phí, quyền kháng cáo 

và thời hạn thi hành án theo quy định của pháp luật.  

Ngày 16/8/2017, ông C đại diện theo ủy quyền của ông T có đơn kháng cáo 

một phần Bản án Lao động sơ thẩm số 01/2017/LĐ-ST ngày 09/8/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện X với lý do:  

- Thứ nhất: 

+ Tòa án sơ thẩm căn cứ vào giấy phép lao động của ông T hết hạn để cho 

rằng không có cơ sở chấp nhận yêu cầu tiền lương trong thời gian không được làm 

việc là không đúng vì giấy phép lao động của ông T có thời hạn từ ngày 

01/12/2014 đến ngày 01/4/2016 và Hợp đồng lao động có thời hạn từ ngày 

02/4/2015 đến ngày 01/4/2016 được kéo dài đến 01/4/2018. Nhưng Công ty D ban 
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hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ngày 04/01/2016 khi giấy phép lao 

động của ông T và hợp đồng lao động vẫn đang còn hiệu lực. 

+ Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị 

cấp lại giấy phép lao động phải do người sử dụng lao động đề nghị, phải có chữ ký 

của người đại diện theo pháp luật và con dấu của người sử dụng lao động và kèm 

theo giấy phép lao động đã được cấp thì mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên giấy 

phép lao động của ông T đã nộp cho Công ty D nhưng ngày 06/01/2016 Công ty D 

đã trả bản chính giấy phép lao động cho Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu, do đó ông T không thể đáp ứng hồ sơ hợp lệ để xin phép được 

cấp lại giấy phép lao động mới phù hợp với việc sửa đổi hợp đồng lao động kéo 

dài thời hạn lao động từ ngày 02/4/2016 đến ngày 01/4/2018. 

+ Tại Điều 16 của hợp đồng lao động có thời hạn quy định nội dung thỏa 

thuận của hai bên về việc cam kết và hỗ trợ người lao động. Thỏa thuận này khẳng 

định nếu Công ty D không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 

thì hợp đồng lao động sẽ tiếp tục được thực hiện theo thời hạn hợp đồng đến năm 

2018. Vì quá trình lao động nếu Công ty D hỗ trợ về các thủ tục pháp lý cần thiết 

để thực hiện việc gia hạn giấy phép lao động cho ông T thì quan hệ lao động giữa 

các bên vẫn duy trì và tồn tại. Do đó việc Tòa án cho rằng ông T không xin phép 

để được cấp lại giấy phép lao động nên việc lao động không phát sinh sau ngày 

01/4/2016 là không khách quan và không phù hợp với thực tế. Việc không xin 

phép để được cấp lại giấy phép lao động không phải do lỗi của ông T mà hoàn toàn 

do hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của Công ty D 

gây ra. Do đó Công ty D phải có nghĩa vụ bồi thường cho ông T đối với những 

ngày không được làm việc tính đến ngày xét xử sơ thẩm là hoàn toàn hợp lý, hợp 

pháp. 

- Thứ hai, căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 38 Bộ luật lao động quy định khi 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho 

người lao động biết trước ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời 

hạn. Tuy nhiên trước khi ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ngày 

04/01/2016 thì Công ty D không có bất kỳ văn bản nào báo trước cho ông T biết 

việc chấm dứt hợp đồng lao động. Việc Công ty D thanh toán 30 ngày lương với số 

tiền 11.500USD cho ông T là tiền giải quyết chế độ cho người lao động khi Công 

ty D đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, do đó không thể xem 

là thời hạn thông báo trước của người sử dụng lao động. 

- Thứ ba, việc Tòa án không chấp nhận yêu cầu thanh toán 02 tháng tiền 

lương do không nhận ông T trở lại làm việc là không khách quan, không hợp lý và 

không đảm bảo quyền lợi của ông T vì: Căn cứ vào khoản 1, khoản 3, Điều 42 Bộ 

luật lao động thì người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 
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luật có nghĩa vụ phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động 

đã ký kết, nếu người sử dụng lao động không muốn nhận người lao động trở lại 

làm việc thì phải thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 

02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.  

Vì vậy, ông C đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử buộc Công ty D phải 

thanh toán cho ông T tổng cộng là 253.000USD, tính theo tỷ giá hối đoái là 

22.440đ/USD = 5.677.320.000đ, cụ thể gồm các khoản:  

- Tiền lương cho thời gian không được làm việc kể từ ngày 04/01/2016 đến 

ngày xét xử sơ thẩm (09/8/2017) là 19 tháng là: 218.500USD. 

- Bồi thường do không nhận lại làm việc là 02 tháng tương đương 

23.000USD. 

- Bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước 01 tháng tương đương 

11.500USD. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ông C đại diện Công ty D vẫn giữ nguyên yêu cầu và quan điểm kháng 

cáo. Ông C cho rằng việc Công ty D đơn phương nhân danh ông T soạn thảo thư 

xin từ chức giám đốc bộ phận an ninh và giám sát vì lý do cá nhân và văn bản thỏa 

thuận chấm dứt hợp đồng lao động là trái pháp luật; bản sửa đổi hợp đồng lao động 

ngày 06/4/2015 là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng lao động mà ông 

T ký kết với Công ty D vào ngày 01/4/2015, nên việc Công ty D không thực hiện 

đúng thỏa thuận hỗ trợ ông T trong việc thực hiện gia hạn giấy phép lao động tại 

Việt Nam là không thuộc về lỗi của ông T; Công ty D không thực hiện điều khoản 

báo trước theo điểm b, khoản 2, Điều 38 Bộ luật lao động là không đúng làm ảnh 

hưởng trực tiếp đến quyền lợi, cuộc sống của cá nhân và gia đình ông T, do đó đề 

nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận toàn bộ kháng cáo của ông T. 

- Bà H đại diện Công ty D có quan điểm: Hợp đồng lao động ngày 

06/4/2015 có thời hạn nằm ngoài thời hạn trong giấy phép lao động của ông T tại 

Việt Nam, nên hợp đồng này bị vô hiệu. Trong hợp đồng lao động ngày 01/4/2015 

đã quy định tại Điều 7b về việc chấm dứt hợp đồng lao động, do đó Công ty D có 

quyền chấm dứt hợp đồng lao động và thanh toán 01 tháng lương cơ bản cho ông 

T, điều khoản này cũng chính là việc báo trước ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng 

lao động. Do đó Công ty D không vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 38 Bộ luật lao 

động.  

- Luật sư H1 bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty D có quan điểm: 

Xuất phát từ hoạt động của Công ty D nên ngay từ khi ký kết hợp đồng lao động 

Công ty D và ông T đã thỏa thuận điều khoản về chấm dứt hợp đồng lao động, 
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trách nhiệm vật chất và miễn trừ quyền khiếu nại. Công ty D vẫn mong muốn được 

làm việc với ông T, tuy nhiên do ông T đã có hành vi vi phạm bí mật trong hoạt 

động kinh doanh nhưng Công ty D không thể xử lý kỷ luật lao động đối với ông T 

công khai theo hình thức thông thường mà phải áp dụng Điều 7b theo hợp đồng lao 

động hai bên đã ký kết để chấm dứt hợp đồng lao động với ông T. Công ty D đã 

chuyển 01 tháng lương cơ bản cho ông T, do đó Công ty D đã được miễn trừ quyền 

khiếu nại nhưng ông T lại vi phạm thỏa thuận khởi kiện Công ty D, nên Công ty D 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện, kháng cáo của ông T. Tuy nhiên do ông T có 

thời gian dài làm việc tại Công ty D nên sau khi xét xử sơ thẩm Công ty D không 

đồng ý nhưng cũng không kháng cáo mà chấp nhận thanh toán cho ông T theo 

quyết định của bản án sơ thẩm đã tuyên. 

* Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 

Về tố tụng những người tham gia tố tụng và những người tiến hành tố tụng thực 

hiện đúng quy định pháp luật; về nội dung hợp đồng lao động đã ký kết ngày 

01/4/2015 không quy định về thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động là vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 38 Bộ luật lao động nên đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của ông T theo hướng 

sửa bản án sơ thẩm, buộc Công ty D phải thanh toán cho ông T 02 tháng tiền lương 

không nhận lại làm việc và 02 tháng tiền lương vi phạm thời gian báo trước. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ vào khoản 3, Điều 2 của Bộ luật lao động thì người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam là thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật lao động 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Về nguyên tắc người lao động là nước ngoài muốn lao động tại Việt Nam thì 

phải được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp giấy phép lao động, để trên cơ sở 

đó người lao động là nước ngoài mới có đủ điều kiện để ký kết hợp đồng lao động 

có thời hạn phù hợp với thời hạn trong giấy phép lao động đã được cấp với người 

sử dụng lao động trên lãnh thổ Việt Nam.  

Theo Giấy phép lao động số: SLĐ 040881 ngày 01/12/2014 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì thời hạn làm việc (lần 2) 

của ông T tại Việt Nam là từ ngày 01/12/2014 đến ngày 01/4/2016 (BL 162). 

 Vì hợp đồng lao động của ông T ký kết với Công ty D vào ngày 08/6/2012 

có thời hạn từ ngày 08/6/2012 đến ngày 01/4/2015 (BL 103-120), nên ngày 

01/4/2015, ông T và Công ty D tiếp tục ký hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng 

với chức danh Giám đốc bộ phận An ninh và Giám sát tại Công ty D có thời hạn từ 

ngày 02/4/2015 đến ngày giấy phép lao động của ông T hết hạn tại Việt Nam là 

vào ngày 01/4/2016. Như vậy sau ngày 01/4/2016, nếu ông T không được gia hạn 
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thời gian lao động tại Việt Nam thì ông T không được tiếp tục lao động và ký kết 

hợp đồng lao động tại Việt Nam nói chung và tại Công ty D nói riêng.  

Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện: Trong khi hợp đồng lao 

động giữa ông T và Công ty D ký kết vào ngày 01/4/2015 đang có hiệu lực, thì 

ngày 06/4/2015 ông T và Công ty D lại ký tiếp bản sửa đổi hợp đồng lao động và 

phụ lục hợp đồng lao động có thời hạn từ ngày 02/4/2016 đến ngày 01/4/2018, 

nhưng trong hợp đồng lao động này không có điều khoản nào phủ quyết thời hạn 

của hợp đồng lao động mà ông T và Công ty D đã ký kết vào ngày 01/4/2015. Mặt 

khác, thời hạn lao động của hợp đồng lao động ký ngày 06/4/2015 là có chồng lấn 

về thời gian lao động, cụ thể là: Từ ngày 02/4/2015 đến ngày giấy phép lao động 

của ông T hết hạn tại Việt Nam vào ngày 01/4/2016 là trùng với thời gian của hợp 

đồng lao động đã ký kết ngày 01/4/2015, còn thời gian từ ngày 02/4/2016 đến ngày 

01/4/2018 là nằm ngoài thời gian ông T được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam. 

Do đó hợp đồng lao động ngày 06/4/2015 không phát sinh hiệu lực, nên Tòa án chỉ 

xem xét hợp đồng lao động mà ông T đã ký kết với Công ty D vào ngày 01/4/2015.  

Vì tính chất đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty D tại Công ty 

D là “Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc”, do đó vấn đề an ninh là mang tính 

sống còn được đặt lên hàng đầu, rất nghiêm ngặt, đòi hỏi phải có tính bảo mật cao. 

Vì vậy khi tuyển dụng lao động, Công ty D không chỉ căn cứ vào trình độ năng lực 

của người lao động mà còn có nhiều quy định nghiêm ngặt (Điều 8) về việc 

“không tiết lộ và bảo mật” đối với người lao động trong thời hạn lao động tại Công 

ty D và kể cả khi người lao động không còn làm việc tại Công ty D.  

Theo điểm b, khoản 2, Điều 38 Bộ luật lao động thì khi thực hiện quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn, người sử dụng lao động phải báo 

cho người lao động biết trước ít nhất 30 ngày. Quy định này được hiểu và được áp 

dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong các trường hợp 

trong hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động không có 

thỏa thuận về các hình thức chấm dứt hợp đồng lao động. Và nếu người sử dụng 

lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trái pháp luật, thì phải giải 

quyết chế độ lao động cho người lao động theo khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 42 của 

Bộ luật lao động. Tuy nhiên xuất phát từ tính chất đặc thù phải bảo mật trong 

“Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc” của Công ty D thì người lao động ở một 

số bộ phận nói chung và đặc biệt là người lao động có chức danh “Giám đốc bộ 

phận An ninh và Giám sát” như ông T nếu vi phạm về bảo mật thì không thể xử lý 

kỷ luật lao động công khai theo các hình thức thông thường được. Do đó khi ký kết 

hợp đồng lao động ngày 01/4/2015, Công ty D và ông T đã thống nhất thỏa thuận 

với nhau về các hình thức chấm dứt hợp đồng lao động đối với cả người sử dụng 

lao động và người lao động, cụ thể là: Tại Điều 7b thỏa thuận đối với người sử 

126 



10 

 

dụng lao động là Công ty D có quyền đơn phương chấm dứt việc làm của người 

lao động bằng cách thanh toán cho người lao động 30 ngày tiền lương cơ bản…, 

còn tại Điều 7d thỏa thuận đối với người lao động là người lao động có thể chấm 

dứt việc làm bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty D trước 30 ngày 

trở lên. Đồng thời tại Điều 7e các bên cũng thỏa thuận: Các bên hiểu rõ và nhất trí 

rằng các khoản thanh toán của Công ty D là sẽ giải phóng và miễn trừ trách nhiệm 

vĩnh viễn cho Công ty D khỏi bất kỳ và toàn bộ các hình thức khiếu nại hoặc có thể 

có theo thông luật hoặc theo các quy định của hợp đồng này. Xét thấy khi ký kết 

hợp đồng lao động ngày 01/4/2015, Công ty D và ông T đã thỏa thuận về các hình 

thức chấm dứt hợp đồng lao động tại Điều 7 như trên là cần thiết, phù hợp với nhu 

cầu tất yếu khách quan trong “Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc” của Công ty 

D, nên sự thỏa thuận này phải được xem là thỏa thuận báo trước khi đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trong quan hệ lao động giữa Công ty D với ông T. 

Theo thỏa thuận tại Điều 7b của hợp đồng lao động ngày 01/4/2015 thì cả 

ông T và Công ty D đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Đồng 

thời ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng lao động cũng như trong suốt quá trình lao 

động, thì cả ông T và Công ty D cũng đều biết trước rằng hợp đồng lao động mà 

các bên đã ký kết vào ngày 01/4/2015 có thể bị chấm dứt bất kỳ lúc nào do một 

trong hai bên khi thỏa mãn điều kiện chấm dứt. 

Từ những phân tích nhận định và viện dẫn nêu trên cho thấy, văn bản thỏa 

thuận chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty D với ông T ngày 04/01/2016 là 

không vi phạm thời hạn báo trước theo điểm b, khoản 2, Điều 38 Bộ luật lao động, 

vì văn bản này phù hợp với Điều 7 của hợp đồng lao động ngày 01/4/2015 do 

chính ông T đã thỏa thuận dựa trên tính chất đặc thù riêng biệt của công việc mà 

ông T đã ký kết với Công ty D. 

Căn cứ vào các chứng từ thanh toán thì ngày 08/01/2016, Công ty D đã 

thanh toán cho ông T 22.577,69USD (BL 166-168) trong đó đã bao gồm tiền lương 

cơ bản của 30 ngày làm việc của ông T là 11.500USD. Đối chiếu vào các thỏa 

thuận mà ông T đã ký kết trong hợp đồng lao động với Công ty D vào ngày 

01/4/2015, thì cả ông T và Công ty D đều đã thỏa mãn đúng theo Điều 7b, của hợp 

đồng lao động này. Và kể từ khi Công ty D thanh toán đúng, đủ các khoản phải 

thanh toán cho ông T vào ngày 08/01/2016, thì Công ty D đã được giải phóng và 

miễn trừ toàn bộ các hình thức khiếu nại theo Điều 7e của hợp đồng lao động mà 

ông T đã ký kết với Công ty D vào ngày 01/4/2015. 

Từ lý do trên, việc án sơ thẩm cho rằng Công ty D không đưa ra được căn cứ 

chấm dứt hợp đồng lao động với ông T và vi phạm thời hạn báo trước theo điểm b, 

khoản 2, Điều 38 Bộ luật lao động, nên việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của 

Công ty D là trái pháp luật để chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông T, 
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buộc Công ty D phải trả cho ông T các khoản: 34.116USD (Tiền lương từ 

04/01/2016 - 01/4/2016) + 23.000USD (02 tháng lương do CDHĐLĐ trái PL) + 

23.000USD (02 tháng lương trợ cấp thôi việc) = 80.116USD x 22.440đ/1USD = 

1.797.803.040đ không đúng theo tinh thần của hợp đồng lao động dựa trên tính đặc 

thù của hoạt động sản xuất kinh doanh mà người sử dụng lao động và người lao 

động đã ký kết như đã viện dẫn phân tích nhận định ở phần trên.  

Tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm, Công ty D không có đơn kháng cáo, tại 

phiên tòa phúc thẩm bà H đại diện theo ủy quyền của Công ty D vẫn giữ nguyên 

quan điểm theo Bản ý kiến đề ngày 21/12/2017 là đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm 

bác toàn bộ kháng cáo của ông T giữ nguyên bản án sơ thẩm, nên Hội đồng xét xử 

phúc thẩm thống nhất không chấp nhận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và kháng cáo của ông C đại diện theo ủy quyền của 

ông T, sửa bản án sơ thẩm theo hướng: Công nhận tính hợp pháp của văn bản 

“Chấm dứt hợp đồng lao động” ngày 04/01/2016 của Công ty D đối với hợp đồng 

lao động ký ngày 01/4/2015 đã ký kết giữa Công ty D với ông T, đồng thời ghi 

nhận sự tự nguyện của Công ty D đồng ý có trách nhiệm thanh toán cho ông T 

1.797.803.040đ (một tỷ, bẩy trăm chín mươi bẩy triệu, tám trăm lẻ ba ngàn, không 

trăm bốn mươi đồng) như bản án sơ thẩm đã tuyên.  

Án phí lao động phúc thẩm: Ông T không phải nộp.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng các Điều 15; 17 Bộ luật lao động; khoản 2, Điều 308 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của ông Võ Sỹ C đại diện theo ủy quyền của 

ông T, sửa Bản án Lao động sơ thẩm số: 01/2017/LĐ-ST ngày 09/8/2017 của Tòa 

án nhân dân huyện X như sau:  

- Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của ông T đối với Công ty TNHH D 

phải thanh toán tiền bảo hiểm y tế, tiền vé máy bay tổng cộng là 10.500USD. 

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T đối với Công ty TNHH D 

về việc “Tranh chấp do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”.  

- Công nhận tính hợp pháp của văn bản “Chấm dứt hợp đồng lao động” ngày 

04/01/2016 của Công ty TNHH D đối với hợp đồng lao động mà ông T và Công ty 

TNHH D đã ký kết vào ngày 01/4/2015. 

- Ghi nhận sự tự nguyện của Công ty TNHH D, Công ty TNHH D có trách 

nhiệm thanh toán cho ông T 1.797.803.040đ (một tỷ, bẩy trăm chín mươi bẩy triệu, 

tám trăm lẻ ba ngàn, không trăm bốn mươi đồng). 
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Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án, thì hàng tháng người phải thi hành 

án phải chịu thêm một khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 BLDS 2015 đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm thi hành án 

cho bên được thi hành án. 

* Án phí lao động: 

 - Án phí lao động sơ thẩm: Công ty TNHH D phải nộp 39.956.061đ (ba 

mươi chín triệu, chín trăm năm mươi sáu ngàn, không trăm sáu mươi mốt đồng). 

- Án phí lao động phúc thẩm: Ông T không phải nộp. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Lụât thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

31/01/2018). 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:                                             THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND tỉnh BR-VT; 

-TAND huyện X; 

-Chi cục THADS huyện X; 

-Các đương sự; 

-Lưu hồ sơ.                                                                                
           

                                                                   Nguyễn Thị Quang 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Bản án số: 39/2018/LĐ-PT 

Ngày 12/01/2018 
V/v tranh chấp về trường hợp 

bị đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai 

 Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Xuân  

 Bà Phan Thị Liên   

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Ngọc Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Bà Trương Thị Hồng Hoa – Kiểm sát viên. 

Ngày 04 và 12 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án lao động thụ lý số 
82/2017/TLPT-LĐ ngày 30 tháng 10 năm 2017 về tranh chấp bị đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động. 

Do Bản án lao động sơ thẩm số 107/2017/LĐ-ST ngày 20 tháng 9 năm 
2017 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 3104/2017/QĐ-PT ngày 19 tháng 
12 năm 2017, giữa: 

- Nguyên đơn: Bà Trang Thị Xuân T, sinh  năm 1989. (Có mặt) 
Địa chỉ: 96 đường C, Phường M, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: 
Luật sư Nguyễn Sơn L- Công ty Luật Hợp danh V, Đoàn Luật sư Thành phố 

Hồ Chí Minh. (Có mặt ngày 04/01/2018, vắng mặt ngày 12/01/2018) 
Địa chỉ: E8/3 đường T, thị trấn T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn: Công ty Cổ phần E. 
Địa chỉ: 145/17 đường I, Phường O, Quận A, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
Người đại diện theo pháp luật của bị đơn:  
Ông Lê Văn T – chức vụ: Tổng Giám đốc. 

130 



 
2 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn:  
Bà Nguyễn Vương Thụy A, sinh năm 1980. (Có mặt) 
Địa chỉ liên lạc: Tầng 1, 158 đường U, Phường C, quận P, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
(Theo Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc– ông Lê Văn T lập ngày 

17/11/2017). 

- Người kháng cáo: Bà Trang Thị Xuân T – nguyên đơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình tố tụng, nguyên đơn – bà Trang Thị 
Xuân T trình bày: 

Ngày 07/9/2016, bà bắt đầu vào làm việc cho Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Xuất nhập khẩu E, nay được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần E 
(sau đây gọi tắt là Công ty), thời gian thử việc 01 tháng theo thư mời nhận việc 
ngày 07/9/2016, tổng lương 12.000.000 đồng gồm lương cơ bản 3.762.000 đồng 
và phụ cấp trách nhiệm 8.238.000 đồng, lương thử việc: 85% lương cơ bản. 
Lương được trả theo tháng là 26 ngày. Sau khi hết thời gian thử việc, bà tiếp tục 
làm việc tại Công ty nhưng Công ty không ký hợp đồng lao động. Ngày 
31/01/2017 Công ty ra Quyết định số 002-2017/QĐTV-EZ với nội dung buộc bà 
thôi việc mà không có lý do.  

Do Công ty E đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đối 
với bà nên bà yêu cầu Công ty:  

- Bồi thường cho bà ít nhất hai tháng lương số tiền 24.000.000 đồng; 

- Bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày số tiền 18.000.000 đồng; 

- Trả lương cho những ngày bà không được làm việc tính đến hết ngày 
31/5/2017 là bốn tháng, số tiền 48.000.000 đồng; 

- Trả tiền thưởng tháng 13 tương ứng với thời gian bà làm việc tại Công ty 
(03 tháng) số tiền 3.000.000 đồng; 

- Truy nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời 
gian bà làm việc chính thức tại Công ty (09 tháng); 

- Yêu cầu Công ty nhận bà trở lại làm việc. 

Bị đơn – Công ty Cổ phần E có bà Nguyễn Vương Thụy A trình đại diện 
theo ủy quyền trình bày: 

Ngày 07/9/2016, bà T bắt đầu vào làm việc cho Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Xuất nhập khẩu E, nay được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần E 
(sau đây gọi tắt là Công ty), vị trí admin supervisor. Thời gian kết thúc thử việc 
là 07/11/2016. Theo thư mời nhận việc thì lương trả cho bà T gồm lương cơ bản 
3.762.000 đồng và phụ cấp trách nhiệm 8.238.000 đồng, tổng lương 12.000.000 
đồng, lương thử việc: 85%  lương cơ bản. Lương được trả theo tháng là 26 ngày.  
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Trước ngày 07/11/2016, Công ty đã họp đánh giá quá trình thử việc của bà 
T, xác định bà T không đạt yêu cầu Công ty đề ra. Sau khi được thông báo về 
việc thử việc không đạt và yêu cầu bà T nghỉ việc, bà T thỏa thuận với Công ty 
được tạm thời làm công việc ở vị trí admin supervisor cho đến khi Công ty tìm 
được người thay thế và Công ty đã chấp nhận. Hai bên đã thỏa thuận và thực 
hiện hợp đồng bằng lời nói với nội dung trên, thời hạn hợp đồng dưới 03 tháng. 

Đến ngày 24/01/2017, bà T đã bàn giao hết công việc cho Công ty. Ngày 
31/01/2017, Công ty ra Quyết định số 002-2017/QĐTV-EZ cho bà T thôi việc 
để thông báo đến các phòng ban về việc nghỉ việc của bà T. 

Đối với yêu cầu của bà T, Công ty không đồng ý vì Công ty không ký kết 
hợp đồng lao động có thời hạn với bà T. Trong thời gian thử việc, bà T không 
đạt được các yêu cầu do Công ty đề ra. Công ty chỉ thỏa thuận miệng với bà T 
về hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng nên Công ty cũng không có nghĩa vụ đóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà T cũng như các 
phúc lợi khác của Công ty. Công ty không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trái pháp luật đối với bà T nên yêu cầu của bà T không có cơ sở.  

Tại phiên tòa sơ thẩm:  

Nguyên đơn – bà Trang Thị Xuân T bổ sung yêu cầu khởi kiện buộc Công 
ty Cổ phần E trả lương cho bà những ngày không được làm việc tính đến ngày 
20/9/2017 theo mức lương 12.000.000 đồng/tháng.  Bà T giữ nguyên các ý kiến 
đã trình bày trước đây. Ngoài ra, bà không có ý kiến gì khác. 

Bị đơn - Công ty Cổ phần E có bà Nguyễn Vương Thụy A đại diện theo ủy 
quyền trình bày: Công ty đồng ý nhận bà T trở lại làm việc, đồng ý bồi thường 
cho bà T các khoản gồm: bồi thường hai tháng lương, bồi thường vi phạm thời 
hạn báo trước 30 ngày vì theo nội quy Công ty thì cán bộ nhân viên được tuyển 
dụng vào Công ty được ký hợp đồng lao động 12 tháng dành cho tất cả các nhân 
viên sau khi kết thúc hợp đồng thử việc; trả lương cho những ngày bà không 
được làm việc tính đến ngày 20/9/2017. Mức bồi thường được tính trên cơ sở 
lương cơ bản 3.762.000 đồng, còn phụ cấp trách nhiệm chỉ được trả cho bà T 
tùy thuộc vào mức độ hoàn thành trách nhiệm với công việc của bà T theo bảng 
mô tả công việc admin supervisor. Công ty chỉ thỏa thuận miệng với bà T về 
hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng nên công ty cũng không có nghĩa vụ đóng 
BHXH, BHYT, BHTN cho bà T cũng như các phúc lợi khác của Công ty. Công 
ty không đồng ý trả tiền thưởng tháng 13 vì đến cuối năm 2016 bà T chưa có đủ 
12 tháng liên tục thường xuyên làm việc cho công ty.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận B phát biểu:  

Về tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án Tòa án đã tiến hành 
đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự về thụ lý vụ án, thủ 
tục thông báo và tống đạt văn bản tố tụng, hòa giải, thu thập chứng cứ, ra quyết 
định đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đúng thành phần, thủ 
tục phiên tòa đúng quy định pháp luật, những người tham gia tố tụng chấp hành 
pháp luật. 
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Về nội dung: Do Công ty Cổ phần E đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trái pháp luật với bà T nên căn cứ Điều 42 của Bộ luật lao động năm 2012, 
Công ty phải bồi thường cho bà T hai tháng lương, bồi thường vi phạm thời hạn 
báo trước 30 ngày; trả lương cho những ngày bà không được làm việc tính đến 
ngày 20/9/2017, mức bồi thường được tính trên cơ sở lương cơ bản 3.762.000 
đồng, công ty có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp cho bà T theo mức đóng do pháp luật quy định. Không chấp nhận yêu 
cầu của bà T đòi bồi thường vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày và đòi trả 
thưởng lương tháng 13 vì đến cuối năm 2016 bà T chưa có đủ 12 tháng liên tục 
thường xuyên làm việc cho công ty.  

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 107/2017/LĐ-ST ngày 20 tháng 9 năm 2017 
của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

- Căn cứ Điều 32, Điều 35 và Điều 40, Điều 147, Điều 244, Điều 266, Điều 
273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Áp dụng Điều 38, Điều 41, Điều 42 của Bộ luật lao động năm 2012; 

- Áp dụng Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015;  

- Áp dụng Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, và sử dụng án 
phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn: 

Buộc Công ty Cổ phần E thanh toán cho bà Trang Thị Xuân T các khoản 
sau: Tiền lương của những ngày không được làm việc là 29.227.846 đồng, bồi 
thường 02 tháng tiền lương là 7.524.000 đồng, bồi thường tiền lương do không 
báo trước 30 ngày là 4.340.769 đồng. Tổng cộng 41.092.615 đồng (Bốn mươi 
mốt triệu không trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm mười lăm đồng). Thanh toán 
một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Buộc Công ty Cổ phần E có trách nhiệm cùng với bà Trang Thị Xuân T 
mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Trang Thị 
Xuân T đối với thời gian làm việc chính thức từ ngày 08/10/2016 đến ngày 
20/09/2017 theo mức lương 3.762.000 đồng/tháng với tỷ lệ do nguyên đơn và bị 
đơn phải đóng theo quy định của pháp luật. 

Kể từ ngày bà Trang Thị Xuân T có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty 
Cổ phần E chưa thi hành khoản tiền nêu trên thì hàng tháng Công ty Cổ phần E 
phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, 
Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chưa thi hành 
án. 

Buộc Công ty Cổ phần E phải nhận bà Trang Thị Xuân T trở lại làm việc. 

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu của bà Trang Thị Xuân T về việc 
đòi Công ty Cổ phần E bồi thường vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày và trả 
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tiền thưởng tháng 13 tương ứng với thời gian làm việc tại Công ty (03 tháng) số 
tiền 3.000.000 đồng. 

3. Về án phí:  

Công ty Cổ phần E phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 1.232.778 đồng 
(Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi tám đồng). 

Bà Trang Thị Xuân T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng, 
nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí do bà Trang Thị Xuân T đã nộp là 
300.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 0000150 ngày 09/5/2017 của 
Chi cục Thi hành án dân sự quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo của các đương sự và 
quy định về thi hành án. 

Ngày 28/9/2017, nguyên đơn – bà Trang Thị Xuân T nộp đơn kháng cáo 
toàn bộ Bản án lao động sơ thẩm số 107/2017/LĐ-ST ngày 20 tháng 9 năm 2017 
của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà cho rằng Tòa án cấp 
sơ thẩm tính các khoản bồi thường và trả lương những ngày bà không được làm 
việc theo mức lương không đúng quy định tại Điều 90 Bộ luật lao động năm 
2012 và khoản 1 Nghị định 05/2015/NĐ – CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. 
Bà yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại vụ án, buộc bị đơn bồi thường do 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đối với bà theo mức 
lương 12.000.000 đồng/tháng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đơn và bị đơn không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết 
tranh chấp. 

Nguyên đơn – bà Trang Thị Xuân T trình bày chỉ kháng cáo một phần 
Bản án lao động sơ thẩm số 107/2017/LĐ-ST ngày 20 tháng 9 năm 2017 của 
Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà yêu cầu Tòa án cấp phúc 
thẩm xem xét lại vụ án, buộc bị đơn bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật đối với bà theo mức lương 12.000.000 đồng/tháng. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Trang Thị Xuân T – Luật 
sư Nguyễn Sơn L đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà 
T sửa bản án sơ thẩm, áp dụng mức lương và phụ cấp 12.000.000 đồng/tháng để 
làm căn cứ tính bồi thường do Công ty Cổ phần E đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật đối với bà T. Về thời gian thử việc chuyển thành 
hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng. Bà T chỉ yêu cầu cầu tính lương 
những ngày bà T không được làm việc đến ngày 20/9/2017. 

Bị đơn - Công ty Cổ phần E không kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu 
Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Kiểm sát viên - đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
phát biểu ý kiến về việc tuân thủ pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai 
đoạn phúc thẩm: 
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Từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử cũng như tại phiên tòa phúc thẩm, 
Thẩm phán chủ tọa tuân thủ đúng các quy định tại Điều 48, 270, 258, 286, 292 
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thụ lý vụ án đúng thẩm quyền và thông báo 
thụ lý phúc thẩm, ra quyết định đưa vụ án ra xét xử còn trong thời hạn chuẩn bị 
xét xử, trình tự thủ tục hoãn phiên tòa và chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát 
nghiên cứu. 

 Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đúng thành phần và phạm vi xét xử phúc 
thẩm theo quy định tại Điều 64, 293. Trình tự thủ tục xét hỏi đúng quy định Bộ 
luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Những người tham gia tố tụng chấp hành đúng quy định tại các Điều 70, 
71, 72, 73 234 và thực hiện ủy quyền tham gia tố tụng phù hợp Điều 85, 86 Bộ 
Luật tố tụng dân sự năm 2015.   

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu kháng 
cáo của bà Trang Thị Xuân T, sửa Bản án lao động số 107/2017/LĐ – ST ngày 
20/9/2017 của Tòa án nhân dân quận B theo hướng chấp nhận mức lương làm 
căn cứ để bồi thường là 12.000.000 đồng/tháng, xác định hợp đồng lao động có 
thời hạn 12 tháng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 
tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử 
nhận định: 

Căn cứ thư mời nhận việc ngày 07/9/2016, xác lập giữa Công ty TNHH 
sản xuất thương mại xuất nhập khẩu E (nay là Công ty Cổ phần E) với bà Trang 
Thị Xuân T, nội dung thể hiện: bà Trang Thị Xuân T đến thử việc tại Công ty 
Cổ phần E (Công ty) từ ngày 07/9/2016; Thời gian thử việc từ 01 – 02 tháng, 
Công việc chính theo bảng mô tả công việc đính kèm, mức lương cơ bản 
3.762.000 đồng, lương trách nhiệm 8.238.000 đồng. Tổng lương 12.000.000 
đồng; lương thử việc 85% lương cơ bản. 

Cùng ngày 07/9/2016, Tổng giám đốc Công ty Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu E ban hành Quyết định 047 – 2016/QĐBN – EZ, bổ 
nhiệm bà Trang Thị Xuân T giữ chức vụ Admin Supervisor.  

Theo bà T khai, thời hạn bà thử việc là một tháng. Kết thúc thời hạn thử 
việc, Công ty không có văn bản thông báo cho bà T biết kết quả công việc làm 
thử đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu và Công ty không giao kết hợp đồng lao 
động với bà. Sau khi hết thời hạn thử việc, bà vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty. 
Ngày 10/01/2017, Công ty ra thông báo cho cán bộ công nhân viên nghỉ tết 
nguyên đáng năm 2017 từ ngày 25/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017. Tuy 
nhiên, đến ngày 24/01/2017, Công ty buộc bà phải bàn giao công việc mới cho 
bà nhận lương tháng 01/2017. Ngày 31/01/2017, Công ty ban hành Quyết định 
002 – 2017/QĐBN – EZ cho bà thôi việc kể từ ngày 31/01/2017. Bà cho rằng 
Công ty Cổ phần E ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 
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pháp luật, bà khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty phải nhận bà trở lại làm 
việc theo hợp đồng lao động; Bồi thường cho bà ít nhất hai tháng lương số tiền 
24.000.000 đồng; Bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày số tiền 
18.000.000 đồng; Trả lương cho những ngày bà không được làm việc tính đến 
ngày 20/9/2017 theo mức lương 12.000.000 đồng/tháng; Trả tiền thưởng tháng 
13 tương ứng với thời gian bà làm việc tại Công ty (03 tháng) số tiền 3.000.000 
đồng; Truy nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời 
gian bà làm việc chính thức tại Công ty (09 tháng) theo mức lương 12.000.000 
đồng; 

Bị đơn – Công ty Cổ phần E không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện nêu 
trên của bà T. Công ty cho rằng hết thời hạn thử việc, Công ty có họp đánh giá 
bằng lời nói rằng bà T không đủ năng lực nên Công ty không ký hợp đồng lao 
động với bà. Tuy nhiên, theo đề nghị của bà T, Công ty chỉ thỏa thuận bằng lời 
nói với bà T về hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng nên Công ty cũng không có 
nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà T 
cũng như các phúc lợi khác của Công ty. Do hết thời hạn hợp đồng thời vụ, 
Công ty ra quyết định cho bà T thôi việc, Công ty không đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trái pháp luật đối với bà T. 

[1] Xét yêu cầu của bà T cho rằng công ty đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật đối với bà: 

Công ty khai kết thúc thời hạn thử việc theo thỏa thuận, Công ty có họp 
đánh giá năng lực làm việc của bà T không đạt nên không tiến hành ký hợp đồng 
lao động với bà T theo quy định tại Điều 29 Bộ luật lao động năm 2012 nhưng 
Công ty không chứng minh được lời khai này. Thực tế, kết thúc thời hạn thử 
việc, bà T vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty, Từ đó có cơ sở xác định hợp đồng 
thử việc của bà T chuyển thành hợp đồng lao động xác định thời hạn. Tuy nhiên, 
tại phiên toàn hôm nay, bà T trình bày thời hạn thử việc của là một tháng. Sau 
đó, bà T tiếp tục làm việc tại Công ty hơn 03 tháng. Thực tế, từ thời gian thử 
việc và thời gian làm việc của bà T, đối chiếu điểm b khoản 1 Điều 22 Bộ luật 
lao động năm 2012 quy định về loại hợp đồng lao động, căn cứ điểm 2 khoản 2 
Điều 11 Nội quy Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu E (nay là 
Công ty Cổ phần E), có cơ sở xác định hợp đồng thử việc của bà T chuyển thành 
hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng tính từ ngày 08/10/2016 đến 
08/10/2017. Bà T và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà cho rằng 
hợp đồng thử việc của bà chuyển thành hợp đồng lao động xác định thời 24 
tháng không có cơ sở chấp nhận.  

Ngày 31/01/2017, Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại 
xuất nhập khẩu E căn cứ năng lực trách nhiệm của bà T ban hành Quyết định 
002 – 2017/QĐBN – EZ cho bà Trang Thị Xuân T giữ chức vụ Admin 
Supervisor thôi việc kể từ ngày 31/01/2017. Như vậy, Công ty cho bà T thôi 
việc là do đánh giá năng lực trách nhiệm của bà, không phải chấm dứt hợp đồng 
thời vụ do hết hời hạn hợp đồng như Công ty trình bày.  
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Xét thấy, việc Công ty Cổ phần E không cung cấp được tài liệu, chứng cứ 
chứng minh bà T không hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng lao động, Công ty 
ban hành quyết định cho bà T thôi việc không đúng quy định tại khoản 1 Điều 
38 Bộ luật lao động năm 2012 là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 
pháp luật. Trước khi ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty cũng 
không thông báo cho bà T biết trước là vi phạm thời hạn báo trước theo quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012. Từ nhận định trên 
có cơ sở xác định Công ty Cổ phần E đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
trái pháp luật đối với bà Trang Thị Xuân T. 

 [2] Bà T khởi kiện yêu cầu Công ty bồi thường do đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Điều 42 Bộ luật lao 
động năm 2012 là có cơ sở chấp nhận. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần 
yêu cầu khởi kiện của bà T về việc buộc Công ty trả cho bà T tiền lương những 
ngày bà không được làm việc, bồi thường 02 tháng tiền lương, bồi thường tiền 
lương do vi phạm thời hạn báo trước 30 ngày, buộc hai bên nộp bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định là có căn cứ. Tuy nhiên, 
Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng mức lương 3.726.000 đồng để làm căn cứ tính bồi 
thường là không đúng thỏa thuận của hai bên về tiền lương theo thư mời nhận 
việc ngày 07/9/2016 và tiền lương bà T thực nhận theo hợp đồng lao động, trái 
quy định tại Điều 90 Bộ luật lao động năm 2012, Điều 21 Nghị định số 
05/2015/NĐ – CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động, làm ảnh hưởng đến quyền 
và lợi ích hợp pháp của bà T nên bà kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. 

 Tại phiên tòa hôm nay, bà T xác định chỉ kháng cáo một phần bản án sơ 
thẩm về mức lương làm căn cứ tính bồi thường, và đóng bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bà T yêu cầu áp dụng mức lương hợp đồng lao 
động 12.000.000 đồng/tháng để làm căn cứ buộc Công ty bồi thường do đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đối với bà là có cơ sở chấp 
nhận, Hội đồng xét xử xét chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà T, sửa lại phần 
Quyết định này của bản án sơ thẩm, áp dụng mức lương 12.000.000 đồng/tháng 
để làm căn cứ buộc Công ty thực hiện nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật đối với bà T theo quy định tại Điều 42 Bộ luật lao 
động năm 2012. Theo yêu cầu của bà T, cụ thể được tính như sau: 

2.1. Trả tiền lương những ngày bà T không được làm việc:  

Bà T và Công ty đều xác nhận Công ty đã trả lương cho bà T đến hết 
tháng 01/2017. Bà T chỉ yêu cầu Công ty trả lương những ngày bà không được 
làm việc tính từ ngày 01/02/2017 đến ngày 20/9/2017 là 07 tháng 20 ngày, bà 
không yêu cầu tính hết thời hạn hợp đồng, cho rằng như vậy là bù đắp đủ thiệt 
hại của bà. 

 Xét thấy, thời gian làm việc của bà T 26 ngày/1tháng. Tiền lương được 
tính 
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[12.000.000 đồng x 7 tháng + (12.000.000 đồng : 26 ngày) x 20 ngày] = 
93.230.769 đồng (Chín mươi ba triệu hai trăm ba mươi nghìn bảy trăm sáu mươi 
chín đồng). 

2.2. Cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương 

12.000.000 đồng x 2 tháng = 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng). 

2.3. Bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước 30 ngày  

[(12.000.000đồng : 26 ngày) x 30 ngày] = 13.846.153 đồng (Mười ba 
triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm năm mươi ba đồng). 

Tổng số tiền Công ty phải bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động trái pháp luật đối với bà T là: 

93.230.769 đồng + 24.000.000 đồng + 13.846.153 đồng = 131.076.922 
đồng (Một trăm ba mươi mốt triệu không trăm bảy mươi sáu nghìn chín trăm hai 
mươi hai đồng). 

2.4.Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

Buộc Công ty Cổ phần E và bà Trang Thị Xuân T phải đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Trang Thị Xuân T trong thời gian bà 
T không được làm việc từ ngày 08/10/2016 đến ngày 20/9/2017 theo mức lương 
12.000.000 đồng/tháng, tỉ lệ đóng bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, 
Luật bảo hiểm y tế, Luật bảo hiểm thất nghiệp. 

2.5. Như đã phân tích trên, có cơ sở xác định hợp đồng thử việc của bà T 
chuyển thành hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng tính từ ngày 
08/10/2016 đến 08/10/2017. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, hợp đồng lao động 
còn thời hạn, Tòa án cấp sơ thẩm buộc Công ty nhận bà T trở lại làm việc là 
đúng quy định. Tuy nhiên, đến nay hợp đồng lao động đã hết hạn nên chấm dứt 
theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012. Hội đồng xét xử 
xét sửa lại phần quyết định này của bản án sơ thẩm, không buộc Công ty nhận 
bà T trở lại làm việc, xác định hợp đồng lao động xác lập giữa bà T và Công ty 
chấm dứt do đã hết hạn hợp đồng. 

Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo 
của nguyên đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng áp dụng mức lương 
hợp đồng lao động 12.000.000 đồng/tháng để làm căn cứ buộc Công ty bồi 
thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đối với bà T 
và xác định hợp đồng lao động xác lập giữa bà T với Công ty chấm dứt do đã 
hết hạn hợp đồng là có căn cứ. 

[3] Đối với những phần quyết định khác của bản án sơ thẩm, các đương 
sự không kháng cáo, Viện Kiểm sát không kháng nghị đã phát sinh hiệu lực 
pháp luật. 

[4] Về án phí:  

138 



 
10 

- Do Tòa án cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm, xác định lại 
nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự 
năm 2015 như sau: 

Bị đơn Công ty Cổ phần E phải nộp án phí lao động sơ thẩm theo quy 
định pháp luật, được tính trên số tiền Công ty phải trả cho bà bà Trang Thị Xuân 
T. 

131.076.922 đồng x 3% = 3.932.307 đồng (Ba triệu chín trăm ba mươi hai 
nghìn ba trăm lẻ bảy đồng). 

- Án phí lao động phúc thẩm: Bà Trang Thị Xuân T thuộc trường hợp 
được miễn nộp.    

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32, Điều 147, 148, 293, khoản 2 Điều 308, 
Điều 309 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: 

Điều 36, 38, Điều 41, Điều 42 của Bộ luật lao động năm 2012; 

Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án.  

Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 
định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, và sử dụng án phí và lệ phí 
Tòa án. 

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn – bà Trang Thị 
Xuân T, sửa một phần bản án sơ thẩm. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn bà Trang Thị Xuân T: 

1.1. Hủy Quyết định 002 – 2017/QĐBN – EZ ngày 31/01/2017 của Tổng 
giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu EZ Cosmetic Việt 
Nam cho bà Trang Thị Xuân T giữ chức vụ Admin Supervisor thôi việc kể từ 
ngày 31/01/2017. 

1.2. Buộc Công ty Cổ phần E thanh toán cho bà Trang Thị Xuân T tiền 
lương của những ngày không được làm việc là 93.230.769 đồng (Chín mươi ba 
triệu hai trăm ba mươi nghìn bảy trăm sáu mươi chín đồng), bồi thường 02 tháng 
tiền lương 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng), bồi thường tiền lương do 
vi phạm thời hạn báo trước 30 ngày là 13.846.153 đồng (Mười ba triệu tám trăm 
bốn mươi sáu nghìn một trăm năm mươi ba đồng). Tổng cộng 131.076.922 đồng 
(Một trăm ba mươi mốt triệu không trăm bảy mươi sáu nghìn chín trăm hai 
mươi hai đồng). Thanh toán khi bản án có hiệu lực pháp luật. 
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Kể từ ngày bà Trang Thị Xuân T có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty 
Cổ phần E chưa thi hành khoản tiền nêu trên thì hàng tháng Công ty Cổ phần E 
phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, 
Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chưa 
thi hành án. 

1.3. Buộc Công ty Cổ phần E có nghĩa vụ cùng bà Trang Thị Xuân T phải 
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Trang Thị Xuân T 
trong thời gian bà T không được làm việc từ ngày 08/10/2016 đến ngày 20/9/2017 
theo mức lương 12.000.000 đồng/tháng, tỉ lệ đóng bảo hiểm theo quy định của Luật 
bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Luật bảo hiểm thất nghiệp. 

1.4. Xác định hợp đồng lao động xác lập giữa bà Trang Thị Xuân T với 
Công ty Cổ phần E chấm dứt từ ngày 08/10/2017do đã hết hạn hợp đồng. 

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu của bà Trang Thị Xuân T về việc 
buộc Công ty Cổ phần E bồi thường vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày và trả 
tiền thưởng tháng 13 tương ứng với thời gian làm việc tại Công ty (03 tháng) số 
tiền 3.000.000 đồng. 

3. Về án phí:  

3.1. Án phí lao động sơ thẩm 3.932.307 đồng (Ba triệu chín trăm ba 
mươi hai nghìn ba trăm lẻ bảy đồng), Công ty Cổ phần E phải nộp. 

3.2. Án phí lao động phúc thẩm, bà Trang Thị Xuân T thuộc trường hợp 
được miễn nộp. Hoàn trả cho bà Trang Thị Xuân T số tiền tạm ứng án phí 
phúc thẩm đã nộp 300.000 đồng, theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 
AA/2017/0001063 ngày 02/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận B.   

 4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 
Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 
thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều  6,7, 7a, 7b 
và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 
định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao;                       
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM; 
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM; 
- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM;  
- Cục Thi hành án dân sự TP.HCM;                       
- Tòa án nhân dân quận B; 
- Chi cục Thi hành án dân sự quận B; 
- Các đương sự (để thi hành);          
- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 
 
 
 

Nguyễn Thị Thanh Mai 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Đ- TỈNH LÂM ĐỒNG 

BẢN ÁN 06/2017/LĐ-ST NGÀY 08/09/2017 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG 

THIỆT HẠI DO ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI 

PHÁP LUẬT 

Ngày 08  tháng 9  năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố Đ, xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án Lao động thụ lý số: 07/2017/TLST-LĐ ngày 20 tháng 6 năm 2017 về việc 

“Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2017/QĐXXST-LĐ ngày 18/8/2017 giữa 

các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ A 

Trụ sở:  đường Đ T T, Phường C, Thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông C C Y - Tổng giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ 

A. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Bùi Thị N, sinh năm 1959 - Giám đốc nhân sự (Văn bản 

ủy quyền ngày 4/5/2017). Có mặt 

2. Bị đơn: Bà Phạm Phương A1, sinh năm 1995 

Trú tại:  P T, phường M, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo nội dung đơn khởi kiện của nguyên đơn và bản tự khai của người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn trình bày thì: 

Ngày 06/4/2016 bà A1 ký cam kết số 2016/04/03/APD từ ngày 06/4/2016 đến ngày 

06/6/2016 với Công ty TNHH Đ A. 

Ngày 07/6/2016, bà A1 ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ 07/6/2016 đến 

07/6/2018. 

Vào ngày 11/3/2017, bà A1 đã tự ý bỏ việc không có lý do. Bà A1 chấm dứt hợp đồng Lao 

động trái pháp luật. 

Ngày 24/3/2017, Công ty gửi giấy mời lần thứ nhất về việc mời bà A1 đến giải quyết hợp 

đồng lao động, bà A1 đã không đến. 
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Ngày 05/4/2017, Công ty gửi giấy mời lần thứ 2, bà A1 đã không đến 

Ngày 17/4/2017 gửi giấy mời lần thứ 3, bà A1 đã không đến. 

Vậy Công ty chúng tôi yêu cầu Tòa án buộc bà Phương A1 phải bồi thường cho Công ty 

chúng tôi như sau: 

Thời hạn báo trước: 3.553.000/26x 30 = 4.099.615.đ; Bồi thường hợp đồng ½ tháng lương 

= 1.776.500đ; Bồi thường theo cam kết: 3.100.000đ 

Tổng cộng: 8.976.115.đ 

Tuy nhiên vào ngày 6/5/2017, do nhầm lẫn nên phòng kế toán đã chuyển trả tiền lương vào 

tài khoản của bà A1 tại Ngân hàng Viêtconbank – Chi nhánh Đ – Lâm Đồng số tiền 

1.246.970đ. Do đó, bà A1 vẫn còn phải trả cho Công ty là 8.976.115.đ 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện buộc bà Phạm Phương A1 phải có trách nhiệm bồi thường cho Công ty TNHH Đ 

A do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số tiền 8.976.115.đ 

Bị đơn bà Phương A1 không đến Tòa để làm bản tự khai, tham gia hòa giả, tham gia xét xử 

dù đã triệu tập hợp lệ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật 

tố tụng trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và của 

người tham gia tố tụng. 

Đề xuất: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn  yêu cầu bồi thường do bà 

Phương A1 vi phạm thời gian báo trước và ½ tháng lương căn bản. Bác các yêu cầu còn lại 

của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả trA1 tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về quan hệ pháp luật  tranh chấp: Xuất phát từ việc cho rằng bà Phạm Phương A1 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 05175 được ký kết giữa bà Phạm Phương A1 

và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ A (Sau đây viết tắt là Công ty TNHH Đ A) là trái pháp 

luật, Công ty TNHH Đ A khởi kiện yêu cầu bà A1  phải bồi thường thiệt hại, nên có đủ cơ 

sở xác định đây là “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động trái pháp luật” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 và khoản 1 Điều 35 của 
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Bộ luật tố tụng dân sự; vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố 

Đ. 

[2]. Về điều kiện khởi kiện: Người khởi kiện đã thực hiện đúng thủ tục khởi kiện theo 

đúng quy định của pháp luật. 

[3]. Về nội dung tranh chấp: Vào ngày 7/6/2016 giữa Công ty TNHH Đ A và bà Phạm 

Phương A1 có ký kết Hợp đồng lao động số số 05175 xác định thời hạn 24 tháng, tính từ 

ngày 7/6/2016 đến 7/6/2018  với công việc thống kê vắt sổ + inking.  Ngày 13/12/2016 hai 

bên có ký phụ lục hợp đồng lao động  số 05175. Tuy nhiên, từ ngày 11/3/2017, bà A1 đã tự 

ý bỏ việc không có lý do nên Công ty TNHH Đ A đã khởi kiện yêu cầu bà A1 phải bồi 

thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

[4]. Xét yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Đ A đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại do 

bà A1 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và vi phạm thời hạn báo 

trước là có cơ sỡ, bởi lẽ bà A1 vào làm việc cho công ty, hai bên có ký kết hợp đồng lao 

động đúng pháp luật.   Khi nghỉ việc bà A1 không thực hiện việc báo trước là vi phạm vào 

 Điều 37 Bộ luật Lao Động.  Do bà A1 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật nên buộc là A1 phải bồi thường cho công ty ½ tháng lương là 1.776.500đ và bồi thường 

do vi phạm thời hạn báo trước là 4.099.615.đ (theo hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng 

lao động) là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Bộ Luật Lao Động. 

[5]. Đối với yêu cầu buộc bà A1 phải bồi thường theo cam kết là bồi thường chi phí hướng 

dẫn công việc với số tiền 3.100.000đ  thì thấy, theo bảng cam kết số 2016/04/03ADP được 

ký kết giữa bà A1 và Công ty TNHH Đ A vào ngày 6/4/2016 công việc hướng dẫn là kiểm 

hàng ráp thời gian được hướng dẫn tối đa là 01 đến 02 tháng tùy theo đặc tính công việc, từ 

ngày 6/4/2016 đến ngày 6/6/2016 Tại Điều 2 của bảng cam kết thì “Bên B sau thời gian 

được hướng dẫn và ký hợp đồng lao động phải làm việc cho bên A ít nhất là 12 tháng, nếu 

nghỉ việc trước thời hạn thì phải bồi thường chi phí hướng dẫn công việc là 01 tháng lương 

căn bản”. Tuy nhiên, đến ngày 7/6/2016 Công ty TNHH Đ A và bà A1 ký hợp đồng lao 

động số 05175 và tại Điều 3 của Hợp đồng có nêu “Bãi bỏ những hợp đồng còn hiệu lực 

trước đây” và tại khoản 2 Điều 3 của Hợp đồng thể hiện “Khi nghỉ việc, người lao động nếu 

được công ty đào tạo phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ”, tuy 

nhiên bà A1 không được Công ty đào tạo nghề theo quy định của Chính phủ. Hơn nữa, 

Công ty TNHH Đ A tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, nguyên đơn 

không xuất trình được các chứng từ hợp lệ chứng minh quyền được phép tổ chức hoạt động 

đào tạo hợp pháp, quy trình đào tạo, các chi phí đào tạo cũng như các tài liệu của khóa đào 

tạo để chứng minh khả năng cung cấp kỹ năng nghề cho người lao động trong thời gian đào 

tạo. Do vậy, Công ty TNHH Đ A yêu cầu bà A1 phải bồi thường số tiền 3.100.000đ chi phí 

hướng dẫn công việc là không có căn cứ chấp nhận. 
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[6 ]. Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chỉ được chấp nhận một phần nên 

nguyên đơn phải chịu án phí Lao động sơ thẩm đối với yêu cầu không được chấp nhận; Bị 

đơn phải chịu phí Lao động sơ thẩm đối với yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 

năm 2015. 

- Căn cứ vào các Điều 36, 37 ,43,61, 62 Bộ luật Lao Động năm 2012. 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án; 

Xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Đ A về  việc “ Yêu cầu bồi 

thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật” đối với bà 

Phạm Phương A1. 

Buộc bà Phạm Phương A1  có trách nhiệm bồi thường cho Công ty TNHH Đ A số tiền ½ 

tháng lương là 1.776.500đ  và bồi thường do vi phạm thời gian báo trước là 4.099.615đ. 

Tổng cộng là 5.876.115đ 

Bác yêu cầu của Công ty TNHH Đ A về việc yêu cầu bà  Phạm Phương A1 bồi thường tiền 

học việc theo cam kết là 3.100.000đ. 

“Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền 

hàng tháng  bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015”. 

2. Về án phí: Buộc bà Phạm Phương A1 phải chịu 300.000đ án phí Lao động sơ thẩm. 

Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ A phải chịu 300.000đồng án phí Lao động sơ thẩm 

nhưng được trừ toàn bộ vào số tiền 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu số 

AA/2016/0001442 ngày 20/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ. 

Nguyên đơn có quyền làm đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử 

theo trình tự phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn bà Phạm 
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Phương A1 có quyền làm đơn kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc 

được tống đạt, niêm yết hợp lệ. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

các quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. /. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

BẢN ÁN 808/2017/LĐ-PT NGÀY 07/09/2017 VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

LAO ĐỘNG 

Ngày 07 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án thụ lý số 29/LĐPT ngày 18/05/2017 về việc “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động”. 

Do bản án lao động sơ thẩm số 554/2017/LĐ -ST ngày 11/4/2017 của Tòa án nhân dân Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1987/QĐ-PT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữa các đương sự: 

1.Nguyên đơn: Ông A 

Địa chỉ: đường D, phường E, Quận F , Tp. Hồ Chí Minh Đại diện theo ủy quyền: Bà C, sinh năm 

1991(có mặt) (Theo giấy ủy quyền ngày 08 tháng 11 năm 2016). 

Địa chỉ: đường G, Phường H, quận I, Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Bị đơn: Công ty B 

Địa chỉ: đường J, phường K, Quận L, Thành phố Hồ Chí Minh Đại diện theo ủy quyền: Ông M, 

sinh năm 1964( có mặt) (Theo giấy ủy quyền ngày 01 tháng 8 năm 2017) 

Địa chỉ: đường N, Phường O, Quận P, Tp. Hồ Chí Minh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Q - Văn phòng luật sư thuộc Đoàn luật 

sư tỉnh Khánh Hòa. (có mặt) 

Do có kháng cáo của bị đơn Công ty B 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

- Nguyên đơn: Ông A ủy quyền cho bà C trình bày: 

Ông A vào làm việc cho Công ty B  từ ngày 01/3/2014, ký hợp đồng lao động số 02-TD ngày 

01/3/2014 – hợp đồng không xác định thời hạn, chức danh chuyên môn quản lý, lương thỏa thuận 

15.000.000 đồng, địa điểm làm việc là MM18 đường Q, Phường R, Quận S, TP HCM. 

Ông A làm đến ngày 25/3/2015, ông A nhận quyết định số 01/2015/QĐTV- TD ngày 20/3/2015 về 

việc thôi việc nhân viên, chính thức cho ông A thôi việc kể từ ngày 01/4/2015, công ty chỉ báo 

trước 06 ngày. Công ty không nói rõ lý do cho ông A nghỉ việc, mặc dù trong thời gian làm việc 

ông A không bị sai phạm gì. 
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Khi ông A nghỉ việc, công ty đã giải quyết chế độ: 

-          Ông A đã nhận lương đến thời điểm 01/4/2015, Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền lương cho 

ông A. 

-          Công ty đã chuyển cho ông A 15.000.000 đồng, ông A đã nhận nhưng không biết lý do. 

Quá trình làm việc Công ty đã không đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất 

nghiệp từ 01/3/2014 đến thời điểm nghỉ việc. 

Nay, ông A xác định công ty cho ông A nghỉ việc là trái pháp luật nên ông A yêu cầu: 

- Nhận lại làm việc, nếu trong trường hợp Công ty không đồng ý nhận ôngA lại làm việc thì Công 

ty phải bồi thường 02 tháng lương x 15.000.000 đồng =30.000.000 đồng; 

- Trả tiền lương cho những ngày không làm việc từ 01/4/2015 đến ngày11/4/2017 là: 15.000.000 

đồng x 24 tháng 10 ngày = 365.000.000 đồng; 

- Bồi thường 02 tháng tiền lương 15.000.000 đồng x 2 = 30.000.000 đồng; 

- Công ty đóng BHXH, BHYT và BHTN từ ngày 01/3/2014 đến ngày 11/4/2017; 

- Bồi thường khoản tiền tương ứng với tiền lương vi phạm thời gian báo trước 39 ngày là 

19.500.000 đồng. 

Số tiền cụ thể nguyên đơn tính đến ngày 11/4/2017 là 444.500.000 đồng. Ông A đồng ý trừ số tiền 

đã nhận là 15.000.000 đồng. Vậy, công ty bồi thường cho ông A là 429.500.000 đồng. 

- Bị đơn - Công ty B có ông T đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Bà U – đại diện theo pháp luật của Công ty xác định không có ký hợp đồng lao động số 02-TD 

ngày 01/3/2014, Công ty chỉ ký thư mời làm việc ngày 01/3/2014, với nội dung là tuyển dụng ông 

A bắt đầu làm việc từ 03/3/2014, với thời gian thử việc là 02 tháng từ 03/3/2014 đến 29/4/2014. Từ 

29/4/2014 đến nay chưa ký hợp đồng chính thức. Lương chuyển khoản của ông A hàng tháng là 

15.000.000 đồng. 

Công ty xác định đối với hợp đồng lao động do nguyên đơn cung cấp: Bà Bà U – Giám đốc công ty 

xác nhận chữ ký của bà U, con dấu là của Công ty. Tuy nhiên giữa bà U và ông A đã không có thỏa 

thuận ký hợp đồng lao động này. Do công việc bà U thường xuyên vắng mặt ở công ty nên có ký 

sẵn và đóng dấu trên tờ giấy trắng không có nội dung giao cho cô V lưu trữ để điền thông tin gửi 

cho cơ quan trong hoạt động kinh doanh của công ty, không có chỉ đạo bà V in hợp đồng lao động 

vào tờ giấy ký khống. Công ty đề nghị giám định thời điểm ký kết hợp đồng và với nội dung được 

in trên văn bản có cùng thời điểm hay không. 

Công ty xác nhận ông A làm việc từ 03/3/2014 đến 31/3/2015 ông A chính thức nghỉ việc. 
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Công ty đã trả đầy đủ tiền lương đến 31/3/2015 và có chuyển 15.000.000 đồng tiền giải quyết chế 

độ thôi việc. 

Quá trình làm việc từ 03/3/2014 đến 31/3/2015 công ty không đóng BHXH, BHYT và BHTN cho 

ông A. 

Ngày 20/3/2015, công ty có quyết định 01/2015/QĐTV-TD cho ông A nghỉ việc vì ông A không 

hoàn thành công việc được giao. Công ty có giao quyết định cho ông A nhưng không nhớ chính 

xác ngày nào. 

Công ty không đồng ý với yêu cầu của ông A. Công ty không đồng ý nhận ông A trở lại làm việc, 

đồng ý bồi thường cho ông A 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng 

lao động là 30.000.000 đồng trong trường hợp hội đồng xét xử tuyên công ty đã đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

* Tại bản án lao động sơ thẩm  số 554/2017/LĐ -ST ngày 11/4/2017 củaTòa án nhân dân Quận 1 , 

xử: 

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn – ông A. 

- Công ty B đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đối với ông A. 

- Buộc Công ty B bồi thường cho ông A các khoản tiền sau: 

- Công ty B bồi thường cho ông A tiền lương cho những ngày không được làm việc từ 01/4/2015 

đến ngày 11/4/2017 là: 24 tháng 10 ngày x 15.000.000 đồng = 365.000.000 đồng và  cộng với ít 

nhất   02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động là 02 tháng x 15.000.000 đồng = 30.000.000 

đồng. 

- Bồi thường thêm cho ông A là 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động  để  chấm  dứt  hợp 

 đồng  lao  động  là  02  tháng  x  15.000.000  đồng  = 30.000.000 đồng. 

- Bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước là 39 ngày x (15.000.000 đồng/30 ngày) = 19.500.000 

đồng. 

- Tổng cộng các khoản tiền Công ty B bồi thường là 444.500.000 đồng. Ông A đồng ý trừ số tiền 

đã nhận là 15.000.000 đồng, vậy số tiền bồi thường là 429.500.000 đồng (444.500.000 đồng – 

15.000.000 đồng). 

- Ông A và Công ty B cùng có trách nhiệm liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền để đóng 

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp từ 01/3/2014 đến 11/4/2017 theo quy định 

pháp luật. 

Kể từ ngày ông A có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty B chưa thi hành xong số tiền phải thi 

hành thì hàng tháng Công ty B còn phải trả cho ông A tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo 

mức lãi suất thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá 20%/năm; nếu không thỏa thuận 
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được thì tính theo mức lãi suất 10%/năm tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chưa thi 

hành án. 

2. Án phí lao động sơ thẩm là 12.590.000 đồng Công ty B chịu. [Ngày 25/4/2017 bị đơn Công ty B 

nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Công ty B ủy quyền cho ông M đại diện và Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  Công ty 

trình bày: Không đồng ý với các yêu cầu của nguyên đơn. Phía công ty chỉ đồng ý hỗ trợ cho ông A 

02 tháng lương. 

- Ông A ủy quyền cho bà C trình bày: Bản án sơ thẩm xử ông A không kháng cáo đề nghị xử y án 

sơ thẩm. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày quan điểm: 

Về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng. Các 

đương sự thực hiện quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật. 

Về nội dung: Quyết định số 01/2015/QĐTV – TD ngày 20/03/2015 Công B không nêu rõ lý do cho 

ông A thôi việc. Tại phiên tòa, Công ty cho rằng căn cứ cho ông A thôi việc là do ông A không 

hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên, Công ty không cung cấp được chứng cứ chứng minh 

ông A không hoàn thành công việc. Do vậy, việc Công ty cho ông A thôi việc không thuộc trường 

hợp người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại 

Khoản 1 Điều 38 Bộ Luật lao động năm 2012. Do đó, Công ty cho ông A thôi việc là đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

Đề nghị Hội đồng xét xử, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty B. Căn cứ vào khoản 1 

Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Công ty B cho rằng công ty không có ký hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn với ông A mà chỉ có thư mời làm việc vào ngày 01/3/2014. Theo nội dung 

thư mời làm việc, thời gian thử việc của ông A 02 tháng từ ngày 03/3/2014 đến 29/4/2014, hết thời 

gian này ông A vẫn tiếp tục làm việc đến ngày 20/3/2015 Công ty ra quyết định cho ông A thôi 

việc. Đại diện nguyên đơn xác nhận thư mời làm việc vào ngày 01/3/2014 và hợp đồng lao động 

ngày 01/3/2014 ông A ký cùng một lúc nhưng ông A làm việc thực hiện theo hợp đồng lao động . 

Xét; Hợp đồng lao động ngày 01/3/2014 do nguyên đơn cung cấp. Thời hạn của hợp đồng là không 

xác định thời hạn. Tuy nhiên, công ty không xác nhận là có hợp đồng này, chỉ xác có thư mời làm 

việc vào ngày 01/3/2014. Mặc khác công ty thừa nhận HĐLĐ ngày 01/3/2014 có chữ ký và con 

dấu của bà U – đại diện theo pháp luật và con dấu là của công ty nhưng cho rằng là bà U ký sẵn để 

khi bà đi vắng thì bà V là nhân viên sử dụng vào việc kinh doanh của công ty, bà U không có chỉ 

đạo và thỏa thuận ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn này. Xét thấy; Việc bà U ký và 

149 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/bo-luat-lao-dong-2012-142187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx


5 

 

đóng dấu sẵn trên tờ giấy chưa có nội dung là việc nội bộ của công ty, là lỗi trong việc quản lý, 

điều hành công ty. Công ty là người sử dụng lao động, là người lập hợp đồng lao động, ngoài hợp 

đồng lao động ký ngày 01/3/2014 thì công ty cũng không có ký bất kỳ hợp đồng lao động nào khác 

với ông A, do vậy hợp đồng lao động 01/03/2014 là được xem xét làm căn cứ để tính những quyền 

lợi cho ông A, thời gian làm việc của ông A là 01/3/2014, là loại hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn. 

Xét; Quyết định số 01/2015/QĐTV-TD ngày 20/03/2015 không nêu lý do cho ông A thôi việc. Tại 

phiên tòa công ty cho rằng căn cứ cho ông A thôi việc là do ông A không hoàn thành công việc 

được giao. Tuy nhiên công ty không cung cấp được chứng cứ chứng minh ông A không hoàn thành 

công việc. Như vậy, việc công ty cho ông A thôi việc không thuộc trường hợp người sử dụng lao 

động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ Luật 

lao động năm 2012. Do đó, Tòa án cấp  sơ thẩm xác định Công ty cho ông A thôi việc là trái với 

quy định pháp luật và căn cứ tại Điều 42 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nghĩa vụ của 

người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật “ Phải nhận người 

lao động trở lại làm việc theo hợp đồng đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất hai tháng lương 

theo hợp đồng lao động…. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao 

động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và 

trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi 

thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp 

đồng lao động.” Tuy nhiên tại phiên tòa Công ty B không đồng ý nhận ông A trở lại làm việc, ông 

A đồng ý không trở lại làm việc và đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 11/4/2017 . Do 

đó,  Tòa án cấp sơ thẩm buộc Công ty B phải bồi thường ông A gồm các khoản: 

- Tiền lương cho những ngày không được làm việc từ ngày 01/4/2015 đến ngày 11/4/2017 là: 24 

tháng 10 ngày x 15.000.000 đồng = 365.000.000 đồng ( Ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng) và  cộng 

với ít nhất  02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động là 02 tháng x 15.000.000 đồng = 

30.000.000 đồng ( Ba mươi triệu đồng). 

- Bồi thường thêm cho ông A là 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng 

lao động là 30.000.000 đồng ( Ba mươi triệu đồng). 

- Bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước là 39 ngày x (15.000.000 đồng/30 ngày) = 19.500.000 

đồng ( mười chín triệu năm trăm ngàn đồng). Tổng cộng: 444.500.000 đồng. Ông A đồng ý trừ số 

tiền đã nhận là 15.000.000 đồng, còn lại là 429.500.000đồng. Ông A và công ty B cùng có trách 

nhiệm liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền để đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và 

Bảo hiểm thất nghiệp từ 01/3/2014 đến 11/4/2017. Là có căn cứ chấp nhận. 

Ngoài ra, án sơ thẩm tuyên: Kể từ ngày ông A có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty B chưa thi 

hành xong số tiền phải thi hành thì hàng tháng Công ty B còn phải trả cho ông A tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành theo mức lãi suất thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá 20%/năm; 

nếu không thỏa thuận được thì tính theo mức lãi suất 10%/năm tại thời điểm thanh toán tương ứng 

với thời gian chưa thi hành án. Là không đúng nên điều chỉnh lại cho chính xác  theo  điểm  b, 

 khoản  2,  Điều  24  Nghị  định  số  05/2015/NĐ- CP ngày 12/01/2015. 
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Từ những nhận định trên Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty B, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh có cơ sở chấp nhận.  

          

Đối với những phần quyết định khác của án sơ thẩm, các đương sự không kháng cáo, Viện kiểm sát 

không kháng nghị đã phát sinh hiệu lực pháp luật. 

Về án phí dân sự phúc thẩm: Đương sự phải chịu theo quy định pháp luật 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng: 

- Căn cứ vào Điều 38; Điều 42 Bộ Luật lao động năm 2012; điểm b, khoản 2, Điều 24 Nghị định số 

05/2015/NĐ- CP ngày 12/01/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

nội dung của Bộ luật lao động. 

- Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 quy định về  án phí, lệ phí Tòa án; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 

- Điều 6,7,9,30 của Luật Thi hành án dân sự, Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty B. 

2.  Giữ  nguyên  bản  án  lao  động  sơ  thẩm  số  554/2017/LĐ-ST  ngày11/4/2017 của Tòa án nhân 

dân Quận 1 , Thành phố Hồ Chí Minh 

- Công ty B đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đối với ông A. 

- Buộc Công ty B bồi thường cho ông A các khoản tiền sau: 

- Tiền lương cho những ngày không được làm việc từ ngày 01/4/2015 đến ngày 11/4/2017 là: 24 

tháng 10 ngày x 15.000.000 đồng = 365.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng) và cộng 

với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động là 02 tháng x 15.000.000 đồng = 30.000.000 

đồng (Ba mươi triệu đồng). 

- Bồi thường thêm cho ông A là 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng 

lao động là 30.000.000 đồng (Bà mươi triệu đồng). 
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- Bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước là 39 ngày x (15.000.000 đồng/30 ngày) = 19.500.000 

đồng (mười chín triệu năm trăm ngàn đồng). 

Tổng cộng các khoản tiền Công ty B bồi thường là 444.500.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi bốn 

triệu năm trăm ngàn đồng). Ông A đồng ý trừ số tiền đã nhận là 15.000.000 đồng (mười lăm triệu 

đồng).Vậy số tiền còn lại Công ty B phải thanh toán cho ông A là 429.500.000đồng (Bốn trăm hai 

mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng). Thi hành khi án có hiệu lực pháp luật tại chi cục thi hành án 

có thẩm quyền. 

- Ông A và Công ty B cùng có trách nhiệm liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền để đóng 

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 01/3/2014 đến ngày 11/4/2017, 

theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, với mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 

xã hội là15.000.000đồng/tháng; chốt sổ Bảo hiểm xã hội và trả sổ Bảo hiểm xã hội cho ông A. 

Kể từ ngày ông A  có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty B chưa thanh toán đủ số tiền như đã 

nêu trên thì hàng tháng Công ty B còn phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm 

nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất 

thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi 

doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương. 

3. Án phí lao động sơ thẩm: Công ty B phải nộp án phí lao động sơ thẩm là 12.590.000 đồng (mười 

hai triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng) 

4. Án phí dân sự phúc thẩm: 

- Bị  đơn Công ty B  phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), được cấn trừ theo biên lai thu số 

0019471 ngày 26/4/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi 

hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

Bản án số: 49/2017/LĐ-ST 

Ngày: 26/7/2017 

V/v tranh chấp đơn phương chấm dứt  

hợp đồng lao động   

                

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Hương 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đặng Văn Quý – Cán bộ hưu trí 

            2. Bà Lê Phi Yến – Cán bộ Phòng Lao động Thương binh và xã hội quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu Thủy – Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Văn Dương – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 01/2017/TLST-LĐ 

ngày 09 tháng 01 năm 2017 về tranh chấp ‘‘Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động’’ 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 64/2017/QĐXXST-LĐ ngày 29 tháng 6 năm 

2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 228/2017/QĐST-LĐ ngày 21 tháng 7 năm 2017 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị Thanh V – sinh năm 1992 

Địa chỉ: 32/63 L T H, Phường A, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Huỳnh Thị Thanh T – sinh năm 1987 (Có mặt) 

Địa chỉ: 173 L T 22, Khu phố Đ T, phường L T, huyện T A, tỉnh Bình Dương. 

Theo văn bản ủy quyền ngày 12/01/2017. 

2. Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn D E K 

Trụ sở: 54/03/12 B Đ, Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ liên lạc: Số 26, Đường C18, Phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Kim Jeong G – sinh năm 1977 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Choi Jung H – sinh năm 1964 (Vắng mặt) 

Theo văn bản ủy quyền ngày 23/03/2017 (thời hạn ủy quyền từ ngày 23/3/2017 

đến ngày 23/5/2017) và giấy ủy quyền ngày 16/6/2017. 

Người phiên dịch: Bà Nguyễn Thị Diễm T – sinh năm 1991 (Vắng mặt) 

Theo văn bản cử người phiên dịch ngày 16/6/2017.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại Đơn khởi kiện ngày 23/12/2016; Đơn khởi kiện bổ sung ngày 10/3/2017 của 

Nguyên đơn và trình bày của bà Huỳnh Thị Thanh T là người đại diện theo ủy quyền của 

Nguyên đơn trong quá trình trình tham gia tố tụng thì: Tháng 5/2016 bà Huỳnh Thị 

Thanh V vào thử việc tại Công ty TNHH D E K (sau đây gọi tắt là Công ty), thời gian 

thử việc là 2 tháng, lương 85% lương chính thức (85% của 530 USD/tháng). Ngày 

28/11/2016 hai bên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm (thời hạn từ ngày 

25/9/2016 đến 25/9/2017), lương là 500 USD/tháng và 30 USD/tháng phụ cấp tiền ăn. 

Ngày 12/12/2016 bà V làm đơn xin nghỉ việc, trong đơn xin nghỉ việc bà V báo trước 

ngày nghỉ là ngày 14/01/2017. Nhưng đến ngày 14/12/2017 Công ty đã ra quyết định cho 

bà V thôi việc, khi nghỉ việc Công ty còn chưa trả lương cho bà V trong thời gian từ ngày 

26/11/2016 đến ngày 14/12/2016; Quá trình làm việc tại Công ty, Công ty đã thu 

850.000đ tiền BHXH, BHYT, BHTN của bà V nhưng không đóng cho cơ quan bảo 

hiểm. Nay bà V có những yêu cầu sau: 

1/ Buộc Công ty phải bồi thường do đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

với lý do sai sự thật với bà V là 2 tháng lương = 24.944.000đ. 

2/  Buộc Công ty trả lương cho bà V từ ngày 26/11/2016 đến ngày 14/12/2016. là 

7.391.000đ. 

3/ Buộc Công ty bồi hoàn số tiền bảo hiểm bà V đã trích nộp trong lương tương 

đương 850.000đ. 

4/ Buộc Công ty thanh toán 12.472.000đ do vi phạm thời hạn báo trước (từ ngày 

15/12/2016 đến ngày 14/01/2017). 

5/ Thanh toán 5.665.000đ tiền lương còn thiếu của 15 ngày thử việc. 

Quá trình giải quyết vụ án, Người đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn rút 03 

yêu cầu, chỉ còn giữ 02 yêu cầu:  

+ Buộc Công ty thanh toán 12.472.000đ do vi phạm thời hạn báo trước (từ ngày 

15/12/2016 đến ngày 14/01/2017). 

 + Buộc Công ty phải bồi thường do đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

với lý do sai sự thật với bà V là 2 tháng lương = 24.944.000đ. 

Người đại diện theo ủy quyền của Bị đơn – ông Choi Jung H, có bà Nguyễn Thị 

Diễm T là phiên dịch trình bày: Công ty xác nhận tháng 5/2016 bà V vào làm việc tại 

Công ty, đến tháng 9/2016 thì hai bên ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm, lương là 

500 USD/tháng và 30 USD/tháng phụ cấp tiền ăn; thời gian làm việc 1 tuần là 5,5 ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng ngày thứ 7). Ngày 12/12/2016 bà V có đơn xin nghỉ, thông 

báo sẽ nghỉ việc vào ngày 12/01/2017, ngày 14/12/2016 Công ty đã cho bà V nghỉ việc, 

trong điều lệ của Công ty quy định nhân viên nghỉ việc phải báo trước 1 tháng, nếu người 

đó còn làm việc tại Công ty mà ảnh hưởng tới Công ty và các nhân viên khác thì không 

cần phải báo trước.Với các yêu cầu của bà V, Công ty đồng ý trả 15 ngày giam lương 

trong thời gian bà V thử việc; Trả lại 800.000đ tiền BHXH, BHYT, BHTN và trả lương 

từ ngày 26/11/2016 đến ngày 14/12/2016. 
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Đối với yêu cầu Công ty trả 2 tháng lương do Công ty đã cho bà V nghỉ sai, Công 

ty không đồng ý do thời gian làm việc tại Công ty bà V đã nhiều lần cư xử không đúng 

với Ban giám đốc, Ban giám đốc đã cho nhiều cơ hội nhưng bà V không sửa chữa. 

Đối với yêu cầu trả lương từ ngày 15/12/2016 đến ngày 14/01/2017, là khoản thời 

gian vi phạm thời hạn báo trước, Công ty không đồng ý do đã làm đúng theo điều lệ 

Công ty.  

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không thành. 

Tại phiên tòa hôm nay: 

Người đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn – bà Huỳnh Thị Thanh T trình bày: 

Quá trình giải quyết vụ án, bà V có 5 yêu cầu đối với Công ty, tại phiên tòa hôm nay bà 

V chỉ còn 2 yêu cầu đó là yêu cầu Công ty trả lương từ ngày 15/12/2016 đến ngày 

14/01/2017 do vi phạm thời hạn báo trước; Trả 02 tháng lương do Lãnh đạo Công ty đã 

đưa ra bản lý do thôi việc làm ảnh hưởng đến việc xin việc vào Công ty mới của bà V sau 

này. Quá trình hỏi tại phiên tòa, bà Tâm rút yêu cầu Công ty phải trả 02 tháng lương chỉ 

còn yêu cầu Công ty trả lương từ ngày 15/12/2016 đến ngày 14/01/2017 do vi phạm thời 

hạn báo trước, mức lương theo hợp đồng lao động là 530 USD/tháng. 

Người đại diện theo ủy quyền của Bị đơn – ông Choi Jung H và phiên dịch là bà 

Nguyễn Thị Diễm T vắng mặt.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình phát biểu:  

- Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán đã làm đúng quy định của 

pháp luật, xét xử đúng hạn luật định. Tại phiên tòa Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã 

tuân theo đúng các quy định của pháp luật, người tham gia tố tụng đã thực hiện đầy đủ 

quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật. 

- Về nội dung: Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày 

của đương sự tại phiên tòa. Đề nghị Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh tuyên xử chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn, cụ thể: 

+ Buộc Công ty TNHH D E K phải thanh toán tiền lương cho bà V do vi phạm 

thời hạn báo trước từ ngày 15/12/2016 đến ngày 14/01/2017.  

+ Chấp nhận việc rút yêu cầu bồi thường 02 tháng lương do đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa, 

kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Bà Huỳnh Thị Thanh V khởi kiện về đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty trách nhiệm hữu hạn D E K có trụ sở tại số 

54/03/12 B Đ, Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định tại Khoản 1 

Điều 32; điểm c Khoản 1 Điều 35; điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015 thì thẩm quyền giải quyết yêu cầu khởi kiện của bà V thuộc thẩm quyền của Tòa án 

nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

[2] Về điều kiện khởi kiện và quan hệ pháp luật tranh chấp: 

Ngày 23/12/2016 Nguyên đơn khởi kiện về Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động và ngày 10/03/2017 có đơn khởi kiện bổ sung yêu cầu trả lương, trả tiền vi phạm 
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thời hạn báo trước. Ngày 17/2/2017 Hòa giải viên lao động của Liên đoàn lao động quận 

Tân Bình đã lập biên bản hòa giải tranh chấp lao động. Căn cứ quy định tại Điều 32 Bộ 

luật Tố tụng Dân sự năm 2015 thì yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn là đủ điều kiện 

khởi kiện và quan hệ pháp luật tranh chấp là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

[3] Về việc tham gia phiên tòa của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân 

Bình: Trong vụ án này, Tòa án có thu thập chứng cứ bằng hình thức xác minh tình trạng 

hoạt động của Bị đơn nên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình tham gia phiên tòa sơ 

thẩm theo quy định tại Điều 21 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015. 

 [4] Về thành phần tham gia tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án Nguyên đơn ủy 

quyền cho bà Huỳnh Thị Thanh T; Bị đơn ủy quyền cho ông Choi Jung H, các văn bản 

ủy quyền này đúng theo quy định của pháp luật và được Tòa án chấp nhận.  

Quá trình giải quyết vụ án Bị đơn có văn bản cử người phiên dịch, văn bản cử 

người phiên dịch của Bị đơn là đúng quy định của pháp luật và được Tòa án chấp nhận.  

Tại phiên tòa Người đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn có mặt.  

Ngày 25/7/2017 Tòa án nhận được đơn kháng cáo của ông Kim Jeong G là người 

đại diện theo pháp luật của Công ty nội dung không chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn 

và yêu cầu Tòa án dời ngày xét xử qua tháng 9 do ông Kim Jeong G  phải về Hàn Quốc 

từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/9/2017. 

Xét thấy: Việc ủy quyền của ông Kim Jeong G cho ông Choi Jung H là đúng quy 

định của pháp luật và được Tòa án chấp nhận, đến nay Bị đơn không có văn bản ủy 

quyền nào khác thay thế nên ông Choi Jung H là Người đại diện hợp pháp của Bị đơn  

tại Tòa án.  

Tại phiên tòa lúc 08 giờ 00 ngày 21/7/2017 Người đại diện theo ủy quyền của Bị 

đơn vắng mặt, người phiên dịch vắng mặt; Tại phiên tòa hôm nay Người đại diện theo 

ủy quyền của Bị đơn vắng mặt, người phiên dịch vắng mặt. Căn cứ Điều 227 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015 Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt Người đại diện 

theo ủy quyền của Bị đơn, người phiên dịch của Bị đơn. 

 [5] Về nội dung:  

  Theo xác nhận của đôi bên đương sự thì tháng 5/2016 bà V vào thử việc tại Công 

ty, đến ngày 28/11/2016 hai bên ký ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm (thời 

hạn từ ngày 25/9/2016 đến 25/9/2017), lương là 500 USD/tháng và 30 USD/tháng phụ 

cấp tiền ăn. Ngày 12/12/2016 bà V làm đơn xin nghỉ việc, ngày 14/12/2017 Công ty ban 

hành Quyết định cho thôi việc đối với bà V. Do đó, quan hệ pháp luật giữa bà V và 

Công ty là quan hệ lao động. 

[5.1] Đối với các yêu cầu của bà V yêu cầu Công ty trả lương từ ngày 26/11/2016 

đến ngày 14/12/2016 là 7.391.000đ; Bồi hoàn số tiền bảo hiểm bà V đã trích nộp trong 

lương là 850.000đ; Thanh toán 5.665.000đ tiền lương còn thiếu của 15 ngày thử việc. 

Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình giải quyết vụ án, ngày 25/4/2017 Người đại 

diện theo ủy quyền của Nguyên đơn rút lại các yêu cầu này, việc rút yêu cầu này là hoàn 

toàn tự nguyện và không trái luật do đó Hội đồng xét xử đình chỉ giải quyết các yêu cầu 

này của Nguyên đơn.  

[5.2] Đối với yêu cầu của bà V yêu cầu Công ty thanh toán tiền lương do vi phạm 

thời hạn báo trước (từ ngày 15/12/2016 đến ngày 14/1/2017). 

Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ Hợp đồng lao động ký ngày 28/11/2016 giữa bà 

V và Công ty thì hợp đồng lao động là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm 

(thời hạn từ ngày 25/9/2016 đến ngày 25/9/2017); Thời giờ làm việc: Thứ hai – Thứ sáu: 

08:00-12:00 và 13:00-17:00, Thứ bảy: 08:00-12:00, Nghỉ trưa: 12:00- 12:00; Mức lương 
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cơ bản: 500 USD; Phụ cấp: Cơm trưa: 30 USD/tháng, các khoản thưởng lễ khác theo 

quy định của Công ty, ngoài ra còn một số quy định khác. 

Ngày 12/12/2017 bà V có Đơn xin nghỉ việc, bà V xin Ban giám đốc cho bà V 

thôi việc kể từ ngày 14/01/2017 với lý do không phù hợp công việc chuyên môn. Ngày 

14/12/2016 Công ty ban hành quyết định cho bà V thôi việc với lý do: ‘‘Dựa theo đơn 

xin thôi việc vào ngày 12/12/2016. Ban giám đốc đưa ra thông báo với nội dung như 

sau: Ban đầu khi vào làm việc theo đúng yêu cầu của cả hai. Và Công ty đã theo yêu cầu 

của nhân viên thay đổi vị trí làm việc. Nhưng cho đến ngày 12 tháng 12 năm 2016 công 

ty nhận được thông báo nghỉ việc từ ngày 14 tháng 1 năm 2017 của nhân viên với lý do 

không phù hợp chuyên môn. Công ty xét thấy lý do không trung thực từ phía nhân viên 

và vi phạm chính sách công ty nên từ ngày 14 tháng 12 năm 2016 thông báo chính thức 

cho thôi việc tới nhân viên.’’ 

Ngày 25/7/2017 ông Kim Jeong G là Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

có Đơn kháng cáo nội dung:  

Thứ nhất: Công ty không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

Thứ hai: Phần 5 Điều 19 Nội quy Công ty quy định về việc thông báo trước khi 

cho thôi việc có quy định: ‘‘Căn cứ theo quy định tại Điều 17, công ty phải thông báo 

trước 30 ngày trong trường hợp có ý định buộc thôi việc nhân viên. Tuy nhiên, đối với 

các đối tượng gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc không lành mạnh hoặc xích mích 

với đồng nghiệp và gây thiệt hại cho công ty thì bị sa thải ngay lập tức mà không cần 

phải thông báo’’. 

Thứ ba: Nguyên đơn nộp đơn xin nghỉ việc và gây ảnh hưởng đến môi trường làm 

việc của công ty như có những lời nói đến nhân viên Công ty, do đó ban lãnh đạo đã 

quyết định cho nguyên đơn thôi việc từ ngày 15/12/2017 mà không cần kéo dài 30 ngày. 

Do đó, Công ty không chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn. 

Điều 17 Nội quy của Công ty quy định về các trường hợp Công ty có thể sa thải 

nhân viên và Điều 19 quy định về thông báo trước việc sa thải. Như vậy, nếu Công ty 

muốn sa thải bà V thì phải làm đúng quy trình theo nội quy của Công ty, nhưng ở đây 

không phải Công ty sa thải bà V mà do bà Vân có đơn nghỉ việc nên Công ty ban hành 

quyết định cho bà V nghỉ việc. 

Điểm b Khoản 2 Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thời hạn báo 

trước của người lao động đối với người sử dụng lao động khi Đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động ít nhất là 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

Căn cứ theo quy định trên thì bà V đã thực hiện đúng việc báo trước đối với Công 

ty nên ngày 14/12/2016 Công ty có Quyết định cho bà V thôi việc là vi phạm thời hạn 

báo trước. 

Do đó, Công ty phải trả lương từ ngày 15/12/2016 đến ngày 14/01/2017 cho bà V 

do vi phạm thời hạn báo trước. 

Điều 90 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: ‘‘Tiền lương 

1.Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để 

thực hiện công việc theo thỏa thuận. 

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và 

các khoản bổ sung khác. 

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do chính 

Chính phủ quy định. 

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng 

công việc. 

…’’ 
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Điểm a Khoản 5 Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao 

động, quy định: ‘‘Mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác xác định theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định này;’’ 

Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động, quy định: ‘‘Tiền lương 

theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 90 của Bộ luật lao động được quy định như sau: 

1.Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người 

sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm: 

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, 

bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng …; 

b) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất 

phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến 

hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh; 

c) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung, ngoài mức lương, phụ cấp 

lương và có liên quan đến việc thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao 

động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao 

động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động. 

2…..’’ 

Từ những căn cứ trên, Hội đồng xét xử xác định mức lương Công ty phải trả cho 

bà V là 530 USD/tháng. Tiền lương từ ngày 15/12/2016 đến ngày 14/01/2017 là 1 tháng 

x 530 USD (tỷ giá 23.105VNĐ/1 USD) = 12.245.650đ 

 [5.3] Đối với yêu cầu của bà V yêu cầu Công ty phải bồi thường do đã đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do sai sự thật với bà V là 2 tháng. 

Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình hỏi tại phiên tòa Người đại diện theo ủy 

quyền của Nguyên đơn đã rút yêu cầu này, việc rút yêu cầu là hoàn toàn tự nguyện và 

không trái luật nên Hội đồng xét xử đình giải giải quyết yêu cầu này. 

[6] Về thời hạn thanh toán: Người đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn yêu 

cầu Bị đơn phải thanh toán ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật là không trái luật nên 

chấp nhận. 

[7] Về địa điểm thi hành án: Thi hành tại Cơ quan Thi hành án Dân sự có thẩm 

quyền. 

[8] Về án phí: Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 12; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

số  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, Công ty phải 

chịu 367.369đ án phí. Nguyên đơn được miễn án phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 32; điểm c Khoản 1, Khoản 5 Điều 35; điểm a Khoản 

1 Điều 39; Khoản 1 Điều 273; Khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ vào Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Khoản 2 Điều 37; Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2012; 

- Căn cứ điểm a Khoản 5 Điều 4; Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 

12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của 

Bộ luật lao động; 

- Căn cứ vào Luật Thi hành án Dân sự  (sửa đổi, bổ sung năm 2014); 
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- Căn cứ vào điểm a Khoản 1 Điều 12; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn – bà Huỳnh Thị Thanh V. 

a/ Đình chỉ giải quyết yêu cầu của bà Huỳnh Thị Thanh V yêu cầu Công ty trách 

nhiệm hữu hạn D E K phải trả tiền lương từ ngày 26/11/2016 đến ngày 14/12/2016 là 

7.391.000đ (Bảy triệu ba trăm chín mươi mốt ngàn đồng). 

b/ Đình chỉ giải quyết yêu cầu của bà Huỳnh Thị Thanh V yêu cầu Công ty trách 

nhiệm hữu hạn D E K phải trả lại 850.000đ (Tám trăm năm mươi ngàn đồng) tiền bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

c/ Đình chỉ giải quyết yêu cầu của bà Huỳnh Thị Thanh V yêu cầu Công ty trách 

nhiệm hữu hạn D E K phải thanh toán 5.665.000đ (Năm triệu sáu trăm sáu mươi lăm 

ngàn đồng) tiền lương còn thiếu của 15 ngày thử việc. 

d/ Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn D E K phải thanh toán cho bà Huỳnh Thị 

Thanh V 12.245.650đ (Mười hai triệu hai trăm bốn mươi lăm ngàn sáu trăm năm mươi 

đồng) do vi phạm thời hạn báo trước (từ ngày 15/12/2016 đến ngày 14/1/2017). 

đ/ Đình chỉ giải quyết yêu cầu của bà Huỳnh Thị Thanh V yêu cầu Công ty trách 

nhiệm hữu hạn D E K phải bồi thường bồi thường 02 tháng lương do đã đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động với lý do sai sự thật. 

2/ Về thời hạn thanh toán: Ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

3/ Về địa điểm thi hành án: Thi hành tại Cơ quan thi hành án Dân sự có thẩm 

quyền. 

4/ Về án phí:  

Án phí lao động sơ thẩm là 367.369đ (Ba trăm sáu mươi bảy ngàn ba trăm sáu 

mươi chín đồng) do Công ty  trách nhiệm hữu hạn D E K chịu. 

Bà Huỳnh Thị Thanh V được miễn án phí lao động sơ thẩm. 

5/ Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn D E K chậm trả tiền thì Công ty trách 

nhiệm hữu hạn D E K phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm 

trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng 

không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân 

sự năm 2015; Nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

6/ Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án Dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được thi hành án dân sự, người 

phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật Thi hành án Dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014); thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 

2014). 
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7/ Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa được quyền có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án hoặc niêm yết bản án./.                                                                                   

Nơi nhận :                                 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA      

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình;                                                           

- Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Bình; 

- Các đương sự;                                                                                                       (Đã ký) 

- Lưu hồ sơ vụ án.                          

 

                                                                                                   Nguyễn Thị Mai Hương 
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       TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             Độc  lập - Tự  do - Hạnh phúc 
                                __________________________________________________________ 
    

Bản án số: 620/2017/LĐ-PT 
Ngày: 13/7/2017 
V/v Tranh chấp đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động. 

  

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Kim Dung  
Các thẩm phán:       Ông Nguyễn Văn Xuân 

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai 
- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Tâm Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Bà Thân 

Trọng Minh Phương - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Vào các ngày 06 và 13 tháng 7 năm 2017 tại phòng xử án Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 
33/2017/TLPT-LĐ ngày 01 tháng 6 năm 2017 về việc “Tranh chấp đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động”. 

Do bản án lao động sơ thẩm số 110/2017/LĐ-ST ngày 24 tháng 4 năm 
2017 của Tòa án nhân dân quận T bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1423/2017/QĐ-PT ngày 
05 tháng 7 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Hồ Thị H, sinh năm 1983. 
Địa chỉ: khu phố A, phường N, thị xã D, tỉnh Bình Dương.  
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Đỗ Minh H2, sinh năm 1974. 
Địa chỉ: đường H, phường P, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 
(Theo Văn bản ủy quyền ngày 19 tháng 12 năm 2014 tại Phòng công chứng 

số 3, Thành phố Hồ Chí Minh) 

2. Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn M.  
Địa chỉ: Đường D, Khu chế xuất L, Phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Mỹ L, sinh năm 1977. 
Địa chỉ: đường O, Phường M, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. 
(Theo văn bản ủy quyền ngày 12/01/2015) 

3. Người kháng cáo: Bà Hồ Thị H - bị đơn. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 15/01/2014, bản tự khai ngày 05/3/2014, biên bản 
hòa giải ngày 06/5/2014, phía nguyên đơn bà Hồ Thị H và người đại diện theo 
ủy quyền ông Đỗ Minh H2 trình bày:  

Bà H vào làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn M (sau đây gọi tắt là 
Công ty) từ ngày 08/12/2012 đến ngày 05/01/2013 thì ký hợp đồng lao động 
chính thức với thời hạn là 12 tháng, mức lương khởi điểm là 2.642.000 đồng 
cùng phụ cấp 600.000 đồng. Công ty không giao hợp đồng lao động cho bà H. 
Trong quá trình làm việc, Công ty cho rằng bà H có lỗi trong việc làm sai hàng 
nên ngày 30/01/2013 Công ty đã ra quyết định số 04/01/QĐBTV/2013 buộc bà 
H nghỉ việc từ ngày 01/02/2013.  

Nay, bà H yêu cầu Tòa án buộc Công ty trả cho bà các khoản tiền do đã 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, bao gồm:  

- Tiền lương cho những ngày không được làm việc tính từ ngày 05/01/2013 
đến ngày 28/02/2017 là: 48 tháng x 3.750.000 đồng (theo lương vùng tối thiểu 
Nghị định 153 ngày 14/11/2016) = 180.000.000 đồng;  

- Tiền bảo hiểm xã hội: 3.750.000 đồng x 18% x 48 tháng = 32.400.000 đồng; 

- Tiền bảo hiểm y tế: 3.750.000 đồng x 3% x 48 tháng = 5.400.000 đồng; 

- Tiền bảo hiểm thất nghiệp: 3.750.000 đồng x 60% x 03 tháng (theo luật 
Bảo hiểm thất nghiệp)  = 6.750.000 đồng; 

- Bồi thường 02 tháng tiền lương x 3.750.000 đồng = 7.500.000 đồng; 

- Bồi thường 01 tháng tiền lương do vi phạm thời hạn báo trước: 3.750.000 đồng; 

- Trả tiền phép năm của 12 ngày là 1.728.000 đồng;  

- Trả tiền phụ cấp trách nhiệm: 600.000 đồng x 48 tháng= 28.800.000 đồng; 

- Trả tiền tư vấn hỗ trợ là 10.000.000 đồng và trả tiền thuê phương tiện đi 
lại là 2.000.000 đồng, tổng cộng: 12.000.000 đồng; 

Tổng số tiền yêu cầu là 278.328.000 đồng. 

Bà H xin rút yêu cầu buộc Công ty phải trả thêm 5% tiền phụ cấp độc hại 
trên số tiền 3.750.000 đồng là 187.500 đồng x 48 tháng = 9.000.000 đồng. Công 
ty đã trả đủ tiền lương tháng 01/2013 và đã đóng bảo hiểm xã hội trong tháng 
01/2013 cho bà H. Từ tháng 02/2013 đến tháng 6/2013 bà H không có việc làm. 
Từ tháng 7/2013 đến tháng 01/2014, bà H làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Dịch vụ kiểm hàng Tokinaga Việt Nam và Công ty này đã đóng bảo hiểm 
xã hội cho bà H.  

Tại bản tự khai ngày 06/5/2014, các biên bản hòa giải, biên bản đối chất, 
đại diện hợp pháp của Công ty M bà Trần Mỹ L trình bày:   

Công ty đã nhận bà Hồ Thị H vào làm việc từ ngày 08/12/2012 với vị trí là 
công nhân kỹ thuật may, thời gian thử việc là 01 tháng. Trong thời gian thử việc 
bà H không đáp ứng được yêu cầu công việc của Công ty, may hư rất nhiều. 
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Ngày 29/12/2012, quản lý chuyền sản xuất có thông báo trả bà H về phòng nhân 
sự vì không đáp ứng được yêu cầu tay nghề, sau đó Phòng nhân sự Công ty 
thông báo cho bà H biết chấm dứt thỏa thuận thử việc với lý do bà H không đáp 
ứng được yêu cầu. Cùng thời gian này Công ty cũng có nhu cầu tuyển nhân viên 
thống kê cho các bộ phận trong đó có bộ phận Vali-Album và đã dán thông báo 
tại cổng nên bà H biết và ứng tuyển vào vị trí thống kê. Do bà H có bằng tốt 
nghiệp trung cấp kế toán, đã nắm rõ được quy trình làm việc tại chuyền sản xuất 
Vali-Album nên Công ty đồng ý nhận bà H vào làm với công việc mới là nhân 
viên thống kê bộ phận Vali-Album vào ngày 05/01/2013 với thời gian thử việc 
là 01 tháng (bà H đã nộp bổ sung bằng trung cấp kế toán vào ngày 31/12/2012 
vào hồ sơ xin việc). Trong thời gian thử việc, do bà H không đáp ứng yêu cầu 
công việc đồng thời nhiều lần bất đồng, mâu thuẫn với cán bộ quản lý chuyền 
nên bà lại bị trả về phòng nhân sự. Ngày 29/01/2013 Phòng nhân sự Công ty đã 
báo cho bà H biết công ty không nhận việc và cho bà H nghỉ việc kể từ ngày 
01/02/2013, theo quyết định cho thôi việc số 04/01/QĐBTV/2013 ngày 
30/01/2013.  

Công ty với bà H không có ký hợp đồng lao động. Bà H vào làm việc tại 
Công ty theo 02 hợp đồng thử việc với 02 công việc khác nhau, hai bên chỉ thỏa 
thuận bằng miệng không lập hợp đồng thử việc. Công ty đã trả đủ tiền lương 
tháng 01/2013 là 2.642.000 đồng cho bà H, bà H ký nhận trực tiếp ở phòng kế 
toán, hiện nay công ty không còn lưu vì thời gian quá lâu. Việc Công ty ra quyết 
định buộc thôi việc trong thời gian thử việc là không vi phạm quy định về đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động, nên Công ty không đồng ý bồi thường 
theo yêu cầu của bà H.  

Tại bản án lao động sơ thẩm số 110/2017/LĐST ngày 24/4/2017 của Tòa 
án nhân dân quận T đã quyết định: 

Căn cứ vào Điều 5, khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a 
khoản 1 Điều 39, các Điều 71, 72, 91, 92, 93, 108, 147, 235, 244, 271 và Điều 
273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ vào khoản 1 và khoản 4 Điều 41, Điều 166, Điều 167 Bộ luật lao 
động năm 1994 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, năm 2006, năm 2007);  

Căn cứ vào Điều 11 Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động năm 1994 về kỷ luật lao 
động và trách nhiệm vật chất; Điều 15 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 
31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật lao động về tiền lương; Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 
09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; 

Căn cứ vào Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 và Thông 
tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội; 

Căn cứ vào Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; 
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Căn cứ vào Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án năm 2009;  

Căn cứ vào Luật thi hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung 
năm 2014), 

1/ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Hồ Thị H. 

Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn M phải trả cho bà H do đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, gồm: Tiền lương cho những ngày bà 
H không được làm việc là 29.062.000 đồng (Hai mươi chín triệu sáu mươi hai 
nghìn đồng); Bồi thường 02 tháng tiền lương là 5.284.000 đồng (Năm triệu hai 
trăm tám mươi bốn nghìn đồng); Bồi thường tiền lương tương ứng 30 ngày 
không thông báo trước là 2.642.000 đồng (Hai triệu sáu trăm bốn mươi hai 
nghìn đồng); Hoàn trả cho bà Hồ Thị H tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiểm y tế là 3.328.920 đồng (Ba triệu ba trăm hai mươi tám nghìn 
chín trăm hai mươi đồng). Tổng số tiền là: 40.316.920 đồng (Bốn mươi triệu ba 
trăm mười sáu nghìn chín trăm hai mươi đồng). 

Thi hành tại Cơ quan Thi hành án Dân sự có thẩm quyền. 

Kể từ ngày bà H có đơn yêu cầu thi hành án mà bị đơn không thi hành 
khoản tiền trên thì còn phải chịu thêm tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại 
Điều 357 và Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời 
gian chưa thi hành án. 

2/ Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn M và bà H phải có nghĩa vụ đóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho bà H theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Cơ 
quan Bảo hiểm xã hội có thẩm quyền từ ngày 01/02/2013 đến ngày 30/6/2013 
theo mức lương 2.642.000 đồng/tháng. 

3/ Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn do nguyên đơn rút 
yêu cầu bị đơn trả tiền trợ cấp độc hại là: 9.000.000 đồng. 

4/ Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà H về việc yêu cầu 
Công ty trách nhiệm hữu hạn M bồi thường 195.483.080 đồng, gồm các khoản 
sau: trả tiền lương cho những ngày bà H không được làm việc, tiền bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm thất nghiệp, 02 tháng tiền lương, 01 tháng 
lương vi phạm thời hạn báo trước. 

5/ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H về việc yêu cầu Công ty 
trách nhiệm hữu hạn M trả tiền tư vấn (thuê luật sư) 10.000.000 đồng và tiền đi 
lại 2.000.000 đồng, trả tiền phép năm 1.728.000 đồng, phụ cấp trách nhiệm 
28.800.000 đồng. 

6/ Án phí lao động sơ thẩm: Nguyên đơn không phải nộp án phí lao động 
sơ thẩm. Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn M phải nộp 1.209.508 đồng án phí 
lao động sơ thẩm. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo và quyền thi hành án 
của các đương sự. 
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Ngày 08/5/2017 nguyên đơn có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông Đỗ Minh H2 là đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Hồ Thị H 
trình bày: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, phía nguyên đơn xin rút một phần đơn khởi kiện, 
không yêu cầu Công ty phải trả cho bà H tiền phép năm 1.728.000 đồng, trả tiền 
tư vấn (thuê luật sư) 10.000.000 đồng và tiền đi lại 2.000.000 đồng.  

Bà H đề nghị sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ 
yêu cầu khởi kiện còn lại của nguyên đơn, cụ thể: 

- Buộc Công ty phải áp dụng mức lương 3.750.000 đồng/tháng, là mức 
lương tối thiểu vùng 1 theo Nghị định 153/CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ, 
để tính toán các khoản bồi thường cho bà H và thời gian bồi thường phải được 
tính từ ngày 01/02/2013 đến ngày xét xử sơ thẩm. Không áp dụng mức lương 
2.642.000 đồng/tháng và chỉ tính đến ngày hết hạn hợp đồng lao động là ngày 
05/01/2014 như án sơ thẩm đã tuyên. Những khoản bà H được bồi thường bao 
gồm: tiền lương trong những ngày không được làm việc, tiền bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 02 tháng tiền lương và 01 tháng tiền lương 
do vi phạm thời hạn báo trước.  

- Phải trả tiền phụ cấp trách nhiệm 600.000 đồng/tháng tính từ ngày 
01/02/2013 đến ngày xét xử sơ thẩm. Đây là tiền mà Công ty hỗ trợ cho bà H 
trong việc đi lại, thuê nhà ở, tiền ăn. 

Bà Trần Mỹ L là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty trách 
nhiệm hữu hạn M trình bày: 

Phía bị đơn đồng ý với việc rút một phần đơn khởi kiện của nguyên đơn. 
Không đồng ý với kháng cáo của bà H, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm về 
việc áp dụng mức lương 2.642.000 đồng/tháng để làm căn cứ giải quyết. Công 
ty xác định không có trả tiền phụ cấp trách nhiệm 600.000 đồng/tháng như phía 
bà H trình bày.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh phát biểu ý 
kiến của Viện kiểm sát về việc tuân thủ pháp luật trong quá trình giải quyết vụ 
án ở giai đoạn phúc thẩm:  

 - Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký thực hiện đúng quy 
định của Bộ luật Tố tụng Dân sự, đảm bảo cho các đương sự có các quyền và 
nghĩa vụ theo quy định; gửi các Quyết định, Thông báo cho Viện kiểm sát cùng 
cấp, đương sự đầy đủ, đúng thời hạn. Hội đồng xét xử đúng thành phần, phiên 
tòa diễn ra theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.  

- Về nội dung: Tại phiên tòa, nguyên đơn xin rút một phần đơn khởi kiện 
và được bị đơn đồng ý nên đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm, đình chỉ giải 
quyết đối với yêu cầu khởi kiện buộc Công ty phải trả cho bà H tiền phép năm 
1.728.000 đồng, trả tiền tư vấn (thuê luật sư) 10.000.000 đồng và tiền đi lại 
2.000.000 đồng.  
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Đối với kháng cáo còn lại của nguyên đơn, về mức lương áp dụng chỉ chấp 
nhận mức lương thực lãnh 2.642.000 đồng/tháng, số tiền phụ cấp 600.000 
đồng/tháng phía bà H không chứng minh được có nhận khoản tiền này, phía 
Công ty không thừa nhận. Thời gian để xem xét giải quyết bồi thường cũng chỉ 
được tính đến ngày hết hạn của hợp đồng lao động. Bản án sơ thẩm đã xét xử 
đúng quy định pháp luật do đó đề nghị giữ nguyên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn bà Hồ Thị H có ông Đỗ Minh H2 
đại diện theo ủy quyền xin rút một phần đơn khởi kiện, không yêu cầu bị đơn là 
Công ty trách nhiệm hữu hạn M phải trả cho bà H tiền phép năm 1.728.000 
đồng, trả tiền tư vấn (thuê luật sư) 10.000.000 đồng và tiền đi lại 2.000.000 
đồng. Bị đơn đồng ý với việc rút một phần đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hội 
đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 
2015 quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết đối với yêu 
cầu khởi kiện của bà H buộc Công ty phải trả tiền phép năm 1.728.000 đồng, trả 
tiền tư vấn (thuê luật sư) 10.000.000 đồng và tiền đi lại 2.000.000 đồng. 

[2] Đối với kháng cáo của bà H, Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại phiên tòa 
các đương sự đều xác định giữa Công ty và bà H đã ký kết hợp đồng lao động với 
thời hạn là 12 tháng, từ ngày 05/01/2013 đến ngày 05/01/2014. Công ty đã trả 
lương tháng 01/2013 cho bà H. Ngày 01/02/2013 bà H bị Công ty đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Theo quy định tại Điều 41 của Bộ luật 
Lao động năm 1994, Điều 14 của Nghị định 44/CP ngày 09/5/2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 
hợp đồng lao động thì “Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại 
làm việc và phải bồi thường 1 khoản tiền tương ứng với tiền lương và phụ cấp 
lương (nếu có) trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít 
nhất 2 tháng tiền lương và phụ cấp lương; trong trường hợp vi phạm quy định về 
thời hạn báo trước thì còn phải bồi thường 1 khoản tiền tương ứng với tiền lương 
của người lao động trong những ngày không được báo trước. Tiền lương làm căn 
cứ để bồi thường là tiền lương theo hợp đồng lao động được tính bình quân của 
06 tháng liền kề trước khi sự việc xảy ra, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ 
cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có)”. 

 [3] Do hai bên đều không nộp được hợp đồng lao động cũng như bảng 
lương nên mức lương làm căn cứ để giải quyết chỉ được xác định dựa trên mức 
lương của bà H khi tham gia bảo hiểm xã hội là 2.642.000 đồng/tháng. Công ty 
và bà H cũng thừa nhận đây là mức lương thỏa thuận khi ký kết hợp đồng lao 
động. Căn cứ theo điều luật đã viện dẫn ở trên, không có cơ sở để chấp nhận 
mức lương 3.750.000 đồng/tháng, là mức lương tối thiểu vùng 1 theo Nghị định 
153/CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ như phía bà H yêu cầu. Bà H cho rằng 
bà còn được nhận phụ cấp lương là 600.000 đồng/tháng. Tại phiên tòa, phía bà 
H đã xác định số tiền 600.000 đồng là tiền Công ty hỗ trợ trong việc đi lại, thuê 
nhà ở, tiền ăn; Hội đồng xét xử xét thấy đây là các khoản hỗ trợ, trợ cấp của 
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Công ty không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp 
đồng lao động nên không được xem là phụ cấp lương theo quy định. Mặt khác, 
Công ty không thừa nhận có khoản phụ cấp này và bà H cũng không chứng 
minh được mình có nhận được khoản tiền này trên thực tế. Do đó, không có cơ 
sở chấp nhận kháng cáo của bà H về việc buộc Công ty phải trả thêm khoản phụ 
cấp lương 600.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương 2.642.000 đồng mà cấp sơ 
thẩm đã áp dụng để giải quyết các khoản bồi thường là có căn cứ, đúng pháp 
luật. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, Hợp đồng lao động ký kết giữa bà H và Công 
ty đã hết hạn nên chỉ có thể buộc Công ty phải có trách nhiệm trả cho bà H các 
khoản bồi thường với thời hạn tính từ ngày 01/02/2013 cho đến ngày hết hạn 
của hợp đồng 05/01/2014.   

[4] Từ những phân tích trên, không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của 
bà H, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa.  

Bà H không phải nộp án phí lao động phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 299; khoản 1, khoản 4 Điều 308 của Bộ luật 
Tố tụng Dân sự năm 2015;  

Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 41, Điều 166, Điều 167 của Bộ luật Lao 
động năm 1994 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, năm 2006, năm 2007);  

Căn cứ vào Điều 11 của Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 1994 về kỷ luật 
lao động và trách nhiệm vật chất; Điều 15 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 
31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 
09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; 

Căn cứ vào Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 và Thông 
tư số 17/2009/TT – BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội;  

Căn cứ vào Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ vào Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án năm 2009;  

Căn cứ vào Luật thi hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung 
năm 2014); 

Tuyên xử: 

- Hủy một phần bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi 
kiện của bà Hồ Thị H buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn M phải trả tiền phép 
năm 1.728.000 đồng (Một triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn đồng), trả tiền tư 
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vấn (thuê luật sư) 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và tiền đi lại 2.000.000 
đồng (Hai triệu đồng). 

- Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Hồ Thị H. 

1/ Tuyên bố Công ty trách nhiệm hữu hạn M đã đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật với bà Hồ Thị H. Hủy Quyết định buộc thôi việc số 
04/01/QĐ BTV/2013 ngày 30/1/2013 của Công ty. Hợp đồng lao động số 
14/01/2013 giữa Công ty và bà H hết hạn vào ngày 05/01/2014.  

Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn M phải thanh toán cho bà H các khoản 
tiền cụ thể sau: Tiền lương cho những ngày bà H không được làm việc là 
29.062.000 đồng (Hai mươi chín triệu không trăm sáu mươi hai nghìn đồng); 
Bồi thường 02 tháng tiền lương là 5.284.000 đồng (Năm triệu hai trăm tám mươi 
bốn nghìn đồng); Bồi thường tiền lương tương ứng 30 ngày không thông báo 
trước là 2.642.000 đồng (Hai triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn đồng); Hoàn trả 
cho bà Hồ Thị H tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là 
3.328.920 đồng (Ba triệu ba trăm hai mươi tám nghìn chín trăm hai mươi đồng).  

Tổng số tiền là: 40.316.920 đồng (Bốn mươi triệu ba trăm mười sáu nghìn 
chín trăm hai mươi đồng). 

Thi hành tại Cơ quan Thi hành án Dân sự có thẩm quyền. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 
khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 
phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 
định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.  

2/ Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn M và bà H phải có nghĩa vụ đóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho bà H theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Cơ 
quan Bảo hiểm xã hội có thẩm quyền từ ngày 01/02/2013 đến ngày 30/6/2013 
theo mức lương 2.642.000 đồng/tháng. 

3/ Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện do nguyên đơn rút yêu cầu về việc 
buộc bị đơn trả tiền trợ cấp độc hại là 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng). 

4/ Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà H về 
việc yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn M phải bồi thường số tiền  
195.483.080 đồng (Một trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm tám mươi ba nghìn 
không trăm tám mươi đồng). 

- Bà H không phải nộp án phí lao động phúc thẩm và án phí lao động sơ thẩm. 
Công ty trách nhiệm hữu hạn M phải nộp 1.209.508 đồng (Một triệu hai trăm lẻ 
chín nghìn năm trăm lẻ tám đồng) án phí lao động sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
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hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 
án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 
Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Tòa án nhân dân Tối cao;                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 
- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM; 
- Tòa án nhân dân quận T; 
- Cục Thi hành dân sự Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Chi cục Thi hành án dân sự quận T; 
- Các đương sự (để thi hành);           
- Lưu.                                       Bùi Thị Kim Dung      
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Đ - TỈNH LÂM ĐỒNG 

BẢN ÁN 03/2017/LĐ-PT NGÀY 10/07/2017 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG 

THIỆT HẠI  DO ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI 

PHÁP LUẬT 

Ngày 10 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố Đ, xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án Lao động thụ lý số: 03/2017/TLST- LĐ ngày 10 tháng 5 năm 2017 về việc 

“Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2017/QĐXXST-LĐ ngày 20/6/2017 giữa 

các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ A 

Trụ sở: đường Đ T T, Phường C, Thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông C C Y - Tổng giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ 

A. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Bùi Thị N, sinh năm 1959 - Giám đốc nhân sự (Văn bản 

ủy quyền ngày 13/01/2017) Có mặt 

2. Bị đơn: Bà Lê Thị Lệ Q, sinh năm 1991 

Trú tại:  T A T, phường N, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo nội dung đơn khởi kiện của nguyên đơn và bản tự khai của người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn trình bày thì: 

Vào ngày 14/6/2016, bà Lê Thị Lệ 1 có kí cam kết số 2016/06/04 với Công ty TNHH Đ A 

về việc hướng dẫn nội dung học việc. 

Ngày 15/8/2016, bà 1 ký hợp đồng lao động  xác định có thời hạn 24 tháng từ ngày 

15/8/2016 đến ngày 15/8/2018 

Ngày 29/11/2016 bà 1 đã tự ý bỏ việc không có lý do. Bà 1 đã đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động trái pháp luật. 

Ngày 03/12/2016 đến ngày 27/12/2016 Công ty đã gửi 3 lần giấy mời nhưng bà 1 đã không 

đến. 

Nay Công ty TNHH Đ A khởi kiện yêu cầu bà 1 bồi thường cho công ty số tiền như sau: 

Thời hạn báo trước: 3.317.000/26*30 = 3.827.307đ 
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Bồi thường hợp đồng ½ tháng lương căn bản 3.317.000VND/2 = 1.568.500đ 

Bồi thường theo cam kết 3.100.000đ 

Thẻ Bảo hiểm y tế tháng 12/2016 = 149.265đ 

Tổng cộng: 8.645.072đ 

Tiền lương công ty trả cho bà 1: 687.700đ 

Vậy số tiền bà 1 phải bồi thường cho Công ty là : 7.957.372đ 

Bị đơn bà Lê Thị Lệ 1 trình bày:  Việc ký kết hợp đồng lao động, nội dung hợp đồng và quá 

trình thực hiện hợp đồng  đúng như đại diện nguyên đơn trình bày. Tuy nhiên bà không 

đồng ý bồi thường tất cả các khoản tiền như nguyên đơn đã yêu cầu vì lý do trong quá trình 

làm việc thì ngày nào cũng bắt bà làm tăng ca, chủ nhật cũng tăng ca nguyên ngày. Nếu bà 

nghỉ 1 ngày thì sẽ trừ vào thời gian của 6 buổi  tăng ca. Bà nhận thấy làm việc ở đây không 

có chế độ, nhưng ép buộc công nhân quá mức. Trong hợp đồng có ghi số tiền lương chính là 

3.317.000đ, hình thức trả lương là sản phẩm nhưng bà chưa nhận đủ số tiền lương mà Công 

ty đã cam kết trả cho bà trong khi đó bà vẫn tăng ca. 

Vì lý do sức khỏe không đủ khả năng làm việc nên bà có làm đơn xin nghỉ việc nộp cho 

xưởng trưởng  1 ngày trước khi bà nghỉ việc. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện buộc bà Lê Thị Lệ 1 phải có trách nhiệm bồi thường cho Công ty TNHH Đ A do 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số tiền 7.957.372đ. Bị đơn không đồng ý với yêu 

cầu của nguyên đơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật 

tố tụng trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và của 

người tham gia tố tụng. 

Nguyên đơn vi phạm pháp luật khi ký hợp đồng, trả lương cho người lao động không đúng, 

đóng tiền bảo hiểm không đúng. Hợp đồng lao động vô hiệu. 

Đề nghị: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc bị đơn thanh toán 

lại tiền đóng tiền bảo hiểm xã hội tháng 12/2016 cho nguyên đơn. Bác các yêu cầu bồi 

thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Xuất phát từ việc cho rằng bà Lê Thị Lệ 1 đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động số 05186 được ký kết giữa bà Lê Thị Lệ 1 và Công ty 
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Trách nhiệm hữu hạn Đ A (Sau đây viết tắt là Công ty TNHH Đ A) là trái pháp luật, Công 

ty TNHH Đ A khởi kiện yêu cầu bà 1  phải bồi thường thiệt hại, nên có đủ cơ sở xác định 

đây là “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

trái pháp luật” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 và khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố 

tụng dân sự; vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Đ. 

[2]. Về điều kiện khởi kiện: Người khởi kiện đã thực hiện đúng thủ tục khởi kiện theo 

đúng quy định của pháp luật. 

[3]. Về nội dung tranh chấp: Vào ngày, 15/8/2016 giữa Công ty TNHH Đ A và bà Lê Thị 

Lệ 1 có ký kết Hợp đồng lao động số số 05186 xác định thời hạn 24 tháng, tính từ ngày 

15/8/2016 với công việc vắt sổ. Tuy nhiên, từ ngày 29/11/2016 bà 1 đã tự ý bỏ việc không 

có lý do nên Công ty TNHH Đ A đã khởi kiện yêu cầu bà 1 phải bồi thường thiệt hại do đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

[4]. Xét yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Đ A đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại do 

bà 1 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và vi phạm thời hạn báo trước 

là có cơ sỡ, bởi lẽ bà 1 vào làm việc cho công ty, hai bên có ký kết hợp đồng lao động đúng 

pháp luật.   Khi nghỉ việc bà 1 không thực hiện việc báo trước mà chỉ báo buổi sáng, buổi 

chiều nghỉ là vi phạm vào  Điều 37 Bộ luật Lao Động. Bà 1 cho rằng bà bị ép tăng ca, 

nhưng tại phiên tòa bà thừa nhận khi Công ty yêu cầu làm thêm giờ bà đã ký vào bảng đồng 

ý tăng ca thể hiện sự tự nguyện. Do bà 1 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật nên buộc là 1 phải bồi thường cho công ty ½ tháng lương theo hợp đồng lao động là 

1.568.500đ là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Bộ Luật Lao Động. 

[5]. Đối với yêu cầu bồi thường vi phạm thời hạn báo trước số tiền 3.827.307đ của nguyên 

đơn thì thấy: Tại khoản 1 Điều 2 của Hợp đồng lao động thể hiện mức lương chính hoặc 

tiền công: 3,317,000VNĐ.  Hình thức trả lương theo sản phẩm. Đại diện công ty thì cho 

rằng mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định cho các doanh nghiệp thể hiện trong 

hợp đồng để đóng bảo hiểm và các chế độ khác, còn bị đơn thì cho rằng khi ký hợp đồng 

nghĩ rằng lương tối thiểu phải được nhận ít nhất là 3.317.000đ. Nhận thấy tại bảng lương do 

công ty xuất trình tại Tòa đã được bị đơn thừa nhận thì lương thực nhận của bà 1 theo sản 

phẩm của tháng 9/2016 là 3.209.300đ; lương tháng 10/2016 là 2.711.000đ; lương tháng 

11/2016 là 1.945.100đ.  Như vậy tính cả thời gian tăng ca mỗi tháng bà 1 cũng nhận không 

bằng lương chính đã ký trong hợp đồng. Tại khoản 3 Điều 91 BLLĐ thì lương trả cho người 

lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ công bố. Như vậy bà 

1 không được trả lương đầy đủ theo hợp đồng và theo quy định của pháp luật. Bà 1 chỉ phải 

bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước là 3 ngày.  Vì vậy căn cứ điểm b, khoản 1 và 

điểm a khoản 2 Điều 37 Bộ luật Lao Động buộc bà 1 bồi thường cho công ty một khoản tiền 

tương ứng với tiền lương của người lao động trong 3 ngày không báo trước là 382.730đ. 

[6]. Đối với yêu cầu buộc bà 1 phải bồi thường theo cam kết là bồi thường chi phí hướng 

dẫn công việc với số tiền 3.100.000đ  thì thấy, theo bảng cam kết số2016/06/04ADP được 

ký kết giữa bà Lê Thị Lệ 1 và Công ty TNHH Đ A vào ngày  14/6/2016 công việc hướng 

dẫn là may nhãn thời gian được hướng dẫn tối đa từ 01 đến 02 tháng tùy theo đặc tính công 

việc, từ ngày 14/6/2016 – 14/8/2016 Tại Điều 2 của bảng cam kết thì “Bên B sau thời gian 
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được hướng dẫn và ký hợp đồng lao động phải làm việc cho bên A ít nhất là 12 tháng, nếu 

nghỉ việc trước thời hạn thì phải bồi thường chi phí hướng dẫn công việc là 01 tháng lương 

căn bản”. Tuy nhiên, đến ngày 15/8/2016 Công ty TNHH Đ A và bà 1 ký hợp đồng lao 

động số 05186 và tại Điều 3 của Hợp đồng có nêu “Bãi bỏ những hợp đồng còn hiệu lực 

trước đây” và tại khoản 2 Điều 3 của Hợp đồng thể hiện “Khi nghỉ việc, người lao động nếu 

được công ty đào tạo phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ”, tuy 

nhiên bà 1 không được Công ty đào tạo nghề theo quy định của Chính phủ. Hơn nữa, Công 

ty TNHH Đ A tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, nguyên đơn 

không xuất trình được các chứng từ hợp lệ chứng minh quyền được phép tổ chức hoạt động 

đào tạo hợp pháp, quy trình đào tạo, các chi phí đào tạo cũng như các tài liệu của khóa đào 

tạo để chứng minh khả năng cung cấp kỹ năng nghề cho người lao động trong thời gian đào 

tạo. Do vậy, Công ty TNHH Đ A yêu cầu bà 1  phải bồi thường số tiền 3.100.000đ chi phí 

hướng dẫn công việc là không có căn cứ chấp nhận. 

[7]. Đối với yêu cầu buộc bà 1 phải bồi thường số tiền 149.265đ tiền đóng bảo hiểm y tế 

tháng 12/2016 thì thấy, theo công văn số 490/BHXH-QLT ngày 18/4/2017 của Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Lâm Đồng v/v xác nhận tiền đóng BHYT của người lao động  tháng 12/2016 Công 

ty TNHH Đ A đã đóng bảo hiểm y tế cho bà 1 với tổng số tiền 149.265Đ. Xét thấy, thực tế 

bà 1 đã được Công ty TNHH Đ A đóng tiền bảo hiểm y tế và mặc dù bà 1 nghỉ việc nhưng 

thẻ bảo hiểm y tế vẫn còn giá trị sử dụng nên cần chấp nhận yêu cầu này là phù hợp. 

[8].Việc đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ cho rằng nguyên đơn trả lương cho 

người lao động không đúng, đóng bảo hiểm không đúng nên hợp đồng lao động vô hiệu là 

không thỏa mãn với quy định tại Điều 50 BLLĐ, bởi lẽ trong hợp đồng đã thể hiện tiền 

lương, tiền công là 3.317.000đ ( mức lương tối thiểu do Chính Phủ quy định vào năm 2016) 

. 

[9]. Đối với tiền lương Công ty TNHH Đ A còn nợ bà 1 là 687.700đ bà 1 không tranh chấp 

nên Hội đồng xét xử không đề cập. Nếu sau này bà 1 có yêu cầu thì được thụ lý, giải quyết 

bằng vụ án khác. 

[10]. Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chỉ được chấp nhận một phần nên 

nguyên đơn phải chịu án phí Lao động sơ thẩm đối với yêu cầu không được chấp nhận; Bị 

đơn phải chịu phí Lao động sơ thẩm đối với yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 

năm 2015. 

- Căn cứ vào các Điều 36, 37 ,43,61, 62 và 91  Bộ luật Lao Động năm 2012. 
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- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án; 

Xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Đ A về  việc “ Yêu cầu bồi 

thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật” đối với bà Lê 

Thị Lệ 1 

Buộc bà Lê Thị Lệ 1 có trách nhiệm bồi thường cho Công ty TNHH Đ A số tiền bồi thường 

½ tháng lương là 1.568.500đ và bồi thường do vi phạm thời gian báo trước là 382.730đ và 

tiền bảo hiểm y tế tháng 12/2016 là 149.265 đ. Tổng cộng là 2.100.495 đ (Hai triệu một 

trăm ngàn bốn trăm chín mươi lăm đồng) 

Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Đ A đối với số tiền yêu cầu bồi thường do vi 

phạm thời gian báo trước là 3.444.577đ. 

Bác yêu cầu của Công ty TNHH Đ A về việc yêu cầu bà Lê Thị Lệ 1 bồi thường tiền học 

việc theo cam kết là 3.100.000đ. 

2. Về án phí: Buộc bà Lê Thị Lệ 1 phải chịu 300.000đ án phí Lao động sơ thẩm. Buộc Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn Đ A phải chịu 300.000đồng án phí Lao động sơ thẩm nhưng được 

trừ toàn bộ vào số tiền 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu số 0008359, ngày 

10/5/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ. 

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử 

theo trình tự phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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       TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
Bản án số: 824/2017/LĐ-ST 
Ngày: 06/7/2017. 
V/v: Tranh chấp về đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Xuân.   
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Võ Thị Hoài Nam. 
    Bà Nguyễn Thị Bích Thủy.          
Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Thủy.  
Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:  
Ông Phan Ngọc Khanh - Kiểm sát viên. 

 Trong các ngày 30 tháng 6 năm 2017 và ngày 06 tháng 7 năm 2017 tại trụ 
sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để  xét xử sơ thẩm công khai vụ án 
Lao động thụ lý số 03/LĐST ngày 12 tháng 4 năm 2016 về “Tranh chấp về đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động”. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 
939/2017/QĐXX-ST ngày 05 tháng 6 năm 2017, giữa các đương sự: 

 Nguyên đơn: Ông Lee C. 
Sinh năm 1955. Quốc tịch: Hàn Quốc. 
Địa chỉ: 205, 6-D, S, Seoul, Korea. 
Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Nguyễn Tâm H. Sinh năm 1987. 
Địa chỉ: Phòng 2, Tầng Y Tòa nhà F, số 2 đường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị đơn: Công ty D. 
Địa chỉ: 74, đường C, khu C, Khu đô thị A, phường P, Quận B, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
Người đại diện theo pháp luật: Ông Han K.  
Quốc tịch: Hàn Quốc; hộ chiếu số AA cấp ngày 10/5/2001 tại Hàn Quốc. 
Địa chỉ thường trú: 153-71 G, Seoul, Korea. 
Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Hồng Y. 
Địa chỉ: 614/76A1, tổ B, khu phố A, phường B, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn ông Lee C có bà Trần Nguyễn Tâm H là người đại diện 
theo ủy quyền trình bày:  
    Ông Lee C (Ông Lee), hộ chiếu số M do Bộ Ngoại giao và Thương mại 
Hàn Quốc cấp ngày 22/6/2015, hộ khẩu thường trú tại: 205, 6-D, S, Seoul, 
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Korea là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp do đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động trái pháp luật với bị đơn là Công ty D. 

 Do quen biết và là bạn bè với nhau nên nguyên đơn và người đại diện 
theo pháp luật của Công ty D ông Han K có thỏa thuận miệng làm việc với nhau 
qua email. Ông Lee đã đồng ý làm việc cho ông Han K là người đại diện theo 
pháp luật của Công ty D từ ngày 01/3/2013. Và ông Lee được Công ty D xin gia 
hạn giấy phép lao động lần 01: Ngày 04/7/2015 đến 09/6/2017. Như vậy, cho 
đến thời điểm này ông Lee vẫn còn làm việc cho Công ty D. 

Việc cấp giấy phép lao động cho ông Lee C do Công ty D đi xin cho ông 
Lee C. 

Hợp đồng lao động không có chữ ký của hai bên là do ông Han K đã 
chuyển qua email cho ông Lee, vì quá tin tưởng và là bạn với nhau ở Hàn Quốc 
nên ông Lee không yêu cầu ông Han K phải đưa cho ông Lee hợp đồng lao 
động. Giữa hai người tự thỏa thuận trả lương cho ông Lee qua tài khoản của ông 
Han K tại Ngân hàng của Hàn Quốc cụ thể là Ngân hàng S và Ngân hàng W.  

 Qua đơn yêu cầu thu thập chứng cứ của nguyên đơn, Toà án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh đã thu thập được chứng cứ tại Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Công văn số 29784/SLĐTBXH-
VL, ngày 01/12/2016 đã cung cấp cho Tòa. Chứng minh được giữa ông Lee và 
Công ty D có mối quan hệ lao động, và ông Lee đã làm việc tại Công ty D như 
đã trình bày trong Đơn khởi kiện và bản khai đã nộp tại Toà.  

 Cụ thể, theo Công văn số 29784/SLĐTBXH-VL ngày 01 tháng 12 năm 
2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phúc 
đáp Văn bản số 3603/TATP-TLĐ của Toà án nhân dân Thành Phố Hồ Chí 
Minh, thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xác 
nhận đã cấp Giấy phép lao động cho ông Lee làm việc tại Công ty D với vị trí 
“Quản lý công trình”, số giấy phép là 33974/SHCM, thời hạn giấy phép lao 
động từ ngày 04/7/2013 đến 03/7/2015 và được cấp gia hạn lần 01 với thời gian 
làm việc từ ngày 04/7/2015 đến 09/6/2017. Đồng thời, Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng có đính kèm bản sao Giấy phép 
lao động đã cấp lại để cung cấp cho Toà. 

 Ngoài ra, tại bản khai ngày 20/5/2016 và theo “Giấy xác nhận đặt tiền 
gửi” đã nộp cho Toà, khoảng thời gian từ ngày 01/3/2013 cho đến hết tháng 02 
năm 2015, ông Lee đã làm việc tại Công ty D với mức lương là 6.000.000 Won 
Hàn Quốc/tháng. Và từ tháng 3/2015 trở đi, ông Lee đã được Công ty D tăng 
lương lên 6.500.000 Won Hàn Quốc/tháng. Cụ thể theo “Giấy xác nhận đặt tiền 
gửi”, vào ngày 04 tháng 5 năm 2015, ông Lee đã nhận lương của tháng 3 là 
6.500.000 Won Hàn Quốc. Sau đó, từ tháng 5/2015 trở đi, ông Lee nhận được 
khoản tiền lương chuyển khoản là 6.500.000 Won Hàn Quốc cho các tháng 
lương tiếp theo. Như vậy, tiền lương của ông Lee trong khoảng thời gian làm 
việc từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2015 là 6.500.000 Won Hàn Quốc/tháng, tương 
đương 133.510.000 đồng tiền Việt Nam. 
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 Vào ngày 26/7/2015 ông Lee C nhận được cuộc gọi của ông Han K nói 
ông đừng đến Công ty làm việc. Nhưng ông Lee vẫn đến Công ty, Công ty D 
không cho ông Lee vào làm việc. Và từ ngày đó đến nay ông Lee không được 
làm việc tại Công ty D và ông Lee cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào 
cho ông nghỉ việc. 

 Do đó, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn đã nộp bản khai bổ 
sung đề nghị Toà giải quyết vụ án theo Đơn khởi kiện và buộc Công ty D phải 
thanh toán và bồi thường cho ông Lee như sau: 

1. Tiền lương làm việc từ ngày 26/6/2015 đến ngày 26/7/2015: 
 Từ ngày 26/6/2015 đến ngày 26/7/2015, ông Lee đã làm việc cho Công ty 
D mà chưa được trả lương. Do đó, đề nghị Toà xét buộc Công ty D phải trả một 
tháng tiền lương cho khoảng thời gian từ ngày 26/6/2015 đến 26/7/2015 mà 
Công ty D chưa trả cho ông Lee với số tiền là 6.500.000 Won Hàn Quốc, tương 
đương 133.510.000 đồng (Căn cứ theo tỷ giá ngoại tệ bán ra của Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Ngân hàng Vietcombank) niêm 
yết vào ngày 21/02/2017 giữa Won Hàn Quốc và Đồng Việt Nam là 
Won/VND=20.54). 
 2.  Tiền lương cho những ngày không được làm việc: 

Công ty D phải thanh toán tiền lương trong những ngày ông Lee không 
được làm việc từ ngày 26/7/2015 đến ngày 22/3/2017 cộng với ít nhất 02 tháng 
tiền lương theo quy định tại Điều 42 của Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 
ngày 18/6/2012. Theo đó, số tiền lương Công ty D phải trả cho những ngày ông 
Lee không được làm việc tạm tính đến ngày 22/3/2017 là: 
(6.500.000 Won x 20 tháng + 6.500.000 Won x 2 tháng) = 143.000.000 Won 
Hàn Quốc tương đương là 2.937.220.000 đồng. 

3. Trợ cấp thôi việc: 
 Do ông Lee không muốn trở lại làm việc cho Công ty D, vì vậy yêu cầu 
Công ty D trả trợ cấp thôi việc cho ông Lee theo quy định tại Điều 48 của Bộ 
Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012, cụ thể là:  
Tiền trợ cấp thôi việc: 02 năm x 6.250.000 Won x ½ = 6.250.000 Won Hàn 
Quốc, tương đương 128.375.000 đồng. 
 4. Bồi thường tiền lương do vi phạm nghĩa vụ báo trước việc chấm dứt 
hợp đồng lao động: 

Công ty D phải bồi thường cho ông Lee một khoản tiền tương ứng với tiền 
lương cho những ngày Công ty D không thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng 
lao động (45 ngày) theo quy định tại Điều 42 của Bộ Luật lao động số 
10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 là: 
(6.500.000 Won/26 ngày làm việc) x 45 ngày = 11.250.000 Won Hàn Quốc, 
tương đương 231.075.000 đồng. 
 Đề nghị Toà buộc Công ty D phải trả cho ông Lee tổng cộng số tiền là 
3.430.180.000 đồng (Ba tỷ bốn trăm ba mươi triệu một trăm tám mươi ngàn đồng). 
 
 Bà Nguyễn Thị Hồng Y là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn 
Công ty D trình bày: 
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Trong hồ sơ nhân sự của Công ty D không có hợp đồng lao động của ông 
Lee C và Công ty D. Ông Lee C không phải là người lao động trong Công ty. 
Trong bảng lương của toàn bộ nhân viên trong Công ty bị đơn cung cấp cho Tòa 
không có tên ông Lee C. 

Do ông Lee C và ông Han K là bạn của nhau tại Hàn Quốc. Ông Lee C có 
nhu cầu muốn sinh sống, làm việc tại Việt Nam nên có nhờ ông Han K xin dùm 
giấy phép lao động để ông Lee C được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam. (Vì ông 
Han K người đại diện theo pháp luật của Công ty D tại Việt Nam). 

Nhưng sau khi đến Việt Nam ông Lee không làm việc gì cho Công ty D, 
vì vậy không có hợp đồng lao động nào được ký kết giữa hai bên. Công ty cũng 
không giao cho ông Lee làm việc gì trong Công ty. Ông Lee tự hoạt động với tư 
cách cá nhân ông (ai nhờ gì thì ông Lee làm nấy). Đôi lúc ông Han cũng có nhờ 
ông Lee và qua lại với nhau trong công việc. 

Đến cuối tháng 8/2015 giữa hai ông có mâu thuẩn nghiêm trọng. Ông Han 
K không đồng ý giúp đỡ cho ông Han ở lại Việt Nam, nên ông Han K đã trả lại 
giấy phép lao động cho ông Lee và yêu cầu ông Lee phải trả lại thẻ tạm trú cho 
ông Han K. Nhưng hai bên không liên lạc được với nhau. Và ông Han K cũng 
không biết hiện nay ông Lee C cư trú ở đâu. 

Nay ông Lee C khởi kiện Công ty D và yêu cầu khởi kiện của ông Lee C 
quá bất ngờ đối với Công ty D. Vì từ thời gian đó đến nay ông Lee C không đến 
Công ty yêu cầu, khiếu nại bất cứ việc gì như thanh toán tiền lương, và những 
quyền lợi liên quan đến ông tại Công ty D. 

Với những yêu cầu khởi kiện trên của ông Lee C, Công ty D không đồng 
ý trả bất kỳ khoản tiển nào mà ông Lee yêu cầu. Vì giữa ông Lee C và Công ty 
D không có quan hệ lao động, không có hợp đồng lao động, không có quyết 
định chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty D đối với ông Lee C.  

Trong quá trình tố tụng tại Tòa án, theo yêu cầu của phía nguyên đơn đề 
nghị Tòa án thu thập chứng cứ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành 
phố Hồ Chí Minh. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi 
Sở lao động về việc cấp giấy phép lao động đối với nguyên đơn. Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 
10865/SLĐTBXH-VL ngày 11/5/2017 trả lời những nội dung mà Tòa án nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu. 

Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu 
cầu khởi kiện và trình bày:  

Giữa nguyên đơn và bị đơn đã phát sinh quan hệ lao động. Vì chính phía 
bị đơn đã xin giấy phép lao động cho nguyên đơn và đã xin gia hạn cấp giấy 
phép lao động cho nguyên đơn, tuy nhiên hiện nay phía nguyên đơn cũng không 
có hợp đồng lao động để xuất trình vì phía bị đơn và nguyên đơn là bạn thân nên 
hai bên không ký kết hợp đồng lao động. Khi phía bị đơn gửi hợp đồng lao động 
qua email cho nguyên đơn để nguyên đơn xem xét, tuy nhiên hiện nay nguyên 
đơn cũng không còn giữ email, vì lâu rồi nên nguyên đơn đã xóa email. 
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Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động phía đại diện pháp luật của 
bị đơn đã viết giấy ủy quyền cho nguyên đơn đi dự họp hội nghị hai lần, chứng 
tỏ nguyên đơn là người của phía bị đơn, vì nếu không làm cho phía bị đơn thì bị 
đơn không thể ủy quyền cho nguyên đơn đi dự họp được. 

Khi nhận được được điện thoại của đại diện pháp luật của bị đơn thông 
báo cho nguyên đơn nghỉ việc, nguyên đơn có đến cơ quan làm việc nhưng bảo 
vệ của phía bị đơn không cho vào, vì vậy nguyên đơn không thể đến làm việc, 
tuy nhiên nguyên đơn cũng không có tài liệu nào để xuất trình vì nguyên đơn 
không biết tiếng Việt, không biết thủ tục pháp luật của Việt Nam nên nguyên 
đơn không có văn bản khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cũng 
không có tài liệu chứng cứ gì để chứng minh là ông được phía nguyên đơn ra 
quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và cho thôi việc. 

Tại phiên tòa đại diện của nguyên đơn đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố 
bị đơn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Đề nghị bị 
đơn bồi thường tổng số tiền đến ngày 09/6/2017 là 3.969.100.000 đồng. 

 
Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày:  
Phía bị đơn không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

Giữa nguyên đơn và bị đơn hoàn toàn không có quan hệ lao động phát sinh.  
Nguyên đơn chưa bao giờ ký kết hợp đồng lao động với bị đơn. Giữa nguyên 
đơn và người đại diện pháp luật của bị đơn vốn dĩ là  bạn bè thân thiết của nhau. 
Do đó, vì nguyên đơn muốn sang Việt Nam làm ăn nên có nhờ đại diện pháp 
luật của bị đơn xin giấy phép lao động. Đúng là phía bị đơn có xin giúp nguyên 
đơn giấy phép lao động và một lần gia hạn giấy phép lao động. Ngoài ra có hai 
lần đại diện bị đơn với tư cách là bạn thay mặt đại diện pháp luật của bị đơn đi 
dự hội nghị để về báo cáo lại cho bạn vì nguyên đơn nắm được chuyên môn.  

 Nguyên đơn cũng chưa bao giờ đến cơ quan của bị đơn để lao động. Còn 
việc nguyên đơn xuất trình giấy tờ chuyển tiền, bị đơn không chấp nhận vì 
người chuyển tiền là một người khác chứ không phải là đại diện pháp luật của bị 
đơn, có thể trùng tên. Nhưng người chuyển tiền không có địa chỉ, không có 
chứng minh thư, không năm sinh, thậm trí nội dung chuyển tiền cũng không ghi 
nội dung là trả tiền lương. Cho nên tất cả các yêu cầu của nguyên đơn đều không 
có căn cứ pháp lý. Do đó, đề nghị Tòa bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: 
Về thủ tục tố tụng: Hội đồng xét xử đã tuân thủ đầy đủ các quy định của  

Bộ luật tố tụng dân sự. 
Về nội dung: Đề nghị xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN                                                                                                            

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ kiện, căn cứ kết quả 
tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về thủ tục tố tụng: Đây là vụ kiện tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động được quy định định tại Khoản 3 Điều 31 Bộ luật tố tụng dân sự . 
Đồng thời nguyên đơn là người nước ngoài, bị đơn là một pháp nhân nước ngoài 
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có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nên theo quy định tại Điều 35 bộ luật tố tụng 
dân sự vụ kiện thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Về nội dung: Xét quan hệ lao động đã được ký kết giữa một bên là nguyên 
đơn ông Lee C (gọi tắt là ông Lee) và một bên là bị đơn Công ty D (gọi tắt là 
Công ty D). Hội đồng xét xử xét thấy: Đúng là giữa ông Han K (gọi tắt là ông 
Han) và ông Lee C là hai người bạn theo sự thừa nhận của hai bên, ông Lee C có 
nhờ ông Han K là người đại diện cho Công ty D xin giấy phép lao động và xin 
gia hạn giấy phép lao động. Và theo tài liệu cung cấp của Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh là Công ty D đã làm thủ tục trình Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin giấy phép lao động 
cho ông Lee C và xin gia hạn cấp phép lao động cho ông Lee C. 

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật sau khi xin giấy phép lao động 
đáng lẽ ra hai bên đương sự phải tiến hành ký kết hợp đồng lao động, nhưng căn 
cứ các tài liệu có trong hồ sơ và được thẩm vấn công khai tại phiên tòa, nguyên 
đơn và bị đơn đều thừa nhận là hai bên chưa ký kết hợp đồng lao động. 

Mặt khác, bị đơn hiện nay không thừa nhận là nguyên đơn là người lao động 
của bị đơn. Các tài liệu mà bị đơn xuất trình như hồ sơ bảng trả lương của Công ty 
bị đơn hoàn toàn không có tên nguyên đơn là người lao động. Nguyên đơn cũng 
thừa nhận là hai bên chưa ký hợp đồng lao động, và nguyên đơn không có một tài 
liệu, chứng cứ nào chứng minh rằng nguyên đơn là người lao động cho bị đơn. 

Chứng cứ tài liệu nguyên đơn đưa ra là hai giấy ủy quyền của bị đơn ủy 
quyền cho nguyên đơn đi dự hội nghị, nhưng tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền 
của bị đơn cho rằng vì là bạn cho nên đại diện pháp luật phía bị đơn ủy quyền 
cho phía nguyên đơn đi dự hội nghị để về báo cáo nguyên đơn chứ hoàn toàn 
không có quan hệ lao động giữa nguyên đơn và phía bị đơn. 

Chứng cứ thứ hai nguyên đơn nêu ra là việc chuyển tiền của ông Han K cho 
nguyên đơn, tại phiên tòa bị đơn không chấp nhận và cho rằng người chuyển tiền là 
một người khác chứ không phải là người đại diện pháp luật của bị đơn, có thể trùng 
tên. Nhưng người chuyển tiền không có địa chỉ, không có chứng minh thư, không 
năm sinh, thậm trí nội dung chuyển tiền cũng không ghi nội dung là trả tiền lương. 
Cho nên tất cả các yêu cầu của nguyên đơn đều không có căn cứ pháp lý. Lời trình 
bày của đại diện ủy quyền của bị đơn là có căn cứ và có cơ sở chấp nhận. 

Phía nguyên đơn cho rằng khi nhận được điện thoại của đại diện pháp luật 
phía bị đơn về việc yêu cầu nguyên đơn thôi việc, nguyên đơn có đến Công ty 
của bị đơn làm việc nhưng bảo vệ không cho vào. Nhưng đây chỉ là lời khai của 
nguyên đơn, phía bị đơn không chấp nhận. Mặt khác, nếu đúng là ông Lee C là 
người lao động của Công Ty D, khi được phía bị đơn cho thôi việc trái pháp luật, 
thì nguyên đơn phải trình báo tại cơ quan quản lý lao động tại địa phương nơi bị 
đơn có trụ sở, hoặc ít nhất nguyên đơn phải có văn bản gửi các cơ quan quản lý 
Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, hoặc phía nguyên đơn phải yêu cầu 
phía bị đơn có văn bản cho nguyên đơn thôi việc. Nhưng phía nguyên đơn hoàn 
toàn không có chứng cứ gì để chứng minh rằng nguyên đơn đã và đang làm việc 
cho bị đơn và đã bị phía bị đơn cho thôi việc. 
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          Như vậy, với tất cả các tài liệu có trong hồ sơ vụ kiện, được thẩm vấn công 
khai tại phiên tòa, phía nguyên đơn không có một tài liệu, chứng cứ gì để chứng 
minh rằng giữa hai bên đã có quan hệ lao động. Và quan hệ lao động này đã được 
phía bị đơn ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với phía nguyên đơn. Do 
vậy, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn cho rằng phía bị đơn đã đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là không có cơ sở và không được chấp 
nhận. Và do vậy các yêu cầu của phía nguyên đơn đề nghị Tòa án buộc bị đơn 
phải bồi thường toàn bộ số tiền phát sinh từ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động trái pháp luật là không có cơ sở và không được chấp nhận. 

Bởi các lẽ trên;  
QUYẾT ĐỊNH 

        Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 32; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 266; 
Điều 267 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

        Căn cứ các Điều 15; Điều 16; Điều 22; Điều 23 của Bộ luật lao động 2012; 

        Căn cứ Điều 3 Nghị định 05/2015/NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; 

         Căn cứ Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 và Pháp lệnh 
về án phí lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

          1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn ông Lee C đối với bị 
đơn Công ty D về việc nguyên đơn cho rằng bị đơn đã đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trái pháp luật. 
           2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lee C về việc 
yêu cầu bị đơn Công ty D phải bồi thường cho nguyên đơn các khoản tiền sau: 

 2.1. Tiền lương làm việc từ ngày 26/6/2015 đến ngày 26/7/2015: Số tiền 
6.500.000 Won Hàn Quốc tương đương 133.510.000 đồng (Căn cứ theo tỷ giá 
ngoại tệ bán ra của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 
(Ngân Hàng Vietcombank) niêm yết vào ngày 21/02/2017 giữa Won Hàn Quốc 
và Đồng Việt Nam là Won/VND=20.54). 

  2.2. Tiền lương cho những ngày không được làm việc:  
Từ ngày 26/7/2015 đến ngày 22/3/2017 cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương 

theo quy định tại Điều 42 của Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012. 
 (6.500.000 Won x 20 tháng + 6.500.000 Won x 2 tháng) = 143.000.000Won 
Hàn Quốc tương đương 2.937.220.000 đồng. 

2.3. Trợ cấp thôi việc: Do ông Lee không muốn trở lại làm việc cho Công 
Ty D, vì vậy yêu cầu Công Ty D trả trợ cấp thôi việc cho ông Lee theo quy định 
tại Điều 48 của Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012, cụ thể là:  
Tiền trợ cấp thôi việc: 02 năm x 6.250.000 Won : ½ = 6.250.000 Won Hàn 
Quốc, tương đương 128.375.000 đồng. 

2.4. Bồi thường tiền lương do vi phạm nghĩa vụ báo trước việc chấm dứt 
hợp đồng lao động: (45 ngày) theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật lao động số 
10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 là: 
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(6.500.000 Won/26 ngày làm việc) x 45 ngày = 11.250.000 Won Hàn Quốc, 
tương đương 231.075.000 đồng 

Tổng cộng số tiền nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải bồi thường không 
được Tòa án chấp nhận là 3.969.100.000 đồng. 

3. Án phí lao động sơ thẩm các đương sự không phải nộp. 

 Án xử sơ thẩm, các đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày tuyên án, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị trong 
thời hạn 15 ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị trong 
thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được bản án. 
 Nơi nhận:                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                  

- Tòa án nhân dân tối cao (1);                                    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                  
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM (1);                    
- Viện kiểm sát NDTPHCM (2);                    
- Cục THA Dân sự TP.HCM (1);                                                                                                                                                          
- Các đương sự (5);           
- Lưu (15). 

Tổng cộng: 25.                                               

                                                                                                      Nguyễn Văn Xuân       
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