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MỤC LỤC 

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI, 

BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

STT TÊN BẢN ÁN 

SỐ 

TRANG 

1 Bản án 01/2015/LĐ-ST ngày 22/04/2015 về tranh chấp đòi tiền Bảo 

hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế của TAND tỉnh Quảng Bình  

Nội dung: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại N (“Công ty N”) 

trong thời gian hoạt động đã không đóng BHXH đầy đủ, đóng chậm thời 

gian quy định số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng cho Bảo hiểm 

xã hội thành phố Đ từ năm 2012 cho đến nay (năm 2015). Tính từ tháng 

01/2012 đến ngày 30/11/2014, Công ty N (hiện còn tham gia BHXH, 

BHYT cho 02 lao động, không tham gia BHTN) nợ 35 tháng BHXH, 

BHYT với số tiền là 99.829.956 đồng, trong đó nợ tiền phải đóng là 

83.241.702 đồng, tiền lãi 16.588.254 đồng.  

Yêu cầu khởi kiện: Bảo hiểm xã hội thành phố Đ khởi kiện buộc Công 

ty N phải trả toàn bộ nợ BHXH, BHYT là: 83.241.702 đồng, tiền lãi là 

16.588.254 đồng cho Bảo hiểm xã hội thành phố Đ. 

Nhận định của Tòa án: Công ty TNHH N là người sử dụng lao động 

phải có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc 

cho người lao động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn Công 

ty TNHH N đã không đóng đủ, đóng chậm thời gian quy định số tiền 

BHXH, BHYT, BHTN phải đóng cho người lao động từ năm 2012 cho 

đến nay. Hàng tháng, hàng quý, cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đ 

đã lập thông báo cho Công ty TNHH N để đơn vị kiểm tra đối chiếu, 

nhưng Công ty TNHH N cũng không có khiếu nại gì về số lượng người 

lao động doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm, mức đóng nộp, số 

tiền phải đóng, số tiền đã nộp, số tiền còn thiếu. Mặt khác, khi thụ lý 

giải quyết vụ án, Toà án đã thông báo thụ lý vụ án cho bị đơn biết BHXH 

thành phố Đ kiện đòi nợ số tiền BHXH và BHYT Công ty chưa đóng và 

lãi phát sinh theo quy định của pháp luật, nhưng Công ty TNHH N 

không có ý kiến phản đối về số tiền còn nợ và không cung cấp chứng cứ 

gì khác. Điều đó, thể hiện bị đơn đã thừa nhận số nợ, nên Hội đồng xét 

xử có căn cứ xác định số liệu mà BHXH thành phố tính toán là đúng 

theo đăng ký tham gia bảo hiểm của bị đơn.  

Quyết định của Tòa án: Buộc Công ty N phải trả cho Bảo hiểm xã hội 

thành phố Đ các khoản tiền đóng thiếu, chưa đóng và tiền lãi BHXH, 

BHTN, BHYT vởi tổng số tiền là: 111.495.654 đồng. 
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2 Bản án số 20/2017/LĐ-PT ngày 31/08/2017 về tranh chấp tiền lương, 

Bảo hiểm xã hội, trả tiền quần áo, trả tiền làm thêm trong những 

ngày lễ, Tết của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Nội dung: Ông M làm việc cho Công ty Bảo vệ P có ký hợp đồng lao 

động 03 tháng, từ ngày 14/8/2015 đến ngày 14/11/2015, công việc là 

nhân viên bảo vệ, mức lương 3.100.000 đồng/tháng, ông M không được 

giữ bản hợp đồng lao động. Sau khi hết hạn Hợp đồng, ông tiếp tục làm 

việc tại Công ty bảo vệ P nhưng không ký Hợp đồng lao động, mức 

lương tính luôn tiền tăng ca, thêm giờ là 4.200.000 đồng. Ngày 

20/4/2016, Công ty phát lương tháng 3/2016 nhưng trừ lại 500.000 đồng 

không lý do và chỉ trả 50% tiền lương của tháng 3 năm 2016 nên ngày 

21/4/2016, ông đến Công ty Bảo vệ P nộp đơn xin nghỉ việc. Mặc dù 

trong quá trình làm việc, ông thỏa thuận với Công ty P là không tham 

gia đóng Bảo hiểm xã hội Công ty sẽ trả tiền bảo hiểm vào lương hàng 

tháng của ông, tuy nhiên, từ khi nhận lương đến khi nghỉ việc, ông không 

nhận được tiền đóng bảo hiểm xã hội trả vào lương như thỏa thuận. 

Yêu cầu khởi kiện: Ông Trần Văn M yêu cầu Tòa án giải quyết: 

- Buộc Công ty B thanh toán 50% tiền lương tháng 03/2016 là 1.084.000

đồng và 500.000 đồng Công ty đã trừ của ông; Tiền lương của 20 ngày

công tháng 4/2016 là 2.384.615 đồng; Trả lại tiền quần áo mà Công ty

đã thu của ông là 650.000 đồng; Tiền 08 ngày lễ, tết là 2.861.538 đồng.

Tổng cộng là 12.254.000 đồng.

- Thanh toán tiền bảo hiểm xã hội là 4.774.000 đồng.

Bản án sơ thẩm tuyên: Buộc Công ty Bảo vệ P phải trả cho ông Trần 

Văn M số tiền 3.984.000 đồng. 

Ngày 20/6/2017, ông M kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Ông M và phía bị đơn đều thừa 

nhận mức lương thỏa thuận sau khi hết hợp đồng lao động ghi ngày 

14/8/2015 là 3.100.000 đồng/tháng. Khi ông M vào làm việc tại Công 

ty Bảo vệ P thì ông M đã qúa tuổi lao động nên ông đã chủ động đề nghị 

không tham gia bảo hiểm xã hội, ông M và phía Công ty Bảo vệ P thỏa 

thuận thống nhất Công ty Bảo vệ P trả tiền bảo hiểm vào lương hàng 

tháng của ông M, ông M cũng thừa nhận từ khi làm việc tại Công ty Bảo 

vệ P ông không có ý kiến khiếu nại gì về việc chưa được nhận tiền bảo 

hiểm xã hội. Mặt khác, mức lương thỏa thuận theo hợp đồng lao động 

là 3.100.000 đồng/tháng nhưng thực tế mức lương ông M nhận 

4.000.000 đồng/tháng là đã bao gồm tiền bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, 

do Công ty Bảo vệ P còn thiếu của ông M ½ tháng lương tháng 3/2016, 

20 ngày công của tháng 4/2016 chưa trả xong cho ông M và trong đó 

bao gồm cả tiền bảo hiểm xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận một 

07 - 15 



phần yêu cầu kháng cáo về nội dung này của ông M, buộc Công ty Bảo 

vệ P phải thanh toán cho ông M số tiền Bảo hiểm xã hội cụ thể: 

- Số tiền bảo hiểm xã hội mà Công ty Bảo vệ P phải thanh toán đối với

½ tháng lương tháng 3/2016: 4.000.000đ - 3.100.000đ}: 26 ngày x 15

ngày = 519.231đ.

- Số tiền bảo hiểm xã hội mà Công ty Bảo vệ P phải thanh toán đối với

20 ngày công tháng 4/2016: 4.000.000đ - 3.100.000đ}: 26 ngày x 20

ngày = 692.308đ

Tòa án phúc thẩm tuyên:  Buộc Công ty Bảo vệ P phải trả cho ông M: 

- 50% tiền lương tháng 03/2016 là 1.084.000 đồng và 500.000 đồng

Công ty đã trừ của ông M là 1.584.000 đồng; Tiền lương của 20 ngày

công tháng 4/2016 là 2.026.923đ; Trả lại tiền quần áo mà Công ty đã

thu của ông M là 650.000đ; Tiền lương 06 ngày lễ, tết là 953.845đ.

- Tiền bảo hiểm xã hội là 1.212.000đ;

3 Bản án 01/2018/LĐ-ST ngày 18/01/2018 về tranh chấp bảo hiểm xã 

hội của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

Nội dung vụ án: Bà Trịnh Thị Trâm Anh làm việc tại Công ty TNHH 

G (“Công ty G”) theo Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ ngày 

01/8/2015. Ngày 01/8/2016, bà Trâm Anh và Công ty tiếp tục ký Hợp 

đồng lao động với thời hạn 12 tháng,  mức lương cơ bản là 3.800.000 

đồng/tháng cùng với các quyền lợi BHXH, BHTN và BHYT. Ngày 

01/4/2017, bà Trâm Anh làm đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân và được 

phía Công ty G chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi bà Trâm Anh nghỉ việc, 

Công ty G không đóng BHXH cho bà Trâm Anh từ tháng 10/2015 đến 

tháng 4/2017 và không chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bà Trâm Anh.  

Yêu cầu khởi kiện: 

+ Buộc Công ty TNHH G trả lại Sổ Bảo hiểm xã hội cho bà Trâm A;

+ Buộc Công ty TNHH G phải bồi thường tiền BHTN cho bà Trâm A

số tiền là (3.800.000 đồng/tháng x 60%) x 03 tháng = 6.840.000 đồng.

+ Buộc Công ty TNHH G phải đóng tiền BHXH, BHYT và BHTN cho

bà Trâm A từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2017.

Nhận định của Tòa án: Bà Trịnh Thị Trâm Anh làm việc tại Công ty 

G từ tháng 8/2015 đến tháng 4/2017. Tuy nhiên, trên thực tế Công ty G 

mới đóng các loại bảo hiểm của tháng 8/2015 và tháng 9/2015 cho bà 

Trâm A. Như vậy, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị 

đơn trả lại sổ bảo hiểm xã hội và đóng BHXH, BHYT và BHTN cho bà 

Trâm A từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2017 là có căn cứ chấp nhận. 

Về khoản yêu cầu Công ty G phải bồi thường tiền bảo hiểm thất nghiệp 

cho bà Trâm Anh, Hội đồng xét xử xét thấy: Theo quy định tại Điều 47 
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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 và những giấy tờ 

khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”. Theo 

quy định tại Điều 50 Luật Việc làm thì nếu người đã đóng bảo hiểm từ 

đủ 12 tháng đến 36 tháng thì mức bảo hiểm thất nghiệp được hưởng là 

60% mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp. Trên hệ thống bảo hiểm xã 

hội thì bà Trâm Anh đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 8/2015 

đến 4/2017 nên bà Trâm A đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất 

nghiệp. Tuy nhiên, do Công ty G không thực hiện đúng trách nhiệm là 

đóng các loại tiền bảo hiểm và trả sổ bảo hiểm cho bà Trâm Anh đúng 

quy định nên khi nghỉ việc bà Trâm Anh không được cơ quan Bảo hiểm 

xã hội thanh toán khoản tiền bảo hiểm thất nghiệp này. Như vậy, đây là 

thiệt hại thực tế nên công ty phải bồi thường do lỗi của mình gây ra. 

Quyết định của Hội đồng xét xử: Công ty TNHH G phải đóng tiền 

BHXH, BHYT BHTN cho bà Trâm Anh từ tháng 10/2015 đến tháng 

4/2017; Trả lại Sổ Bảo hiểm xã hội và bồi thường tiền bảo hiểm thất 

nghiệp cho bà Trịnh Thị Trâm Anh với số tiền 6.840.000 đồng. 

4 Bản án số 21/2018/LĐ-ST ngày ngày 19/6/2018 về việc Tranh chấp 

Bảo hiểm xã hội của Tòa án nhân dân quận 12, tp. Hồ Chí Minh 

Nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh T vào làm việc tại công ty TNHH YVN 

từ tháng 01/2015. Tháng 3/2016 thì công ty mới bắt đầu ký hợp đồng 

lao động với bà.Bà tham gia bảo hiểm tại công ty đến hết tháng 10/2016. 

Tháng 11/2016 bà sinh con và nghỉ thai sản, sau đó vì hoản cảnh nên bà 

phải nghỉ việc. Đến nay công ty vẫn chưa làm các thủ tục để bà hưởng 

tiền thai sản.  

Yêu cầu khởi kiện: Bà T yêu cầu công ty đóng bảo hiểm cho bà đến 

tháng 10/2016, trả sổ bảo hiểm xã hội và trả tiền thai sản theo quy định 

của pháp luật cho bà. 

Nhận định của Tòa án: Bảo hiểm Xã Hội Quận 12 cho biết: Ngày 

30/9/2014, Công ty YVN liên hệ với BHXH Q12 đăng ký tham gia 

BHXH cho 43 lao động, tham gia BHXH từ tháng 03/2014. Tháng 

12/2017, công ty nộp hồ sơ tạm ngưng BHXH, tính đến tháng 02/2018 

Công ty còn nợ BHXH số tiền 457.973.738 đồng, ước nợ từ tháng 

8/2016. Theo danh sách đính kèm công văn 72/CV-BHXH thì bà 

Nguyễn Thị Ánh T đã đóng BHXH từ tháng 3/2016 đến tháng 10/2016 

với mức lương thời điểm tháng 10/2016 là 3.745.000 đồng/tháng. Công 

văn số 163/BHXH của BHXH Quận 12 cho biết do công ty TNHH YVN 

chưa đóng đủ tiền BHXH nên BHXH Quận 12 chưa giải quyết chế độ 

thai sản cho bà T.  

Tòa án tuyên: Buộc Công ty TNHH YVN có trách nhiệm hoàn tất các 

thủ tục về BHXH đến tháng 10/2016 và trao trả sổ BHXH cho bà 
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Nguyễn Thị Ánh T; Buộc Công ty YVN  có trách nhiệm thanh toán chế 

độ thai sản cho bà Nguyễn Thị Ánh T, số tiền là 22.470.000 đồng. 

5 Bản án số 185/2018/LĐ-ST ngày 28-11-2018 về việc tranh chấp bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương. 

 Nội dung: Bà Trần Thị B là người lao động làm việc tại Công ty TNHH 

BV từ năm 2012 có ký hợp đồng lao động số 468 HĐLĐ/BJ-2012 ngày 

01/8/2012 và sau đó tiếp tục ký hợp đồng lao động số HD3-

00383/HĐLĐ ngày 04/8/2014. Hiện nay Công ty TNHH BV đã ngưng 

hoạt động từ sau kỳ nghỉ tết âm lịch vì người sử dụng lao động không 

có mặt tại doanh nghiệp, công ty chỉ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 

bà B đến hết tháng 5/2017, và chưa giải quyết các chế độ khác cho bà 

B.  

Yêu cầu khởi kiện: Buộc Công ty TNHH BV phải: Truy đóng các 

khoản tiền BHXH, BHYT, BHTN trong giai đoạn từ tháng 6/2017 đến 

tháng 01/2018; Thanh toán các khoản: 70% tiền lương ngừng việc trong 

tháng 10/2017; tiền lương tháng 2/2018 tương đương 09 ngày lương là 

3.080.621 đồng; tiền phép năm (15 ngày) của năm 2017 và tiền lương 

của tháng 13 năm 2017. 

Nhận định của Tòa án: Trong quá trình làm việc tại Công ty TNHH 

BV thì phía công ty không thực hiện đóng đầy đủ các chế độ bảo BHXH, 

BHYT, BHTN bắt buộc đối với bà B từ tháng 6/2017 đến tháng 01/2018. 

Theo khoản 2 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định trách 

nhiệm của người sử dụng lao động: “Đóng bảo hiểm xã hội theo quy 

định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động 

theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc 

vào quỹ bảo hiểm xã hội”. Theo danh sách mà Công ty TNHH BV chưa 

thực hiện đóng các khoản tiền bảo hiểm cho người lao động do Bảo hiểm 

xã hội quận B cung cấp, thì: Công ty TNHH BV chưa đóng các khoản 

tiền bảo hiểm cho bà Trần Thị B, có sổ BHXH số 7912250348, là 

9.108.706 đồng. Do đó, yêu cầu của bà B về việc buộc Công ty TNHH 

BV phải truy đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp với số tiền là 9.108.706 đồng là có cơ sở chấp nhận. 

Tòa án tuyên:  

- Buộc Công ty TNHH BV phải truy đóng các chế độ BHXH, BHYT, 

BHTN cho bà Trần Thị B từ tháng 6/2017 đến tháng 01/2018 với số tiền 

là 9.108.706 đồng; 

- Buộc Công ty TNHH BV phải thanh toán cho bà Trần Thị B các khoản 

gồm: tiền lương ngừng việc tháng 10/2017; tiền lương tháng 2/2018; 

tiền phép năm của năm 2017 và tiền lương của tháng 13/2017 với tổng 

cộng số tiền là 11.333.811 đồng. 
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6 Bản án số 1151/2018/LĐ-PT ngày 30/11/2018 về việc: “Tranh chấp 

về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” của Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nội dung: Ngày 15/01/2017, Ông K và Công ty cổ phần PN ký Hợp 

đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng tính từ ngày 15/01/2017 đến 

ngày 14/01/2018 với mức lương cơ bản là 5.000.000 đồng/tháng. Đồng 

thời ký kết Phụ lục hợp đồng lao động xác định mức lương và các khoản 

phụ cấp là 19.000.000 đồng. Ngày 28/02/2017, Ông K nhận được Thông 

báo với nội dung Công ty Cổ phần PN thông báo kết thúc hợp đồng lao 

động giữa ông K và Công ty, ngày kết thúc hợp đồng là ngày 

25/02/2017.  

Yêu cầu khởi kiện: Ông K khởi kiện tại Tòa án buộc Công ty PN phải 

nhận ông K trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã ký. Trường hợp 

Công ty không nhận Ông K trở lại làm việc thì yêu cầu Công ty bồi 

thường như sau: Thanh toán tiền lương trong những ngày không được 

làm việc; Bồi thường 02 tháng tiền lương do bị đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật; Buộc Công ty nộp HBXH, BHYT, 

BHTN cho Ông K theo mức lương 19.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 

15/01/2017 đến ngày 14/01/2018.  

Tòa án sơ thẩm tuyên: Buộc Công ty PN nộp bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho Ông K với mức lương, phụ cấp là 

19.000.000 đồng/tháng kể từ ngày4 15/01/2017 đến ngày 14/01/2018. 

Nhận định của Tòa án phúc thẩm: Căn cứ quy định tại Quyết định số 

595/QĐ-BHXH, khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 

47/2015/TT-BLĐTBXH. Mức tiền lương và phụ cấp ghi trên hợp đồng 

được áp dụng để tính số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp là 

19.000.000 đồng/tháng. Việc các bên thỏa thuận mức lương tham gia 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 4.700.000 đồng 

theo Phụ lục hợp đồng lao động ký ngày 15/01/2017 là không đúng quy 

định nên không chấp nhận đề nghị áp dụng mức lương thỏa thuận tính 

bảo hiểm xã hội theo mức 4.700.000 đồng của bị đơn. 

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Buộc Công ty PN phải đóng BHXH, 

BHYT, BHTN cho Ông K và Ông K phải đóng BHXH, BHYT, BHTN 

theo Hợp đồng lao động ngày 15/01/2017 với mức lương, phụ cấp là 

19.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 15/01/2017 đến ngày 14/01/2018. 

32 – 41 

7 Bản án số 04/2019/LĐ-PT ngày 25-3-2019 về “Tranh chấp về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thôi việc 

khi chấm dứt hợp đồng lao động” của Tòa án nhân dân thành phố 

Hải Phòng. 

Nội dung: Anh Ch và Công ty TNHH ĐV có ký hợp đồng lao động thời 

hạn 36 tháng (từ 16/7/2015-15/7/2018), mức lương năm 2015 là 
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4.500.000 đồng/tháng, năm 2016 là 5.300.000 đồng/tháng, năm 2017 là 

6.200.000 đồng/tháng. Tháng 9/2017, Công ty ĐV có quyết định về việc 

chấm dứt hợp đồng lao động. Sau đó, anh Ch được công ty trả lại sổ bảo 

hiểm xã hội. Trong sổ BHXH thể hiện anh tham gia BHXH từ tháng 

6/2017 đến tháng 8/2017. Khi nghỉ việc, anh không được nhận bất kỳ 

chế độ trợ cấp nào khác.  

Yêu cầu khởi kiện: 

1. Công ty TNHH ĐV truy đóng cho anh số tiền đóng BHXH, BHYT 

và BHTN từ tháng 6/2015 đến hết tháng 5/2017 là 41.001.750 đồng. 

2. Truy đóng cho anh Ch số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN còn thiếu 

trong các tháng 6, 7, 8 năm 2017 là 2.132.812 đồng. 

3. Trả lãi suất lũy kế đối với số tiền trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN 

với lãi suất 1,0284% tháng là: 14.739.888 đồng. 

4. Trợ cấp thôi việc và lãi suất chậm trả là 6.944.000 đồng. Số tiền 

BHXH, BHYT và BHTN đều tính trên mức lương thực tế người lao 

động được trả. 

Bản án sơ thẩm tuyên: Buộc Công ty TNHH ĐV phải truy đóng 

BHXH, BHYT, BHTN chưa đóng cho anh Nguyễn Văn Ch tương ứng 

với thời gian chưa đóng; Buộc anh Nguyễn Văn Ch phải đóng khoản 

tiền BHXH, BHYT, BHTN cho Bảo hiễm xã hội thành phố Hải Phòng. 

Nhận định của Tòa án cấp phúc thẩm: Anh Ch xác nhận giữa anh và 

Công ty TNHH ĐV có ký hợp đồng lao động số 150093/HĐLĐ-LĐ 

ngày 16/7/2015, loại hợp đồng 36 tháng từ ngày 16/7/2015 đến ngày 

15/7/ 2018, mức lương theo hợp đồng là 3.317.000 đồng/tháng. Anh Ch 

có khai là hai bên ký thêm HĐLĐ số S022549/HĐLĐ với mức lương 

của năm 2016 là 4.500.000 đồng/tháng nhưng Công ty ĐV xác nhận là 

Công ty không ký Hợp đồng này với anh. Đồng thời, anh Ch cũng không 

có Hợp đồng số S022549/HĐLĐ chứng minh mức lương 2016 là 

4.500.000 đồng nên không có căn cứ nhận kháng cáo của anh Ch công 

nhận mức lương đóng bảo hiểm là 4.500.000 đồng/tháng.  

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên:  

- Buộc Công ty TNHH ĐV phải đóng khoản tiền BHXH, BHYT và 

BHTN của anh Nguyễn Văn Ch cho Bảo hiểm xã hội thành phố Hải 

Phòng, cụ thể: Năm 2015 là 4.597.362 đồng, năm 2016 là 10.381.140 

đồng, năm 2017 là 4.413.200 đồng.  

- Anh Nguyễn Văn Ch phải đóng khoản tiền BHXH, BHYT, BHTN cho 

Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, cụ thể: Năm 2015: 2.194.195 

đồng, năm 2016 là 4.954.635 đồng, năm 2017: 2.106.300 đồng.  



Ngoài ra, Công ty ĐV anh Nguyễn Văn Ch còn phải chịu tiền lãi do 

chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với lãi suất theo quy định của pháp 

luật BHXH tương ứng với thời gian chậm đóng. 

8 Bản án số  04/2019/LĐ-PT ngày 03/5/2019 về “Tranh chấp tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” của Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai 

Nội dung: Ông T làm việc cho Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N 

(gọi tắt là “Công ty N”), thời gian bắt đầu làm việc: Từ ngày 09/9/2016, 

mức lương thử việc: 80.000.000đồng/tháng. Mặc dù hợp đồng thử việc 

chỉ đến ngày 09/11/2016 nhưng ông T vẫn tiếp tục làm việc cho Công 

ty N và ông vẫn được công ty trả lương. Từ tháng 01/2017 đến tháng 

3/2017, Công ty N không trả lương cho ông T nữa, ông liên tục đòi tiền 

lương nhưng phía bị đơn không trả. 

Yêu cầu khởi kiện: Buộc Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N thanh 

toán cho ông T: Đóng 06 tháng BHXH, BHYT, BHTN và trả lại sổ 

BHXH cho ông T. 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

ông T về việc yêu cầu Công ty N nộp tiền 06 tháng BHXH, BHYT, 

BHTN và trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn. 

Nhận định của Tòa án: Đối với việc ông T yêu cầu Tòa án buộc Công 

ty N phải nộp tiền 06 tháng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp và trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn là không có 

căn cứ chấp nhận kháng cáo bởi lẽ ông T đã làm việc cho bị đơn Công 

ty N với tổng thời gian làm việc là 05 tháng 21 ngày nhưng các bên 

không ký kết hợp đồng lao động và các bên đều không tham gia nộp bảo 

hiểm xã hội bắt buộc với Cơ quan bảo hiểm và ông T cũng không được 

cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nên việc Tòa án cấp sơ thẩm 

không chấp nhận khởi kiện của ông T là có căn cứ đúng pháp luật nên 

không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của ông T. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu nộp tiền 06 tháng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại sổ Bảo 

hiểm xã hội cho nguyên đơn. 
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9 Bản án số 01/2019/LĐ-ST ngày 29/7/2019 về “Tranh chấp hợp đồng 

lao động, hợp đồng đào tạo, đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp 

đồng lao động” của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nội dung: Bà Nguyễn Thị Ngọc D làm việc tại Công ty Y từ ngày 

01/9/2015 đến ngày 31/8/2017. Quá trình làm việc, Công ty cử bà D đi 

đào tạo 02 lần. Lần 1: Công ty cử bà D đi học định hướng chuyên khoa 

X-quang trong thời gian 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến 01/4/2016). 
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Trong thời gian đi học bà D không được trả lương, thưởng, phụ cấp cũng 

như các quyền lợi khác, bà D đã tự đóng học phí với số tiền 13.200.000 

đồng. Lần 2: bà D đi đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành 

thiết bị trong y tế trong thời gian 03 ngày (từ ngày 14 đến ngày 

16/7/2016) và được Công ty Y tài trợ học phí số tiền 1.980.000 đồng. 

Trong thời gian từ 01/9/2016 đến tháng 31/8/2017, giữa bà D và Công 

ty Y bên thỏa thuận đóng bảo hiểm với tỷ lệ là mỗi bên đóng 50%. Hợp 

đồng lao động giữa Công ty Y kết thúc ngày 31/8/2017 nên ngày 

28/7/2017, bà D có gửi thông báo cho Công ty về việc không tiếp tục 

làm việc tại Công ty kể từ ngày 01/9/2017. Ngày 08/10/2017, Công ty 

gửi cho bà D Quyết định số 181/QĐ-BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc 

tạm ngưng hợp đồng lao động kèm phụ lục, đồng thời mời bà D lên 

Công ty làm việc. Bà D có kiến nghị với Công ty về việc hủy Quyết định 

số 181/QĐ-BVPSNBD với lý do hợp đồng lao động của bà đã hết hạn 

và bà đương nhiên sẽ không còn làm việc tại Công ty nữa nhưng không 

được Công ty xem xét giải quyết. Sau đó, Công ty Y buộc bà D phải bồi 

thường chi phí đào tạo là 19.140.000 đồng và không đồng ý hủy quyết 

định số 181/QĐ-BVPSNBD ngày 19/9/2017. 

Yêu cầu khởi kiện: Nguyễn Thị Ngọc D yêu cầu: 

- Tuyên bố chấm dứt Hợp đồng lao động 382/BVPSN ngày 01/9/2016; 

-  Buộc Công ty có nghĩa vụ thanh toán, bồi hoàn cho bà D tổng số tiền: 

62.515.450 đồng 

- Buộc Công ty có nghĩa vụ thanh, quyết toán các chế độ bảo hiểm liên 

quan theo quy định pháp luật cho bà D trong thời gian từ tháng 9/2015 

đến tháng 8/2016 với số tiền 9.768.000 đồng và hoàn trả sổ bảo hiểm xã 

hội cho bà D. Yêu cầu Công ty phải hoàn trả số tiền bà D đã phải nộp 

vượt mức thay Công ty là 3.157.000 đồng. 

Nhận định của Tòa án: Theo quy định Khoản 1 Điều 186 Bộ luật Lao 

động thì người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia BHXH 

bắt buộc, BHTY bắt buộc, BHTN. Giữa bà D và Công ty ký 02 hợp đồng 

lao động xác định thời hạn, mỗi hợp đồng là 12 tháng. Như vậy, bà D 

và Công ty đều có nghĩa vụ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, 

BHTN. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau: Từ tháng 9/2015 - 

5/2017, người sử dụng lao động đóng 22%, người lao động có nghĩa vụ 

đóng 10,5%. Từ tháng 6/2017 - 8/2017, người sử dụng lao động có nghĩa 

vụ đóng 21,5%; người lao động có nghĩa vụ đóng 10,5%. Do đó, Hợp 

đồng lao động số 382/2015/BVPSN và phụ lục hợp đồng ngày 

01/9/2015 giữa Công ty và bà D thỏa thuận không đóng tiền bảo Hiểm 

xã hội và hợp đồng số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 hai bên thỏa thuận 

đóng bảo hiểm với tỷ lệ là mỗi bên đóng 50% là không đúng quy định 

pháp luật. Như vậy, trong thời gian từ ngày 01/9/2015 đến ngày 



31/8/2017, Công ty Y và bà D có nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN theo quy định pháp luật.  

Như vậy, theo quy định pháp luật, trong thời gian từ ngày 01/9/2016 đến 

ngày 31/8/2017, bà D có nghĩa vụ đóng tiền bảo hiểm với tổng số tiền 

là 5.829.600 đồng. Bà D đã đóng vượt mức thay Công ty với số tiền 

3.191.400 đồng. Tuy nhiên, bà D chỉ yêu cầu Công ty hoàn trả lại số tiền 

3.157.000 đồng, Công ty cũng đồng ý hoàn trả cho bà D số tiền 

3.157.000 đồng. Xét việc các đương sự tự nguyện thỏa thuận phù hợp 

với quy định pháp luật, không trái đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử 

công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 

Tòa án phúc thẩm tuyên:  Công ty Y có trách nhiệm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN cho bà Nguyễn Thị Ngọc D trong thời gian từ ngày 

01/9/2015 đến ngày 31/8/2016 với số tiền 9.847.200 đồng và hoàn trả 

sổ bảo hiểm xã hội cho bà Nguyễn Thị Ngọc D; Bà Nguyễn Thị Ngọc 

D có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian từ ngày 

01/9/2015 đến ngày 31/8/2016 với số tiền 4.699.800 đồng. 

10 Bản án số  02/2019/LĐ-ST ngày 24/10/2019 về “Tranh chấp đòi bồi 

thường tiền bảo hiểm thất nghiệp” của Tòa án nhân dân thành phố 

T, tỉnh Long An 

Nội dung: Bà Trần Ngọc C  ký Hợp đồng lao động với Tổng Công ty 

Cổ phần Bảo hiểm P (Công ty P) từ ngày 15/10/2009. Trong quá trình 

làm việc tại Công ty, Công ty và bà C tham gia đóng tiền BHXH, BHYT, 

BHTN theo quy định pháp luật. Ngày 23/4/2018 Công ty P ra Quyết 

định chấm dứt hợp đồng lao động với bà. Bà C nhận thấy quyết định 

chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty trái pháp luật nên bà có nộp 

đơn khởi kiện tại Tòa án yêu cầu Công ty P phải trả lương cho những 

ngày bà không được làm việc và đã được Tòa án tuyên xử Công ty P trả 

cho bà C số tiền 19.850.000đồng. Trong quá trình khởi kiện, bà có liên 

hệ Công ty P yêu cầu được nhận lại Sổ BHXH để làm thủ tục được 

hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhưng Công ty không trả sổ vì cho cho rằng 

bà đã khởi kiện ra Tòa án thì chờ Tòa án giải quyết. Ngày 18/3/2019, bà 

C tiếp tục khởi kiện  Công ty P về việc không trả sổ BHXH cho bà nên 

bà không thể làm chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 

Yêu cầu khởi kiện: Bà C khởi kiện yêu cầu Công ty bồi thường số tiền 

trợ cấp thất nghiệp 24.000.000đ 

Nhận định của Tòa án: Công ty P có lỗi trong việc chậm trả sổ BHXH 

cho bà C dẫn đến bà C không đi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong thời 

hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại 

Điều 46 Luật vịệc làm, khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP. Bà 

C không được Trung tâm dịch vụ việc làm Long An – Sở lao động 

Thương binh và xã hội tỉnh Long An cho hưởng trợ cấp thất nghiệp do 
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chậm nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đã gây thiệt hại đến 

quyền lợi của bà C. 

Tòa án tuyên: Buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P bồi thường cho 

bà Trần Ngọc C bảo hiểm thất nghiệp số tiền là 24.000.000đồng . 

11 Bản án số 28/2019/LĐ-PT ngày 13 /11/2019 về Tranh chấp bảo hiểm 

xã hội của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

Nội dung: Theo bà Trần Thị Thanh V: Bà V được Công ty cổ phần H 

nhận vào làm việc liên tục từ tháng 4/1991. Đến tháng 02/2000, Công 

ty ký hợp đồng lao động xác định thời hạn là 24 tháng nhưng Công ty 

không giao cho bà V hợp đồng. Tháng 02/2004, Công ty ký hợp đồng 

lao động không xác định thời hạn; tháng 01 năm 2016, Công ty ký tiếp 

hợp đồng lao động không xác định thời hạn; công việc bà Trần Thị 

Thanh V là nhân viên văn thư lưu trữ; mức lương hiện nay: 6.596.000 

đồng. Sau khi nhận Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, bà V biết 

Công ty cổ phần H không đóng BHXH cho bà V từ tháng 4/1991 đến 

tháng 01/2000.  

Yêu cầu khởi kiện: Buộc Công ty cổ phần H có nghĩa vụ lập thủ tục, 

hồ sơ đầy đủ để bà V được cơ quan bảo hiểm xã hội công nhận thời gian 

tham gia BHXH việc từ ngày 01/01/1995 đến hết tháng 02/2000 là 61 

tháng, truy đóng bảo hiểm xã hội với mức phí: 6.596.000 đồng. 

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

Thị Thanh V về “Tranh chấp bảo hiểm xã hội” với Công ty cổ phần H. 

Nhận định của Tòa án cấp phúc thẩm: Bà V cho rằng bà được Công 

ty nhận vào làm việc liên tục từ tháng 4/1991 đến tháng 02/2000 nhưng 

theo Công ty thì bà V làm việc có tính mùa vụ. Theo quy định tại Quyết 

định số 595/QĐ-BHXH, để lập hồ sơ truy đóng bảo hiểm xã hội thì phải 

có Hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan như: Quyết định nâng 

bậc lương, quyết định tiếp nhận hoặc điều động, hợp đồng lao động từ 

03 tháng trở lên, bảng lương…. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án 

đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và bị đơn thừa nhận từ khi bà V 

vào làm việc từ tháng 4/1991 đến tháng 02/2000 giữa bà V và Công ty 

không ký hợp đồng lao động, hai bên cũng không cung cấp được bảng 

thanh toán tiền lương tương ứng với thời gian truy thu hoặc các giấy tờ 

liên quan đến việc khoán sản phẩm công việc. Theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Mục III Thông tư số 09/LĐ-TBXH ngày 26/4/1996 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội thì không có căn cứ để tính thời gian truy 

thu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. 
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12 Bản án số 06 /2019/LĐ – ST ngày 14 -11- 2019 về việc Đòi bồi thường 

chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh 
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Nội dung: Tháng 11/2010, ông Phan Văn Đ ký hợp đồng lao động làm 

việc tại Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm M Đ (Công ty MĐ). Ngày 

02/01/2019, công ty có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trước 

thời hạn với ông. Sau khi nghỉ việc ông đến Bảo hiểm xã hội huyện 

Trảng Bàng yêu cầu chốt sổ bảo hiểm để làm hồ sơ hưởng BHTN, nhưng 

cán bộ Bảo hiểm xã hội nói do Công ty M Đ còn nợ tiền bảo hiểm, trong 

đó có tiền BHTN công ty đã trừ vào lương của ông nhưng không nộp về 

cơ quan bảo hiểm từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2018 nên không chốt sổ 

cho ông đến thời điểm nghỉ việc, từ đó ông không có đầy đủ hồ sơ để 

nộp hưởng trợ cấp thất nghiệp. Từ ngày nghỉ việc ông không có làm việc 

nơi nào khác.  

Yêu cầu khởi kiện: Ông Đ yêu cầu Công ty M Đ phải bồi thường tiền 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp lẽ ra ông được bảo hiểm trả tương ứng với 

thời gian nghỉ việc là 08 năm 03 tháng số tiền là 23.197.000 đồng.  

Nhận định của Tòa án: Công ty M Đ đã không thực hiện đúng việc 

trích quỹ lương nộp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhưng vẫn 

thu tiền bảo hiểm thất nghiệp của người lao động (trong đó có ông Đ) là 

vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm, từ việc 

vi phạm của người sử dụng lao động dẫn đến hậu quả là ông Đ không 

được cơ quan bảo hiểm chốt sổ tại thời điểm nghỉ việc, không có đầy đủ 

hồ sơ được hưởng khoản tiền trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc. Công 

ty M Đ cho rằng do thay đổ nhân sự trong Ban lãnh đạo công ty nên 

không có phương án giải quyết chế độ bảo hiểm cho công nhân là không 

có cơ sở bởi lẽ: Công ty vẫn hoạt động bình thường từ tháng 5/2017 đến 

5/2019, vẫn thu tiền BHTN của người lao động hàng tháng nhưng không 

nộp về cơ quan Bảo hiểm xã hội. Công ty M Đ là bên có lỗi, nên Hội 

đồng xét xử buộc Công ty M Đ phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại 

cho ông Đ số tiền 19.761.000 đồng là có căn cứ phù hợp tại Điều 50 của 

Luật Việc làm. 

Tòa án tuyên: Buộc Công M Đ phải có nghĩa vụ bồi thường cho ông 

Phan Văn Đ số tiền 19.761.000 đồng tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. 

13 Bản án số 25/2019/LĐ-ST ngày 19-11-2019 về “Tranh chấp về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp” của Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.  

Nội dung: Ông Hà Duy N bắt đầu ký Hợp đồng lao động làm việc tại 

Công ty C từ tháng 04/2000, chức danh là công nhân bảo trì. Tháng 

11/2015, ông N và Công ty C chấm dứt Hợp đồng lao động. Trong thời 

gian ông N làm việc, Công ty C chưa đóng nộp bảo hiểm các loại từ  

tháng 12/ 2013 đến tháng 11/2015 và lãi chậm đóng cho ông N đến ngày 

30/6/2018 với tổng số tiền là 26.291.422 đồng. 

Yêu cầu khởi kiện: ông N yêu cầu Công ty C phải đóng bảo hiểm các 

loại với tổng số tiền là 26.291.422 đồng, cụ thể: BHXH là 18.378.550 
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đồng, BHYT là 376.221 đồng, BHTN là 393.829 đồng, bảo hiểm 

TNLĐ-BNN là 37.000 đồng, tiền lãi chậm đóng từ tháng 12/2013 đến 

30/6/2018 là 7.105.822 đồng.   

Nhận định của Tòa án: Theo trình bày và xác nhận của Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Q thì Công ty C chưa đóng BHXH cho ông N, tổng số tiền nợ 

BHXH, BHTN, BNN và lãi chậm đóng cho ông Hà Duy N đến tháng 

10/2019 là: 29.622.688 đồng và lãi phát sinh từ tháng 11/2019 cho đến 

khi đóng xong toàn bộ khoản tiền trên. Theo quy định tại điểm a khoản 

1 Điều 18 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì người sử dụng lao 

động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội và hằng tháng trích từ tiền 

lương, tiền công của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo 

hiểm xã hội. Theo quy định tại khoản 3 Điều 138 của Luật bảo hiểm xã 

hội năm 2006 (Khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014) quy 

định về tiền lãi chậm đóng bảo hiểm: “Người sử dụng lao động có hành 

vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 134 của Luật này từ ba mươi 

ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và 

bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải đóng số tiền lãi của số 

tiền chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ 

quỹ bảo hiểm xã hội trong năm”. Công ty C đã không thực hiện đúng 

trách nhiệm của người sử dụng lao động, không đóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đã làm ảnh hưởng đến 

quyền lợi chính đáng của người lao động và việc chậm nộp các khoản 

tiền bảo hiểm ảnh hưởng đến quỹ Bảo hiểm xã hội.  

Tòa án tuyên: Buộc Công ty C phải có nghĩa vụ nộp tại cơ quan Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Q các khoản tiền cho ông Hà Duy N tổng cộng là 

29.622.688 đồng gồm: Bảo hiểm xã hội 18.378.550 đồng, bảo hiểm tai 

nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 37.000 đồng và tiền nợ lãi chậm nộp 

từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 10 năm 2019 là 11.207.138 đồng. 

Kể từ tháng 11 năm 2019 Công ty C còn phải chịu khoản tiền lãi chậm 

nộp phát sinh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho đến khi 

đóng đủ các khoản nợ nêu trên. 

14 Bản án số 156/2019/LĐ-ST ngày 26/11/2019 về “Đòi tiền lương, bảo 

hiểm xã hội” của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng 

Nội dung: Bà Lê Thị Như N vào làm việc tại Công ty TNHH MTV T 

từ ngày 01.5.2015. Tuy nhiên, tháng 6.2018 Công ty chỉ thanh toán một 

phần tiền lương và tháng 7.2018 Công ty không thanh toán lương cho 

bà N. Ngoài ra, Công ty T không thực hiện đóng BHXH cho bà N từ 

tháng 01/2016 đến tháng 07/2018 là 18.965.492 đồng và lãi 1.907.364 

đồng lãi. 

Yêu cầu khởi kiện:  
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- Thanh toán cho bà N một phần còn lại lương tháng 6/2018 là 2.105.120 

đồng; lương tháng 7/2018 là 3.708.765 đồng.  

- Thực hiện đóng tiền BHXH còn nợ đối với Bảo hiểm xã hội thành phố 

Đ: gốc là 18.965.492 đồng và lãi là 1.907.364 đồng.  

Nhận định của Tòa án: Theo quy định khoản 1 Điều 186 Bộ luật Lao 

động, Điều 2 và khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử 

dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

hằng tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm trích tiền lương của 

người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội. Việc 

Công ty TNHH MTV T không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 

11.2016 đến tháng 7.2018 cho bà N là trái quy định của pháp luật nên 

cần phải buộc Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội với số tiền gốc 

là 18.965.492 đồng. Do Công ty TNHH MTV T chậm đóng BHXH nên 

phải chịu lãi chậm đóng theo quy định của Bảo hiểm xã hội thành phố 

Đ, số lãi chậm đóng mà Công ty phải chịu là 1.907.364 đồng.  

Tòa án tuyên: Buộc Công ty TNHH MTV T có nghĩa vụ đóng bảo hiểm 

xã hội cho bà Lê Thị Như N trong thời gian từ tháng 11.2016 đến tháng 

7.2018 với số tiền 20.872.856 đồng (trong đó gốc là 18.965.492 đồng 

và lãi là 1.907.364 đồng). 

15. 

 

 

Bản án số 03/2020/LĐ-PT ngày 20/4/2020  về “Tranh chấp về xử lý 

kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về bồi 

thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng. 

Nội dung: ông Cao Xuân H là viên chức được điều động đến làm việc 

tại Trường Huỳnh Thúc Kh từ ngày 10/8/2006. Ngày 28/02/2013 ông H 

bị Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh ban hành Quyết định số 

03/2013/QĐ-THPTHTK về việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông 

H. Ông H khiếu nại đến Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng và được chấp nhận 

một phần nội dung khiếu nại, Sở GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng trường 

Huỳnh Thúc Kh tổ chức Hội đồng kỷ luật để xét lại kỷ luật những vi 

phạm quy chế chuyên môn nhưng Hiệu trưởng trường Huỳnh Thúc Kh 

không thực hiện nên ông H khởi kiện. 

Yêu cầu khởi kiện: Hủy Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK của 

Hiệu trưởng trường Huỳnh Thúc Kh; Tiếp tục duy trì bố trí công tác 

giảng dạy, bồi thường cho ông các khoản tiền lương, phụ cấp thâm niêm, 

tiền BHXH, BHYT từ tháng 3/2013 đến tháng 9/2016 là 231.016.750đ. 

Nhận định của Tòa án Phúc thẩm: Trường Huỳnh Thúc Kh xử lý 

kỷ luật buộc thôi việc đối với ông H khi cho rằng ông H không tuân 

thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề 

nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề 
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nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, Trường 

Huỳnh Thúc Kh không đưa ra được căn cứ chứng minh được việc 

hành vi vi phạm của ông H gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 123 Bộ luật Lao động thì 

“người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao 

động”. Quyết định giải quyết khiếu nại của Sở GD&ĐT tỉnh Lâm 

Đồng cũng yêu cầu trường Huỳnh Thúc Kh tổ chức Hội đồng kỷ 

luật ông Cao Xuân H theo đúng quy định tại Điều 27 Nghị định 

27/2012/NĐ-CP nhưng trường Huỳnh Thúc Kh vấn chưa tổ chức 

Hội đồng xử lý kỷ luật. Mặt khác tại Biên bản họp Hội đồng kỷ 

luật ngày 22/02/2013 xét hình thức kỷ luật đối với ông H chỉ ghi 

chung chung ông H đã vi phạm Điều 9, 10, 11, 13 Nghị định số 

27/2012/NĐ-CP mà không xác định cụ thể ông H có những vi 

phạm gì, thể hiện tại các điều luật nào để áp dụng hình thức kỷ luật 

nặng hơn là buộc thôi việc đối với ông H là trái với quy định của 

pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của ông H.  

Tòa án tuyên: Buộc Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh phải 

nhận ông Cao Xuân H trở lại làm việc và thanh toán tiền lương, tiền phụ 

cấp khu vực, tiền thâm niên nghề, tiền BHYT, tiền BHXH tính từ tháng 

3/2013 đến ngày 15/9/2016 với số tiền 227.104.570 đồng.  

16 Bản án số 07/2020/HS-ST ngày 28/4/2020 của Tòa án nhân dân 

huyện M’Đrắk 

Nội dung vụ án: Vì mục đích vụ lợi nên vào khoảng cuối năm 2004, bị 

cáo Nguyễn Văn M đã nhờ ông Bùi Hữu B (đã chết) làm thủ tục hồ sơ 

và kê khai khống quá trình công tác tham gia đóng Bảo hiểm xã hội từ 

năm 1982 đến năm 2004 của bị cáo H (vợ bị cáo M) tại Nông trường cà 

phê A để cơ quan Bảo hiểm xã hội làm thủ tục cho bị cáo H được nhận 

chế độ hưu trí hàng tháng, bị cáo H đã ký các tài liệu mà bị cáo M đã 

làm khống để hoàn tất hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, từ tháng 6/2005 đến 

tháng 10/2018 bị cáo H đã chiếm đoạt tổng số tiền 399.886.100 đồng từ 

Bảo hiểm xã hội. 

Nhận định của Tòa án: Bị cáo M có hành vi nhờ ông Bùi Hữu B làm 

hồ sơ kê khai khống quá trình đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 1982 đến 

năm 2004 cho bị cáo H vì mục đích vụ lợi. Bị cáo H biết mình không 

thuộc diện được hưởng và các tài liệu kê khai quá trình công tác của 

mình là làm khống nhưng bị cáo H vẫn ký các tài liệu hoàn tất hồ sơ để 

hưởng chế độ hưu trí, từ tháng 6/2005 đến tháng 10/2018 bị cáo H đã 

chiếm đoạt tổng số tiền 399.886.100 đồng từ Bảo hiểm xã hội. Hành vi 

của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Gian lận bảo hiểm xã hội”. 
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Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2 Điều 214 Bộ luật hình 

sự. 

Tòa án tuyên: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H phạm tội 

“Gian lận bảo hiểm xã hội”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M 03 (Ba) năm 

tù nhưng cho hưởng án treo, xử phạt bị cáo H 02 năm 9 tháng tù, nhưng 

cho hưởng án treo; Chấp nhận việc các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị 

H trả lại cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An số tiền 399.887.000 đồng. 

17. Bản án số 04/2020/LĐ-PT ngày 04/5/2020 về việc “Tranh chấp về 

bảo hiểm xã hội” của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

Từ tháng 9/1989 đến tháng 6/2002, ông T công tác tại Chi cục thuế thị 

xã B thuộc diện hợp đồng dài hạn chờ biên chế nhưng không được Chi 

cục thuế thành phố B làm thủ tục đóng tiền bảo hiểm xã hội. Đến tháng 

10/2002 ông T làm việc tại Ủy ban nhân dân xã E cho đến tháng 02/2016 

thì nghỉ công tác, nhưng do chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội nên 

không được chế độ hưu trí. Sau đó ông T đã tự đóng thêm 58 tháng nữa 

để hưởng mức chế độ hưu trí ở mức tối thiểu và đã được hưởng chế độ 

hưu trí từ tháng 01/2018 đến nay. Quyền lợi bảo hiểm của ông T không 

được tính từ tháng 9/1989 đến tháng 6/2002 công tác tại Chi cục thuế 

thị xã B, ảnh hưởng đến quyền lợi tiền lương khi ông T được hưởng. 

Yêu cầu khởi kiện:  Ông T khởi kiện yêu cầu BHXH thành phố B phải 

truy thu nộp số tiền BHXH của ông từ tháng 9/1989 đến tháng 6/2002 

khi ông công tác tại Chi cục thuế thị xã B với tổng số tiền là 3.228.000đ. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông T về 

việc: Yêu cầu Bảo hiểm xã hội thành phố B phải tính nối, tính truy thu 

nộp số tiền bảo hiểm xã hội từ tháng 9/1989 đến tháng 06/2002. 

Nhận định của Tòa án cấp phúc thẩm: Các đương sự đều xác định 

ông Võ Quang T công tác từ tháng 9/1989 đến tháng 6/2002 tại Chi cục 

thuế thị xã B là có thật, nhưng chỉ là nhân viên ủy nhiệm thu thuế. Hồ 

sơ và các giấy tờ ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động 

Chi cục thuế không còn lưu giữ , ông B cũng không đưa ra được chứng 

cứ liên quan đến thời gian công tác của ông. Như vậy, không có căn cứ 

để xác định ông T có ký hợp đồng lao động với Chi cục thuế thị xã B, 

thuộc diện hợp đồng dài hạn chờ biên chế mà chỉ là nhân viên ủy nhiệm 

thu thuế tại địa bàn xã E, TP. B của Chi cục thuế thị xã B. 

Tòa án tuyên: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Võ Quang T về 

việc: Yêu cầu BHXH thành phố phải tính nối, tính truy thu nộp số tiền 

BHXH từ tháng 9/1989 đến tháng 06/2002, tổng số tiền truy thu bảo 

hiểm xã hội phải nộp là 3.228.000đ 
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18 Bản án số  03/2020/LĐ-ST ngày 26/5/2020 Về việc tranh chấp tiền 

lương, bảo hiểm xã hội của Tòa án nhân dân thị xa Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa, Vũng Tàu 

Ông Nguyễn Văn C làm việc tại Công ty Q vào năm 2010, ban đầu ký 

kết hợp đồng có xác định thời hạn là 01 năm, đến ngày 04/6/2012 ký kết 

hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Vị trí công việc là thợ vận 

hành máy với mức lương cơ bản là 4.600.000 đồng và các khoản phụ 

cấp kèm theo. Tháng 8/2016 ông chấm đứt hợp đồng lao động với Công 

ty Q tuy nhiên Công ty chưa thanh toán tiền lương tháng 7 và tháng 

8/2016 và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho ông. 

Yêu cầu khởi kiện: Yêu cầu Công ty Q thanh toán lương tháng 7/2016 

là 7.500.000 đồng và lương tháng 8/2016 là 7.500.000 đồng. Đóng và 

chốt sổ bảo hiểm cho ông từ tháng 5/2015 đến tháng 7/2016. 

Nhận định của Tòa án: Theo các chứng cứ của Bảo hiểm xã hội tỉnh B 

cung cấp và xác nhận của người lao động thì hiện nay Công ty Q còn nợ 

quỹ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động từ tháng 01/2014 đến 

ngày 31/10/2016. Tuy nhiên ngày 29/5/2015 Tòa án nhân dân huyện 

Tân Thành  đã ban hành quyết định với nội dung Công ty cổ phần thép 

Q có nghĩa vụ nộp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh B số tiền 8.150.610.189 

đồng, được chốt đến ngày 30/4/2015 trong đó ông Nguyễn Văn C. Hiện 

nay Công ty cổ phần thép Q tiếp tục phát sinh nợ quỹ BHXH, BHYT, 

BHTN tính từ ngày 01/5/2015 đến tháng 7/2016 của ông C với tổng số 

tiền là 19.776.127 đồng, trong đó nợ quỹ BHXH, BHYT, BHTN là 

15.651.359 đồng và nợ tiền lãi phát sinh do chậm nộp là 4.124.768 đồng.  

Căn cứ theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động đã ký kết giữa 

người lao động và người sử dụng lao động thì hàng tháng Công ty thép 

Q đã thu quỹ BHXH, BHYT, BHTN của ông C nhưng không nộp cho 

Bảo hiểm xã hội tỉnh B. Như vậy Công ty thép Q đã vi phạm Điều 17, 

Điều 18, Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 

Tòa án tuyên: Buộc Công ty cổ phần thép Q phải đóng các khoản bảo 

hiểm xã hội vào quỹ Bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội tỉnh B cho 

ông Nguyễn Văn C từ ngày 01/5/2015 đến tháng 7/2016. 
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19 Bản án số  04/2020/LĐ-PT ngày 12/6/2020 về việc tranh chấp về 

BHXH, BHYT, BHTN và trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng 

lao động của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 

Nội dung: Tháng 8/2006 chị N và Công ty V ký hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn, đến khoảng tháng 10/2010 chị N được bổ 

nhiệm làm tổ trưởng bộ phận IE thuộc văn phòng nhà máy. Ngày 

14/01/2018 chị N nghỉ việc và được Công ty V trả sổ bảo hiểm xã hội. 

Trong sổ bảo hiểm xã hội thể hiện chị N tham gia đóng bảo hiểm xã hội 

từ tháng 8/2007 đến hết tháng 12/2017. Tiền lương làm căn cứ đóng 
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BHXH năm 2017 là 4.012.500 đồng, ngoài ra chị N không được nhận 

tiền lương của tháng 1/2018 và không được nhận chế độ trợ cấp gì khác.  

Yêu cầu khởi kiện: Buộc Công ty TNHH V phải truy nộp số tiền trốn 

đóng và đóng thiếu tiền BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 8/2006 đến hết 

tháng 7/2007 là 12 tháng. Truy nộp số tiền đóng thiếu BHXH so với quy 

định của pháp luật trong thời gian từ tháng 8/2007 đến tháng 12/2017. 

Nhận định của Tòa án: Tại phiên tòa sơ thẩm Công ty TNHH V đồng 

ý đóng bổ sung thời gian từ tháng 10/2006 đến tháng 7/2007 tổng cộng 

là 10 tháng cho chị N nên Tòa cấp sơ thẩm đã ghi nhận sự tự nguyện 

của bị đơn là đã đảm bảo quyền lợi cho nguyên đơn. Tuy nhiên, Tòa án 

cấp sơ thẩm buộc nguyên đơn phải truy đóng số tiền bảo hiểm còn thiếu 

là chưa đảm bảo quyền lợi cho nguyên đơn. Bởi lẽ, trong hồ sơ không 

có bảng lương thời gian từ tháng 10/2006 đến tháng 7/2007, bị đơn cũng 

trình bày do thời gian đã lâu nên không thể cung cấp tài liệu này cho 

Tòa án nên không xác định được Công ty đã trích tiền BHXH, BHYT, 

BHTN của chị N chưa. Việc không cung cấp được tài liệu chứng minh 

là lỗi của người sử dụng lao động nên cần sửa Bản án sơ thẩm về nội 

dung này theo hướng buộc Công ty V phải truy đóng BHXH, BHYT, 

BHTN bao gồm cả phần của người lao động. 

Quyết định của Tòa án: Buộc Công ty TNHH V phải nộp bổ sung 

BHXH, BHYT của chị Nguyễn Thị N cho Bảo hiểm xã hội thành phố 

Hải Phòng từ tháng 10/2006 đến hết tháng 7/2007 và nộp bổ sung 

BHXH,  BHYT của chị Nguyễn Thị N còn thiếu từ tháng 01/2017 đến 

hết tháng 12/2017. 

20 Quyết định giám đốc thẩm số 04/2020/LĐ-GĐT ngày 12/6/2020 về 

việc “Yêu cầu đóng tiền bảo hiểm xã hội và trả trợ cấp thôi việc” của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng  

Nội dung: Ông Nguyễn Viết N là công nhân xây dựng của Công ty cổ 

phần G. Ngày 14/02/2006, ông Nguyễn Viết N làm đơn xin chuyển công 

tác, cùng ngày ông được Giám đốc Công ty cổ phần G thành phố T chấp 

thuận. Công ty G yêu cầu ông N liên hệ với Phòng Bảo hiểm xã hội 

thành phố để rút sổ bảo hiểm. Khi liên hệ với Phòng Bảo hiểm xã hội 

thành phố thì ông T được trả lời là không có tên trong danh sách cán bộ, 

công nhân trong Công ty tham gia bảo hiểm và hướng dẫn ông khiếu nại 

đến Công ty cổ phần T. Ông N được Công ty cổ phần T chấp nhận thời 

gian công tác của ông từ tháng 02/1992 đến tháng 02/2006, nhưng chỉ 

xác nhận thời gian đóng Bảo hiểm xã hội của ông là 06 năm 10 tháng và 

tiến hành nộp Bảo hiểm xã hội cho ông từ tháng 04/1999 đến tháng 

02/2006. Ngày 16/10/2012, ông N khởi kiện Công ty cổ phần G. 

Yêu cầu khởi kiện: Buộc Công ty cổ phần G thành phố T đóng bảo 

hiểm xã hội cho ông từ tháng 02/1992 đến tháng 6/2006 và chốt sổ bảo 

hiểm xã hội; trả trợ cấp thôi việc cho ông. 
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Tòa án sơ thẩm tuyên: Buộc Công ty cổ phần G phải nộp tiền BHXH 

cho ông Nguyễn Viết N từ tháng 01/1995 đến tháng 3/1999. Bác yêu 

cầu khởi kiện của ông Nguyễn Viết N đối với Công ty cổ phần G về việc 

đề nghị trả tiền trợ cấp thôi việc. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của Công ty G. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Công ty G có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm đối với 

Bản án phúc thẩm nói trên. 

Nhận định của Tòa án Giám cấp cao: ông N đã biết việc Công ty cổ 

phần G không đóng BHXH cho ông từ năm 2006 nhưng đến ngày 

16/10/2012, ông N mới khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp 

lao động về BHXH là đã hết thời hiệu khởi kiện theo quy định tại khoản 

2 Điều 167 Bộ luật lao động năm 1994 sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 

2007. Trong trường hợp này Tòa án phải ra quyết định đình chỉ giải 

quyết vụ án theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015 thì mới đúng vì tại Đơn phản tố ngày 11/5/2016 Công 

ty cổ phần G thành phố T đã có yêu cầu áp dụng thời hiệu. Tòa án cấp 

sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm lại giải quyết vụ án là không đúng, vi 

phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

Tòa án cấp cao tuyên: Hủy toàn bộ Bản án lao động sơ thẩm và phúc 

thẩm nêu trên; đình chỉ giải quyết vụ án. 

 

  



   TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH QUẢNG BÌNH  

Bản án số:  01 /2015/LĐ-ST 

   Ngày:   22 - 4 - 2015 

V/v: "Tranh chấp đòi tiền BHXH và BHYT...". 

    NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 

        Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    Ông: Lê Hồng Sơn 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông: Trương Quang Lương

2. Bà:  Hồ Thị Vĩnh

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Dương Thị Nga -  Cán bộ TAND 

Thành phố Đồng Hới. 

- Kiểm sát viên tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thành Huế - Kiểm sát viên 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới. 

Trong ngày 22 tháng 4 năm 2015, tại Trụ sở, Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án Lao động thụ lý số 05/2014/TLST-LĐ ngày 04 tháng 

12 năm 2014 về việc "Tranh chấp đòi nợ tiền BHXH và BHYT" theo quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 14/2015/QĐST-LĐ ngày 05/3/2015 (Quyết định hoãn phiên toà số 

06/2015/QĐHPT-LĐ ngày 23/3/2015 và Thông báo mở lại phiên toà số  21/TB-TA 

ngày 09/4/2015) giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bảo hiểm xã hội thành phố Đ., tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: 183A 

đường Đ. phường N., thành phố Đ., tỉnh Quảng Bình. Người đại diện theo pháp luật: 

Ông Phan Văn H. - P.Giám đốc phụ trách. Đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng: 

Ông Nguyễn Đình Đ. - Cán bộ thu  (Theo Giấy uỷ quyền của Phó giám đốc Phụ 

trách BHXH thành phố Đ. ngày 13/01/2015). Có mặt tại phiên toà. 

- Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại N.. Địa chỉ: 

Thôn Đ., xã Đ., thành phố Đ., tỉnh Quảng Bình. Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Phan Văn D. - Giám đốc Công ty.   Vắng mặt tại phiên toà lần thứ hai. 

NHẬN THẤY: 

 Theo đơn khởi kiện đề ngày 20/11/2014, bản tự khai ngày 18/12/2014 và tại 

phiên toà, người đại diện của nguyên đơn Bảo hiểm xã hội thành phố Đ. trình bày:  

Theo quy định tại các Điều 91, 92 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 43 Nghị 

điịnh 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ thì hàng tháng Công ty 

TNHH Xây dựng và Thương mại N. (sau đây gọi tắt là Công ty TNHH N.) có nghĩa 
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vụ đóng BHXH, BHYT và trích tiền công tiền lương của người lao động có tham gia 

BHXH theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH, quỹ BHYT tại 

BHXH thành phố Đ. Tuy nhiên, trong thời gian qua Công ty TNHH N. đã thực hiện 

không đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Mặc dù BHXH thành phố Đ. đã 

nhiều lần đôn đốc, phối hợp tìm biện pháp khắc phục và Công ty cũng đã nhiều lần 

cam kết, nhưng vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ. Ngày 12/9/2014 BHXH thành 

phố Đ. đã có công văn 122/BHXH về việc chuẩn bị khởi kiện, thông báo kết quả 

đóng BHXH, BHYT, BHTN cho Công ty N., nhận được công văn Công ty đã điện 

thoại xin gia hạn, nhưng đến ngày 30/9/2014 Công ty TNHH N. vẫn không nộp số 

tiền còn nợ BHXH. Tính từ tháng 01/2012 đến ngày 30/11/2014 Công ty N. (hiện 

còn tham gia BHXH, BHYT cho 02 lao động, không tham gia BHTN) nợ 35 tháng 

BHXH, BHYT với số tiền là 99.829.956 đồng, trong đó nợ tiền phải đóng là 

83.241.702 đồng, tiền lãi 16.588.254 đồng. Xét thấy Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại N. đã vi phạm Điều 134 Luật BHXH làm ảnh hưởng đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của người lao động, BHXH thành phố Đ. yêu cầu Toà án giải quyết 

buộc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại N. phải trả toàn bộ nợ BHXH, 

BHYT nói trên cho Bảo hiểm xã hội thành phố Đ. theo quy định của pháp luật. 

Khi nguyên đơn khởi kiện, Công ty TNHH N. không tham gia BHTN cho 2 

lao động, nhưng kể từ ngày 01/01/2015 (ngày Luật Việc làm 2013 có hiệu lực) theo 

quy định tại Điều 43, 44 Luật này quy định Công ty N. phải có nghĩa vụ thực hiện 

đóng BHTN bắt buộc cho 2 lao động đã tham gia BHXH, cho đến nay bị đơn vẫn 

chưa thực hiện việc đóng nộp.  

Tại phiên toà nguyên đơn cung cấp tài liệu chứng cứ số về nợ của bị đơn đến 

ngày 16/4/2015 và bổ sung yêu cầu, đề nghị Toà án buộc Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại N. phải đóng số tiền còn đóng thiếu và chịu tiền  lãi theo quy định, 

số tiền tổng cộng là: 111.495.654 đồng, trong đó BHXH là: 98.270.890 đồng (đóng 

thiếu 80.855.227 đồng, tiền lãi 17.415.663 đồng), BHYT: 12.777.221 đồng (đóng 

thiếu 10.779.770 đồng, tiền lãi 1.997.541 đồng); BHTN: 447.543 đồng (đóng thiếu 

445.440 đồng lãi 2.103 đồng). 

 Về bị đơn Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại N. đã được Toà án gửi 

thông báo thụ lý vụ án, nhiều lần triệu tập hợp lệ đối với người đại diện theo pháp 

luật của bị đơn đến Toà để giải quyết vụ án; giấy triệu tập, thông báo phiên hoà giải 

cũng đã được cán bộ Toà án trực tiếp tống đạt đến Công ty nhiều lần, nhưng đại diện 

của bị đơn không gửi văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn 

cho Toà án và cũng không đến Toà án để hoà giải, nên việc hoà giải không tiến hành 

được.  

Quyết định đưa vụ án ra xét xử và giấy triệu tập bị đơn đến phiên toà đã được 

Toà án tống đạt trực tiếp tại trụ sở Công ty, tại phiên toà ngày 23/3/2015 bị đơn vắng 

mặt lần thứ nhất nên Toà án đã hoãn phiên toà. Bị đơn đã được tống đạt trực tiếp và 

gửi bảo đảm qua bưu điện Thông báo mở lại phiên toà lần thứ hai, tại phiên toà hôm 

nay bị đơn vắng mặt lần thứ hai không có lý do.  

Đại diện Viện kiểm sát đã phát biểu ý kiến: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm HĐXX nghị án Thẩm phán, Hội đồng 
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xét xử, đã tuân theo theo các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về việc chấp hành 

pháp luật của đương sự: Nguyên đơn đã thực hiện đúng quyền nghĩa vụ tố tụng dân 

sự; riêng bị đơn có căn cứ xác định cố tình từ bỏ quyền và nghĩa vụ phải thực hiện 

của mình theo quy định của pháp luật.  

XÉT THẤY: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công 

khai tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả xét hỏi, Hội đồng xét xử nhận định: 

- Về thủ tục tố tụng: Xét quá trình giải quyết vụ án, mặc dù Toà án đã làm đầy 

đủ các thủ tục theo đúng quy định tại các điều 56, 58, 60 và khoản 1 Điều 149 của 

Bộ luật tố tụng dân sự, nhưng ông Phan Văn D. đại diện theo pháp luật của bị đơn 

đều vắng mặt trong quá trình điều tra, hoà giải và xét xử vụ án, tức là bị đơn cố tình 

từ bỏ quyền và nghĩa vụ phải thực hiện của mình theo quy định của pháp luật. Căn 

cứ quy định tại điểm b khoản 2 điều 199, khoản 3 điều 202 Bộ luật Tố tụng dân sự, 

Toà án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn. 

- Về nội dung tranh chấp: Xét Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại N. là 

doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề Mua bán vật liệu xây dựng; Sản 

xuất bê tông và các sản phẩm từ vữa, xi măng; Xây dựng các công trình dân dụng, 

giao thông, thuỷ lợi. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh Công ty TNHH N. là 

người sử dụng lao động phải có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc cho người lao động theo quy định tại Điều 

186 Bộ luật Lao động 2012, điểm a khoản 1 Điều 18, Điều 91, Điều 92 Luật BHXH 

2006 và Điều 12, Điều 13, Điểu 15 Luật BHYT 2008, Điều 43, Điều 44, các điểm a, 

b khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013. Theo đó, Công ty TNHH N. hằng tháng có 

trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đồng 

thời trích từ tiền lương, tiền công của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ 

bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội 

thành phố Đ.. 

Tuy nhiên, bị đơn Công ty TNHH N. đã không đóng đủ, đóng chậm thời gian 

quy định số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng từ năm 2012 cho đến nay. Theo 

các thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng, hàng quý, do cơ 

quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Hới lập đã thông báo cho Công ty TNHH N. 

để đơn vị kiểm tra đối chiếu, nếu chưa thống nhất thì yêu cầu  đến BHXH thành phố 

Đ. để kiểm tra và điều chỉnh, Công ty TNHH N. cũng không có khiếu nại gì về số 

lượng người lao động doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm, mức đóng nộp, số 

tiền phải đóng, số tiền đã nộp, số tiền còn thiếu. Mặt khác, khi thụ lý giải quyết vụ 

án, Toà án đã thông báo thụ lý vụ án cho bị đơn biết BHXH thành phố Đ. kiện đòi 

nợ số tiền BHXH và BHYT Công ty chưa đóng và lãi phát sinh theo quy định của 

pháp luật, nhưng Công ty TNHH N. không có ý kiến phản đối về số tiền còn nợ  và 

không cung cấp chứng cứ gì khác. Điều đó, thể hiện bị đơn đã thừa nhận số nợ, nên 

Hội đồng xét xử có căn cứ xác định số liệu mà BHXH thành phố tính toán là đúng 

theo đăng ký tham gia bảo hiểm của bị đơn.    
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Đối với khoản tiền nợ BHXH, BHTN theo quy định tại khoản 3 Điều 138 

Luật BHXH thì người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại 

Điều 134 của Luật này từ ba mươi ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng số tiền chưa 

đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải đóng tiền lãi của 

số tiền chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo 

hiểm xã hội trong năm. Mức lãi suất đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm do 

BHXHVN thông báo để áp dụng trong toàn quốc (theo đó, mức lãi suất áp dụng từ 

ngày 01/01/2012 là 14.2%/năm, tương đương 1,183%/tháng, từ ngày 01/01/2013 là 

11,86%/năm, tương đương 0,988%/tháng, từ ngày 01/01/2014 là 10,45%/năm, tương 

đương 0,87%/tháng, từ ngày 01/01/2015 là 7,54%/năm, tương đương 

0,628%/tháng). 

 Đối với số tiền nợ BHYT, theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật BHYT 

2008 người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng 

hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì cùng với việc phải đóng đủ 

số tiền chưa đóng, còn phải nộp số tiền lãi trong thời gian chậm đóng theo mức lãi 

suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố; Theo quy định tại Quyết định số 

2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố mức 

lãi suất cơ bản trong thời gian từ năm 2011 cho đến nay còn hiệu lực quy định là 

9%/năm, BHXH thành phố Đồng Hới đã tính lãi suất 0,75%/tháng/số tiền nợ BHYT 

là đúng. Theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật BHYT năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 thì người sử dụng lao động 

không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm y tế thì cùng với việc phải đóng đủ 

số tiền chưa đóng, còn phải nộp số tiền bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng 

tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Trong khi chờ đợi văn bản hướng dẫn của 

BHXHVN, BHXH tạm tính tỷ lệ lãi suất của số tiền chưa đóng, chậm đóng năm 

2015 vẫn là 0,75%/tháng, sau này nếu có chênh lệch tỷ lệ lãi suất BHXH có trách 

nhiệm điều chỉnh tiền lãi đối với số nợ BHYT.  

Việc tính lãi của BHXH thành phố Đồng Hới đối với số tiền BHXH, BHTN, 

BHYT bị đơn chưa đóng, chậm đóng đúng theo quy định tại Quyết định 1111/QĐ-

BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành và các 

hướng dẫn nghiệp vụ của BHXHVN.   

Theo đó, từ năm 2012 đến ngày 16/4/2015 Công ty TNHH Xây dưng và 

Thương mại N. đóng thiếu, đóng chậm và phải chịu tiền lãi theo quy định, số tiền 

tổng cộng là: 111.495.654 đồng.  

Vì vậy cần chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn 

phải trả số tiền: Đóng thiếu BHXH là 80.855.227 đồng, tiền lãi 17.415.663 đồng, 

cộng: 98.270.890 đồng. Đóng thiếu BHYT: 10.779.770 đồng, tiền lãi 1.997.541 

đồng, cộng: 12.777.221 đồng. Đóng thiếu BHTN (từ 01/01/2015 đến 16/4/2015): 

445.440 đồng lãi 2.103 đồng, cộng:  447.543 đồng. 

Cho đến khi thi hành xong các khoản tiền Bị đơn Cty TNHH N. tiếp tục phải 

chịu lãi suất, theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội tại thời 

điểm đóng, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền 

BHXH, BHTN theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật BHXH. Đồng thời, còn 
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phải tiếp tục phải chịu lãi suất bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số 

tiền, thời gian chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ BHYT theo quy định tại khoản 3 Điều 

49 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT 2014.  

Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định tại Điều 131 Bộ luật Tố tụng 

dân sự,  Điều 27 Pháp lệnh án phí lệ phí Toà án và khoản 4 mục I Danh mục mức án 

phí, lệ phí.  

Các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật tố tụng 

dân sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 31, điểm c khoản 1 Điều 33,  Điều 35, điểm b 

khoản 2 Điều 199, khoản 3 Điều 202  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Áp dụng Điều 186 Bộ luật Lao động 2012, các Điều 18, 91, 92, 134, khoản 3 

Điều 138 Luật Bảo hiểm xã hội 2006; các Điều 12, 13, 15, khoản 2 Điều 49 Luật 

Bảo hiểm y tế 2008, khoản 3 Điều 49 Luật BHYT (đã được sửa đổi bổ sung 2014); 

Điều 43, Điều 44, các điểm a, b khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013, xử:  

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương Mại N. phải trả cho Bảo hiểm xã hội thành phố Đ., tỉnh Quảng Bình số 

tiền nợ BHXH, BHTN  và BHYT tính từ tháng 01/2012 đến ngày 16/4/2015 là: 

111.495.654 đồng (Một trăm mười một triệu bốn trăm chín mươi lăm ngàn sáu trăm 

năm mươi bốn đồng) trong đó: 

1. Tiền BHXH là 98.270.890 đồng (tiền đóng thiếu, chưa đóng: 80.855.227

đồng, tiền lãi 17.415.663 đồng). 

2. Tiền BHTN là 447.543 đồng (tiền đóng thiếu, chưa đóng 445.440 đồng,

tiền lãi 2.103 đồng). 

3. Tiền BHYT là 12.777.221 đồng (tiền đóng thiếu, chưa đóng 10.779.770

đồng, tiền lãi 1.997.541 đồng); 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người sử 

dụng lao động (Công ty TNHH N.) chưa thực hiện nghĩa vụ đóng tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài số tiền chưa đóng còn phải chịu lãi suất, theo 

mức lãi suất của hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội tại thời điểm đóng, tương 

ứng với số tiền và thời gian chậm thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHTN theo quy 

định tại khoản 3 Điều 138 Luật BHXH năm 2006; Nếu người sử dụng lao động chưa 

thực hiện nghĩa vụ đóng tiền bảo hiểm y tế thì cùng với việc phải đóng đủ số tiền 

chưa đóng, còn phải nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính 

trên số tiền, thời gian chậm đóng, cho đến khi thi hành xong theo quy định taị khoản 

3 Điều 49 Luật BHYT sửa đổi bổ sung năm 2014. 

- Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Điều 131 BLTTDS; Điều 27 Pháp lệnh án phí lệ 

phí Toà án và khoản 4 mục I Danh mục mức án phí, lệ phí xử: Buộc Công ty TNHH 

Xây dựng và Thương mại N. phải chịu 3.344.869 đồng án phí tranh chấp Lao động 

sơ thẩm để sung quỹ nhà nước.  
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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. 

Án xử sơ thẩm công khai, báo cho nguyên đơn biết có quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên toà có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao án. 

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐÔNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND TP. Đồng Hới; .  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- Chi cục THA DS TP. Đồng Hới; 

- Các đương sự. (đã ký) 
- Lưu án, Lưu hồ sơ. 

 Lê Hồng Sơn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

BẢN ÁN 20/2017/LĐ-PT NGÀY 31/08/2017 VỀ TRANH CHẤP TIỀN LƯƠNG, 

BẢO HIỂM XÃ HỘI, TRẢ TIỀN QUẦN ÁO, TRẢ TIỀN LÀM THÊM TRONG 

NHỮNG NGÀY LỄ TẾT 

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án thụ lý số: 15/2017/TLPT-LĐ ngày 27 tháng 7 năm 2017 về việc “Tranh 

chấp về tiền lương, BHXH, trả tiền quần áo, trả tiền làm thêm trong những ngày lễ, tết”. 

Do Bản án lao động sơ thẩm số: 04/2017/LĐ-ST ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Long Thành bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2017/QĐ-PT ngày 11 tháng 8 năm 2017 giữa: 

– Nguyên đơn: Ông Trân Văn M, sinh năm 1949.

Địa chỉ: khu phố H, tổ M, phường L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

– Bị đơn: Công ty Cổ phần Dịch Vụ BảoVệ P.

Địa chỉ chi nhánh: ấp N, xã A, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo pháp luật - Chi nhánh Đồng Nai: Bà Lê Thị Minh T, chức vụ: Giám 

đốc Chi nhánh Đồng Nai – Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ P 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị Minh T: Ông Mac Minh Đ, sinh năm 1956, 

chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai –Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ P (Theo 

giấy ủy quyền ngày 15/8/2017) 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Trần Văn M (Ông M, ông Đ - có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo nội dung bản án sơ thẩm 

Nguyên đơn ông Trần Văn M trình bày: 

Ông làm việc cho Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ P (sau đây gọi là Công ty Bảo vệ P) 

có ký hợp đồng lao động 03 tháng, từ ngày 14/8/2015 đến ngày 14/11/2015, công việc 

là nhân viên bảo vệ, mức lương 3.100.000 đồng/tháng, ngày làm 08 tiếng, nhưng ông 

không được giữ bản hợp đồng lao động. 

Sau khi hết hạn hợp đồng ngày 14/11/2015, ông tiếp tục làm việc tại Công ty Bảo vệ P, 

nhưng không ký hợp đồng lao động , với mức lương 4.200.000 đồng/tháng, ngày làm 12 

tiếng, nhưng việc làm 12 tiếng/ngày trên ông không có chứng cứ gì cung cấp cho Tòa án 

và khi lãnh lương hàng tháng ông cũng không thắc mắc, khiếu nại gì với Công ty.  
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Ông thừa nhận mức lương mà ông và Công ty Bảo vệ P thỏa thuận khi ông tiếp tục làm 

việc tại Công ty Bảo vệ P (sau khi hết hợp đồng lao động ghi ngày 14/8/2015) là 

3.100.000  đồng/tháng nếu không tính tiền làm thêm gi ờ, làm thêm ngày nghỉ. 

Trong quá trình làm việc, ông chỉ có 01 lần vi phạm nội quy Công ty là kê ghế nằm ngủ. 

Ngoài ra, ông luôn hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm lần nào khác. Đến ngày 

20/4/2016, Công ty phát lương tháng 3 năm 2016, nhưng trừ lại 500.000 đồng không 

có lý do và chỉ trả 50% tiền lương của tháng 3 năm 2016 nên ngày 21/4/2016, ông đến 

Công ty Bảo vệ P nộp đơn xin nghỉ việc. 

Ngày 04/5/2016, ông đến Công ty Bảo vệ P lấy tiền lương còn lại của tháng 3 năm 2016 

và lương tháng 4 năm 2016, nhưng Công ty không đồng ý trả lương cho ông. 

Ông thừa nhận ông tự nguyện đề nghị không tham gia đóng bảo hiểm xã hội và có thỏa 

thuận với Công ty Bảo vệ P : Công ty sẽ trả tiền bảo hiểm vào lương hàng tháng của ông 

. Ông xác định chữ ký trong đơn đề nghị không tham gia đóng bảo hiểm xã hội ngày 

14/8/2015 là chữ ký của ông. 

Mặc dù ông và Công ty Bảo vệ P có thỏa thuận không đóng bảo hiểm mà trả vào tiền 

lương nhưng từ khi nhận lương tháng đầu tiên đến khi nghỉ việc, ông không nhận được 

tiền đóng bảo hiểm xã hội trả vào lương như thỏa thuận, nhưng ông vẫn không khiếu nại 

hay thắc mắc về việc Công ty không trả tiền bảo hiểm vào lương. Ông không có chứng 

cứ gì để cung cấp cho Tòa án về việc Công ty Bảo vệ P không trả tiền bảo hiểm xã hội 

hàng tháng cho ông. 

Ông thừa nhận khi nộp tiền 650.000 đồng mua quần áo của Công ty Bảo vệ P, ông không 

có ký nhận biên lai nên không thể cung cấp được biên lai hay giấy tờ khác gì để chứng 

minh cho Tòa án. 

Và khi nhận lương của những tháng có ngày lễ , tết mà ông đã làm thêm, ông không được 

nhận tiền làm thêm của những ngày lễ, tết nhưng ông không thắc mắc, khiếu nại gì với 

Công ty vì muốn tiếp tục được làm việc . 

Ông yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty P thanh toán cho ông các khoản sau: 

– 50% tiền lương tháng 03/2016 là 1.084.000 đồng và 500.000 đồng Công ty đã trừ của 

ông, tổng cộng là 1.584.000 đồng. 

– Tiền lương của 20 ngày công tháng 4/2016 là 2.384.615 đồng với mức lương 3.100.000 

đồng/tháng. 

– Trả lại tiền quần áo mà Công ty đã thu của ông là 650.000 đồng. 

– Tiền bảo hiểm xã hội là 4.774.000 đồng. 

– Tiền 08 ngày lễ, tết là 2.861.538 đồng. Tổng cộng là 12.254.000 đồng. 

Ông xác định không tranh chấp về Hợp đồng lao động hay bị sa thải. 
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Theo ông Mạc Minh Đ trình bày: 

Công ty Bảo vệ P có ký hợp đồng lao động với ông Trần Văn M làm bảo vệ theo mùa vụ, 

với thời hạn là  03 tháng, từ ngày 14/8/2015 đến 14/11/2015, mức lương thỏa thuận 

3.100.000 đồng/tháng và các loại tiền bảo hiểm, làm thêm giờ, tổng số tiền lương thỏa 

thuận hàng tháng là 4.000.000 đồng. 

Ông Đ thừa nhận tháng 12/2015, ông M hết hạn hợp đồng và có đề nghị được gia hạn 

tiếp tục làm bảo vệ mùa vụ thêm 03 tháng với mức lương thỏa thuận giữa ông M và Công 

ty Bảo vệ P (sau khi hết hợp đồng lao động ghi ngày 14/8/2015) là 3.100.000 đồng/tháng 

nếu không tính tiền làm thêm giờ, làm thêm ngày nghỉ. 

Đến ngày 01/3/2016, ông M xin nghỉ việc về Bắc, Công ty đồng ý cho ông nghỉ việc. 

Nhưng đến ngày 10/3/2016, ông M xin tiếp tục đi làm lại. Trong thời gian ông M làm bảo 

vệ hợp đồng mùa vụ, Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền lương theo thỏa thuận hàng 

tháng. 

Quá trình làm bảo vệ tại quán Vườn Bia “Bến Gỗ, ông M vi phạm nội quy Công ty nên 

Công ty điều động ông về quán “Thành Đạt” làm việc. Nhưng khi làm việc tại quán 

“Thành Đạt”, ông M lại tiếp tục vi phạm nội quy Công ty dẫn đến việc Chủ quán “Thành 

Đạt” thanh lý hợp đồng bảo vệ với Công ty. Do hợp đồng bảo vệ tại quán “Thành Đạt” 

bị thanh lý nên Công ty tạm giữ 50% lương của các nhân viên bảo vệ tại quán “Thành 

Đạt”, trong đó có 50% lương của ông M là 1.084.000 đồng, đến cuối tháng nếu không có 

mất mát gì thì sẽ thanh toán 100% lương của tháng 3/2016. 

Đến ngày 21/4/2016, ông M tự ý bỏ ca trực, bỏ việc nên Công ty Bảo vệ P đã lập biên 

bản vi phạm đối với ông M và ngày 23/4/2016 Công ty Bảo vệ P đã ra Quyết định sa thải 

ông M nên ông M không được thanh toán tiền lương của tháng 4/2016, ông xác định 

tháng 4/2016 ông M làm việc được 20 ngày công (từ ngày 01/4/2016 đến ngày 

20/4/2016). 

Ông M yêu cầu Công ty P trả cho ông 50% tiền lương của tháng 3/2016, 20 ngày lương 

của tháng 4/2016 và tiền phạt 500.000 đồng, tiền bảo hiểm xã hội 4.774.000 đồng, tiền 

lương của 08 ngày lễ, tết 2.861.538 và 650.000 đồng tiền mua trang phục. Tổng cộng, 

Công ty P phải thanh toán cho ông số tiền là 12.254.000 đồng. Ông Đ là người đại diện 

theo ủy quyền của Công ty, có ý kiến như sau: 

Công ty Bảo vệ P chỉ đồng ý trả cho ông M 50% tiền lương của tháng 3/2016, 20 ngày 

lương của tháng 4/2016 căn cứ theo mức lương thỏa thuận giữa ông M và Công ty được 

thể hiện tại hợp đồng có thời hạn ngày 14/11/2015, với mức lương 3.100.000 đồng/tháng 

và tiền phạt 500.000 đồng. 

Công ty Bảo vệ P không đồng ý trả tiền bảo hiểm xã hội 4.774.000 đồng, tiền lương của 

08 ngày lễ, tết 2.861.538 và 650.000 đồng tiền mua trang phục theo yêu cầu của ông M. 

Vì ông M đã tự nguyện không tham gia đóng bảo hiểm, Công ty cũng đã trả tiền bảo 

hiểm vào tiền lương hàng tháng cho ông, đối với những ngày lễ, tết ông M có đi làm 

thêm, Công ty cũng đã tính vào lương hàng tháng cho ông. Và Công ty không thu số tiền 

mua trang phục 650.000 đồng của ông M. 
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Tại Bản án số: 04/2017/LĐ-ST ngày 19/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện Long 

Thành đã Quyết định: 

Căn cứ khoản 1 Điều 32; khoản 1 Điều 35; Điều 266, 271, 273 của Bộ luật tố tụng dân 

sự; Điều 357 Bộ luật dân sự; Căn cứ Điều 37; Điều 128; Điều 201; khoản 2, Điều 202 

của Bộ luật Lao động; Nghị quyết 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 khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Văn M đối với bị 

đơn Công ty Bảo vệ P về việc “Tranh chấp tiền lương, bảo hiểm xã hội”. Buộc Công ty 

Bảo vệ P phải trả cho ông Trần Văn M số tiền 3.984.000 đồng (ba triệu chín trăm tám 

mươi bốn ngàn đồng). 

2/ Về án phí: Công ty Bảo vệ P phải chịu 300.000 đồng án phí lao đồng sơ thẩm. Hoàn 

trả lại ông M 100.000 đồng tiền tạm ứng Án phí đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí , 

lệ phí Tòa án số 004655 ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Long Thành. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 20/6/2017, nguyên đơn Trần Văn M kháng cáo một phần bản án sơ thẩm yêu cầu 

Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận các yêu cầu còn lại của 

ông M buộc công ty trả: 

+ Tiền 20 ngày lương tháng 04/2016: 3.100.000đ : 26 ngày x 20 ngày =2.384.615đ 

+ Trả lại 650.000đ Công ty thu tiền quần áo nhưng không phát quần áo. 

+ Chốt sổ BHXH trả cho ông M ( thời gian ông làm việc là 7 tháng, đã trừ 1 tháng thử 

việc) nếu không trả sổ BHXH cho ông M thì phải trả bằng tiền: 3.100.000đ x 22% x 07 

tháng = 4.774.000đ 

+ Trả tiền 8 ngày lễ tết ông M vẫn làm việc mà công ty không trả tiền tăng ca: 

3.100.000đ: 26 ngàyx 8 ngày x 300% = 2.861.538đ 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có ý kiến: Kiểm sát viên tham gia phiên 

Tòa phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc tuân thủ theo pháp luật trong quá trình 

giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét 

xử cấp phúc thẩm đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật từ khi thụ lý đến khi xét xử và 

tại phiên tòa hôm nay, các đương sự tham gia phiên tòa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa 

vụ của mình theo quy định của pháp luật. 

Về đường lối giải quyết: Tiền 20 ngày lương tháng 4/2016, Bản án sơ thẩm đã chấp nhận 

là có cơ sở nay ông tiếp tục kháng cáo là không cần thiết xem xét lại ở cấp phúc thẩm. 

Tại Tòa án cấp sơ thẩm ông M không đưa ra được chứng cứ, nhưng tại Tòa án cấp phúc 

thẩm đã xuất trình được chứng cứ mới là phiếu thu tiền trang phục. Phía công ty cũng 

thừa nhận phiếu thu này do Công ty phát hành và cho rằng thực tế sau khi trích lại cho 
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người lao động, Công ty chỉ thu 650.000đ nhưng theo hợp đồng lao động thỏa thuận 

trang phục là do Công ty cấp cho người lao động. Do đó, có căn cứ chấp nhận yêu cầu 

buộc Công ty trả 650.000đ cho ông M về tiền trang phục mà Công ty đã thu. Đối với nội 

dung kháng cáo chốt sổ bảo hiểm xã hội và trả cho ông M bằng tiền số tiền 4.774.000đ; 

Mức lương thực tế ông M nhận là 4.000.000đ/tháng đã bao gồm tiền BHXH. Tuy nhiên, 

tháng 3/2016 Công ty còn thiếu của ông M 50% lương và tiền lương 20 ngày công tháng 

4/2016, do đó cần chấp nhận một phần kháng cáo về nội dung này của ông M. Về yêu 

cầu trả tiền lương 08 ngày làm việc lễ, tết; ông M và Công ty đều thừa nhận ông M có 

làm việc các ngày: 02/9/2016, 01/01/2016, 03 ngày tết âm lịch 2016 và 16/4/2016 (Tức 

ngày giỗ tổ Hùng Vương 10.3 âm lịch) nhưng Công ty mới trả 200% lương cho ông M 

các ngày 02/9/2016, 01/01/2016, 03 ngày tết âm lịch 2016 và chưa trả lương theo quy 

định của pháp luật đối với ngày làm việc 16/4/2016 cho ông M. Do đó, cần chấp nhận 

một phần yêu cầu kháng cáo về nội dung này của ông M. 

Từ phân tích đã nêu trên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của ông 

M, sửa một phần 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 tòa và căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: ông Trần Văn M làm đơn kháng cáo hợp lệ và trong hạn luật định 

nên được chấp nhận xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. 

[2] Về quan hệ pháp luật: Ông Trần Văn M khởi kiện đòi tiền lương, trả tiền quần áo, tiền 

làm thêm trong các ngày nghỉ lễ, tết, tiền bảo hiểm xã hội nên quan hệ pháp luật được xác 

định là “Tranh chấp về tiền lương, BHXH, trả tiền quần áo, trả tiền làm thêm trong 

những ngày lễ, tết”. Vụ việc đã được hòa giải viên lao động hòa giải theo quy định tại 

Điều 201 Luật lao động nên Tòa án thụ lý giải quyết phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 

32 Bộ luật tố tụng dân sự theo nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ. 

[3] Về tư cách tố tụng: Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ P - Chi nhánh Đồng Nai là đơn vị 

hạch toán độc lập theo xác nhận của công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ P nên Công ty cổ 

phần dịch vụ bảo vệ P - Chi nhánh Đồng Nai đủ tư cách tham gia tố tụng tại Tòa án. 

[4] Vể thời hiệu khởi kiện: vụ án vẫn còn thời hiệu khởi kiện theo quy định tại Điều 202 

Bộ luật lao động 2012 

[5] Về nội dung: 

- Đối với yêu cầu trả lại tiền quần áo mà Công ty Bảo vệ P đã thu của ông là 650.000 

đồng của ông M tại tòa cấp sơ thẩm ông M không đưa ra được chứng cứ chứng minh yêu 

cầu của mình. Tuy nhiên, tại Tòa cấp phúc thẩm, ông M đã cung cấp được chứng cứ mới 

là “ Phiếu thu” tiền mua trang phục với số tiền 760.000đ. Phía bị đơn cũng thừa nhận “ 

Phiếu thu” mà ông M cung cấp là của Công ty Bảo vệ P và có thu của ông M 760.000đ 

tiền mua trang phục để phát cho ông M. Khi thu số tiền 760.000đ Công ty Bảo vệ P có 

trích lại cho ông M 150.000đ, thực tế thì Công ty Bảo vệ P chỉ thu 650.000đ và đã cấp 

phát trang phục cho ông M nên công ty không đồng ý thanh toán lại số tiền 650.000đ như 
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yêu cầu của ông M. Căn cứ vào hợp đồng lao động giữa Công ty Bảo vệ P và ông M 

ngày 14/8/2015 và ngày 4/11/2015 thì các bên có thỏa thuận, khi vào làm việc người lao 

động sẽ được Công ty Bảo vệ P trang bị; Quần áo đồng phục, ủng, đèn pin,... không có 

thỏa thuận nào khác. Do đó, đối với yêu cầu Công ty Bảo vệ Ptrả lại 650.000đ tiền thu 

tiền quần áo đồng phục của ông M là có căn cứ. 

- Ông M và phía bị đơn đều thừa nhận mức lương thỏa thuận khi ông M tiếp tục làm việc 

tại Công ty Bảo vệ P (sau khi hết hợp đồng lao động ghi ngày 14/8/2015) là 3.100.000 

đồng/tháng. Hợp đồng lao động ngày 14/11/2015 thể hiện mức lương thỏa thuận giữa 

ông M và Công ty Bảo vệ P là 3.100.000đồng/tháng. Khi ông M vào làm việc tại Công ty 

Bảo vệ P thì ông M đã qúa tuổi lao động nên ông đã chủ động đề nghị không tham gia 

bảo hiểm xã hội, ông M và phía Công ty Bảo vệ P thỏa thuận thống nhất Công ty Bảo vệ 

P trả tiền bảo hiểm vào lương hàng tháng của ông M. Nhưng ông M cho rằng chưa được 

Công ty Bảo vệ P trả tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng, ông M cũng thừa nhận từ khi làm 

việc tại Công ty Bảo vệ P ông không có ý kiến khiếu nại gì về việc chưa được nhận tiền 

bảo hiểm xã hội. Mặt khác, mức lương thỏa thuận theo hợp đồng lao động là 3.100.000 

đồng/tháng nhưng thực tế mức lương ông M nhận 4.000.000 đồng/tháng là đã bao gồm 

tiền bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, do Công ty Bảo vệ P còn thiếu của ông M ½ tháng 

lương tháng 3/2016, 20 ngày công của tháng 4/2016 chưa trả xong cho ông M và trong 

đó bao gồm cả tiền bảo hiểm xã hội. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận đối với yêu 

cầu trên của ông M là chưa đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử 

chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo về nội dung này của ông M, buộc Công ty Bảo vệ 

P phải thanh toán cho ông M số tiền Bảo hiểm xã hội cụ thể: 

Số tiền bảo hiểm xã hội mà Công ty Bảo vệ P phải thanh toán đối với ½ tháng lương 

tháng 3/2016: 4.000.000đ - 3.100.000đ}: 26 ngày x 15 ngày = 519.231đ 

Số tiền bảo hiểm xã hội mà Công ty Bảo vệ P phải thanh toán đối với 20 ngày công tháng 

4/2016: 4.000.000đ - 3.100.000đ}: 26 ngày x 20 ngày = 692.308đ 

Tổng cộng: 1.212.000đ (Một triệu hai trăm mười hai nghìn đồng) 

- Ông M cho rằng trong thời gian làm việc, ông có đi làm 08 ngày lễ, tết nhưng Công ty 

Bảo vệ P chưa trả lương theo quy định của pháp luật cho ông. Cụ thể ông đi làm các 

ngày: 02/9/2015, 01/01/2016, 03 ngày tết âm lịch năm 2016, ngày 16/4/2016 ( tức ngày 

giỗ tổ Hùng Vương 10.3 âm lịch), còn lại 02 ngày ông không nhớ chính xác là ngày nào 

và không có chứng cứ chứng minh. Tại Tòa án cấp sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm 

ông M thừa nhận khi nhận lương của những tháng có ngày lễ, tết mặc dù ông không được 

nhận tiền làm thêm ngày lễ, tết nhưng ông không có thắc mắc khiếu nại gì với Công ty. 

Phía bị đơn 

Công ty Bảo vệ P xác định ông M có đi làm vào ngày ngày lễ, tết bao gồm: ngày 

02/9/2015, 01/01/2016, 03 ngày tết âm lịch năm 2016, ngày 16/4/2016 ( tức ngày giỗ tổ 

Hùng Vương 10.3 âm lịch) và Công ty đã trả cho ông M 200% tiền lương của những 

ngày đi làm nêu trên vào lương hàng tháng. Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động 

2012, thì đối với những ngày ông M đi làm thêm ngày lễ, tết Công ty bảo vệ P phải trả 

cho ông M là 300% lương. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận đối với yêu cầu trên là 

chưa đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu 
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cầu kháng cáo về nội dung này của ông M, buộc Công ty Bảo vệ P phải tiếp tục trả cho 

ông M: 

Đối với các ngày 02/9/2015, 01/01/2016, 03 ngày tết âm lịch năm 2016: {3.100.000đ : 26 

ngày} x 100% x 5ngày = 596.154đ 

Đối với 20 ngày làm việc tháng 04/2016 thì có ngày 16/4/2016 (tức ngày10.3 âm lịch) 

nhưng công ty chưa trả lương cho ông M nên Công ty Bảo vệ P phải trả cho ông 

M: {3.100.000đ : 26 ngày} x 300% = 357.692đ 

Tổng cộng: 953.846đ (Chín trăm năm ba nghìn tám trăm bốn mươi sáu nghìn đồng) 

- Đối với yêu cầu Công ty Bảo vệ P trả tiền 20 ngày lương tháng 4/2016 là 2.384.615đ 

của ông M: Tại Tòa án cấp sơ thẩm phía bị đơn Công ty Bảo vệ P đồng ý thanh toán trả 

tiền 20 ngày lương tháng 4/2016 cho ông M. Tuy nhiên, do ông M đi làm 20 ngày tháng 

4/2016 có ngày 16/4/2016 (tức ngày giỗ tổ Hùng Vương 10.3 âm lịch). Do đó, Công ty 

Bảo vệ Ptrả tiền 20 ngày lương tháng 4/2016 cho ông M cụ thể như sau: {3.100.000đ : 26 

ngày x 20 ngày} - 357.692đ = 2.026.923đ 

Đối với những phần khác của Bản án sơ thẩm không kháng cáo, kháng nghị nên không 

xem xét và có hiệu lực pháp luật. 

Tổng cộng Công ty Bảo vệ P phải thanh toán cho ông M về các khoản tiền lương, 

BHXH, trả tiền quần áo, trả tiền làm thêm trong những ngày lễ, tết là: 1.584.000đ + 

650.000đ + 1.212.000đ  + 953.846đ + 2.026.923đ = 6.426.769đ làm tròn số là 

6.427.000đ (Sáu triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng) 

[6] Về án phí: 

Án phí lao động sơ thẩm: Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, 

buộc Công ty Bảo vệ P phải trả cho ông M số tiền 3.984.000 đồng (ba triệu chín trăm tám 

mươi bốn ngàn đồng) nên Công ty Bảo vệ P phải chịu án phí lao động sơ thẩm là 300.000 

đồng (Ba trăm nghìn đồng). Tòa án cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm chấp 

nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc Công ty Bảo vệ P phải trả cho ông M về các 

khoản tiền lương, BHXH, trả tiền quần áo, trả tiền làm thêm trong những ngày lễ, tết tổng 

cộng 6.427.000đ (Sáu triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng). Do đó, cần phải sửa Bản 

án sơ thẩm về án phí. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Nghị quyết số 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì Công ty Bảo vệ P phải 

chịu 300.000đ đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí lao động có giá ngạch. 

Hoàn trả lại ông  M 100.000đồng (Một trăm nghìn đồng) tiên tam ưng an phí đã nộp theo 

biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 004655 ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Long Thành. 

Án phí lao động phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo của ông M được chấp nhận một phần, 

sửa bản án sơ thẩm nên ông M không phải chịu. Trả lại ông M 300.000đ (Ba trăm nghìn 

đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 006565 ngày 29/6/2017 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Long Thành. 

13



[7] Từ những phân tích và nhận định nêu trên Hội đồng xét xử thống nhất với quan điểm 

của đại diện Viện kiểm sát, chấp nhận một phần kháng cáo của ông M, sửa một phần bản 

án sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; Chấp nhận một phần 

kháng cáo của ông Trần Văn M, sửa một phần bản án sơ thẩm. 

Áp dụng Điều 357 Bộ luật dân sự 2015 

Áp dụng Điều 37; Điều 128; Điều 201; khoản 2, Điều 202 của Bộ luật Lao động 2012 

Áp dụng Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Văn M. Buộc Công 

ty Bảo vệ P phải trả cho ông Trần Văn M: 

- 50% tiền lương tháng 03/2016 là 1.084.000 đồng và 500.000 đồng Công ty đã trừ của 

ông M là 1.584.000 đồng (Một triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng) 

- Tiền lương của 20 ngày công tháng 4/2016 là 2.026.923đ (Hai triệu không trăm hai 

mươi sáu nghìn chín trăm hai mươi ba đồng) 

- Trả lại tiền quần áo mà Công ty đã thu của ông M là 650.000đ (Sáu trăm năm mươi 

nghìn đồng) 

- Tiền bảo hiểm xã hội là 1.212.000đ (Một triệu hai trăm mười hai nghìn đồng) 

- Tiền lương 06 ngày lễ, tết là 953.845đ (Chín trăm năm ba nghìn tám trăm bốn mươi lăm 

nghìn đồng) 

Tổng cộng: 6.427.000đ (Sáu triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng) 

2. Về án phí: 

Án phí lao động sơ thẩm có giá ngạch: Công ty Bảo vệ P phải chịu 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng). Hoàn trả lại ông M 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng 

án phí đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 004655 ngày 01 tháng 6 

năm 2016 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Thành. 

Án phí lao động phúc thẩm: ông M không phải chịu, trả lại ông M 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 006565 ngày 29/6/2017 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Long Thành. 
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Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu người thi hành án không thi hành thì hàng tháng còn phải chịu lãi suất theo quy 

định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm 

thi hành. 

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 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. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        THỊ XÃ T  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Bản án số: 01/2018/LĐ-ST 

Ngày: 18-01-2018 

V/v: Tranh chấp bảo hiểm xã hội 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ T, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Hiền. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Huỳnh Thị Lượng;

2. Ông Đào Văn Nô.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Thư ký 

Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã T tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Đình Kiên – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình 

Dương tiến hành phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án lao động thụ lý số 

36/2017/TLST-LĐ ngày 07 tháng 11 năm 2017 về việc: “Tranh chấp bảo hiểm 

xã hội”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2017/QĐXXST-LĐ ngày 25 

tháng 12 năm 2017, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Trịnh Thị Trâm A, sinh năm 1987; địa chỉ: Số nhà 93, 

Khu phố 3, thị trấn T, huyện B, tỉnh Bình Dương; có mặt. 

- Bị đơn: Công ty TNHH G; địa chỉ: Tổ 4, Khu phố 7, phường U, thị xã T, 

tỉnh Bình Dương; 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Go Sun J, sinh năm 1963; chức danh: 

Chủ tic̣h Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty; xin vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Taị đơn khởi kiêṇ đề ngày 30 tháng 10 năm 2017, đơn khởi kiện bổ sung 

ngày 08 tháng 12 năm 2017 và trong quá trình giải quyết vu ̣án, nguyên đơn 

bà Trịnh Thị Trâm A trình bày: Vào ngày 18/3/2015, bà Trâm A được Công ty 

TNHH I, nay là công ty TNHH G (Sau đây viết tắt là Công ty G) tuyển dụng 
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vào làm ở bộ phận may. Sau thời gian thử việc khoảng 05 tháng, ngày 01/8/2015 

bà Trâm A và Công ty G ký kết Hợp đồng lao động số 100440/2015/HĐLĐ-

INT, thời haṇ 12 tháng. Sau đó hai bên tiếp tuc̣ ký kết Hợp đồng lao động số 

100440-HĐLĐ, ngày 01/8/2016 với mức lương cơ bản 3.800.000 đồng/tháng. 

Ngày 01/4/2017, bà Trâm A xin thôi việc vì lý do cá nhân và được Công ty G 

chấp nhận. Tuy nhiên, Công ty G không trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà Trâm A 

theo quy định của pháp luật. Hành vi của Công ty G đa ̃gây thiệt hại là bà Trâm 

A không được lĩnh bảo hiểm thất nghiệp do không đăng ký trong thời hạn quy 

định. Vì vậy, bà Trâm A khởi kiện yêu cầu Tòa án: 

+ Buộc Công ty TNHH G trả lại Sổ Bảo hiểm xã hội cho bà Trịnh Thị 

Trâm A; 

+ Buộc Công ty TNHH G phải bồi thường tiền bảo hiểm thất nghiệp cho bà 

Trịnh Thị Trâm A với số tiền là (3.800.000 đồng/tháng x 60%) x 03 tháng = 

6.840.000 đồng. 

+ Buộc Công ty TNHH G phải đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 

bảo hiểm thất nghiệp cho bà Trịnh Thị Trâm A theo quy định của pháp luật từ 

tháng 10/2015 đến tháng 4/2017. 

Tại phiên tòa bà Trịnh Thị Trâm A vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và 

không trình bày gì thêm. 

- Bà Go Sun Ja là người dại diện theo pháp luật của bị đơn công ty 

TNHH G trình bày: Thống nhất với toàn bộ lời trình bày của bà Trâm A về thời 

gian làm việc, về việc ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty 

TNHH G với bà Trịnh Thị Trâm A. Mức lương cơ bản của bà Trâm A theo hợp 

đồng lao động là 3.800.000 đồng/tháng cùng với các quyền lợi bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế…  

Hiện nay, Công ty G đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, công ty thua lỗ 

kéo dài, nợ nần chồng chất nên sau khi bà Trâm A nghỉ việc tại Công ty G đến 

nay thì do Công ty G chưa chốt được sổ bảo hiểm xã hội cho bà Trâm A nên 

chưa trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà Trâm A được. Việc Công ty G nợ tiền bảo 

hiểm của bà Trâm A và chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội để trả cho bà Trâm A là 

sai nên Công ty G cam kết sẽ khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất. 

Trước yêu cầu khởi kiện của bà Trâm A, Công ty TNHH G có ý kiến như sau: 

+ Công ty TNHH G sẽ có trách nhiệm thanh toán số nợ bảo hiểm xã hội để 

chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà Trâm A. 

+ Công ty TNHH G đồng ý đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 

bảo hiểm thất nghiệp cho bà Trâm A tại Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp 

luật từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2017 theo yêu cầu của bà Trâm A. 

+ Đối với yêu cầu buộc Công ty TNHH G bồi thường tiền bảo hiểm thất 

nghiệp với số tiền là (3.800.000 đồng/tháng x 60%) x 03 tháng = 6.840.000 

đồng thì Công ty TNHH G không đồng ý vì lý do đã trễ hạn đăng ký thất nghiêp̣ 

nhưng sau này chốt sổ sẽ bảo lưu. 
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Vì lý do bận công việc, không có thời gian tham gia tố tụng nên bà Go 

Sun Ja có đơn đề nghị Toà án xét xử vụ án vắng mặt. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã T tham gia phiên toà phát biểu 

quan điểm như sau: 

- Về thủ tuc̣ tố tuṇg: Trong 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. 

- Về nội dung vụ án: Bị đơn thừa nhận từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2017 

do công ty gặp khó khăn nên chưa đóng bảo hiểm theo quy định cho bà Trâm A 

và đồng ý sẽ đóng bảo hiểm cho bà Trâm A để chốt sổ bảo hiểm trả cho bà A. 

Như vậy, yêu cầu khởi kiện này là có căn cứ nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận yêu cầu của nguyên đơn. 

Đối với yêu cầu buộc Công ty TNHH G phải bồi thường tiền bảo hiểm thất 

nghiệp cho bà Trịnh Thị Trâm A với số tiền là (3.800.000 đồng/tháng x 60%) x 

03 tháng = 6.840.000 đồng. Bị đơn không đồng ý vì cho rằng khi chốt sổ bảo 

hiểm sẽ được bảo lưu. Bà Trâm A không cung cấp chứng cứ thể hiện việc có 

đăng ký bảo hiểm thất nghiệp nhưng do thiếu sổ bảo hiểm nên không thể đăng 

ký được. Như vậy, chưa đủ căn cứ chứng minh nguyên đơn bị thiệt hại; bị đơn 

phải đóng bảo hiểm và trả sổ bảo hiểm cho nguyên đơn nên nguyên đơn vẫn 

được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm và vẫn có quyền yêu cầu cơ quan bảo 

hiểm trả số tiền bảo hiểm thất nghiệp tính trên thời gian làm việc cho bị đơn nếu 

bị thất nghiệp. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu này 

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 và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Đây là vụ án lao động 

về việc tranh chấp Bảo hiểm xã hội mà bị đơn có trụ sở tại thị xã T và nguyên 

đơn đề nghị Tòa án nhân dân thị xã T giải quyết. Căn cứ vào Điều 32, 35 và 39 

của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử xác định vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương. 

[1.2] Về sự vắng mặt của các đương sự: Người đại diện theo pháp luật của 

bị đơn vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ vào Khoản 1 

Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử quyết định xét 

xử vắng mặt người đại diện theo pháp luật của bị đơn. 

[2] Về nội dung vụ án: Nguyên đơn yêu cầu bị đơn Công ty TNHH G trả 

lại Sổ Bảo hiểm xã hội; bồi thường tiền bảo hiểm thất nghiệp cho bà Trịnh Thị 

Trâm A với số tiền 6.840.000 đồng và đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
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và bảo hiểm thất nghiệp cho bà Trịnh Thị Trâm A theo quy định của pháp luật 

từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2017, Hôị đồng xét xử thấy: 

[2.1] Các đương sư ̣ thống nhất trình bày: Vào ngày 18/3/2015, Công ty 

TNHH I (nay đổi tên thành Công ty TNHH G, sau đây viết tắt là Công ty G) 

tuyển dụng bà Trịnh Thị Trâm A vào làm viêc̣ ở bộ phận may. Sau thời gian thử 

việc 05 tháng, Công ty đã ký kết Hợp đồng lao động số 100440/2015/HĐLĐ-

INT ngày 01/8/2015 với bà Trâm A thời hạn 12 tháng. Sau đó hai bên tiếp tục 

ký kết Hợp đồng lao động số 100440-HĐLĐ ngày 01/8/2016 với thời hạn 12 

tháng, mức lương cơ bản là 3.800.000 đồng/tháng cùng với các quyền lợi bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Ngày 01/4/2017, bà Trâm A 

làm đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân và được phía Công ty G chấp nhận. Tuy 

nhiên, sau khi bà Trâm A nghỉ việc, Công ty G chưa nôp̣ và chốt sổ bảo hiểm xã 

hội nên chưa trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà Trâm A. Nay Công ty TNHH G 

đồng ý đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà 

Trịnh Thị Trâm A tại Bảo hiểm xã hội thi ̣ xa ̃ T từ tháng 10/2015 đến tháng 

4/2017 theo quy điṇh của Luâṭ Bảo hiểm xa ̃hôị. Đây là những tình tiết không 

cần chứng minh theo quy định tại Khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2.2] Kết quả xác minh tại Bảo hiểm xã hội thị xã T thể hiện: Bà Trịnh Thị 

Trâm A làm việc tại Công ty G từ tháng 8/2015 đến tháng 4/2017. Công ty G có 

báo cáo trên hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội về việc tham gia đóng bảo hiểm 

xã hội cho bà Trâm A. Tuy nhiên, trên thực tế Công ty G mới đóng các loại bảo 

hiểm của tháng 8/2015 và tháng 9/2015 cho bà Trâm A. Từ tháng 10/2015 đến 

tháng 4/2017, Công ty G không đóng bảo hiểm xã hội cho bà Trâm A tại Bảo 

hiểm xã hội thi ̣xa ̃T.  

Như vậy, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn trả lại sổ 

bảo hiểm xã hội và đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp cho bà Trịnh Thị Trâm A theo quy định của pháp luật từ tháng 10/2015 

đến tháng 4/2017 là có căn cứ chấp nhận. 

[2.3] Về khoản yêu cầu Công ty G phải bồi thường tiền bảo hiểm thất 

nghiệp cho bà Trịnh Thị Trâm A với số tiền là (3.800.000 đồng/tháng x 60%) x 

03 tháng = 6.840.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy: Theo quy định tại 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 và những giấy tờ khác mà người sử 

dụng lao động đã giữ lại của người lao động”. Theo quy định tại Điều 50 Luật 

Việc làm thì nếu người đã đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng đến 36 tháng thì mức 

bảo hiểm thất nghiệp được hưởng là 60% mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Trên hệ thống bảo hiểm xã hội thì bà Trâm A đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

từ tháng 8/2015 đến 4/2017 nên bà Trâm A đủ điều kiện để được hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, do Công ty G không thực hiện đúng trách nhiệm là 

đóng các loaị tiền bảo hiểm và trả sổ bảo hiểm cho bà Trâm A đúng quy định, 

lỗi thuộc về của Công ty G nên khi nghỉ việc bà Trâm A không được cơ quan 

Bảo hiểm xa ̃hôị thanh toán khoản tiền bảo hiểm thất nghiệp này. Như vậy, đây 

là thiệt hại thực tế nên công ty phải bồi thường do lỗi của mình gây ra. 
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[2.4] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ chấp nhận 

một phần. Đại diện Viện kiểm sát cho rằng chưa đủ căn cứ về việc nguyên đơn 

bị thiệt hại là chưa phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử 

không chấp nhận. 

Như vậy, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ, phù hợp quy định 

của pháp luâṭ nên Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu. 

 [2.5] Về án phí lao động sơ thẩm: Yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án 

chấp nhận toàn bộ nên bị đơn phải chịu án phí lao động sơ thẩm theo quy định 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ các Điều 31, 33, 35, 80, 131, 202, 219, 238, 243 và 245 Bộ luật 

Tố tụng dân sự;  

- Căn cứ vào Điều 47 và 202 của Bộ luật Lao động; 

- Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm năm 2013; 

- Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy 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 Tòa án; 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bô ̣yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Trịnh Thị Trâm

A đối với bị đơn Công ty TNHH G về việc: Tranh chấp Bảo hiểm xã hội. 

2. Công ty TNHH G phải thực hiện các nghĩa vụ đối với bà Trịnh Thị Trâm

A cụ thể như sau: 

2.1. Công ty TNHH G phải đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm thất nghiệp cho bà Trịnh Thị Trâm A theo quy định của pháp luật từ tháng 

10/2015 đến tháng 4/2017;  

2.2. Công ty TNHH G phải trả lại Sổ Bảo hiểm xã hội cho bà Trịnh Thị 

Trâm A. 

2.3. Công ty TNHH G phải bồi thường tiền bảo hiểm thất nghiệp cho bà 

Trịnh Thị Trâm A với số tiền 6.840.000 đồng (Sáu triệu tám trăm bốn mươi 

nghìn đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiêụ lưc̣ pháp luâṭ, người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chưa thanh toán số tiền phải thi 

hành thì còn phải chịu khoản tiền lãi theo quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015, tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả tại thời điểm thi 

hành án. 

3. Về án phí:

3.1. Bà Trịnh Thị Trâm A không phải nộp án phí lao động sơ thẩm. 

20



3.2. Công ty TNHH G phải nộp số tiền 342.000 đồng (Ba trăm bốn mươi 

hai nghìn đồng) án phí lao động sơ thẩm.  

4. Về quyền kháng cáo:

4.1. Nguyên đơn có măṭ được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

4.2. Bị đơn vắng măṭ được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày bản án đươc̣ tống đaṭ hơp̣ lê.̣ 

Trường hợp bản án, quyết định 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 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 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.    

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Dương (01);  

- TAND tỉnh Bình Dương (01);  

- VKSND thị xã T (01);  

- CCTHADS thị xã T (01);  

- Các đương sự (02); 

- Lưu: HS, VT (02). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Bùi Thị Hiền 

21



TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 21/2018/LĐ-ST 

Ngày: 19/6/2018 

V/v tranh chấp về bảo hiểm xã hội” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Ngọc Nga 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Mây

2. Ông Nguyễn Văn Tiên

Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Mạnh Khôi-Thư ký Tòa án nhân dân 

Quận 12. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Kim 

Quyên-Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Quận 12. 

Ngày 19 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý 33/2017/TLST-LĐ 

ngày 04 tháng 10 năm 2017 về việc “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội”theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 137/2018/QĐST-LĐ ngày 08 tháng 5 năm 2018 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số 121/2018/QĐST-LĐ ngày 30/5/2018 giữa các 

đương sự: 

* Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ánh T, sinh năm: 1995

Địa chỉ: phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

* Bị đơn: Công ty TNHH YVN

Địa chỉ: phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chi Minh. 

-Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Kiêm B- Giám đốc công ty. 
(Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Trong đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng

như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Ánh T vào làm việc tại công ty TNHH YVN từ tháng 

01/2015, địa điểm làm việc tại  phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chi 

Minh, tháng 3/2016 thì công ty mới bắt đầu ký hợp đồng lao động với bà.Bà tham 

gia bảo hiểm tại công ty đến hết tháng 10/2016. Tháng 11/2016  bà sinh con và 

nghỉ thai sản, sau đó vì hoản cảnh nên bà phải nghỉ việc. Đến nay công ty vẫn chưa 

làm các thủ tục để bà hưởng tiền thai sản,  bà yêu cầu công ty đóng bảo hiểm cho 

bà đến tháng 10/2016 và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà, đồng thời công ty trả tiền 

thai sản theo quy định của pháp luật cho bà. 
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* Công ty TNHH YVN không đến Tòa, cũng  không gởi văn bản trả lời về

nội dung đơn kiện mặc dù đã được tòa tống đạt thông báo thụ lý, triệu tập và 

thông báo tham gia phiên họp cung cấp chứng cứ và hòa giải đến tòa để giải 

quyết vụ án. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 tham gia phiên tòa phát biểu ý

kiến: Kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, 

Thẩm phán và Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã tuân theo đúng quy định 

của pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, người tham gia tố tụng 

gồm nguyên đơn, bị đơn chấp hành đúng quy định của pháp luật. 

Về nội dung vụ kiện: Đề nghị Hội đồng xét xử 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 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 tranh chấp và thẩm quyền giải quyết:

Đây là tranh chấp khác về bảo hiểm xã hội quy định tại Điểm d khoản 1

Điều 32 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Công an phường Thới An Quận 12 ngày 04/12/2017 cho biết công ty 

TNHH YVN có hoạt động tại địa chỉ phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh. Bảo hiểm Xã Hội Quận 12 có công văn số 72/CV-BHXH ngày 

05/3/2018 cho biết “Ngày 30/9/2014, Công ty YVN liên hệ với BHXH Q12 đăng 

ký tham gia BHXH cho 43 lao động. Như vậy công ty YVN có hoạt động tại 

Quận 12, theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 35, Điểm đ Khoản 1 Điều 40 

Bộ luật Tố tụng Dân sự, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân Quận 

12. 

Nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt nên theo quy định tại Khoản 1 

Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn;  

Tòa án đã niêm yết thông báo thụ lý, thông báo hòa giải và quyết định xét 

xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng bị đơn vắng mặt không lý do, nên theo quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét 

xử vắng mặt  bị đơn. 

[2] Về yêu cầu của các đương sự:

Bảo hiểm Xã Hội Quận 12 có công văn số 72/CV-BHXH ngày 05/3/2018 cho

biết “ Ngày 30/9/2014, Công ty YVN liên hệ với BHXH Q12 đăng ký tham gia BHXH 

cho 43 lao động, tham gia BHXH từ tháng 03/2014 và được cấp mã đơn vị là 

TX2940X. Tháng 12/2017, công ty nộp hồ sơ tạm ngưng BHXH, tính đến tháng 

02/2018 Công ty còn nợ BHXH số tiền 457.973.738 đồng, ước nợ từ tháng 8/2016”. 

Theo danh sách đính kèm công văn 72/CV-BHXH thì bà Nguyễn Thị Ánh T có số sổ 

BHXH 7912073504 đã đóng BHXH từ tháng 3/2016 đến tháng 10/2016 với mức 

lương thời điểm tháng 10/2016 là 3.745.000 đồng/tháng. Công văn số 163/BHXH của 

BHXH Quận 12 cho biết do công ty TNHH YVN chưa đóng đủ tiền BHXH nên 

BHXH Quận 12 chưa giải quyết chế độ thai sản cho bà T. 
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Bị đơn đã được Tòa án tống đạt thông báo thụ lý và thông báo hòa giải nhưng 

đã không gởi văn bản phản đối những tình tiết nguyên đơn đưa ra nên theo khoản 2 

Điều 80 Bộ luật Tố tụng Dân sự, nguyên đơn không phải chứng minh, và những tình 

tiết mà nguyên đơn đưa ra là chứng cứ. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 91, 

Khoản 1 Điều 79 Bộ luật Tố tụng Dân sự, nguyên đơn đã có đủ chứng cứ như giấy 

chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy khai sinhthể hiện nguyên 

đơn làm việc cho bị đơn, có nộp BHXH đến tháng 10/2016, sau đó nghỉ sinh con 

nhưng đến nay bị đơn chưa hoàn tất các thủ tục về BHXH để nguyên đơn hưởng chế 

độ trợ cấp thai sản và trao trả sổ BHXH cho nguyên đơn. Rõ ràng bị đơn có lỗi làm 

cho nguyên đơn không được hưởng chế độ thai sản, gây thiệt hại cho nguyên đơn 

nên bị đơn có trách nhiệm hoàn trả chế độ thai sản cho nguyên đơn. 

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội, chế độ 

thai sản mà nguyên đơn được hưởng là 6 x 3.745.000= 22.470.000 đồng. 

Do vậy yêu cầu của nguyên đơn là có cơ sở nên chấp nhận. Buộc công ty 

YVN có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để trao trả sổ BHXH số 7912073504, 

chế độ thai sản 22.470.000 đồng cho nguyên đơn. 

 [3]Về án phí : 

Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu án phí 

không có giá ngạch 300.000 đồng và 674.100 đồng án phí có giá ngạch. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

-  Áp dụng Điểm d khoản 1 Điều 32, Điểm c khoản 1 Điều 35, Điểm đ 

Khoản 1 Điều 40, điểm b khoản 2,Khoản 1 Điều 227,khoản 2 Điều 80, Khoản 1 

Điều 91, Khoản 1 Điều 79 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

- Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội; 

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

- Áp dụng các Điều 2, 6, 7, 9, 30 Luật Thi hành án Dân sự năm 2008; 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội” của  bà

Nguyễn Thị Ánh T đối với Công ty  TNHH YVN. 

Buộc Công ty TNHH YVN có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục về BHXH 

đến tháng 10/2016 và trao trả sổ BHXH số 7912073504 cho bà Nguyễn Thị Ánh 

T. 

Buộc Công ty TNHH YVN có trách nhiệm thanh toán chế độ thai sản cho bà 

Nguyễn Thị Ánh T, số tiền là 22.470.000 (hai mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi 

ngàn) đồng. 

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 số tiền 

lãi theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và 

thời gian chưa thi hành án 

2. Án phí lao động sơ thẩm: 974.100 (Chín trăm bảy mươi bốn ngàn một

trăm) đồng, Công ty TNHH YVN chịu. 
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3. 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 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. 

5. Các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên

án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

được tính kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc được niêm yết công khai. 
Nơi nhận: 
- VKSND Quận 12; 

- Các đương sự; 

- Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Ngọc Nga 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN B 

THÀNH PHỐ H 

Bản án số 185/2018/LĐ-ST. 

Ngày 28-11-2018 

V/v tranh chấp bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

 và tiền lương. 

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 QUẬN B, THÀNH PHỐ H 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Thải. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi.

2. Bà Trần Thị Thiếu Liên.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Mai Lệ – Thư ký Tòa án nhân dân quận B, Thành 

phố H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thu 

Thương Thương – Kiểm sát viên.  

Trong ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại trụ  sở Tòa án nhân dân quận B, Thành phố H 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 72/2018/TLST - LĐ ngày 03 tháng 5 năm 2018, 

về tranh chấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 476/2018/QĐXXST-LĐ ngày 15 tháng 10 năm 2018 

và Quyết định hoãn phiên tòa số 331/2018/QĐST-LĐ ngày 05/11/2018, giữa: 

Nguyên đơn: Bà Trần Thị B, sinh năm 1970; 

Địa chỉ:  huyện C, tỉnh Đ. 

Địa chỉ liên lạc:  huyện B, Thành phố H. 

Có ông Dương Thế Ng, đại diện ủy quyền theo giấy ủy quyền lập ngày 28/3/2018, 

có chứng thực số 02788/2018, quyển số 01/2018-SCT/CK, ĐC. (Có đơn xin xét xử vắng 

mặt).  

Bị đơn: Công ty TNHH BV; 

Địa chỉ:  quận B, Thành phố H. 

Đại diện theo pháp luật: Ông P, chức vụ giám đốc Công ty TNHH BV. (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện và bản tự khai, Bà Trần Thị B có ông Dương Thế Ng là đại 

diện ủy quyền, trình bày: Bà B là người lao động làm việc tại Công ty TNHH BV từ năm 

2012 có ký hợp đồng lao động số 468 HĐLĐ/BJ-2012 ngày 01/8/2012 và sau đó tiếp tục 
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ký hợp đồng lao động số HD3-00383/HĐLĐ ngày 04/8/2014. Hiện nay Công ty TNHH 

BV đã ngưng hoạt động từ sau kỳ nghỉ tết âm lịch vì người sử dụng lao động không có 

mặt tại doanh nghiệp, công ty chỉ đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp cho bà B đến hết tháng 5/2017, và chưa giải quyết các chế độ khác cho bà B. 

Vì vậy để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bà B yêu cầu Tòa án giải quyết 

các vấn đề sau: Buộc Công ty TNHH BV phải truy đóng các khoản tiền bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong giai đoạn từ tháng 6/2017 đến tháng 01/2018 

với số tiền là 9.108.706 đồng. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH BV thanh toán các 

khoản sau: 70% tiền lương ngừng việc trong tháng 10/2017 là 1.552.815 đồng; tiền lương 

tháng 2/2018 (tính đến ngày 12/2/2018 là ngày làm việc cuối cùng) tương đương 09 ngày 

lương là 3.080.621 đồng; tiền phép năm (15 ngày) của năm 2017 là 2.430.577 đồng và 

tiền lương của tháng 13 năm 2017 là 4.269.798 đồng. Công ty TNHH BV phải phải truy 

đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thanh toán các 

khoản tiền nói trên làm một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.  

Bà B rút lại yêu cầu khởi kiện về chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội đối với Công ty 

TNHH BV. 

Công ty TNHH BV đã được Tòa án tống đạt hợp lệ lần thứ hai, yêu cầu có mặt để 

Tòa án tiến hành xét xử giải quyết việc tranh chấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp và tiền lương với bà B nhưng vắng mặt không có lý do. Tòa án tiến hành 

xét xử vắng mặt đối với Công ty TNHH BV. 

Tại phiên toà hôm nay: 

Bà Trần Thị B có ông Dương Thế Ng đại diện ủy quyền vẫn giữ yêu cầu khởi kiện 

và có đơn xin xét xử vắng mặt.  

 Công ty TNHH BV đã được Tòa án tống đạt hợp lệ lần thứ hai, yêu cầu có mặt để 

Tòa án tiến hành xét xử giải quyết việc tranh chấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp và tiền lương với bà B, nhưng vắng mặt không có lý do. 

Căn cứ Điều 228, Bộ luật tố dụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt các 

đương sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án tới trước thời điểm xét xử, thấy rằng Thẩm 

phán đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật như thụ lý và giải quyết đúng thẩm quyền, 

xác định đúng quan hệ tranh chấp, tư cách và mối quan hệ của những người tham gia tố 

tụng. Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án đúng theo trình tự thủ tục tố tụng dân sự, 

tuân thủ đúng pháp luật; Thư ký phiên tòa tuân thủ đúng pháp luật. Các đương sự đã thực 

hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. 

Về nội dung: Căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của 

đương sự, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận yêu cầu của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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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 tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về tố tụng: Quan hệ pháp luật trong vụ án này là tranh chấp về bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương, Công ty TNHH BV có trụ sở tại  quận 

B, Thành phố H, theo quy định tại Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35; Điều 39 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015, thì vụ án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

quận B, Thành phố H.  

Bà Trần Thị B làm việc tại Công ty TNHH BV và giữa đôi bên có ký hợp đồng lao 

động từ năm 2014, đây là quan hệ lao động được xác lập khi Bộ luật lao động năm 2012 

có hiệu lực, nên áp dụng các quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản pháp 

luật hướng dẫn áp dụng, để giải quyết.   

 [2]. Về nội dung: Giữa bà Trần Thị B với Công ty TNHH BV có ký hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn số HD3-00383/HĐLĐ ngày 04/8/2014. Trong quá trình 

làm việc tại Công ty TNHH BV thì phía công ty không thực hiện đóng đầy đủ các chế độ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc đối với bà B từ tháng 

6/2017 đến tháng 01/2018 và không thanh toán các khoản: tiền lương ngừng việc tháng 

10/2017; tiền lương tháng 2/2018; tiền phép năm 2017 và tiền lương tháng 13 của năm 

2017 như thỏa thuận trong hợp đồng lao động số HD3-00383/HĐLĐ ngày 04/8/2014 đã 

được ký giữa đôi bên. Nên, bà B có ông Dương Thế Ng đại diện ủy quyền, gửi đơn yêu 

cầu Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận B hòa giải. Ngày 17/4/2018,  Phòng 

Lao động Thương binh và Xã hội quận B đã cử Hòa giải viên lao động tiến hành hòa giải 

giữa đôi bên, tuy nhiên không thể hòa giải được do phía người sử dụng lao động là Công 

ty TNHH BV vắng mặt nên Hòa giải viên lao động đã lập biên bản hòa giải không thành 

vụ tranh chấp lao động. Vì vậy, bà B khởi kiện buộc Công ty TNHH BV phải truy đóng 

các khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thanh toán các khoản 

tiền lương còn thiếu nói trên. 

Qua yêu cầu của bà Trần Thị B, HĐXX xét thấy: 

Đối với yêu cầu Công ty TNHH BV phải truy đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong giai đoạn từ tháng 6/2017 đến tháng 01/2018 với số 

tiền là 9.108.706 đồng. 

Theo khoản 2 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định trách nhiệm của 

người sử dụng lao động: “Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng 

trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để 

đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”. 

Theo danh sách mà Công ty TNHH BV chưa thực hiện đóng các khoản tiền bảo 

hiểm cho người lao động do Bảo hiểm xã hội quận B, Thành phố H cung cấp, thì: Công ty 

TNHH BV chưa đóng các khoản tiền bảo hiểm cho bà Trần Thị B, có sổ BHXH số 

7912250348, là 9.108.706 đồng. Do đó, yêu cầu của bà B về việc buộc Công ty TNHH 

BV phải truy đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số 

tiền là 9.108.706 đồng là có cơ sở chấp nhận. 

Đối với yêu cầu buộc Công ty TNHH BV thanh toán các khoản sau: 70% tiền lương 

ngừng việc trong tháng 10/2017 là 1.552.815 đồng; tiền lương tháng 2/2018 (tính đến 
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ngày 12/2/2018 là ngày làm việc cuối cùng) tương đương 09 ngày lương là 3.080.621 

đồng; tiền phép năm (15 ngày) của năm 2017 là 2.430.577 đồng và tiền lương của tháng 

13 năm 2017 là 4.269.798 đồng. 

Theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Tranh chấp lao động 

cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa 

án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa 

giải:  a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm 

dứt hợp đồng lao động; c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động; d) 

Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo 

quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động 

với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng”. 

Như vậy, bà B có tranh chấp về tiền lương, đây là tranh chấp thuộc trường hợp phải 

thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết. 

Ngày 17/4/ 2018, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận B đã tiến hành hòa giải 

đối với tranh chấp trên và Hòa giải viên lao động đã lập biên bản hòa giải không thành vụ 

tranh chấp lao động. Do đó, yêu cầu của bà B là đúng theo quy định của pháp luật được 

quy định tại khoản 1 Điều 201 của Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 32 của Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015. 

Căn cứ: Bảng tính lương tháng 10/2017,  thì Công ty TNHH BV còn nợ lương bà B 

số tiền là 1.552.815 đồng; Bảng tính lương tháng 02/2018 thì Công ty TNHH BV còn nợ 

lương bà B số tiền là 3.080.621 đồng; Bảng lương phép năm 2017, bà B được nhận số tiền 

phép năm là 2.430.577 đồng và danh sách thưởng năm 2017 (lương tháng 13 của năm 

2017) mà Công ty TNHH BV chưa thanh toán cho bà B là 4.269.798 đồng. 

Do đó, yêu cầu của bà B buộc Công ty TNHH BV phải thanh toán các khoản còn nợ 

gồm: tiền lương ngừng việc tháng 10/2017; tiền lương tháng 2/2018; tiền phép năm của 

năm 2017 và tiền lương của tháng 13 năm 2017 với tổng cộng số tiền là 11.333.811 đồng 

(Mười một triệu ba trăm ba mươi ba ngàn tám trăm mười một đồng), thanh toán làm một 

lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật, là có căn cứ, đúng pháp luật nên chấp nhận.   

Ngày 27/6/2018, Bà B có ông Dương Thế Ng rút lại yêu cầu khởi kiện về chốt và trả 

sổ Bảo hiểm xã hội đối với Công ty TNHH BV.Việc rút yêu cầu của bà B là tự nguyện, 

Hội đồng xét xử đình chỉ giải quyết yêu cầu này. 

[3]. Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B: Căn cứ tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu 

cầu của nguyên đơn, là phù hợp với quy định của pháp luật, có căn cứ nên chấp nhận. 

[4]. Về án phí lao động sơ thẩm: Căn cứ Nghị quyết 326 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; khoản 3 Điều 144 và Điều 147 

Bộ luật Tố tụng dân sự, thì Công ty TNHH BV có nghĩa vụ truy đóng các chế độ bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phải thanh toán các khoản tiền còn nợ 

cho bà B với tổng cộng số tiền là 20.442.517 đồng nên phải chịu án phí trên số tiền phải 

thực hiện nghĩa vụ là 20.442.517 đồng. 
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Số tiền án phí là 20.442.517 đồng x 3% = 613.275,51 đồng => 613.276 đồng. Công 

ty TNHH BV phải chịu án phí là 613.276 đồng. 

Đơn khởi kiện của bà Trần Thị B thuộc trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án 

phí nên không phải hoàn lại tiền tạm ứng án phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35; Điều 39; Điều 146; Điều 

147; Điều 203; Điều 217; Điều 220; Điều 227;  Điều 228 và Điều 235 Bộ luật tố tụng dân 

sự ; 

Căn cứ các điều 22, 90, 96, 98, 103, 111, 114 và 201 Bộ luật lao động năm 2012; 

Căn cứ Điều 17; khoản 2 Điều 21 và khoản 3 Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội năm 

2014;  

Căn cứ Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự 2015; 

Căn cứ Nghị quyết 326 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của UBTVQH. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị B.

* Buộc Công ty TNHH BV phải truy đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y

tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Trần Thị B (sổ BHXH số 7912250348) từ tháng 6/2017 

đến tháng 01/2018 với số tiền là 9.108.706 đồng (Chín triệu, một trăm lẻ tám nghìn, bảy 

trăm lẻ sáu đồng). Truy đóng làm một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. 

Trường hợp Công ty TNHH BV chậm truy đóng các khoản bảo hiểm xã hội trên thì 

Công ty TNHH BV còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm 

xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. 

* Buộc Công ty TNHH BV phải thanh toán cho bà Trần Thị B các khoản gồm: tiền

lương ngừng việc tháng 10/2017; tiền lương tháng 2/2018; tiền phép năm của năm 2017 

và tiền lương của tháng 13 năm 2017 với tổng cộng số tiền là 11.333.811 đồng (Mười một 

triệu ba trăm ba mươi ba ngàn tám trăm mười một đồng), thanh toán làm một lần ngay sau 

khi án có hiệu lực pháp luật.  

Trường hợp Công ty TNHH BV chậm trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả 

tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả theo quy định tại khoản 2 

Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Đình chỉ giải quyết yêu cầu của bà Trần Thị B về việc buộc Công ty TNHH BV

phải làm thủ tục chốt và trả sổ Bảo hiểm xã hội. 

Đôi bên thi hành tại Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

3. Án phí LĐST: Công ty TNHH BV phải chịu án phí là 613.276 đồng (Sáu trăm

mười ba đồng hai trăm bảy mươi sáu ngàn đồng). 
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Đơn khởi kiện của bà Trần Thị B thuộc trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án 

phí nên không phải hoàn lại tiền tạm ứng án phí. 

Án xử công khai sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án tại địa phương. Đối 

với yêu cầu khởi kiện do đương sự rút yêu cầu đã được đình chỉ, đương sự bà Trần Thị B 

được kháng cáo trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày 

niêm yết bản án tại địa phương.   

“Trường hợp quyết định 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, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 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”. 

(Đã giải thích quy định về quyền yêu cầu thi hành án cho các đương sự). 

Nơi nhận:  
- TAND TP.H;

- VKSND quận B;    

- CC THADS quận B; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ –VP (Mai Lệ). 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm Phán - Chủ tọa phiên tòa 

(đã ký và đóng dấu) 

Nguyễn Thành Thải 
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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: 1151/2018/LĐ-PT 
Ngày: 30/11/2018 
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: Ông Nguyễn Ngọc Tài 

Các Thẩm phán: Bà Võ Thị Sang 

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: Bà 
Nguyễn Thị Thanh Phương – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong các ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 
52/2018/TLPT - LĐ ngày 05 tháng 10 năm 2018, về việc “Tranh chấp về đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động”. 

Do bản án lao động sơ thẩm số 1066/2018/LĐ-ST ngày 28 tháng 8 năm 
2018 của Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 5005/2018/QĐ-PT 
ngày 30 tháng 10 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm số 
9531/2018/QĐ-PT ngày 19 tháng 11 năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông K, sinh năm 1967.
Trú tại: đường C, Khu Phố I, phường T, quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Bị đơn: Công ty PN.
Trụ sở: Đường N, Phường S, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà L, sinh 1989. Là người đại diện 

theo ủy quyền ( Theo văn bản ủy quyền ngày 28/8/2018). 
Địa chỉ: Đường S, Phường H, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Người kháng cáo: Công ty PN là bị đơn

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện ngày 23/10/2017 và các lời khai trong quá trình giải 
quyết vụ án, nguyên đơn Ông K trình bày: 

Ngày 02/12/2016, Ông K được Công ty PN (sau đây gọi tắt là Công ty) 
nhận thử việc tại dự án Léman, địa chỉ đường N, Phường S, Quận B, Thành phố 
Hồ Chí Minh. Chức danh: chuyên viên an toàn lao động. Mức lương thử việc 
12.750.000 đồng/tháng (bằng 85% lương chính thức gồm lương và phụ cấp) 
theo Hợp đồng thử việc ngày 02/12/2016. Ngày 19/12/2016, Ông K được bổ 
nhiệm làm đội trưởng an toàn lao động. Mức lương thử việc 16.150.000 
đồng/tháng (bằng 85% lương chính thức gồm lương và phụ cấp) theo Quyết 
định bổ nhiệm số 396-16/QĐBN-PN ngày 19/12/2016. Ngày 15/01/2017, Ông K 
và Công ty ký hợp đồng lao động chính thức và phụ lục hợp đồng trước thời hạn 
với mức lương 19.000.000 đồng/tháng theo Hợp đồng số 032-17/HĐLĐ-CTPN 
và phụ lục hợp đồng ngày 15/01/2017, thời hạn hợp đồng lao động là từ ngày 
15/01/2017 đến ngày 14/01/2018. Ngày 28/02/2017, Ông K nhận được Thông 
báo kết thúc hợp đồng lao động số 185-17/TB-CTPN ngày 25/02/2017. 

Sau khi kiểm tra và xem xét, Ông K nhận thấy Công ty chấm dứt hợp 
đồng lao động là trái pháp luật nên Ông K đã gửi Đơn yêu cầu hòa giải viên lao 
động hòa giải nhưng không thành. Vì vậy, Ông K làm đơn khởi kiện tại Toà án 
để buộc Công ty phải nhận Ông K trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã 
ký. Trường hợp Công ty không nhận Ông K trở lại làm việc thì yêu cầu Công ty 
bồi thường như sau: 

- Thanh toán tiền lương trong những ngày không được làm việc (tính từ 
ngày Ông K nghỉ việc là ngày 03/3/2017 đến ngày 14/01/2018): 19.000.000 
đồng x 10 tháng + 19.000.000 đồng/26 ngày x 10 ngày = 197.307.700 đồng. 

- Bồi thường 02 tháng tiền lương do bị đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động trái pháp luật: 19.000.000 đồng x 2 = 38.000.000 đồng. 

- Buộc Công ty nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
cho Ông K theo quy định pháp luật trên mức lương 19.000.000 đồng/tháng kể từ 
ngày 15/01/2017 đến ngày 14/01/2018. Thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp 
luật. 

- Ông K rút lại yêu cầu Công ty thanh toán tiền 12 ngày phép năm và tiền 
cơm. 

Tại các bản tự khai và ý kiến trong quá trình giải quyết vụ án, công ty có 
bà M đại diện trình bày:  

Xác nhận Công ty và Ông K có ký hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động 
và phụ lục hợp đồng như Ông K trình bày. Mức lương cơ bản của Ông K là 
4.700.000 đồng/tháng, ngoài ra Công ty hỗ trợ tiền cơm là 49.000 đồng/ngày 
làm việc và có phụ cấp. Ngày 25/02/2017, Công ty có ban hành Thông báo 
chấm dứt hợp đồng lao động với Ông K với lý do căn cứ Điều 36 Bộ luật Lao 
động. Ngày 02/3/2017, Ông K nghỉ việc tại Công ty. Vụ việc đã được hòa giải 
nhưng không thành. Công ty thừa nhận trình tự xử lý kỷ luật lao động với Ông 
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K là chưa đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên Ông K có vi phạm nội quy 
lao động và không hoàn thành công việc nên Công ty không đồng ý với toàn bộ 
yêu cầu khởi kiện của Ông K. 

Tại phiên toà sơ thẩm: 

Nguyên đơn, Ông K giữ nguyên yêu cầu. 

Bị đơn, Công ty vẫn giữ nguyên ý kiến trình bày và xác nhận: Công ty kỷ 
luật sa thải đối với Ông K vì Ông K vi phạm nghiêm trọng nội quy lao động của 
Công ty. Công ty xin hoãn phiên tòa sơ thẩm để bổ sung chứng cứ vi phạm kỷ 
luật lao động của Ông K. Lương của Ông K gồm lương, phụ cấp là 19.000.000 
đồng/tháng. Công ty chưa nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp cho Ông K. 

Tại bản án lao động sơ thẩm số 1066/2018/LĐ-ST ngày 28/8/2018 Tòa án 
nhân dân Quận B đã tuyên xử: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 
Điều 39, khoản 4 Điều 96, khoản 2 Điều 184, khoản 2 Điều 244, Điều 233 và 
khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ khoản 8 Điều 36, Điều 41, Điều 42, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Lao động; 

Căn cứ Điều 30 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 Điều 357 Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Áp dụng Luật Thi hành án dân sự. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ông K.

- Buộc Công ty PN bồi thường cho Ông K các khoản sau:

+ Tiền lương cho những ngày không được làm việc (từ ngày 03/03/2017
đến ngày 14/01/2018): 197.307.700 đồng; 

+ 02 tháng tiền lương: 38.000.000 đồng.

Tổng cộng: 235.307.700 đồng, thực hiện trả tiền ngay khi án có hiệu lực
pháp luật. 

Kể từ ngày Ông K có đơn yêu cầu thi hành án, trường hợp Công ty PN 
chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền thì Công ty PN còn phải chịu tiền lãi chậm trả 
theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự. 

- Buộc Công ty PN nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp cho Ông K với mức lương, phụ cấp là 19.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 
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15/01/2017 đến ngày 14/01/2018, thực hiện nộp ngay khi án có hiệu lực pháp 
luật. 

- Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của Ông K về việc buộc Công ty PN 
thanh toán tiền 12 ngày phép năm và tiền cơm mỗi ngày làm việc. 

2. Về án phí lao động sơ thẩm là 7.059.000 đồng, Công ty PN nộp toàn
bộ. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo và quy định về thi 
hành án cho các bên đương sự. 

Ngày 10/9/2018, bị đơn nộp đơn kháng cáo, với nội dung: Nhận thấy bản 
án ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân Quận B không đảm bảo quyền và lợi 
ích hợp pháp của bị đơn nên kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm số 
1066/2018/LĐ-ST ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân Quận B, đề nghị xét xử 
theo trình tự phúc thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Người kháng cáo Công ty Cổ phần C.T – Phương Nam có người đại diện 
theo ủy quyền là Bà L trình bày: Công ty xác định lại là Công ty đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động với Ông K do Ông K vi phạm nội quy lao động, 
không phải là bị xử lý kỷ luật sa thải như trình bày tại cấp sơ thẩm do không 
hiểu rõ ý nghĩa  của từng trường hợp. Hành vi vi phạm nội quy lao động của 
Ông K không được lập biên bản ghi nhận sự việc để làm căn cứ theo quy định. 
Công ty thừa nhận việc chấm dứt hợp đồng với Ông K là không đúng quy định 
của pháp luật và Công ty chưa nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp cho Ông K. Tuy  nhiên do bản án sơ thẩm buộc Công ty phải bồi 
thường thiệt hại cho Ông K tiền lương, tiền bảo hiểm đối với những ngày Ông K 
không được làm việc đến khi hợp đồng lao động kết thúc và theo mức lương 
19.000.000 đồng/tháng là chưa chính xác, không đảm bảo được quyền lợi của 
Công ty. Bởi theo Công ty được biết thì sau khi nghỉ việc Ông K đã làm việc tại 
công ty mới từ tháng 10/2017 và theo thoả thuận tại hợp đồng lao động đã ký kết 
trước đây giữa Ông K và Công ty thì tiền lương là 5.000.000 đồng/tháng và mức 
lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là 4.700.000 đồng. Công ty kháng cáo toàn bộ 
bản án, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét sửa bản án sơ thẩm trên cơ sở tiền 
lương làm căn cứ tính bồi thường cho những ngày Ông K không được làm việc 
là 5.000.000 đồng/tháng và mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là 4.700.000 
đồng, tính đến tháng 10/2017. 

Nguyên đơn, Ông K trình bày: Ngày 10/10/2017, ông đã đi làm tại Công 
ty TNHH xây dựng thương mại Thuận Việt theo hợp đồng thử việc, đến tháng 
12/2017 mới ký hợp đồng chính thức với mức lương là 19.000.000 đồng/tháng. 
Việc ông đi làm ở công ty khác là nhằm đảm bảo được cuộc sống gia đình ông 
và là quyền lợi của ông nên ông không đồng ý với ý kiến của Công ty là bồi 
thường thiệt hại cho ông đến tháng 10/2017. Ông xác định Công ty đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động với ông, không phải là bị xử lý kỷ luật sa thải. Khi 
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làm việc tại Công ty ông không vi phạm kỷ luật lao động. Ông K xác định đã 
nhận đủ tiền lương và các khoản phụ cấp đến ngày 02/3/2017, ông hiện đang giữ 
sổ bảo hiểm xã hội của ông do Công ty trước đây không có yêu cầu nộp lại sổ, 
số tiền lương ông yêu cầu bồi thường chưa tính trừ khoản tiền bảo hiểm mà 
người lao động phải nộp. Do hợp đồng lao động đã kết thúc nên ông không còn 
đề nghị Công ty nhận ông trở lại làm việc. Ông đề nghị Toà án bác nội dung 
kháng cáo của bị đơn, tuyên y án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
tòa phát biểu ý kiến: 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của các đương sự nằm trong hạn luật định 
nên được chấp nhận hợp lệ. 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 
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: Sau khi phân tích những tình tiết có liên quan đến vụ án, 
trên cơ sở Bộ luật lao động, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
thấy rằng Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với Ông K trái pháp 
luật nên buộc phải bồi thường cho người lao động theo quy định. Bản án sơ 
thẩm tuyên đúng quy định. Tại phiên tòa nguyên đơn xác nhận hiện đang giữ sổ 
bảo hiểm xã hội, số tiền lương ông yêu cầu bồi thường chưa tính trừ khoản tiền 
bảo hiểm mà người lao động phải nộp. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu 
cầu kháng cáo của bị đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm, bổ sung nội dung buộc 
Ông K phải cung cấp sổ bảo hiểm xã hội và phải đóng phần bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động phải nộp. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị đơn Công ty PN nằm trong hạn luật định 
phù hợp khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 nên được chấp 
nhận.  

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được thẩm 
tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử 
nhận định:  

Căn cứ Hợp đồng thử việc số 696-16/HĐTV-PN ngày 02/12/2016 thì Ông 
K được Công ty PN nhận vào làm thử việc tại dự án Léman, địa chỉ 117 Nguyễn 
Đình Chiểu, Phường S, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Với chức danh: 
chuyên viên an toàn lao động; Mức lương thử việc là 12.750.000 đồng/tháng 
(bằng 85% lương chính thức gồm lương và phụ cấp); Thời hạn thử việc là 02 
tháng kể từ ngày 02/12/2016 đến ngày 01/02/2017. 

Ngày 19/12/2016, Công ty ban hành Quyết định bổ nhiệm cán bộ số 396-
16/QĐBN-PN bổ nhiệm Ông K làm Đội trưởng an toàn lao động.  
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Ngày 15/01/2017, Ông K và Công ty ký Hợp đồng lao động số 032-
17/HĐLĐ-CTPN với hình thức loại hợp đồng xác định thời hạn 12 tháng tính từ 
ngày 15/01/2017 đến ngày 14/01/2018 với mức lương cơ bản là 5.000.000 
đồng/tháng. Đồng thời ký kết Phụ lục hợp đồng lao động ngày 15/01/2017 xác 
định mức lương và các khoản phụ cấp là 19.000.000 đồng.  

Ngày 28/02/2017, Ông K nhận được Thông báo số 185-17/TB-CTPN 
ngày 25/02/2017 với nội dung Công ty Cổ phần C.T Phương Nam thông báo kết 
thúc hợp đồng lao động số số 032-17/HĐLĐ-CTPN ký ngày 15/01/2017 giữa 
Ông K và Công ty, thời hạn kết thúc hợp đồng là ngày 25/02/2017. 

Thông báo này không ghi rõ lý do kết thúc hợp đồng, chỉ căn cứ vào Điều 
36 Bộ luật lao động chung chung để chấm dứt hợp đồng lao động, không ghi 
trường hợp chấm dứt cụ thể, thuộc khoản 8 Điều 36  hay khoản 10 Điều 36 Bộ 
luật lao động. Tại phiên toà, Công ty xác định là Công ty đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động với Ông K do Ông K vi phạm nội quy lao động, không phải 
là bị xử lý kỷ luật sa thải như đã trình bày tại cấp sơ thẩm và thừa nhận việc 
chấm dứt hợp đồng với Ông K là không đúng quy định của pháp luật. Lời trình 
bày này phù hợp hơn với các tài liệu chứng cứ có được trong hồ sơ vụ án. 

 Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với Ông K do Ông K 
vi phạm nội quy lao động nhưng không có biên bản ghi nhận việc vi phạm nội 
quy lao động, không chứng minh được việc chấm dứt hợp đồng lao động với 
Ông K thuộc trường hợp nào được quy định tại khoản 1 Điều 38, đồng thời 
Công ty đã vi phạm thời hạn báo trước theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Bộ 
luật lao động. Vì vậy, trong trường hợp Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động theo quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động với Ông K là không đúng 
quy định của Bộ luật lao động và thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Điều 41 Bộ luật Lao động.  

Đối với yêu cầu của Ông K về việc nhận trở lại làm việc do Công ty đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo đơn khởi kiện, do hợp 
đồng lao động đã kết thúc, bản thân Ông K không còn yêu cầu Công ty nhận ông 
trở lại làm việc nên không xét 

Do Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đối 
với Ông K nên Công ty phải bồi thường cho Ông K theo quy định tại Điều 42 
Bộ luật Lao động. 

Về yêu cầu Công ty bồi thường tiền lương trong những ngày không được 
làm việc và 02 tháng tiền lương theo luật định của Ông K, đây là sự tự nguyện 
của Ông K và có lợi cho Công ty nên cấp sơ thẩm đã chấp nhận và xác định, tính 
toán các yêu cầu bồi thường theo đúng quy định.  

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Hợp đồng lao động số 032-17/HĐLĐ-CTPN ngày 
15/01/2017 thì Ông K có mức lương cơ bản là 5.000.000 đồng; lương thực lãnh 
bao gồm lương theo kết quả đánh giá hàng tháng, các khoản trợ cấp và tiền 
thưởng (nếu có). 
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Căn cứ Phụ lục hợp đồng lao động ký ngày 15/01/2017 quy định chi tiết 
khoản 1 Điều 3 Hợp đồng lao động số 032-17/HĐLĐ-CTPN ngày 15/01/2017, 
xác định thu nhập của người lao động gồm mức lương và các khoản phụ cấp là 
19.000.000 đồng, trong đó tiền lương là 19.000.000 đồng; các khoản phụ cấp, 
trợ cấp khác bao gồm: phụ cấp trách nhiệm (thể hiện trong lương), tiền cơm, 
điện thoại, xăng xe. Ngoài ra, Phụ lục hợp đồng này còn quy định mức lương 
tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 4.700.000 
đồng. Như vậy, đủ cơ sở xác định tiền lương theo hợp đồng lao động là 
19.000.000 đồng. 

Xét đề nghị của Công ty về việc bồi thường thiệt hại tính đến tháng 
10/2017 do Ông K đã làm việc tại Công ty khác từ tháng 10/2017, căn cứ quy 
định tại Điều 21 Bộ luật lao động thì người lao động có quyền giao kết hợp đồng 
lao động với nhiều người sử dụng lao động khác nhau khi đảm bảo được việc 
thực hiện theo đúng thoả thuận tại các hợp đồng lao động đã giao kết. Đây là 
quyền lợi của người lao động nên Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị này 
của bị đơn.  

- Tiền lương trong những ngày không được làm việc (tính từ ngày 
03/3/2017 đến ngày 14/01/2018): 19.000.000 đồng x 10 tháng + 19.000.000 
đồng/26 ngày x 10 ngày = 197.307.700 đồng. 

- Bồi thường 02 tháng tiền lương: 19.000.000 đồng x 2 = 38.000.000 đồng. 

Tổng cộng: 235.307.700 đồng, thực hiện bồi thường ngay khi án có hiệu 
lực pháp luật. 

Về yêu cầu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của 
Ông K: 

Theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam thì Ông K thuộc trường hợp phải nộp bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp chưa nộp thì bị truy thu theo 
quy định. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện của Công ty thừa nhận Công ty 
chưa nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho Ông K kể từ 
ngày 15/01/2017 đến ngày 14/01/2018 và đề nghị tính số tiền bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Công ty phải đóng cho Ông K tại cơ quan 
bảo hiểm xã hội căn cứ vào mức lương tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp là 4.700.000 đồng đã được hai bên thỏa thuận theo Phụ lục 
hợp đồng lao động ký ngày 15/01/2017. Nguyên đơn xác nhận hiện đang giữ sổ 
bảo hiểm xã hội, số tiền lương ông yêu cầu bồi thường chưa tính trừ khoản tiền 
bảo hiểm mà người lao động phải nộp. 

Căn cứ quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 
47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách 
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nhiệm vật chất 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. Mức tiền lương và phụ cấp ghi trên hợp đồng được áp dụng để tính số tiền 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải nộp là 19.000.000 
đồng/tháng. Việc các bên thỏa thuận mức lương tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 4.700.000 đồng theo Phụ lục hợp đồng lao 
động ký ngày 15/01/2017 là không đúng quy định nên không chấp nhận đề nghị 
áp dụng mức lương thỏa thuận tính bảo hiểm xã hội này của bị đơn. 

Cấp sơ thẩm xác định buộc Công ty phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho Ông K với mức lương, phụ cấp là 
19.000.000 đồng/tháng theo Hợp đồng lao động số 032-17/HĐLĐ-CTPN kể từ 
ngày 15/01/2017 đến ngày 14/01/2018 là đúng quy định. Tuy nhiên cần đồng 
thời cần buộc Ông K phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp theo Hợp đồng lao động số 032-17/HĐLĐ-CTPN từ ngày 15/01/2017 
đến ngày 14/01/2018 tại cơ quan bảo hiểm xã hội để đảm bảo việc đóng bảo 
hiểm xã hội được thực hiện đúng từ cả hai phía người sử dụng lao động và 
người lao động. 

Việc Ông K rút yêu cầu Công ty thanh toán tiền 12 ngày phép năm, tiền 
cơm mỗi ngày làm việc là tự nguyện và không trái luật nên được cấp sơ thẩm 
chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với yêu cầu này theo quy định tại khoản 2 Điều 
244 Bộ luật Tố tụng dân sự là đúng quy định. 

Do hợp đồng lao động số 032-17/HĐLĐ-CTPN kể từ ngày 15/01/2017 đã 
chấm dứt từ ngày 14/01/2018, Ông K không còn buộc Công ty PN nhận trở lại 
làm việc do Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên 
không xét. 

Hội đồng xét xử nhận thấy không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, 
chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sửa án 
sơ thẩm.  

[3] Về án phí: 

[3.1] Về án phí lao động sơ thẩm: 7.059.231 đồng bị đơn phải nộp. 

[3.2] Về án phí lao động phúc thẩm: Do Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa 
án sơ thẩm nên bị đơn không phải chịu án phí lao động phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, chấp nhận đề nghị của Viện kiểm 
sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sửa một phần bản án sơ thẩm. 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 
Điều 39, khoản 4 Điều 96, khoản 2 Điều 184, khoản 2 Điều 244, Điều 233 và 
Điều 289, Điều 313 Bộ luật Tố tụng dân sự; 
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Căn cứ khoản 8, 10 Điều 36, Điều 38, Điều 41, Điều 42, khoản 1 Điều 
123, Điều 126 Bộ luật Lao động; 

Căn cứ Điều 30 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 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam. 

Căn cứ Điều 357 Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Áp dụng Luật Thi hành án dân sự. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ông K.

- Buộc Công ty PN bồi thường cho Ông K các khoản sau: 

+ Tiền lương cho những ngày không được làm việc (từ ngày 03/03/2017 
đến ngày 14/01/2018): 197.307.700 đồng. 

+ 02 tháng tiền lương: 38.000.000 đồng. 

Tổng cộng: 235.307.700 đồng, thực hiện trả tiền ngay khi án có hiệu lực 
pháp luật. 

Kể từ ngày Ông K có đơn yêu cầu thi hành án, trường hợp Công ty PN 
chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền thì Công ty PN còn phải chịu tiền lãi chậm trả 
theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự. 

- Buộc Công ty PN phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp cho Ông K và Ông K phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp theo Hợp đồng lao động số 032-17/HĐLĐ-CTPN ngày 
15/01/2017, cung cấp Sổ bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội theo phân 
cấp của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh với mức lương, phụ cấp là 
19.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 15/01/2017 đến ngày 14/01/2018, thực hiện 
đóng tiền ngay khi án có hiệu lực pháp luật và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho Ông 
K. 

- Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của Ông K về việc buộc Công ty Cổ 
phần C.T – Phương Nam thanh toán tiền 12 ngày phép năm và tiền cơm mỗi 
ngày làm việc. 

2. Về án phí:

Về án phí lao động sơ thẩm là 7.059.000 đồng, Công ty PN phải chịu. 

Về án phí lao động phúc thẩm: Công ty PN không phải chịu án phí lao 
động phúc thẩm. Hoàn lại cho Công ty PN số tiền 300.000 đồng đã nộp theo 
biên lai số AA/2017/0021352 ngày 12/9/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 
Quận B.  
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4. Trường hợp bản án được thi hành 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. 

5. 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; 
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Tp.HCM; 
- Viện kiểm sát nhân dân Tp.HCM; 
- Tòa án nhân dân Quận B; 
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận B; 
- Các đương sự (để thi hành); 
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Ngọc Tài 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Bản án số: 04/2019/LĐ-PT 

Ngày 25-3-2019 
  V/v tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trợ 

cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao 

động 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Đặng Hồ Điệp 

  Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Dương 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 

  - Thư ký phiên toà: Ông Phạm Ngọc Tiến - Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

thành phố Hải Phòng. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Bà Ngô Kiều Dâng - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 04/2019/TLPT-LĐ ngày 24 

tháng 01 năm 2019 tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp và trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

Do Bản án lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 30 tháng 11 năm 2018 

của Toà án nhân dân huyện quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 693/2019/QĐ-PT ngày 

26 tháng 02 năm 2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn Ch, nơi cư trú: Thôn Đại Trà, xã Đông 

Phương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. 

Người đại diện hợp pháp của anh Nguyễn Văn Ch: Ông Phạm Văn H; nơi 

cư trú: Tổ 18, cụm 3, phường N, quận K, thành phố Hải Phòng là người đại diện 

theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 12 tháng 6 năm 2018); có mặt. 

- Bị đơn: Công ty TNHH ĐV, có trụ sở tại: Số 1166 Ng, phường ĐI, quận H, 

Hải Phòng.  
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Người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH ĐV: Ông Trần Văn Đ, chức 

vụ: Giám đốc phụ trách Nhà máy Giầy LD - Công ty TNHH ĐV là người đại diện 

theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 02 tháng 8 năm 2018); có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: BHXHthành phố Hải Phòng. 

Người đại diện hợp pháp của BHXH thành phố Hải Phòng: Bà Đinh Thị 

Lan H, ông Phạm Văn M và bà Nguyễn Thị Quỳnh Tr là người đại diện theo ủy 

quyền (theo văn bản ủy quyền số 2179/UQ-BHXH ngày 09/11/2018); đều vắng 

mặt.  

- Người kháng cáo: Anh Nguyễn Văn Ch là nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là 

anh Nguyễn Văn Ch trình bày:  

 Ngày 15 tháng 6 năm 2015, anh được nhận vào làm việc tại Xưởng 2, Liên 

Thuấn, Nhà máy giầy LD thuộc Công ty TNHH ĐV, giữa anh và công ty có ký kết 

hợp đồng lao động với mức lương được hưởng năm 2015 là 4.500.000 đồng/tháng, 

năm 2016 được hưởng 5.300.000 đồng/tháng năm 2017 được hưởng 6.200.000 

đồng/tháng. Đến đầu tháng 9 năm 2017, anh nhận được quyết định về việc chấm 

dứt hợp đồng lao động số 89 ngày 30/8/2017. Sau khi nhận được quyết định số 89, 

anh được công ty trả lại sổ bảo hiểm xã hội. Trong sổ BHXHthể hiện anh tham gia 

BHXHtừ tháng 6 năm 2017 đến tháng 8 năm 2017 (tổng thời gian tham gia bảo 

hiểm là 03 tháng). Khi nghỉ việc, anh không được nhận bất kỳ chế độ trợ cấp nào 

khác. Nay thấy công ty không đóng bảo hiểm cho anh là không đúng quy định 

pháp luật nên anh yêu cầu: 

1. Công ty TNHH ĐV truy đóng cho anh số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo

hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 6 năm 2015 đến hết tháng 5 năm 2017 

là 41.001.750 đồng (bốn mươi mốt triệu không trăm lẻ một nghìn bảy trăm năm 

mươi đồng). 

2. Truy đóng cho anh số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm

thất nghiệp còn thiếu trong các tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm 2017 là 2.132.812 

đồng (hai triệu một trăm ba mươi hai nghìn tám trăm mười hai đồng). 

3. Trả lãi suất lũy kế đối với số tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y

tế, bảo hiểm thất nghiệp với lãi suất 1,0284% tháng (lãi suất chậm đóng bảo hiểm 

theo quy định của luật bảo hiểm xã hội) là: 14.739.888 đồng (mười bốn triệu bảy 

trăm ba mươi chín ngàn tám trăm tám mươi tám đồng).  

4. Trợ cấp thôi việc và lãi suất chậm trả theo quy định của Bộ luật Lao động

năm 2012 là 6.944.000 đồng (sáu triệu chín trăm bốn bốn ngàn đồng). 
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 Số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đều tính trên 

mức lương thực tế người lao động được trả. 

   Người đại diện hợp pháp của bị đơn trình bày: 

Công ty xác nhận anh Ch vào làm việc, được ký Hợp đồng lao động như anh 

Ch nêu là đúng. Đến tháng 8 năm 2017, anh Ch có đơn xin nghỉ việc nên công ty 

có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh Ch và trả sổ BHXHcho anh 

Ch. Nay anh Ch có đơn khởi kiện, công ty có quan điểm như sau: Công ty đã kiểm 

tra và phát hiện do sơ sót không đóng bảo hiểm cho anh Ch trong khoảng thời gian 

từ tháng 7 năm 2015 cho đến tháng 5 năm 2017 tổng cộng là 23 tháng với tổng số 

tiền là 18.676.350 đồng. Công ty sẽ có trách nhiệm đóng cho người lao động số 

tiền trên cho BHXHthành phố Hải Phòng để đảm bảo quyền lợi của người lao 

động. Bên cạnh đó, công ty cũng yêu cầu người lao động phải đóng cho 

BHXHthành phố Hải Phòng số tiền là 8.913.713 đồng (tương đương với 10,5% 

tiền lương người lao động phải nộp cho 23 tháng trên) do anh Ch chưa đóng theo 

quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.  

Đối với yêu cầu trợ cấp thôi việc, Công ty TNHH ĐV đã đóng bù khoản tiền 

bảo hiểm thất nghiệp 23 tháng mà công ty chưa đóng cho anh Ch thì các yêu cầu 

về trợ cấp thôi việc như đề nghị của của nguyên đơn là không có cơ sở. 

Người đại diện hợp pháp của BHXHthành phố Hải Phòng có ý kiến: Người 

lao động có hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên (trước thời điểm 01 tháng 01 

năm 2018), có đi làm, có hưởng lương thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Căn cứ vào hợp 

đồng lao động số 1506093/HĐLĐ ngày 16 tháng 7 năm 2015 (do Tòa án nhân dân  

quận D cung cấp) giữa anh Ch và công ty ĐV thì trường hợp ông Chiến thuộc đối 

tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy 

định. Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tính 

trên mức lương theo hợp đồng lao động, cụ thể là lương và các khoản phụ cấp 

lương. Nếu có căn cứ xác định người sử dụng lao động và người lao động thuộc 

trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì yêu 

cầu Tòa án buộc họ phải đóng bảo hiểm theo đúng quy định. 

 Tại Bản án lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 30 tháng 11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng đã quyết định:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu 

Công ty TNHH ĐV phải truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp chưa đóng cho người lao động là anh Nguyễn Văn Ch tương ứng với thời 

gian chưa đóng. 
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- Buộc Công ty TNHH ĐV phải đóng khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là anh Nguyễn Văn Ch cho 

BHXHthành phố Hải Phòng cụ thể như sau: 

  + Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của năm 2015: 

06 tháng x 3.482.850 đồng x 22% = 4.597.362 đồng. 

  + Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của năm 2016: 

12 tháng x 3.932.250 đồng x 22% = 10.381.140 đồng. 

 + Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của năm 2017: 

05 tháng x 4.012.000 đồng x 22% = 4.413.200 đồng. 

Tổng cộng = 19.391.702 đồng (làm tròn 19.392.000 đồng). 

Ngoài số tiền trên, Công ty TNHH ĐV còn phải chịu tiền lãi do chậm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với lãi suất theo quy định của 

pháp luật BHXHtương ứng với thời gian chậm đóng. Khoản tiền này được thi hành 

ngay mặc dù có thể bị kháng cáo, khiếu nại, kháng nghị, kiến nghị. 

- Buộc người lao động là anh Nguyễn Văn Ch phải đóng khoản tiền bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho BHXHthành phố Hải Phòng 

cụ thể như sau: 

 +  Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của năm 2015: 

06 tháng x 3.482.850 đồng x 10,5% = 2.194.195 đồng. 

 + Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của năm 2016: 

12 tháng x 3.932.250 đồng x 10,5% = 4.954.635 đồng. 

+ Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của năm 2017: 

05 tháng x 4.012.000 đồng x 10,5% = 2.106.300 đồng. 

 Tổng cộng = 9.255.130 đồng, làm tròn 9.255.000 đồng (chín triệu hai trăm 

hai mươi năm nghìn đồng). Ngoài số tiền trên, anh Nguyễn Văn Ch còn phải chịu 

tiền lãi do chậm đóng  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với lãi 

suất theo quy định của pháp luật BHXHtương ứng với thời gian chậm đóng. Khoản 

tiền này được thi hành ngay mặc dù có thể bị kháng cáo, khiếu nại, kháng nghị, 

kiến nghị. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo cho các đương 

sự. 

Ngày 12 tháng 12 năm 2018,  anh Ch  kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm 

sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh. 
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Tại phiên toà phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của anh Ch giữ nguyên 

yêu cầu khởi kiện, giữ nguyên nội dung kháng cáo, các đương sự không thoả thuận 

được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Người đại diện hợp pháp của anh Ch trình bày quan điểm bảo vệ: Bản án sơ 

thẩm sai lầm trong việc đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật. Vi phạm nghiêm 

trọng trong việc xác định quyền lợi và nghĩa vụ của người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan là BHXHthành phố Hải phòng. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy 

bản án sơ thẩm vì các lý do sau: 

Công ty đang giữ bản Hợp đồng lao động số S022549/PLHĐLĐ nhưng chỉ 

giao nộp bản Hợp động lao động số 150093 vô hiệu vì chính bản phụ lục hợp đồng 

số S022549/PLHĐLĐ mà công ty giao nộp đã ghi: “Căn cứ hợp đồng lao động số 

S022549” đã chứng minh công ty đang giữ bản hợp đồng này. Tại bản hợp đồng 

này Công ty ghi mức tiền lương của anh Ch vào năm 2016 là 4.500.000 

đồng/tháng. Anh Ch không có bản hợp đồng này và không nhớ ngày kí hợp đồng 

này vào ngày tháng năm nào nhưng thừa nhận chữ ký tại bản Hợp đồng lao động 

số 150093 ngày 15 tháng 6 năm 2015 là của anh. Năm 2016, anh được nhận lương 

theo phụ lục hợp đồng ngày 01 tháng 3 năm 2016. 

Bản án sơ thẩm nhận định các bên đã không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó bao gồm cả phần của người sử dụng lao động 

và phần của người lao động cũng như không xác định lỗi của anh Ch nhưng vẫn 

buộc anh Ch phải truy đóng là không đúng. Và bản án sơ thẩm xác định số tiền 

trốn đóng bảo hiểm xã hộikhông đúng. Cơ quan BHXHthành phố Hải Phòng tham 

gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng 

BHXHthành phố Hải Phòng không thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại 

Điểu 73 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Bản án sơ thẩm không xác định được quyền và nghĩa vụ của BHXHthành 

phố Hải phòng về việc xử lý vi phạm và truy thu theo quy định của pháp luật. 

Bản án bác yêu cầu trợ cấp thôi việc của anh Ch là không đúng vì anh Ch 

thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Người diện hợp pháp của bị đơn trình bày quan điểm bảo vệ: Công ty chỉ ký 

một Hợp đồng lao động đồng lao động số 150093 ngày 15 tháng 6 năm 2015 với 

anh Ch. Người đại diện hợp pháp của anh Ch căn cứ vào phụ lục hợp đồng ngày 01 

tháng 3 năm 2016 do có sai sót về lỗi đánh máy để khẳng định Công ty ký hai hợp 

đồng với anh Ch là vu khống cho Công ty. Công ty đồng ý với nội dung bản án sơ 

thẩm và yêu cầu Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu quan điểm: 
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Quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký đã chấp 

hành đúng quy định của pháp luật. Đương sự chấp hành đúng quy định của pháp 

luật.  

Về yêu cầu trả trợ cấp thôi việc: Công ty đã tự nguyện đóng Bảo hiểm thất 

nghiệp cho anh Ch từ tháng 07/2015 do đó thời gian người lao động làm việc 

không được đóng Bảo hiểm thất nghiệp là 15 ngày (từ ngày 15/6/2015 đến ngày 

30/6/2015 - chưa đủ 01 tháng) nên chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc. 

Do đó, Tòa án không chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn là đúng quy định của 

pháp luật. 

Về yêu cầu trả cho nguyên đơn tiền trốn đóng bảo hiểm y tế: Tại phiên tòa 

hôm nay, đại diện nguyên đơn không cung cấp được tài liệu chứng cứ về các chi 

phí khám chữa bệnh và điều trị để chứng minh cho khoản yêu cầu bồi thường này 

nên không có căn cứ để chấp nhận. 

Về mức lương đóng bảo hiểm xã hội: Theo quy định tại khoản 2 Điều 45 

Nghị định số 152/2006/NĐ-Cp ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hộivề BHXHbắt buộc: “2. Người lao động 

đóng BHXHtheo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền 

lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hộilà mức tiền lương, tiền công ghi trong 

hợp đồng lao động”. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội: “Đối với 

người lao động đóng BHXHtheo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động 

quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hộilà mức lương và phụ cấp 

lương theo quy định của pháp luật lao động”. 

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP 

ngày 11/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

BHXHnăm 2014 về BHXHbắt buộc: “Tiền lương tháng đóng BHXHđối với người 

lao động đóng BHXHtheo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định 

tại khoản 2 Điều 89 của Luật BHXHđược quy định như sau: Từ ngày 01/1/2016 

đến 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXHlà mức lương và phụ cấp lương theo 

quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động”. 

Do đó, Tòa án sơ thẩm căn cứ vào mức tiền lương và phụ cấp lương ghi 

trong hợp đồng lao động để tính mức đóng BHXHlà phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

Về nghĩa vụ truy đóng bảo hiểm của người lao động: Các tài liệu có trong hồ 

sơ cho thấy trong bảng lương chi trả cho người lao động có mục trích tiền bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động song không 

trừ tiền ở mục này. Người lao động là anh Ch có ký nhận nhưng không có ý kiến gì 
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mặc dù đây là quyền lợi cũng là nghĩa vụ của người lao động. Vì vậy, việc Tòa án 

sơ thẩm buộc cả người lao động là ông Chiến phải đóng phần của mình là phù hợp. 

Từ những phân tích nêu trên đề nghị, đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm 

căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự giữ nguyên Bản án lao động 

sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận 

Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thẩm  quyền giải quyết vụ án và quan hệ pháp luật tranh chấp: Anh 

Nguyễn Văn Ch có ký kết hợp đồng lao động với Công ty TNHH ĐV và làm việc 

tại nhà máy Liên Dinh thuộc công ty tại địa bàn quận Dương Kinh, nay anh Ch 

khởi kiện yêu cầu đòi các khoản liên quan đến BHXHvà trợ cấp thôi việc đối với 

Công ty TNHH ĐV. Do đó, Tòa án nhân dân quận Dương Kinh thụ lý giải quyết là 

đúng quy định tại Điều 32, Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự.  

- Xét yêu cầu kháng cáo: 

[2] Anh Ch xác nhận giữa anh và Công ty TNHH ĐV có ký hợp đồng lao 

động số 150093/HĐLĐ-LĐ ngày 16 tháng 7 năm 2015, loại hợp đồng xác định 

thời hạn 36 tháng từ ngày 16 tháng 7 năm 2015 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018, với 

mức lương theo hợp đồng là 3.317.000 đồng/tháng. Ngoài ra, anh Ch khai hai bên 

còn ký hợp đồng lao động số S022549/HĐLĐ nhưng anh Ch không có hợp đồng 

lao động số S022549/HĐLĐ để giao nộp cho Toà án cũng như không xác định 

được ngày ký hợp đồng số S022549/HĐLĐ là ngày nào. Anh Ch căn cứ vào phụ 

lục hợp đồng ngày 01 tháng 3 năm 2016 để xác định Công ty có ký hợp đồng số 

S022549/HĐLĐ với anh Ch làm căn cứ xác định mức lương năm 2016 theo hợp 

đồng số S022549/HĐLĐ của anh Ch là 4.500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, Công ty 

TNHH ĐV xác định ngoài hợp đồng lao động số 150093/HĐLĐ-LĐ ngày 16 tháng 

7 năm 2015, Công ty không ký hợp đồng lao động nào khác với anh Ch. Về phụ 

lục hợp đồng ngày 01 tháng 3 năm 2016 có ghi căn cứ hợp đồng lao động số 

S022549/HĐLĐ nhưng không ghi ngày hợp đồng đã được Công ty giải thích là do 

sơ suất khi đánh máy văn bản và trên thực tế thì năm 2016 anh Ch đã nhận được 

tiền lương theo phụ lục hợp đồng này. Mặt khác, tại phụ lục hợp đồng năm 2016 

ghi mức lương của anh Ch là 3.745.000 đồng/tháng không phải mức lương 

4.500.000 đồng/tháng như lời trình bày của người đại diện theo ủy quyền của anh 

Ch nên anh Ch kháng cáo cho rằng căn cứ vào phụ lục hợp đồng ngày 01 tháng 3 

năm 2016 để kết luận Công ty có hợp đồng S022549/HĐLĐ và xác định hợp đồng 

số 150093/HĐLĐ-LĐ ngày 16 tháng 7 năm 2015 vô hiệu nhưng anh Ch lại thừa 

nhận giữa anh và Công ty có ký hợp đồng này và hai bên đang thực hiện công việc 

48



theo hợp đồng đã ký. Do vậy, kháng cáo này của anh Ch không có căn cứ chấp 

nhận. 

 [3] Về nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 

Khoản 1 Điều 186 của Bộ luật Lao động quy định: “Người sử dụng lao động, 

người lao động phải tham gia BHXHbắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm 

thất nghiệp và các chế độ theo quy định của pháp luật về BHXHvà pháp luật về 

bảo hiểm y tế”. Hội đồng xét xử thấy trong hợp đồng lao động, hai bên có thoả 

thuận về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đối 

chiếu với quy định trên thì anh Ch và Công ty TNHH ĐV có trách nhiệm đóng bảo 

hiểm theo quy định. Việc truy đóng bảo hiểm bắt buộc là phù hợp tại điểm 1.1 

khoản 1 Điều 38 Quyết định 595/QĐ-BHXH về các trường hợp truy thu: “Trường 

hợp đơn vị trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng 

không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi là trốn đóng) do cơ quan 

BHXHkết luận thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền kết luận từ ngày 01/01/2016 

thì ngoài việc truy thu số tiền phải đóng theo quy định, còn phải truy thu số tiền lãi 

tính trên số tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi suất chậm đóng ...”. Công ty 

TNHH ĐV xác nhận anh Ch được tham gia bảo hiểm từ ngày 15 tháng 7 năm 2015 

nhưng do đơn vị chưa lập danh sách tham gia bảo hiểm cho anh Ch nên yêu cầu 

đóng bổ sung cho anh Ch trong thời gian từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 5 năm 

2017 là 23 tháng. Theo quy định của pháp luật về BHXHthì nghĩa vụ đóng bảo 

hiểm bắt buộc được xác định như sau: Người sử dụng lao động phải đóng 22%, 

người lao động phải đóng 10,5%. Trong bảng lương chi trả cho anh Ch vào tháng 5 

năm 2017 có mục trích tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

của anh Ch. Anh Ch có ký nhận nhưng không có ý kiến gì mặc dù đây là quyền lợi 

cũng là nghĩa vụ của người lao động. Căn cứ các quy định trên, Tòa án sơ thẩm 

buộc nguyên đơn và bị đơn phải truy đóng số tiền bảo hiểm còn thiếu là đúng quy 

định. Do bị truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nên các 

bên phải chịu lãi suất chậm đóng theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội. 

[4] Về xác định số tiền đóng bảo hiểm xã hội: Khoản 2 Điều 45 Nghị định 

152/2006/NĐ-Cp ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật BHXHvề BHXHbắt buộc quy định: “Người lao động đóng 

bảo hiểm xã hộit heo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì 

tiền lương, tiền công tháng đóng BHXHlà mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp 

đồng lao động”. Khoản 2 Điều 89 của Luật BHXHnăm 2014 quy định: “Đối với 

người lao động đóng BHXHtheo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động 

quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXHlà mức lương và phụ cấp lương theo 

quy định của pháp luật lao động”. Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ hướng 

49



dẫn thi hành một số điều của Luật BHXHnăm 2014 về bảo hiểm bắt buộc: “Tiền 

lương tháng đóng BHXHđối với người lao động đóng BHXHtheo chế độ tiền 

lương do người sử dụng lao động quyết định tại khoản 2 Điều 89 của Luật 

BHXHđược quy định như sau: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến 31 tháng 12 

năm 2017, tiền lương tháng đóng BHXHlà mức lương và phụ cấp lương theo quy 

định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động”. Đối chiếu với các 

quy định trên, mức tiền lương tháng đóng BHXHđối với anh Ch căn cứ vào mức 

tiền lương ghi trong hợp đồng lao động. Tại phiên toà, người đại diện hợp pháp 

của anh Ch trình bày ngoài việc nhớ, anh Ch còn tham khảo người cùng làm việc 

để khẳng định mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động năm 2015 là 4.500.000 

đồng/tháng; năm 2016 là 5.300.000 đồng/tháng và năm 2017 là 6.200.000 

đồng/tháng và yêu cầu Hội đồng xét xử chấp nhận mức tiền lương làm cơ sở đóng 

bảo hiểm như trình bày của anh Ch nhưng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh. 

Do đó, Tòa án sơ thẩm căn cứ vào mức tiền lương ghi trong hợp đồng số 

150093/HĐLĐ-LĐ ngày 16 tháng 7 năm 2015 và các phụ lục hợp đồng năm 2016 

và năm 2017 để tính mức đóng BHXHđối với anh Ch là đúng quy định của pháp 

luật. 

[5] Về yêu cầu trả trợ cấp thôi việc cho nguyên đơn trong thời gian học nghề 

từ ngày 16 tháng 6 năm 2015 đến ngày 15 tháng 7 năm 2015: Ngày 16 tháng 6 

năm 2015, anh Ch vào học nghề. Tháng 7 năm 2015, Công ty đã tự nguyện đóng 

bảo hiểm thất nghiệp cho anh Ch từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 5 năm 2017. Như 

vậy, thời gian anh Ch làm thử việc còn lại mới có 15 ngày (chưa đủ 01 tháng) nên 

chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc. Do đó, Tòa án không chấp nhận yêu 

cầu này của nguyên đơn là đúng quy định của pháp luật. 

[6] Về yêu cầu bị đơn phải bồi thường cho anh Ch tiền trốn đóng bảo hiểm y 

tế và tiền lãi của 23 tháng do anh Ch không được quyền lợi bảo hiểm y tế trong 

thời gian này: Người đại diện theo uỷ quyền của anh Ch trình bày thực tế anh Ch 

không bị bệnh nặng phải nằm điều trị tại bệnh viện nhưng việc khám, mua thuốc 

điều trị các bệnh thông thường như cảm cúm, sốt, đau bụng … đều phải tự túc mà 

không được bảo hiểm y tế thanh toán nhưng không còn lưu giữ hoá đơn và cũng 

chưa có lần nào anh Ch yêu cầu Công ty thực hiện việc chi trả tiền bảo hiểm y tế 

cho anh nên không có căn cứ để giải quyết yêu cầu của anh Ch. 

[7] Về yêu cầu kháng cáo cơ quan BHXHthành phố Hải Phòng không thực 

hiện đúng các quy định tại Điều 73 của Bộ luật Tố tụng dân sự: BHXHthành phố 

Hải Phòng được Toà án cấp sơ thẩm xác định tư cách tham gia tố tụng là người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Quá trình giải quyết vụ án, BHXHthành phố Hải 

phòng có quan điểm về nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc của người sử dụng lao 

động, người lao động tại văn bản số 2123/BHXH-QLT ngày 02 tháng 01 năm 2018 
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và đơn yêu cầu xét xử vắng mặt là đã thực hiện đúng quy định tại Điều 73 và Điều 

228 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[8] Về các nội dung kháng cáo khác đối với BHXHthành phố Hai Phòng 

nhưng chưa được toà án cấp sơ thẩm giải quyết nên Hội đồng xét xử phúc thẩm 

không xem xét. 

[9] Từ những phân tích nêu trên, căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên Bản án lao 

động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân quận 

Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 

[10] Về án phí lao động sơ thẩm: Anh Nguyễn Văn Ch được miễn án phí lao 

động sơ thẩm.  

 [11] Về án phí lao động phúc thẩm: Anh Nguyễn Văn Ch được miễn án phí 

lao động phúc thẩm; trả lại khoản tiền tạm ứng án phí lao động phúc thẩm anh 

Nguyễn Văn Ch đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 32, Điều 35, Điều 39, khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự;  

Căn cứ vào các Điều 123, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 của Bộ luật Lao 

động; 

Căn cứ vào Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Văn Ch; giữ nguyên

Bản án lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Tòa 

án nhân dân quận D, thành phố Hải Phòng:  

1.1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn Ch về  yêu 

cầu Công ty TNHH ĐV phải truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp chưa đóng cho người lao động là anh Nguyễn Văn Ch tương ứng với 

thời gian chưa đóng. Buộc Công ty TNHH ĐV phải đóng khoản tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là anh Nguyễn Văn 

Ch cho BHXHthành phố Hải Phòng, cụ thể như sau: 

  + Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của năm 

2015: 06 tháng x 3.482.850 đồng x 22% = 4.597.362 đồng. 
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  + Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của năm 

2016: 12 tháng x 3.932.250 đồng x 22% = 10.381.140 đồng. 

 + Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của năm 

2017: 05 tháng x 4.012.000 đồng x 22% = 4.413.200 đồng. 

Tổng cộng = 19.391.702 đồng (làm tròn 19.392.000 đồng). 

Ngoài số tiền trên, Công ty TNHH ĐV còn phải chịu tiền lãi do chậm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với lãi suất theo quy định của 

pháp luật BHXHtương ứng với thời gian chậm đóng. Khoản tiền này được thi hành 

ngay mặc dù có thể bị kháng cáo, khiếu nại, kháng nghị, kiến nghị. 

1.2. Anh Nguyễn Văn Ch phải đóng khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế và bảo hiểm thất nghiệp cho BHXHthành phố Hải Phòng, cụ thể như sau: 

  + Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của năm 2015: 

06 tháng x 3.482.850 đồng x 10,5% = 2.194.195 đồng. 

  + Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của năm 

2016: 12 tháng x 3.932.250 đồng x 10,5% = 4.954.635 đồng. 

 + Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của năm 

2017: 05 tháng x 4.012.000 đồng x 10,5% = 2.106.300 đồng. 

Tổng cộng = 9.255.130 đồng, làm tròn 9.255.000 đồng (chín triệu, hai trăm 

hai mươi năm nghìn đồng). 

Ngoài số tiền trên, anh Nguyễn Văn Ch còn phải chịu tiền lãi do chậm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với lãi suất theo quy định 

của pháp luật BHXHtương ứng với thời gian chậm đóng. Khoản tiền này được thi 

hành ngay mặc dù có thể bị kháng cáo, khiếu nại, kháng nghị, kiến nghị. 

2. Về án phí lao động sơ thẩm: Anh Nguyễn Văn Ch được miễn nộp án phí

lao động sơ thẩm. 

3. Về án phí lao động phúc thẩm: Anh Nguyễn Văn Ch được miễn nộp án

phí lao động sơ thẩm và phúc thẩm. Trả lại anh Nguyễn Văn Ch 300.000 đồng tạm 

ứng án phí lao động phúc thẩm đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí lệ phí tòa án 

số AA/2014/0014126 ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chi Cục Thi hành án dân sự 

quận D, thành phố Hải Phòng. 

4. Quyền yêu cầu thi hành án dân sự: Trong trường hợp bản án, quyết định

được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ 

sung năm 2014, 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, Điều 7, Điều 7a và 

Điều 9 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014. Thời hiệu thi 
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hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự 

được sửa đổi, bổ sung năm 2014. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND TP Hải Phòng; 

- TAND quận Dương Kinh; 

- Chi cục THADS quận Dương Kinh; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HCTP, hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đặng Hồ Điệp 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 04/2019/LĐ-PT 

Ngày: 03/5/2019 
V/v: “Tranh chấp tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” 

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 Trần Thị Thanh Hà 

Các Thẩm Phán: Ông Lê Văn Quý 

Bà Vũ Thị Thu 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Tâm – Thư ký 

Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Ngọc Lan - Kiểm sát viên. 

Ngày  03 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở hiên 

tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 22/2019/TLPT-LĐ ngày 

25/01/2019 về việc “Tranh chấp tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”. 

Do Bản án lao động sơ thẩm số 11/2018/LĐST ngày 12/9/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Biên Hòa bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2019/QĐ-PT ngày 29/3/2019 và 

quyết định hoãn phiên toà số 33/2019/QĐ-PT ngày 18/4/2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Hoàng T, sinh năm 1961 

Địa chỉ: Phường A, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

-  Bị đơn: Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N 

Địa chỉ: Phường A, quận T, TP.Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Trịnh P, sinh năm 1971 

Đại diện theo ủy quyền: Anh Phan Thanh P, sinh năm 1990 

Địa chỉ: Phường A, quận P, TP. Hồ Chí Minh (Văn bản ủy quyền ngày 

15/11/2017) 

(Ông T và anh Phi có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện và trong quá trình tham gia tố tụng tại Toà án,

nguyên đơn trình bày: 
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Nguyên đơn ông T vào làm việc cho Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không 

N theo thư tuyển dụng ngày 09/9/2016 (do Ông Phạm Trịnh P – tổng giám đốc đại 

diện ký) thời gian làm việc từ ngày 09/9/2016 với cương vị Phó tổng giám đốc phụ 

trách kỹ thuật Công ty cổ phần hàng không lưỡng dụng N kiêm Chủ tịch Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N. Mức lương thử việc trước thuế là 

80.000.000đ. Mặc dù hợp đồng thử việc chỉ đến ngày 09/11/2016 nhưng ông T vẫn 

tiếp tục làm việc cho Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N và ông vẫn được 

công ty trả lương. Từ tháng 01/2017 đến tháng 3/2017, Công ty cổ phần kỹ thuật 

hàng không N không trả lương cho ông T nữa, ông liên tục đòi tiền lương nhưng 

phía bị đơn không trả. Nay ông T yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa 

buộc Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N thanh toán cho ông T: 

+ Số tiền lương còn nợ tháng 01, 02 và 03 năm 2017 là 282.360.000đ. 

+ Tiền chênh lệch lương tháng 12/2016 = 14.120.000đ. 

Ngoài ra, ông còn yêu cầu bị đơn phải tiếp tục trả khoản tiền lãi với hai 

khoản tiền 282.360.000đ và tiền lương chênh lệch tháng 12/2016 là 14.120.000đ = 

296.480.000đ tính từ ngày 01/3/2017 cho đến khi Tòa án đưa vụ án ra xét xử sơ 

thẩm (làm tròn 18 tháng) với số tiền là 296.480.000đ x 0,8% x 18 tháng = 

42.693.120đ. 

+ Trả cho ông số tiền 405,30 Đô la Mỹ tương đương 9.078.720đ. Đây là số 

tiền sau khi ông liệt kê các chi phí ông đã đi công tác trừ đi số tiền tạm ứng thì ông 

còn phải bỏ thêm tiền cá nhân của ông cho chuyến công tác là 405,30 Đô la Mỹ 

(Giấy đề nghị thanh toán ngày 03/01/2017 đã được Ông Phạm Trịnh P ký phê 

duyệt).  

+ Đóng bổ sung 06 tháng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp và trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho ông.  

Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn thì ông có ý kiến như sau: Vào ngày 

26/12/2016 ông được điều động đi công tác tại Campuchia nên ông đã tạm ứng của 

Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N số tiền 80.000.000đ (tám mươi triệu 

đồng). Sau khi đi công tác về, vào ngày 03/01/2017 ông đã làm đầy đủ thủ tục để 

hoàn ứng số tiền 80.000.000đ mà ông đã tạm ứng trên. Sau khi ông liệt kê các chi 

phí ông đã đi công tác trừ đi số tiền tạm ứng thì ông còn phải bỏ thêm tiền cá nhân 

của ông cho chuyến công tác là 405,30 Đô la Mỹ (Giấy đề nghị thanh toán ngày 

03/01/2017 đã được Ông Phạm Trịnh P ký phê duyệt). Ông không đồng ý với yêu 

cầu phản tố của bị đơn vì ông đi công tác theo sự đồng ý của ông chủ Phạm Trịnh 

P và khi về Việt Nam ông đã làm thủ tục thanh toán tiền tạm ứng công tác phí, ông 

P đã đồng ý và phê duyệt đơn đề nghị thanh toán.  

* Trong quá triǹh tham gia tố tuṇg và taị phiên tòa đại diện Bị đơn

trình bày: 

Bị đơn thừa nhận vào ngày 09/9/2016, ông T có đến Công ty cổ phần kỹ 

thuật hàng không N làm việc theo thư tuyển dụng (do Ông Phạm Trịnh P – tổng 

giám đốc đại diện) ký trong thời hạn 02 tháng với cương vị Phó tổng giám đốc 

Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N. Mức lương thử việc trước thuế là 

80.000.000đ. Mặc dù hợp đồng thử việc chỉ đến ngày 09/11/2016 nhưng ông T vẫn 

tiếp tục làm việc cho Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N và ông T vẫn được55



công ty trả lương. Ông T làm việc đến đầu tháng 3/2017 thì ông T tự ý nghỉ việc 

mà không thông báo cho bị đơn biết. Nay ông T khởi kiện thì bị đơn có ý kiến như 

sau: 

+ Số tiền lương tháng 01, 02 và 03 năm 2017: Trong quá trình làm việc tại 

công ty bị đơn thì bị đơn thừa nhận còn nợ ông T 02 tháng tiền lương là tháng 01 

và tháng 02/2017 với tổng số tiền là 160.000.000đ. Do nguyên đơn có tạm ứng tiền 

đi công tác là 80.000.000đ nhưng nguyên đơn chưa hoàn ứng cho bị đơn nên bị 

đơn yêu cầu được khấu trừ số tiền tạm ứng này vào tiền lương của tháng 01/2017. 

Đối với tiền lương tháng 3/2017 thì do ông T nghỉ việc từ đầu tháng 3 nên bị đơn 

không đồng ý thanh toán khoản tiền này. Nay bị đơn chỉ đồng ý thanh toán cho 

nguyên đơn số tiền lương của tháng 02/2017 là 80.000.000đ. 

+ Đối với khoản tiền lương chênh lệch tháng 12/2016 là 14.120.000đ tính từ 

ngày 01/9/2017 thì theo thư tuyển dụng ngày 09/9/2016 bị đơn tuyển dụng ông T 

với mức lương là 80.000.000đ/tháng. Đây là mức lương chính thức, không thỏa 

thuận đây là lương thử việc nên không thể coi mức lương 80.000.000đ là lương thử 

việc nên bị đơn không đồng ý thanh toán khoản tiền chênh lệch này. 

+ Bị đơn không đồng ý việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh toán tiền 

công tác phí với số tiền 405,30 Đô la Mỹ tương đương 9.078.720đ. Bị đơn khẳng 

định hiện tại nguyên đơn vẫn chưa làm đầy đủ thủ tục để hoàn ứng số tiền 

80.000.000đ mà nguyên đơn đã tạm ứng vào ngày 26/12/2017 cho Công ty cổ phần 

kỹ thuật hàng không N. 

Việc ông Nguyễn Hoàng T yêu cầu bị đơn phải đóng bổ sung 06 tháng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho 

ông T thì phía bị đơn xin trình bày như sau: Trong suốt thời gian nguyên đơn làm 

việc tại Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N thì phía công ty đã không nộp bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho ông T. Do đó, ông T không có Sổ bảo hiểm nên bị 

đơn không thể trả sổ bảo hiểm cho ông T theo yêu cầu của nguyên đơn. 

 Tại bản án số Tại Bản án sơ thẩm số 11/2018/LĐST ngày 12/9/2018 của Tòa 

án nhân dân TP. Biên Hòa quyết định:  

Áp dụng các điều 32, 35, 40, 203, 220, 244, 264, 266  Bộ luật tố tụng dân 

sự; các điều 22, 26, 27 ,29 Bộ luật lao động; Nghị định số 05/2015/NĐ – CP ngày 

12/01/2015 của Chính Phủ; Nghị quyết 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. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Hoàng T về việc

yêu cầu Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N phải trả cho ông T tiền lương 

tháng 01, 02 và tháng 03 năm 2017. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông 

Nguyễn Hoàng T về việc yêu cầu Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N phải trả 

cho ông T khoản tiền chênh lệch lương tháng 12/2016 = 14.120.000đ; thanh toán 

tiền công tác phí là 405,30 Đô la Mỹ tương đương 9.078.720đ; nộp tiền 06 tháng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại sổ Bảo hiểm xã hội 

cho nguyên đơn. Chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty cổ phần kỹ thuật hàng 
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không N về việc buộc ông Nguyễn Hoàng T phải hoàn trả lại cho bị đơn khoản tiền 

tạm ứng là 80.000.000đ. 

2. Buộc Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N phải thanh toán cho ông

Nguyễn Hoàng T khoản tiền lương là 80.000.000đ và khoản tiền lãi là 

10.800.000đ. Tổng cộng hai khoản là 90.800.000đ. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người 

phải thi hành án chưa thanh toán số tiền nêu trên thì người phải thi hành án còn 

phải trả tiền lãi theo mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt 

quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự; nếu 

không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

dân sự. 

3. Về án phí :

+ Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về việc tranh chấp tiền 

lương. Hoàn trả lại cho ông Nguyễn Hoàng T số tiền tạm ứng án phí là 830.000đ  

theo Biên lai thu án phí, lệ phí Tòa án số 002623 ngày 21/9/2017 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Biên Hòa. Buộc ông Nguyễn Hoàng T phải nộp 

300.000đ án phí dân sự sơ thẩm nhưng được khấu trừ vào số tiền 300.000đ mà 

nguyên đơn đã nộp tạm ứng theo Biên lai thu án phí, lệ phí Tòa án số 006047 ngày 

08/01/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. 

+ Buộc Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N phải nộp 2.724.000đ án phí 

dân sự sơ thẩm nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí mà bị đơn đã nộp 

là 2.000.000đ theo Biên lai thu án phí, lệ phí Tòa án số 006699 ngày 10/4/2018 của 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. Buộc bị đơn phải tiếp tục nộp 

724.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 18/9/2018, ông Nguyễn Hoàng T kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp, về tư cách đương sự và về thẩm quyền 

giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xác định chính xác và đầy đủ. 

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của ông T: Ngày 18/9/2018 ông T kháng cáo yêu 

cầu Tòa án khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi gian dối trong tuyển dụng của bị 

đơn, yêu cầu xem xét số tiền công tác phí là 405,30 Đô la Mỹ tương đương 

9.078.720đ mà bị đơn phải trả cho ông và không nộp tiền 06 tháng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho ông, sau 

đó ngày 17/12/2018 ông T kháng cáo bổ sung xem xét các quyền lợi cho ông nhận 

thấy:  

Kháng cáo bổ sung đã quá hạn luật định nên không xem xét. Xét kháng cáo 

của ông T về công tác phí là 405,30 Đô la Mỹ tương đương 9.078.720đ và không 
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nộp tiền 06 tháng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại sổ 

Bảo hiểm xã hội cho ông, nhận thấy: 

Về thời gian làm việc,quá trình giao kết hợp đồng lao động và việc Tòa án 

cấp sơ thẩm buộc Công ty N phải có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ tiền lương cho 

ông T trong thời gian làm việc tại công ty bị đơn là chính xác có căn cứ, đúng quy 

định tại Điều 26, 27 Bộ luật lao động tuy kháng cáo của ông T trong hạn không 

kháng cáo về phần này nhưng để xét kháng cáo trong hạn đối với yêu cầu trả 

405,30USD và kháng cáo về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp 

của ông T nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định để xem xét kháng cáo của 

ông T về các phần trên. 

Đối với việc ông T yêu cầu Tòa án buộc Công ty N phải nộp tiền 06 tháng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại sổ Bảo hiểm xã hội 

cho nguyên đơn là không có căn cứ chấp nhận kháng cáo bởi lẽ ông T đã làm việc 

cho bị đơn Công ty N với tổng thời gian làm việc là 05 tháng 21 ngày nhưng các 

bên không ký kết hợp đồng lao động và các bên đều không tham gia nộp bảo hiểm 

xã hội bắt buộc với Cơ quan bảo hiểm và ông T cũng không được cấp sổ bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế nên việc Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận khởi kiện của 

ông T là có căn cứ đúng pháp luật nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của 

ông T. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của ông T về việc buộc Công ty N phải thanh toán 

tiền công tác phí là 405,30 Đô la Mỹ tương đương 9.078.720đ là không có căn cứ 

để chấp nhận bởi lẽ: Vào ngày 26/12/2016 ông T được điều động đi công tác tại 

Campuchia nên ông T đã tạm ứng của Công ty số tiền 80.000.000đ và sau đó ông 

T cho rằng vào ngày 03/01/2017 ông đã làm đầy đủ thủ tục để hoàn ứng số tiền 

80.000.000đ bằng việc sau khi liệt kê các chi phí đã đi công tác trừ đi số tiền tạm 

ứng thì ông T thực tế còn phải bỏ thêm tiền cá nhân của ông cho chuyến công tác 

là 405,30 Đô la Mỹ. Xét lập luận này của ông T là không có căn cứ chấp nhận bởi 

lẽ: Ông T xuất trình bản photto Giấy đề nghị thanh toán ngày 03/01/2017 và theo 

ông T là đã được Ông Phạm Trịnh P ký phê duyệt đồng ý thanh toán nhưng nguyên 

đơn ông T chỉ cung cấp tài liệu là bản pho tô, phía bị đơn Công ty N không thừa 

nhận và các phần chi phí đi công tác như biếu 500USD cho Cục trưởng Cục Hàng 

không Campuchia, mua rượu biếu … mà ông T kê khai trong bản đề nghị thanh 

toán lập ngày 03/01/2017 là trái luật nên Công ty N không đồng ý thanh toán và 

việc Tòa án cấp sơ thẩm không chấp khởi kiện phần này đối với số tiền 

405,30USD của ông T là có căn cứ, đúng pháp luật do đó kháng cáo của ông T là 

không có cơ sở chấp nhận. Đối với kháng cáo yêu cầu Tòa án khởi tố vụ án đối với 

bị đơn không thuộc phạm vi xét xử của Tòa án nên không chấp nhận. 

Do đó xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử chỉ chấp nhận một phần khởi 

kiện của ông T và sau khi đối trừ nghĩa vụ đối với phản tố của bị đơn Công ty N 

buộc Công ty N phải thanh toán cho ông  Tuấn khoản tiền lương là 80.000.000đ và 

khoản tiền lãi là 10.800.000đ, tổng cộng hai khoản là 90.800.000đ là có căn cứ 

đúng pháp luật nên không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của ông T, giữ nguyên án 

sơ thẩm. 

Về án phí: Miễn án phí phúc thẩm cho ông T. 
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[3] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa phúc 

thẩm: 

- Về việc tuân thủ quy định của thẩm phán, thư ký, hội đồng xét xử; việc 

chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng là đúng quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

- Về Kháng cáo của ông T là không có cơ sở bởi lẽ: Ông T xuất trình chứng 

cứ là bản đề xuất thanh toán các phí nhưng ông không cung cấp được bản chính, 

không được Công ty và bộ phận kế toán xác nhận, các chi phí không hợp lý, yêu 

cầu về Bảo hiểm của ông T không có căn cứ, yêu cầu khởi tố vụ án không thuộc 

phạm vi vụ án này, kháng cáo bổ sung không đúng luật nên đề nghị không chấp 

nhận kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.  

Ý kiến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp với nhận định của 

hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

 Vì những lẽ trên; 

 Căn cứ Khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng 

cáo của ông Nguyễn Hoàng T, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng các điều 32, 35, 40, 203, 220, 244, 264, 266 Bộ luật tố tụng dân sự;  

Áp dụng các điều 22, 26, 27 ,29 Bộ luật lao động; Nghị định số 05/2015/NĐ 

– CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ; Nghị quyết 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. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Hoàng T về việc

yêu cầu Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N phải trả cho ông T tiền lương 

tháng 01, 02 và 03 năm 2017. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn 

Hoàng T về việc yêu cầu Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N phải trả cho ông 

T khoản tiền chênh lệch lương tháng 12/2016 = 14.120.000đ; thanh toán tiền công 

tác phí là 405,30 Đô la Mỹ tương đương 9.078.720đ; nộp tiền 06 tháng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho 

nguyên đơn. Chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không 

N về việc buộc ông Nguyễn Hoàng T phải hoàn trả lại cho bị đơn khoản tiền tạm 

ứng là 80.000.000đ. 

2. Buộc Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N phải thanh toán cho ông

Nguyễn Hoàng T khoản tiền lương là 80.000.000đ và khoản tiền lãi là 

10.800.000đ. Tổng cộng hai khoản là 90.800.000đ (chín mươi triệu tám trăm nghìn 

đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người 

phải thi hành án chưa thanh toán số tiền nêu trên thì người phải thi hành án còn 

phải trả tiền lãi theo mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt 

quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự; nếu 
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không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

dân sự. 

3. Về án phí :

Án phí sơ thẩm: 

Ông T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về việc tranh chấp tiền lương. 

Hoàn trả lại cho ông Nguyễn Hoàng T số tiền tạm ứng án phí là 830.000đ (tám 

trăm ba mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu án phí, lệ phí Tòa án số 002623 ngày 

21/9/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. Buộc ông Nguyễn 

Hoàng T phải nộp 300.000đ án phí dân sự sơ thẩm nhưng được khấu trừ vào số 

tiền 300.000đ mà ông T đã nộp tạm ứng theo Biên lai thu án phí, lệ phí Tòa án số 

006047 ngày 08/01/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. 

Công ty cổ phần kỹ thuật hàng không N phải nộp 2.724.000đ án phí dân sự 

sơ thẩm nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí mà bị đơn đã nộp là 

2.000.000đ (hai triệu đồng) theo Biên lai thu án phí, lệ phí Tòa án số 006699 ngày 

10/4/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. Buộc bị đơn phải 

tiếp tục nộp 724.000đ (bảy trăm hai mươi bốn nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Án phí lao động phúc thẩm: Miễn án phí LĐPT cho ông T theo luật. 

4. 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. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

    Nơi nhận: 

    - Đương sự;    

    - VKSND tỉnh Đồng Nai; 

    - TAND TP. Biên Hòa; 

    - Chi cục THADS TP. Biên Hòa; 

    - Lưu. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Trần Thị Thanh Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Bản án số: 01/2019/LĐ-ST

Ngày: 29-7-2019
V/v tranh chấp hợp đồng lao động, 

hợp đồng đào tạo, đòi tiền lương, 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp và bồi thường thiệt 

hại do 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 THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Trung 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Hoàng Minh Tuấn – Nơi công tác: Liên đoàn lao động thành phố

Thủ Dầu Một. 

2. Ông Nguyễn Phước Hải – Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận tổ quốc

phường Chánh Mỹ. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kim Thoa - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tham gia 
phiên tòa: Bà Lê Thị Thủy - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 24 và 29 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao 

động thụ lý số: 01/2019/TLST-LĐ ngày 16/01/2019 về việc tranh chấp hợp 

đồng lao động, hợp đồng đào tạo, đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp và bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2019/QĐXXST-LĐ ngày 04/6/2019, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc D, sinh năm 1972.

Địa chỉ: khối C, chung cư H, Tổ 105, Khu phố 7, phường H, thành phố T, 

tỉnh Bình Dương. (có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn 

Văn Q – Luật sư Văn phòng Luật sư L – thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí 

Minh. (có mặt) 

2. Bị đơn: Công ty Y.
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Địa chỉ: phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Phạm Văn H (Phó Trưởng 

phòng Kế hoạch tổng hợp) và bà Hà Thị N (Nhân viên Phòng kế hoạch tổng 

hợp), là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 19/02/2019). (có 

mặt) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội thành phố T.

Địa chỉ: phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Phan Minh H, là người đại diện theo pháp 

luật (Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố T). (vắng mặt và có đơn yêu cầu giải 

quyết vắng mặt) 

4. Người làm chứng:

4.1.  Ông Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1948. 

Địa chỉ: khu dân cư B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt và có 

đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt) 

4.2.  Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1989. 

Địa chỉ: phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương. (vắng mặt và có đơn 

yêu cầu giải quyết vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Nguyên đơn trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Ngọc D làm việc tại Công ty Y (sau đây viết tắt là Công 

ty) bắt đầu từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/8/2017 với chuyên môn là Bác sỹ y 

khoa. Bà D đã 02 lần ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với Công ty, mỗi 

hợp đồng có thời hạn là 12 tháng. Hợp đồng thứ nhất số 382/2015/BVPSN ngày 

01/9/2015, thời hạn từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/8/2016, mức lương là 

3.700.000 đồng/tháng kèm theo tiền thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác. Hợp 

đồng thứ hai số 382/BVPSN ngày 01/9/2016, thời hạn từ ngày 01/9/2016 đến 

ngày 31/8/2017, mức lương chính hàng tháng là 4.100.000 đồng kèm theo tiền 

thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác. Chức vụ cuối cùng của bà D tại Công ty 

là Quyền trưởng khoa chẩn đoán. 

Quá trình làm việc, Công ty cử bà D đi đào tạo 02 lần. Lần thứ nhất, theo 

hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT ngày 01/10/2015, Công ty cử bà D đi học định 

hướng chuyên khoa X-quang tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh 

trong thời gian 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016). Trong thời 

gian đi học bà D không được trả lương, thưởng, phụ cấp cũng như các quyền lợi 

khác, đồng thời bà D đã phải đóng học phí với số tiền 13.200.000 đồng. Lần thứ 

hai, theo Hợp đồng đào tạo số 150/HĐĐT ngày 12/7/2016, bà D đi đào tạo an 

toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết bị trong y tế tại Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Dương trong thời gian 03 ngày (từ ngày 14 

đến ngày 16/7/2016). Bà D đã đóng học phí số tiền 1.980.000 đồng khi nhập 

học, đến ngày 22/7/2016 thì được Công ty hoàn lại số tiền trên.  
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Ngày 28/7/2017, bà D có gửi thông báo cho Công ty về việc không tiếp 

tục làm việc tại Công ty khi hợp đồng lao động kết thúc vào ngày 31/8/2017 và 

bà D không làm việc tại Công ty kể từ ngày 01/9/2017. Ngày 15/8/2017, Công 

ty thanh toán tiền lương tháng 7/2017 cho bà D với số tiền 23.963.310 đồng sau 

khi trừ các khoản thuế và bảo hiểm. Ngày 08/10/2017, Công ty gửi cho bà D 

Quyết định về việc tạm ngưng hợp đồng lao động số 181/QĐ-BVPSNBD ngày 

19/9/2017 kèm phụ lục, đồng thời mời bà D lên Công ty làm việc. Ngày 

12/10/2017, bà D đến Công ty làm việc theo thư mời và có kiến nghị với Công 

ty nhưng không được Công ty xem xét giải quyết. Sau đó, bà D có gửi khiếu nại 

đến Công ty. Ngày 19/10/2017, Công ty gửi Công văn số 219 về việc trả lời đơn 

khiếu nại với nội dung: Buộc bà D phải bồi thường chi phí đào tạo là 19.140.000 

đồng và không đồng ý hủy quyết định số 181/QĐ-BVPSNBD ngày 19/9/2017. 

Việc hai bên ký kết hợp đồng lao động số 382/2015/BVPSN và phụ lục 

hợp đồng ngày 01/9/2015 với nội dung: “Bệnh viện chỉ chi trả các khoản lương, 

năng lực thâm niên, trượt giá, làm thêm giờ của bác sỹ Dung kể từ ngày bác sỹ 

Dung thực tế đi làm việc sau khi học xong định hướng chuyên khoa Xquang” là 

trái quy định pháp luật tại Điều 15, khoản 2 Điều 17, Điều 90, Điều 91 của Bộ 

luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà D. Do bà D là người 

lao động của Công ty, bị chi phối và phụ thuộc hoàn toàn vào Công ty. Bà D 

được Công ty cử đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của Công 

ty. Theo quy định tại Điều 60, 62 của Bộ luật Lao động thì chi phí đào tạo thuộc 

nghĩa vụ của người sử dụng lao động phải chịu. Theo quy định của pháp luật thì 

thời gian đi đào tạo, tập huấn, học tập cũng là thời gian làm việc. Do đó, việc 

Công ty không trả lương cho bà D trong thời gian bà D đi học và buộc bà D chịu 

chi phí đào tạo là không đúng. Bà D được Công ty cử đi học 02 lần nhưng lại có 

sự bất nhất trong việc hoàn trả học phí. 

Theo hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và bà D thì từ tháng 

9/2015 đến tháng 9/2016, Công ty không đóng bảo hiểm cho bà D là không 

đúng quy định pháp luật. Theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động có 

nghĩa vụ đóng bảo hiểm như sau: Từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2016, Công ty có 

nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH): 18%, bảo hiểm y tế (BHYT): 3%, bảo 

hiểm thất nghiệp (BHTN): 1%, tổng cộng 22% với số tiền: 3.700.000 đồng x 12 

tháng x 22% = 9.768.000 đồng. Từ tháng 9/2016 đến tháng 5/2017: Công ty có 

nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội là: 4.100.000 đồng x 09 tháng x 22 % = 

8.118.000 đồng. Từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2017, Công ty có nghĩa vụ đóng 

BHXH: 17,5%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 21,5% với số tiền: 4.100.000 

đồng x 03 tháng x 21.5% = 2.644.500 đồng. Tổng số tiền là 20.530.500 đồng. 

Trong thời gian từ 01/9/2016 đến tháng 31/8/2017 thì hai bên thỏa thuận 

đóng bảo hiểm với tỷ lệ là mỗi bên đóng 50% là không đúng quy định pháp luật. 

Trong thời gian này, bà D đã đóng vượt mức theo quy định người lao động phải 

đóng là 16,25% dư so với mức quy định là 10,5%. 

Trong quá trình làm việc tại Công ty, bà D luôn có trách nhiệm cao trong 

công việc, không vi phạm kỷ luật lao động, thậm chí được bổ nhiệm chức vụ 

Quyền trưởng khoa chẩn đoán vào ngày 23/6/2016. Bà D có gửi đơn đề nghị hòa 
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giải tranh chấp lao động với Công ty tại Phòng Lao động thương binh và xã hội 

thành phố T. Tại buổi hòa giải ngày 03/01/2018, giữa bà D và Công ty không 

thống nhất được với nhau trong việc giải quyết vụ việc nên buổi hòa giải không 

thành. 

Theo đơn khởi kiện, bà Nguyễn Thị Ngọc D yêu cầu các vấn đề sau: 

- Tuyên bố chấm dứt hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016. 

- Hủy Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm 

ngưng hợp đồng lao động. 

- Buộc Công ty có nghĩa vụ thanh toán, bồi hoàn cho bà D tổng số tiền: 

62.515.450 đồng (trong đó: Tiền lương tháng 8/2017: 27.115.450 đồng; chi phí 

đào tạo trước đó bà D đã đóng: 13.200.000 đồng và tiền lương 06 tháng (từ ngày 

01/10/2015 đến ngày 01/4/2016): 3.700.000 đồng x 06 tháng = 22.200.000 

đồng).  

- Buộc Công ty có nghĩa vụ thanh, quyết toán các chế độ bảo hiểm liên 

quan theo quy định pháp luật khi chấm dứt hợp đồng lao động, có trách nhiệm 

hoàn thành thủ tục xác nhận và hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà D, với tổng 

các khoản bảo hiểm là 20.530.500 đồng.  

- Buộc Công ty hoàn trả các giấy tờ cá nhân cho bà D: Giấy chứng nhận 

nhân viên tham gia lớp an toàn bức xạ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D, Chứng 

chỉ nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho bà Nguyễn Thị 

Ngọc D, Quyết định số 480/QĐ-SYT ngày 31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc D. 

Quá trình chuẩn bị xét xử, bà Nguyễn Thị Ngọc D yêu cầu Tòa án giải 

quyết những vấn đề sau đây: 

- Tuyên bố chấm dứt hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016. 

- Hủy Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm 

ngưng hợp đồng lao động. 

- Buộc Công ty có nghĩa vụ thanh toán cho bà D tổng số tiền 61.315.450 

đồng, bao gồm: Tiền lương tháng 8/2017: 25.915.450 đồng, chi phí đào tạo bà D 

đã đóng: 13.200.000 đồng, tiền lương 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 

01/4/2016): 3.700.000 đồng/tháng x 06 tháng = 22.200.000 đồng. 

- Buộc Công ty có nghĩa vụ thanh, quyết toán các chế độ bảo hiểm liên 

quan theo quy định pháp luật cho bà D trong thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 

8/2016 với số tiền 9.768.000 đồng và hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà D. Yêu 

cầu Công ty phải hoàn trả số tiền bà D đã phải nộp vượt mức thay Công ty là 

3.157.000 đồng.  

- Buộc Công ty hoàn trả các giấy tờ cá nhân cho bà D: Giấy chứng nhận 

nhân viên tham gia lớp an toàn bức xạ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D, chứng 

chỉ nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho bà Nguyễn Thị 

Ngọc D, Quyết định số 480/QĐ-SYT ngày 31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi 
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hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc D. 

Đối với yêu cầu phản tố của Công ty buộc bà D phải bồi thường số tiền 

19.140.000 đồng là không đúng quy định pháp luật, bà D không đồng ý vì bà D 

đã ký 02 hợp đồng lao động với thời hạn là 24 tháng. Hợp đồng lao động cuối 

cùng đến thời hạn 31/8/2017 cho nên bà D nghỉ việc là do hợp đồng lao động 

hết hạn là đúng quy định pháp luật.  

Đối với yêu cầu của Công ty về việc yêu cầu bà D bồi thường thiệt hại với 

số tiền 73.930.000 đồng thì bà D không đồng ý. Bà D đã nghỉ việc do hợp đồng 

lao động hết thời hạn, không gây thiệt hại cho Công ty. 

- Bị đơn trình bày: 

Công ty thống nhất về thời gian, nội dung hợp đồng lao động, hợp đồng 

đào tạo như nguyên đơn trình bày. 

Đối với yêu cầu tuyên bố chấm dứt hợp đồng lao động số 382/BVPSN 

ngày 01/9/2016 do hết hạn hợp đồng thì Công ty không đồng ý. Do bà D vi 

phạm hợp đồng đào tạo đã ký kết, không tiếp tục làm việc cho Công ty trong 

thời gian 02 năm như thỏa thuận. Do đó, bà D phải có trách nhiệm thực hiện hết 

nghĩa vụ theo 02 hợp đồng đào tạo hoặc bà D phải có trách nhiệm bồi thường 

chi phí đào tạo cho Công ty thì Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với bà 

D. Công ty không đồng ý hủy Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 

19/9/2017 về việc tạm ngưng hợp đồng lao động. 

Đối với yêu cầu của bà D về việc thanh toán tiền lương tháng 8/2017: 

Theo Danh sách nhận tiền lương tháng 8/2017 thì lương của bà D là 27.610.000 

đồng, tiền lương sau khi đã trừ bảo hiểm xã hội, thuế thì còn lại là 25.915.450 

đồng. Theo kết quả bình bầu lao động giỏi tháng 8/2017, bà D đạt loại C vì vi 

phạm cam kết hai hợp đồng đào tạo làm cho Công ty tổn thất rất nhiều, bà D 

nghỉ việc trong lúc Công ty chưa có người phụ trách phòng an toàn bức xạ. Do 

đó, căn cứ khoản 1, mục A tiêu chuẩn bình bầu lao động giỏi hàng tháng và 

khoản 3, mục 1 mức thưởng tháng của Quy chế xét khen thưởng nhân viên Công 

ty, sau khi bà D bồi thường chi phí đào tạo, Công ty sẽ trả lương tháng 8/2017 

cho bà D với số tiền 13.495.450 đồng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân và phần 

trăm chênh lệch đóng bảo hiểm theo qui định.  

Đối với yêu cầu của bà D về việc buộc Công ty chi trả tiền lương 06 tháng 

từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016 và chi phí đào tạo với số tiền 

13.200.000 đồng. Theo hợp đồng lao động số 382/2015/BVPSN và phụ lục hợp 

đồng ngày 01/9/2015 giữa Công ty và bà D thì trong khoản 6 phụ lục hợp đồng 

có ghi rõ: “Bệnh viện chỉ chi trả các khoản lương, năng lực thâm niên, trượt 

giá, làm thêm giờ của bác sỹ Dung kể từ ngày bác sỹ Dung thực tế đi làm việc 

sau khi học xong định hướng chuyên khoa Xquang”. Do đó, bà D đi đào tạo từ 

ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016, không có làm việc tại Công ty nên Công 

ty không phải trả lương cho bà D. Đồng thời, theo hợp đồng đào tạo số 

236/HĐĐT ngày 01/10/2015 giữa Công ty và bà D thì khoản 6 Điều 1 ghi rõ:“ 

Chi phí đào tạo do bà Nguyễn Thị Ngọc D chi trả” và mục 2 khoản 3 Điều 2 ghi 
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rõ: “Do chi phí đào tạo được người lao động chi trả, nếu không làm việc cho 

bệnh viện hoặc làm không đủ thời gian cam kết theo hợp đồng đào tạo, bác sỹ 

Dung phải bồi thường chi phí quản lý bằng học phí Bệnh viện Chợ Rẫy thu”. Do 

đó, Công ty không có nghĩa vụ phải chi trả tiền lương 06 tháng từ ngày 

01/10/2015 đến ngày 01/4/2016 và chi phí đào tạo cho bà D. 

Đối với yêu cầu chi trả các khoản bảo hiểm: Theo hợp đồng lao động số 

382/2015/BVPSN và phụ lục hợp đồng ngày 01/9/2015 giữa Công ty và bà D thì 

trong khoản 6 phụ lục hợp đồng, trong thời gian bà D làm thủ tục nhập học và đi 

học (từ tháng 9/2015 đến tháng 3/2016) Công ty không trả lương và phụ cấp cho 

bà D đồng nghĩa việc Công ty cũng không đóng bảo hiểm cho bà D. Công ty chỉ 

đồng ý đóng bảo hiểm cho bà D trong thời gian còn lại từ tháng 4/2016 đến 

tháng 8/2016 và đồng ý hoàn trả phần tiền bảo hiểm xã hội bà D đã đóng vượt 

mức trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 với số tiền 3.157.000 

đồng. 

Đối với các giấy tờ bà D yêu cầu Công ty trả gồm: Giấy chứng nhận nhân 

viên tham gia lớp an toàn bức xạ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D, Chứng chỉ 

nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc 

D, Quyết định số 480/QĐ-SYT ngày 31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn khám chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc D, sổ bảo hiểm xã hội. Trong Điều 3 quyết định số 181/QĐ-

BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm ngưng hợp đồng lao động đối với bà D 

ghi rõ: “Bệnh viện sẽ trả lại sổ bảo hiểm và các giấy tờ chứng nhận đào tạo 

chuyên khoa sau khi bác sỹ Dung đã bồi thường chi phí đào tạo”. Công ty sẽ 

hoàn trả cho bà D sau khi bà D bồi thường cho Công ty các thiệt hại đã gây ra. 

Công ty có yêu cầu phản tố đối với bà Nguyễn Thị Ngọc D, yêu cầu Tòa 

án giải quyết những vấn đề sau: 

Căn cứ Hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT ngày 01/10/2015 giữa Công ty 

với bà Nguyễn Thị Ngọc D về đào tạo định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Do bà D vi phạm cam kết 

thời gian làm việc cho Công ty nên bà D phải bồi thường chi phí quản lý theo 

mục 2 khoản 3 Điều 2 của hợp đồng đào tạo, số tiền cụ thể là 2.200.000 

đồng/tháng x 06 tháng = 13.200.000 đồng. 

Căn cứ Hợp đồng đào tạo số 150/HĐĐT ngày 12/7/2016 giữa Công ty với 

bà Nguyễn Thị Ngọc D về đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết 

bị trong y tế tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình 

Dương. Do bà D vi phạm cam kết thời gian làm việc cho Công ty nên bà D phải 

bồi thường theo mục 2 khoản 3 Điều 2 của hợp đồng đào tạo, số tiền cụ thể là 

1.980.000 đồng/tháng x 300% = 5.940.000 đồng. 

Ngoài ra, do bà D đã được Công ty cho đi đào tạo và được cấp chứng chỉ 

hành nghề chẩn đoán hình ảnh nhưng 02 tháng sau khi được cấp chứng chỉ bà D 

nghỉ việc đã gây ra rất nhiều khó khăn, tổn thất vì lúc này Công ty không có 

người phụ trách phòng an toàn bức xạ. Do đó, Công ty yêu cầu bà Nguyễn Thị 

Ngọc D bồi thường số tiền 73.930.000 đồng. Đây là thiệt hại Công ty phải chịu 
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do phải hợp đồng với bác sỹ Nguyễn Văn Thụ và bác sĩ Nguyễn Ngọc Khôi để 

làm thay công việc của bà D. Cụ thể:  

Bà D nghỉ việc từ ngày 31/8/2017 nên Công ty phải hợp đồng với bác sĩ 

Nguyễn Văn Thụ cho đi đào tạo chẩn đoán hình ảnh từ tháng 7/2017, hợp đồng 

với bác sĩ Nguyễn Ngọc Khôi đọc chẩn đoán hình ảnh từ tháng 9/2017. Trường 

hợp bà D tiếp tục làm việc thì tiền lương Công ty phải trả cho bà D tổng cộng là 

438.000.000 đồng, cụ thể: Từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2018: 27.000.000 đồng 

x 10 tháng = 270.000.000 đồng. Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018: 

28.000.000 đồng x 6 tháng = 168.000.000 đồng. 

Việc hợp đồng với bác sĩ Thụ phát sinh các chi phí tổng cộng là: 

230.930.000 đồng, cụ thể: Từ tháng 9/2017 đến tháng 4/2018: Tiền lương là 

53.230.000 đồng, tiền trợ cấp đi học 06 tháng là 11.700.000 đồng, tiền học phí là 

24.000.000 đồng. Tổng cộng là 88.930.000 đồng. Từ tháng 5/2018 đến tháng 

6/2018: Tiền lương là 17.000.000 đồng/tháng x 02 tháng = 34.000.000 đồng. Từ 

tháng 7/2018 đến tháng 12/2018: Tiền lương là 18.000.000 đồng/tháng x 06 

tháng = 108.000.000 đồng. 

Việc hợp đồng với bác sĩ Khôi phát sinh tổng chi phí: 280.000.000 đồng, 

cụ thể: Từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2018: Tiền lương là 17.500.000 

đồng/tháng x 16 tháng = 280.000.000 đồng. 

Tổng số tiền Công ty phải thanh toán cho bác sĩ Thụ và bác sĩ Khôi là 

510.930.000 đồng. Như vậy, sau khi khấu trừ tiền lương của bà D tính đến tháng 

12/2018 thì Công ty phải chi thêm số tiền 73.930.000 đồng. Đây là thiệt hại của 

Công ty phát sinh do bà D nghỉ việc.  

Tổng số tiền Công ty yêu cầu bà D phải bồi thường là: 13.200.000 đồng + 

5.940.000 đồng + 73.930.000 đồng = 93.070.000 đồng. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày: 

Tại văn bản số 762/CV-BHXH ngày 06/5/2019, Bảo hiểm xã hội thành 

phố T xác định: Từ tháng 9/2016, Công ty đăng ký tham gia BHXH cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc D với số sổ BHXH 7908014429. Thời gian đóng BHXH cho 

bà D tóm tắt như sau: Từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2016, mức lương đóng là 

4.460.000 đồng. Từ tháng 01/2017 đến tháng 08/2017, mức lương đóng là 

4.710.000 đồng. Đến tháng 9/2017, Công ty đã thực hiện cắt giảm tham gia 

BHXH đối với bà Nguyễn Thị Ngọc D. 

- Người làm chứng ông Nguyễn Ngọc Khôi trình bày: 

Ông Khôi làm việc tại Công ty theo các hợp đồng như sau: Hợp đồng số 

202/QĐ/BVPSNBD ngày 01/09/2017 thời gian từ ngày 01/09/2017 tới ngày 

31/12/2018, mức lương là 17.000.000 đồng, hợp đồng số 0113/QĐ/BVPSNBD 

ngày 02/01/2019 thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 mức lương 

khoán là 16.700.000 đồng/tháng. Thời gian làm việc từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ 

2 đến hết ngày thứ 6 hằng tuần. Công việc là phụ trách phòng XQ bệnh viện. 

Ông Khôi đã nhận đủ lương tới nay. 

- Người làm chứng ông Nguyễn Văn Thụ trình bày: 
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Ông Thụ là bác sĩ làm việc tại Công ty từ ngày 17/7/2017. Ông Thụ và 

Công ty đã ký hợp đồng lao động với thời hạn 05 năm. Công việc của ông Thụ 

làm tại khoa chẩn đoán hình ảnh, nhiệm vụ chính là siêu âm, đọc phim X-quang. 

Mức lương và phụ cấp ông Thụ được nhận là 17.000.000 đồng/tháng. Ông Thụ 

đã được Công ty cử đi học lớp sơ bộ chẩn đoán hình ảnh trong 06 tháng tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy từ tháng 10/2017 cho đến tháng 4/2018. Trong thời gian học, ông 

Thụ được hưởng lương là 4.000.000 đồng/tháng và tiền phụ cấp đi học trong 06 

tháng là 11.000.000 đồng. Tiền học phí là 24.000.000 đồng do Công ty chi trả. 

Sau khi học xong, ông Thụ được cử làm bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại khoa chẩn 

đoán, chuyên môn siêu âm và đọc phim X-quang. Hiện tại ông Thụ chưa được 

cấp chứng chỉ hành nghề nên Công ty phải hợp đồng với bác sĩ khác có chứng 

chỉ hành nghề để ký giấy tờ chuyên môn. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện trong quá trình chuẩn bị xét xử, không đồng ý với yêu cầu phản tố của 

bị đơn. Bà D tự nguyện nộp phần tiền bảo hiểm tương ứng theo nghĩa vụ của 

người lao động trong thời gian từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/8/2016. Người 

đại diện hợp pháp của bị đơn giữ nguyên yêu cầu phản tố, bị đơn chỉ đồng ý 

đóng bảo hiểm cho bà D trong thời gian còn lại từ tháng 4/2016 đến tháng 

8/2016 và đồng ý hoàn trả phần tiền bảo hiểm xã hội bà D đã đóng vượt mức 

trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 với số tiền 3.157.000 đồng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội thành phố T, người làm 

chứng ông Nguyễn Ngọc Khôi, ông Nguyễn Văn Thụ vắng mặt và có đơn yêu 

cầu giải quyết vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày quan 

điểm: Quan hệ lao động giữa bà Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty đã được xác 

lập từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng lao động là ngày 01/9/2015. Thời hạn 

hợp đồng đối với bà D kết thúc vào ngày 31/8/2017, nên việc bà D chấm dứt 

hợp đồng khi thời hạn hợp đồng kết thúc là đúng theo quy định pháp luật. Khi 

sắp hết thời hạn hợp đồng, bà D đã có thông báo về việc chấm dứt hợp đồng 

nhưng Công ty lại ban hành Quyết định số 181/QĐ-BVPSNBD ngày 19/9/2017 

về việc tạm ngưng hợp đồng lao động đối với bà D là không đúng quy định pháp 

luật. Do hợp đồng lao động giữa bà D và Công ty đã chấm dứt nên Công ty có 

nghĩa vụ hoàn trả cho bà D các giấy tờ mà Công ty đã giữ. Người lao động là 

bên ở thế yếu, mọi thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động 

không được trái quy định pháp luật. Theo quy định tại khoản 3 Điều 14, Điều 

23, 24 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 thì thời gian làm việc 

được tính bao gồm cả thời gian đi học nên việc Công ty thỏa thuận không trả 

lương trong thời gian bà D đi học là trái quy định của pháp luật. Do đó, Công ty 

phải có nghĩa vụ trả lương trong 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 

01/4/2016) cho bà D với số tiền 22.200.000 đồng. Trong tháng 8/2017, bà D đã 

hoàn thành tốt công việc được giao, không vi phạm nội quy, không bị xử lý kỷ 

luật nên không có căn cứ để Công ty trừ tiền lương, thưởng của bà D. Đối với 

các khoản tiền bảo hiểm, từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2016, Công ty không 

đóng bảo hiểm cho bà D nên phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm theo tỷ lệ do pháp 
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luật quy định, bà D tự nguyện đóng bảo hiểm đối với phần nghĩa vụ của người 

lao động theo quy định pháp luật. Đối với tiền bảo hiểm từ tháng 9/2016 đến 

tháng 8/2017, bà D đã đóng vượt tỷ lệ thay Công ty là 5,75% với số tiền 

3.157.000 đồng nên yêu cầu Công ty có nghĩa vụ hoàn trả lại. Phía Công ty cũng 

tự nguyện hoàn trả cho bà D số tiền này nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận. 

Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn, theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao 

động, người lao động chỉ có nghĩa vụ bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bà D chấm dứt hợp đồng lao động 

với Công ty theo đúng quy định nên không có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty 

số tiền 19.140.000 đồng. Quá trình làm việc, bà D không vi phạm nội quy, 

không bị kỷ luật, đồng thời bà D đã nghỉ việc theo đúng quy định pháp luật nên 

không có mối liên hệ giữa việc bà D nghỉ việc với thiệt hại của Công ty. Vì vậy, 

yêu cầu của Công ty về việc buộc bà D bồi thường số tiền 73.930.000 đồng là 

không có căn cứ theo quy định của Bộ luật lao động.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương phát biểu ý kiến: 

- Về tuân theo pháp luật tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến khi khai mạc 

phiên tòa sơ thẩm, Thẩm phán, Thư ký đã tiến hành tố tụng đúng quy định của 

pháp luật. Vụ án được đưa ra xét xử đúng thời hạn theo quy định tại Điều 203 

của Bộ luật Tố tụng dân sự. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã 

thực hiện đầy đủ thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định tại chương XIV về 

phiên tòa sơ thẩm. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều 70, 71, 72, 73 của 

Bộ luật tố tụng dân sự. Những yêu cầu, kiến nghị để khắc phục vi phạm về tố 

tụng: Không có. 

- Về việc giải quyết vụ án: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án, đã được thẩm tra tại phiên tòa và kết quả tranh tụng của những người 

tham gia tố tụng tại phiên tòa, xét thấy: 

 Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

+ Đối với yêu cầu chấm dứt Hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 

01/9/2016 giữa bà Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty. Xét thấy, giữa bà D và Công 

ty có ký kết hợp đồng lao động từ ngày 01/9/2015 với chuyên môn là Bác sỹ y 

khoa theo Hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2015 và phụ lục hợp 

đồng với thời hạn hợp đồng là 12 tháng (từ ngày 01/9/2015 đến ngày 

31/8/2016). Ngày 01/9/2016, hai bên ký kết lại hợp đồng lao động xác định thời 

hạn số 382/BVPSN và phụ lục hợp đồng với thời hạn hợp đồng là 12 tháng, thời 

hạn kết thúc hợp đồng lao động này là vào ngày 31/8/2017. Ngày 28/7/2017, bà 

Nguyễn Thị Ngọc D có thông báo đến Công ty xin nghỉ việc với nội dung không 

tiếp tục hợp tác với Công ty khi kết thúc hợp đồng. Theo quy định tại khoản 1 

Điều 36 Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động chấm dứt khi hết hạn hợp đồng 

nên yêu cầu chấm dứt Hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 đã ký 

kết giữa bà Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty là có căn cứ chấp nhận. 
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+ Đối với yêu cầu buộc Công ty có nghĩa vụ thanh toán, bồi hoàn tổng số 

tiền 61.315.450 đồng, bao gồm: Tiền lương tháng 8/2017: 25.915.450 đồng, chi 

phí đào tạo bà D đã đóng: 13.200.000 đồng, tiền lương 06 tháng (từ ngày 

01/10/2015 đến ngày 01/4/2016): 3.700.000 đồng/tháng x 06 tháng = 22.200.000 

đồng. 

Đối với yêu cầu Công ty thanh toán tiền lương tháng 8/2017: Việc Công 

ty cho rằng do bà D đạt loại C trong tháng 8 do bà D vi phạm cam kết 02 hợp 

đồng đào tạo và làm bệnh viện tổn thất rất nhiều là không có căn cứ vì theo quy 

định tại Điều 17 chương III của Nội quy lao động do Công ty và quy chế xét 

khen thưởng thì việc bà D xin nghỉ việc khi hợp lao động hết thời hạn không 

thuộc trường hợp những hành vi vi phạm để xét bình bầu A, B, C trong tháng. 

Hơn nữa, quá trình bình xét loại C đối với bà D cũng không đúng quy trình vì 

đến ngày 15/9/2017 ban giám đốc mới họp đột xuất để bình bầu loại C cho bà D 

mà không có biên bản bình bầu A, B, C trong tháng, không có sự tham gia của 

người lao động và bảng lương tháng 8/2017 đã được lập ngày 12/9/2017. Hơn 

nữa, việc bà D nghỉ việc đã được sự đồng ý của Công ty và đối với số tiền lương 

này Công ty thừa nhận còn nợ bà D nhưng do bà D chưa bồi thường chi phí đào 

tạo nên Công ty không đồng ý trả. Bị đơn cũng không cung cấp được chứng cứ 

gì chứng minh cho việc nguyên đơn không hoàn thành công việc hoặc có sai 

phạm trong quá trình làm việc, cũng như thiệt hại thực tế mà Công ty phải gánh 

chịu khi bà D nghỉ việc. Do đó, có cơ sở chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về 

việc yêu cầu công ty thanh toán tiền lương tháng 8/2017 với số tiền 25.915.450 

đồng theo quy định tại Điều 47, 96 của Bộ luật Lao động năm 2012. 

Đối với số tiền chi phí đào tạo bà đã đóng là 13.200.000 đồng: Xét thấy, 

theo hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT ngày 01/10/2015 được ký kết giữa bà D và 

Công ty thể hiện chi phí đào tạo là do bà D tự chi, không thể hiện thoả thuận 

việc công ty sẽ bồi hoàn lại số tiền này cho bà D sau khi học xong nên không có 

cơ sở chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn. 

Đối với số tiền lương 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016) 

là 22.200.000 đồng: Xét, hợp đồng lao động ngày 01/9/2015 thể hiện giữa bà D 

và Công ty đã giao kết hợp đồng lao động từ ngày 01/9/2015 với mức lương 

khởi điểm là 3.700.000 đồng; cùng ngày 01/9/2015 hai bên ký phụ lục hợp đồng 

với thoả thuận: “Bệnh viện chỉ chi trả các khoản lương, năng lực thâm niên, 

trượt giá, làm đêm thêm giờ cho BS Nguyễn Thị Ngọc D kể từ ngày BS Dung 

thực tế đi làm việc sau khi học xong định hướng chuyên khoa Xquang”. Tuy 

nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định 

“Trường hợp phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp 

đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện 

theo nội dung hợp đồng”. Việc thoả thuận giữa hai bên tại phụ lục hợp đồng 

ngày 01/09/2015 về cách thức trả lương là trái với hợp đồng lao động nên việc 

nguyên đơn yêu cầu Công ty trả lương 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 

01/4/2016) với số tiền 22.200.000 đồng là có cơ sở chấp nhận. 

+ Đối với yêu cầu Công ty có nghĩa vụ thanh, quyết toán các chế độ bảo 

hiểm liên quan theo quy định pháp luật cho bà D trong thời gian từ tháng 9/2015 
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đến tháng 8/2016 với số tiền 9.768.000 đồng và hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội cho 

bà D. Yêu cầu Công ty phải hoàn trả số tiền bà D đã phải nộp vượt mức thay 

Công ty là 3.157.000 đồng.   

Xét thấy: Tại công văn trả lời số 762/CV-BHXH ngày 06/5/2019 của cơ 

quan Bảo hiểm xã hội thành phố T thì Công ty mới đóng bảo hiểm xã hội cho bà 

D từ ngày tháng 09/2016 đến 08/2017. Như vậy, thời gian từ 09/2015 đến tháng 

8/2016 theo Hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2015 thì Công ty 

không đóng bảo hiểm xã hội cho bà D. Căn cứ Điều 186 Bộ luật Lao động và 

Điều 4 Nghị định 44/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật lao động thì người lao động và người sử dụng lao động 

có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội khi giao kết hợp đồng lao động. Do đó, 

Công ty có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho bà D từ tháng 9/2015 đến 

tháng 8/2016 theo mức lương đã thoả thuận trong hợp đồng là 3.700.000 

đồng/tháng với số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 9.768.000 đồng.  

Đối với thời gian đóng bảo hiểm từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 theo 

Hợp đồng lao động số 382/BVPSN và phụ lục hợp đồng được ký kết ngày 

01/9/2016 thì giữa hai bên có thoả thuận việc đóng bảo hiểm theo tỷ lệ mỗi bên 

đóng 50%. Tuy nhiên, theo quy định của Luật bảo hiểm thì mức đóng bảo hiểm 

xã hội của người lao động là 10,5% và của người sử dụng lao động là 21,5% nên 

việc thoả thuận đóng bảo hiểm xã hội giữa bà D và Công ty là trái quy định của 

pháp luật. Nay, bà D yêu cầu Công ty phải hoàn trả số tiền 3.157.000 đồng đối 

với số dư đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 

và phía bị đơn cũng đồng ý hoàn trả lại cho bà D số tiền dư này nên có cơ sở 

chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn. 

Do hợp đồng lao động giữa bà D và Công ty đã chấm dứt do hết hạn hợp 

đồng nên theo quy định tại khoản 3 Điều 47 thì Công ty có trách nhiệm hoàn 

thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bà D. 

+ Đối với yêu cầu Huỷ quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 

về việc tạm ngưng hợp đồng lao động. 

Xét thấy, việc ra quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về 

việc tạm ngưng hợp đồng lao động của Công ty với lý do bà Nguyễn Thị Ngọc 

D đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là không đúng quy định của pháp 

luật vì theo quy định tại Điều 129 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động 

có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có 

những tình tiết phức tạp cần phải xác minh và trường hợp của bà D cũng không 

thuộc trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 

32 Bộ luật Lao động. Mặt khác, hợp đồng lao động được ký kết giữa bà D và 

Công ty đã kết thúc vào ngày 31/8/2017 nhưng đến ngày 19/9/2017 Công ty ra 

quyết định tạm ngưng hợp đồng lao động là không hợp lý. Do đó, có cơ sở chấp 

nhận yêu cầu này của nguyên đơn. 

+ Đối với yêu cầu buộc Công ty hoàn trả các giấy tờ cho bà Nguyễn Thị 

Ngọc D gồm: Giấy chứng nhận nhân viên tham gia lớp an toàn bức xạ cấp cho 

bà Nguyễn Thị Ngọc D; Chứng chỉ nhân viên bức xạ do Sở khoa học và công 
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nghệ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D; Quyết định số 480/QĐ-SYT ngày 

31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh do 

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D. Theo quy định khoản 

3 Điều 47 Bộ luật Lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng 

lao động có trách nhiệm trả lại những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động 

đang giữ cho người lao động và theo quy định tại Điều 20 của Bộ luật Lao động 

thì người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn 

bằng, chứng chỉ của người lao động. Do đó, việc Công ty giữ bản chính các văn 

bản, chứng chỉ của bà D là vi phạm quy định của pháp luật nên có cơ sở chấp 

nhận yêu cầu này của nguyên đơn. 

- Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn: 

+ Đối với yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo: Xét thấy, ngày 01/10/2015 

giữa bà D và Công ty có ký kết hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT để cử bà D đi 

đào tạo Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện Chợ Rẫy 

thành phố Hồ Chí Minh với thời gian là 06 tháng và chi phí đào tạo là 

13.200.000 đồng. Khi ký kết hợp đồng đào tạo hai bên thoả thuận “Sau khi đào 

tạo phải làm việc cho Công ty TNHH Y Tâm Giao - Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình 

Dương ít nhất 2 năm. Nếu không làm việc cho bệnh viện hoặc làm không đủ thời 

gian cam kết theo hợp đồng đào tạo, BS Ngọc Dung phải bồi thường chi phí 

quản lý bằng học phí Bệnh viện Chợ Rẫy thu”. Tuy nhiên, chi phí đi học là do bà 

D tự đóng chứ không phải là do Công ty đóng cho bà D nên không thuộc trường 

hợp phải bồi hoàn chi phí theo quy định tại Điều 62 Bộ luật Lao động. Do đó, 

không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn đối với số tiền 13.200.000 đồng. 

Ngày 12/7/2016, bà D và Công ty có ký kết hợp đồng đào tạo để cử bà D 

đi đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết bị trong y tế với chi phí 

là 1.980.000 đồng với thỏa thuận: “Sau khi đào tạo phải làm việc cho Côngty 

TNHH Y Tâm Giao - Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương ít nhất 3 năm. Nếu 

không làm việc cho bệnh viện hoặc làm không đủ thời gian cam kết theo hợp 

đồng đào tạo thì phải bồi thường 300% toàn bộ chi phí đào tạo”. Cam kết này 

các bên thoả thuận trong thời gian bà D được Công ty cử đi đào tạo nên được 

xem là một thoả thuận về thời gian làm việc của bà D, không trái pháp luật. Tuy 

nhiên, bà D chưa làm việc hết thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng đào tạo 

nhưng đã nộp đơn xin nghỉ nên có cơ sở chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn 

về việc yêu cầu bà D bồi thường chi phí đào tạo với số tiền 5.940.000 đồng theo 

thoả thuận tại Điều 2 của hợp đồng đào tạo đã ký kết. 

+ Đối với yêu cầu bà D bồi thường số tiền 73.930.000 đồng: Xét thấy, 

mặc dù bà D có vi phạm về thời hạn làm việc theo thoả thuận tại hợp đồng đào 

tạo nhưng hợp đồng lao động giữa bà D và Công ty đã hết thời hạn vào ngày 

31/8/2017 và bà D không muốn ký tiếp hợp đồng lao động với công ty. Ngày 

28/7/2017, bà Nguyễn Thị Ngọc D có thông báo đến Công ty xin nghỉ việc với 

nội dung không tiếp tục hợp tác với Công ty khi kết thúc hợp đồng và được 

Công ty chấp thuận bằng việc Công ty đã ban hành Quyết định số 

181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm ngưng hợp đồng lao động đối 

với bà D nên theo quy định tại điểm a khoản 2 của Phụ lục hợp đồng ngày 
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01/9/2015, bà D không phải bồi thường thiệt hại cho Công ty sau khi bà D nghỉ 

việc. Do đó, không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty đối với việc yêu cầu 

bà D bồi thường số tiền 73.930.000 đồng. 

Từ những phân tích trên, nhận thấy có cơ sở chấp nhận một phần yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn, chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn; đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét, quyết định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D khởi kiện đối với bị đơn Công ty Y 

yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động, hủy quyết định về việc tạm ngưng hợp 

đồng lao động, thanh toán tiền lương, hoàn trả chi phí đào tạo, thanh, quyết toán 

các chế độ bảo hiểm và đòi lại các giấy tờ mà bị đơn giữ của nguyên đơn. Bị 

đơn có yêu cầu phản tố, yêu cầu nguyên đơn bồi thường thiệt hại theo hợp đồng 

đào tạo, bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, đây là 

quan hệ tranh chấp về hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo, đòi tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bồi thường thiệt hại do 

chấm dứt hợp đồng lao động. Bị đơn có trụ sở tại phường P, thành phố T, tỉnh 

Bình Dương. Do đó, căn cứ Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

[2] Về việc thay đổi yêu cầu khởi kiện của đương sự: Quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện đối với 

phần tiền lương tháng 8/2017 là 25.915.450 đồng, nghĩa vụ thanh, quyết toán 

các chế độ bảo hiểm liên quan theo quy định pháp luật trong thời gian từ tháng 

9/2015 đến tháng 8/2016 với số tiền 9.768.000 đồng, hoàn trả số tiền bà D đã 

phải nộp thay trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 là 3.157.000 

đồng. Xét việc thay đổi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không vượt quá phạm 

vi yêu cầu khởi kiện ban đầu. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 244 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[3] Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã 

hội thành phố T vắng mặt và có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. Người làm 

chứng ông Nguyễn Ngọc Khôi, ông Nguyễn Văn Thụ đã có lời khai đầy đủ 

trong quá trình giải quyết vụ án và đã có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt nên 

không cần thiết phải triệu tập tham gia phiên tòa. Do đó, căn cứ vào các Điều 

227, 228, 229 Bộ luật tố tụng Dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án 

vắng mặt đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. 

[4] Về nội dung: 

Quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn và bị đơn 

đều thống nhất các nội dung về thời gian ký kết và nội dung hợp đồng lao động, 

phụ lục hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo giữa bà D và Công ty, về quá trình 
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bà D làm việc tại Công ty, thời gian đào tạo. Đây là các tình tiết không cần phải 

chứng minh theo quy định tại Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[4.1] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

[4.1.1] Về yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 

01/9/2016 giữa bà Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty; hủy Quyết định số 

181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm ngưng hợp đồng lao động: Hợp 

đồng lao động giữa bà Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty hết hạn vào ngày 

31/8/2017. Ngày 28/7/2017, bà D gửi thông báo cho Công ty về việc không tiếp 

tục làm việc khi hợp đồng kết thúc và không làm việc tại Công ty kể từ ngày 

01/9/2017. Phía bị đơn không đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động số 

382/BVPSN ngày 01/9/2016 do cho rằng bà D vi phạm hợp đồng đào tạo đã ký 

kết, không tiếp tục làm việc cho Công ty trong thời gian 02 năm như thỏa thuận 

nên yêu cầu bà D phải có trách nhiệm thực hiện hết nghĩa vụ theo 02 hợp đồng 

đào tạo hoặc bà D phải có trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo cho Công ty 

thì Công ty mới chấm dứt hợp đồng lao động với bà D. Xét thấy, hợp đồng lao 

động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 có thời hạn từ ngày 01/9/2016 đến ngày 

31/8/2017, sau khi kết thúc thời hạn theo hợp đồng, giữa bà D và Công ty không 

ký kết thêm hợp đồng lao động và cũng không có thỏa thuận khác về việc gia 

hạn hợp đồng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động, hết hạn hợp 

đồng lao động thì hợp đồng đương nhiên chấm dứt. Do hợp đồng lao động giữa 

bà Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty đã chấm dứt nên việc bà D thông báo và 

nghỉ việc tại Công ty từ ngày 01/9/2017 là đúng quy định pháp luật, Công ty ban 

hành Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm ngưng hợp 

đồng lao động đối với bà D là không đúng quy định pháp luật. Do đó, việc bà D 

yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 và hủy 

Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 của Công ty về việc tạm 

ngưng hợp đồng lao động đối với bà D là có cơ sở. 

[4.1.2] Về yêu cầu thanh toán tiền lương tháng 8/2017 với số tiền 

25.915.450 đồng: Quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn 

và bị đơn đều thống nhất mức lương tháng 8/2017 của bà D theo Danh sách 

nhận tiền lương tháng 8/2017 do bị đơn cung cấp là 27.610.000 đồng, tiền lương 

sau khi đã trừ bảo hiểm, thuế thì còn lại là 25.915.450 đồng. Bị đơn cho rằng bà 

D vi phạm cam kết hai hợp đồng đào tạo làm cho Công ty tổn thất rất nhiều, bà 

D nghỉ việc trong lúc Công ty chưa có người phụ trách phòng an toàn bức xạ 

nên căn cứ khoản 1, mục A tiêu chuẩn bình bầu lao động giỏi hàng tháng và 

khoản 3, mục 1 mức thưởng tháng của Quy chế xét khen thưởng nhân viên của 

Công ty, kết quả bình bầu lao động giỏi tháng 8/2017 của bà D đạt loại C. Do 

đó, sau khi bà D bồi thường chi phí đào tạo, Công ty sẽ trả lương tháng 8/2017 

cho bà D sau khi đã trừ bảo hiểm xã hội, thuế với số tiền là 13.495.450 đồng. 

Xét thấy, việc bà D chấm dứt hợp đồng lao động do hợp đồng hết hạn theo đúng 

quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động. Theo quy định tại Điều 103 Bộ 

luật Lao động, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho 

người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ 

hoàn thành công việc của người lao động theo quy chế thưởng do người sử dụng 
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lao động quyết định. Căn cứ Quy chế khen thưởng nhân viên Bệnh viện phụ sản 

Nhi Bình Dương, nhân viên bị đánh giá loại C khi thuộc các trường hợp: “Hoàn 

thành < 60% công việc hoặc chất lượng không tốt, đợi nhắc nhở > 2 lần mới 

làm, có sai sót gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô, móc ngoặc, hối lộ bị bắt quả 

tang, vi phạm y đức; Nghỉ không phép > ½ ngày hoặc nghỉ có phép từ 4 – 9 

ngày; Không tôn trọng tổ chức làm ảnh hưởng đến cơ quan”. Tuy nhiên, phía 

Công ty không cung cấp được chứng cứ chứng minh bà D vi phạm các nội dung 

như trên mà xác định do bà D vi phạm cam kết hai hợp đồng đào tạo làm cho 

Công ty tổn thất rất nhiều, bà D nghỉ việc trong lúc Công ty chưa có người phụ 

trách phòng an toàn bức xạ nên kết quả bình bầu đạt loại C và trừ tiền thưởng 

của bà D là không có căn cứ. Đồng thời, căn cứ hợp đồng lao động giữa bà D và 

Công ty thì lương của bà D được trả vào tuần thứ hai của tháng sau, bảng lương 

đối với bà D đã được Công ty ban hành vào ngày 12/9/2017 nhưng đến ngày 

15/9/2017 Công ty mới tổ chức họp và đánh giá bà D đạt loại C là có mâu thuẫn. 

Theo nguyên tắc trả lương quy định tại Điều 96 Bộ luật Lao động thì người lao 

động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Đồng thời, khoản 3 Điều 

47 Bộ luật Lao động quy định: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 

chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các 

khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo 

dài nhưng không được quá 30 ngày”. Hợp đồng lao động giữa Công ty và bà D 

đã chấm dứt từ ngày 31/8/2017 nhưng Công ty buộc bà D phải bồi thường chi 

phí đào tạo thì mới trả lương tháng 8/2017 cho bà D là trái quy định pháp luật. 

Do đó, việc bà D yêu cầu Công ty thanh toán tiền lương tháng 8/2017 với số tiền 

là 25.915.450 đồng là có cơ sở chấp nhận. 

[4.1.3] Về yêu cầu thanh toán tiền lương 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 

đến ngày 01/4/2016) với số tiền 22.200.000 đồng: Bà D làm việc tại Công ty từ 

ngày 01/9/2015, trong thời gian bà D được đào tạo định hướng chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 

01/10/2015 đến ngày 01/4/2016), Công ty không trả lương cho bà D. Bị đơn cho 

rằng theo khoản 6 phụ lục hợp đồng ngày 01/9/2015 giữa Công ty và bà D đã 

thỏa thuận: “Bệnh viện chỉ chi trả các khoản lương, năng lực thâm niên, trượt 

giá, làm thêm giờ của bác sỹ Dung kể từ ngày bác sỹ Dung thực tế đi làm việc 

sau khi học xong định hướng chuyên khoa Xquang”. Do vậy, thời gian bà D đi 

học không thực tế đi làm nên Công ty không trả lương cho bà D. Nguyên đơn 

xác định bà D là người lao động của Công ty nên chịu sự lệ thuộc, điều động của 

Công ty. Việc Công ty cử bà D đi học nâng cao nghiệp vụ là nhằm đảm bảo điều 

kiện thực hiện nhiệm vụ của Công ty giao. Thời gian bà D làm việc được tính 

bao gồm cả thời gian đi học nên việc Công ty thỏa thuận không trả lương trong 

thời gian bà D đi học là trái quy định của pháp luật. Xét thấy, tại khoản 8 Điều 3 

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định về thời giờ được tính vào 

thời giờ làm việc được hưởng lương: “Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do 

yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng 
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ý”. Như vậy, thời gian Công ty cử bà Nguyễn Thị Ngọc D tham gia đào tạo định 

hướng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ 

Chí Minh (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016) cũng là thời gian bà D làm 

việc. Theo quy định Khoản 1 Điều 90 của Bộ luật Lao động: “Tiền lương là 

khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công 

việc theo thỏa thuận”. Ngày 01/9/2015, giữa bà D và Công ty đã ký hợp đồng 

lao động với mức lương là 3.700.000 đồng/tháng. Căn cứ quy định tại khoản 3 

Điều 50 của Bộ luật Lao động, nội dung thỏa thuận tại khoản 6 phụ lục hợp 

đồng ngày 01/9/2015 giữa Công ty và bà D về quyền lợi của người lao động 

thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động nên bị vô hiệu. Do đó, việc bà D 

yêu cầu Công ty phải có nghĩa vụ thanh toán lương cho bà D trong thời gian từ 

ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016 là có cơ sở. 

Về mức lương: Theo hợp đồng lao động số 382/2015/BVPSN ngày 

01/9/2015 giữa bà D và Công ty, hai bên thỏa thuận mức lương là 3.700.000 

đồng/tháng. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP 

ngày 14/11/2015 của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với 

doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (thuộc vùng I) là 

3.500.000 đồng/tháng. Đồng thời, tại Điều 5 quy định mức lương trả cho người 

lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ 

làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công 

việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: “a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 

đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;b) Cao 

hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua 

học nghề quy định tại Khoản 2 Điều này”. Khi làm việc tại Công ty, bà D là bác 

sĩ, đã tốt nghiệp đại học y khoa thuộc trường hợp người lao động đã qua học 

nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 

14/11/2015. Vì vậy, từ ngày 01/01/2016, mức lương tối thiểu của bà D được 

hưởng không thấp hơn mức 3.500.000 đồng/tháng x 7% = 3.745.000 đồng. Tuy 

nhiên, bà D chỉ yêu cầu Công ty thanh toán lương từ ngày 01/10/2015 đến ngày 

01/4/2016 theo mức 3.700.000 đồng/tháng với số tiền 22.200.000 đồng, đây là 

sự tự nguyện của đương sự nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[4.1.4] Về yêu cầu liên quan đến tiền bảo hiểm: Bà D yêu cầu Công ty 

thanh, quyết toán các chế độ bảo hiểm liên quan theo quy định pháp luật khi 

chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2016 

với số tiền 9.768.000 đồng, hoàn trả cho bà D số tiền bà D đã nộp bảo hiểm thay 

Công ty từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 là 3.157.000 đồng. Công ty chỉ đồng 

ý đóng bảo hiểm xã hội cho bà D trong thời gian còn lại từ tháng 4/2016 đến 

tháng 8/2016 và đồng ý hoàn trả phần tiền bảo hiểm xã hội bà D đã đóng vượt 

mức trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 với số tiền 3.157.000 

đồng. 

Xét thấy, theo quy định Khoản 1 Điều 186 Bộ luật Lao động thì người sử 

dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 

hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Giữa bà D và Công ty ký 02 hợp đồng 

lao động xác định thời hạn, mỗi hợp đồng là 12 tháng. Như vậy, bà D và Công 

76



ty đều có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, 

bảo hiểm thất nghiệp. Theo quy định tại các Điều 85 và 86 của Luật bảo hiểm xã 

hội năm 2014, Điều 13 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 

2014), Điều 57 Luật việc làm năm 2013, Luật An toàn vệ sinh lao động, Nghị 

định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ, mức đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau: 

Từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2017, người sử dụng lao động có nghĩa vụ 

đóng BHXH: 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22%, người lao động có 

nghĩa vụ đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5% tổng cộng là 10,5%. 

Từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2017, người sử dụng lao động có nghĩa vụ 

đóng BHXH: 17,5%, BHTN: 1%, BHYT: 3%, tổng cộng 21,5%; người lao động 

có nghĩa vụ đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5% tổng cộng là 10,5%. 

Do đó, Hợp đồng lao động số 382/2015/BVPSN và phụ lục hợp đồng 

ngày 01/9/2015 giữa Công ty và bà D thỏa thuận không đóng tiền bảo Hiểm xã 

hội và hợp đồng số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 hai bên thỏa thuận đóng bảo 

hiểm với tỷ lệ là mỗi bên đóng 50% là không đúng quy định pháp luật. Như vậy, 

trong thời gian từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/8/2017, Công ty và bà D có nghĩa 

vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất 

nghiệp theo quy định pháp luật. Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D yêu cầu 

Công ty thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho bà D trong khoảng thời gian từ 

ngày 01/9/2015 đến ngày 31/8/2016 với mức lương theo hợp đồng là 3.700.000 

đồng. Công ty chỉ đồng ý đóng bảo hiểm xã hội cho bà D trong thời gian từ 

tháng 4/2016 đến tháng 8/2016 là không đúng pháp luật. Xét thấy, từ ngày 

01/9/2015 đến ngày 31/12/2015, mức lương đóng bảo hiểm cho bà D 3.700.000 

đồng/tháng là phù hợp. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2016, theo phân tích tại mục 

[4.1.3], mức lương tối thiểu của bà D được tính là 3.745.000 đồng. Đồng thời, 

căn cứ theo Bảng xây dựng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương ngày 

17/12/2015 của Công ty xác định mức lương tối thiểu đối với cử nhân, kỹ sư, đại 

học (bậc 1) là 4.100.000 đồng/tháng. Ngoài ra, theo hợp đồng lao động số 

382/BVPSN ngày 01/9/2016 giữa bà D và Công ty cũng thỏa thuận mức lương 

khoán là 4.100.000 đồng/tháng. Vì vậy, việc bà D yêu cầu Công ty đóng bảo 

hiểm trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/8/2016 với mức lương 

3.700.000 đồng/tháng là không phù hợp với quy định pháp luật. Do vậy, Hội 

đồng xét xử quyết định mức lương đóng bảo hiểm của bà D trong khoảng thời 

gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/8/2016 là mức tối thiểu theo quy định 

pháp luật là 3.745.000 đồng/tháng. Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 

01/9/2015 đến ngày 31/8/2016, Công ty và bà D có nghĩa vụ đóng bảo hiểm với 

số tiền cụ thể như sau:  

Từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/12/2015, Công ty có nghĩa vụ đóng: 

BHXH: 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22% x 3.700.000 đồng/tháng 

x 04 tháng = 3.256.000 đồng. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/8/2016, Công ty 

có nghĩa vụ đóng: BHXH: 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22% x 

3.745.000 đồng/tháng x 08 tháng = 6.591.200 đồng. Tổng số tiền bảo hiểm Công 

ty phải đóng đối với bà D trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2015 đến ngày 
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31/8/2016 là 9.847.200 đồng. 

Bà D tự nguyện đóng bảo hiểm với mức tương ứng của người lao động 

như sau: Từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/12/2015, bà D có nghĩa vụ đóng 

BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5% tổng cộng là 10,5% x 3.700.000 

đồng/tháng x 04 tháng = 1.554.000 đồng. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 

31/8/2016, bà D có nghĩa vụ đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5% tổng 

cộng là 10,5% x 3.745.000 đồng/tháng x 08 tháng = 3.145.800 đồng. Tổng số 

tiền bảo hiểm bà D phải đóng trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2015 đến 

ngày 31/8/2016 là 4.699.800 đồng. 

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2016 đến ngày 31/8/2017, căn cứ sổ 

bảo hiểm xã hội của bà Nguyễn Thị Ngọc D thể hiện Công ty và bà D đã thực 

hiện đóng bảo hiểm cụ thể như sau: Từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2016, Công 

ty đóng BHXH: 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22% x 4.460.000 

đồng/tháng x 04 tháng = 3.924.800 đồng, bà D đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, 

BHYT: 1,5%, tổng cộng là 10,5% x 4.460.000 đồng/tháng x 04 tháng 

=1.873.200 đồng. Từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2017, Công ty đóng BHXH: 

18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22% x 4.710.000 đồng/tháng x 08 

tháng = 8.289.600 đồng, bà D đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5%, tổng 

cộng là 10,5% x 4.710.000 đồng/tháng x 08 tháng =3.956.400 đồng. Tổng số 

tiền Công ty và bà D đã đóng bảo hiểm là 18.044.000 đồng. Theo hợp đồng lao 

động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 hai bên thỏa thuận đóng bảo hiểm với tỷ lệ 

là mỗi bên đóng 50%, với số tiền 9.022.000 đồng,  

Theo quy định pháp luật Công ty và bà D có nghĩa vụ đóng bảo hiểm như 

sau: Từ tháng 01/9/2016 đến tháng 12/2016, Công ty có nghĩa vụ đóng BHXH: 

18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22% x 4.460.000 đồng/tháng x 04 

tháng = 3.924.800 đồng, bà D có nghĩa vụ đóng BHXH: 8%,BHTN: 1%,BHYT: 

1,5%, tổng cộng là 10,5% x 4.460.000 đồng/tháng x 04 tháng =1.873.200 đồng. 

Từ tháng 01/2017 đến tháng 5/2017, Công ty có nghĩa vụ đóng BHXH: 18%, 

BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22% x 4.710.000 đồng/tháng x 05 tháng = 

5.181.000 đồng, bà D có nghĩa vụ đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5%, 

tổng cộng là 10,5% x 4.710.000 đồng/tháng x 05 tháng = 2.472.750 đồng. Từ 

tháng 6/2017 đến tháng 8/2017, Công ty có nghĩa vụ đóng BHXH: 17,5%, 

BHTN: 1%, BHYT: 3%, tổng cộng 21,5% x 4.710.000 đồng =3.037.950 đồng; 

bà D có nghĩa vụ đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5%, tổng cộng là 

10,5% x 4.710.000 đồng x 03 tháng = 1.483.650 đồng. 

Như vậy, theo quy định pháp luật, trong thời gian từ ngày 01/9/2016 đến 

ngày 31/8/2017, bà D có nghĩa vụ đóng tiền bảo hiểm với tổng số tiền là 

5.829.600 đồng. Bà D đã đóng vượt mức thay Công ty với số tiền 3.191.400 

đồng. Tuy nhiên, bà D chỉ yêu cầu Công ty hoàn trả lại số tiền 3.157.000 đồng, 

Công ty cũng đồng ý hoàn trả cho bà D số tiền 3.157.000 đồng. Xét việc các 

đương sự tự nguyện thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật, không trái đạo 

đức xã hội nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 
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[4.1.5] Về yêu cầu hoàn trả chi phí đào tạo bà D đã đóng là 13.200.000 

đồng: Theo Hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT ngày 01/10/2015 giữa Công ty và 

bà D thì tại khoản 6 Điều 1 có nội dung:“ Chi phí đào tạo do bà Nguyễn Thị 

Ngọc D chi trả”. Quá trình tham gia đào tạo từ ngày 01/10/2015 đến ngày 

01/4/2016, bà D đã đóng học phí với số tiền 13.200.000 đồng và không được 

nhận lương cũng như các quyền lợi khác. Xét thấy, tại khoản 3 Điều 62 Bộ luật 

Lao động quy định: “Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ 

về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu 

thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học”. Như đã phân 

tích tại phần [4.1.1], quá trình bà D được cử đi học định hướng chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cũng là thời 

gian bà D làm việc và được trả lương. Do đó, việc Công ty và bà D thỏa thuận 

chi phí đào tạo (trong đó bao gồm tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế) do bà D chịu là trái quy định pháp luật, không đảm bảo quyền lợi của 

người lao động nên thỏa thuận trên là vô hiệu. Tuy nhiên, số tiền 13.200.000 

đồng bà D đã đóng là tiền học phí. Khi tham gia đào tạo, bà D đã tự nguyện 

đóng học phí và sau đó cũng không có ý kiến khiếu nại gì. Việc đào tạo cho bà 

D cũng không thuộc kế hoạch đào tạo hàng năm của Công ty. Đồng thời pháp 

luật cũng không quy định bắt buộc người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải 

chịu các chi phí này. Do đó, yêu cầu của bà D về việc buộc Công ty hoàn trả chi 

phí đào tạo (số tiền học phí) đã đóng 13.200.000 đồng là không có cơ sở chấp 

nhận. 

[4.1.6] Về yêu cầu hoàn trả các giấy tờ cá nhân: Theo quy định tại khoản 

3 Điều 47 của Bộ luật Lao động, khi chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng 

lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã 

hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao 

động. Theo phân tích tại mục [4.1.1], hợp đồng lao động giữa bà D và Công ty 

đã chấm dứt nên việc Công ty còn giữ các giấy tờ của bà D là không đúng quy 

định pháp luật. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của bà D là có cơ sở chấp nhận. Công 

ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận, trả lại sổ bảo hiểm xã hội và 

những giấy tờ khác mà Công ty đã giữ lại của bà D, bao gồm: Giấy chứng nhận 

đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên 

bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế do Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao 

công nghệ Tiên Tiến cấp ngày 22/7/2016 mang tên (Ông) bà Nguyễn Thị Ngọc 

D, Chứng chỉ nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương 

cấp ngày 05/6/2017 mang tên bà Nguyễn Thị Ngọc D, Quyết định số 480/QĐ-

SYT ngày 31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh 

Bình Dương cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D. 

[4.2] Về yêu cầu phản tố của bị đơn: Công ty yêu cầu bà D phải bồi 

thường tổng số tiền là: 93.070.000 đồng. 

[4.2.1] Về yêu cầu bồi thường chi phí quản lý với số tiền 13.200.000 

đồng: Theo mục 2 khoản 3 Điều 2 của hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT ngày 
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01/10/2015 giữa Công ty với bà Nguyễn Thị Ngọc D có nội dung: “…Bồi 

thường vi phạm và vật chất: Sau khi đào tạo phải làm việc cho Công ty Y ít nhất 

3 năm về chuyên ngành được đào tạo lần này. Do chi phí đào tạo được người 

lao động chi trả, nếu không làm việc cho bệnh viện hoặc làm không đủ thời gian 

cam kết theo hợp đồng đào tạo, BS Ngọc Dung phải bồi thường chi phí quản lý 

bằng học phí Bệnh viện Chợ Rẫy thu”. Do bà D nghỉ việc vi phạm thỏa thuận về 

thời gian cam kết làm việc nên Công ty khởi kiện yêu cầu bà D bồi thường là có 

căn cứ. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên tòa, các đương 

sự đều thống nhất xác định, quá trình đào tạo 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến 

ngày 01/4/2016), bà D tự đóng học phí với số tiền 13.200.000 đồng, Công ty 

không trả lương cũng như các quyền lợi khác cho bà D. Công ty yêu cầu bà D 

bồi thường chi phí quản lý nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh 

phía Công ty phải chịu thiệt hại về chi phí quản lý với số tiền 13.200.000 đồng. 

Do đó, yêu cầu của Công ty về việc buộc bà D bồi thường chi phí quản lý với số 

tiền 13.200.000 đồng là không có cơ sở chấp nhận. 

[4.2.2] Về yêu cầu bồi thường số tiền 5.940.000 đồng: Tại Điều 2 của hợp 

đồng đào tạo số 150/HĐĐT, ngày 12/7/2016 giữa Công ty với bà Nguyễn Thị 

Ngọc D, hai bên thỏa thuận: “ ... Bồi thường vi phạm và vật chất: Sau khi đào 

tạo phải làm việc cho Công ty Y ít nhất 3 năm về chuyên ngành được đào tạo 

lần này. Nếu không làm việc cho công ty hoặc làm không đủ thời gian cam kết 

theo hợp đồng đào tạo thì phải bồi thường 300% toàn bộ chi phí đào tạo”. Xét 

thấy, việc bà D cam kết làm việc cho Công ty ít nhất 03 năm sau khi được đào 

tạo là hoàn toàn tự nguyện, không trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội. Do 

đó, các bên phải có nghĩa vụ tôn trọng, thực hiện. Khi tham gia đào tạo từ ngày 

14/7/2016 đến ngày 16/7/2016, bà D đã đóng học phí với số tiền 1.980.000 

đồng, đến ngày 22/7/2016 thì Công ty đã hoàn lại cho bà D số tiền 1.980.000 

đồng. Sau khi được đào tạo, ngày 01/9/2017, bà D đã nghỉ việc là vi phạm cam 

kết về thời gian làm việc theo hợp đồng đã ký giữa hai bên. Do đó, việc Công ty 

yêu cầu bà D bồi thường vi phạm theo hợp đồng là 300% x 1.980.000 đồng = 

5.940.000 đồng là có cơ sở. 

[4.2.3] Về yêu cầu bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động 

với số tiền 73.930.000 đồng: Công ty xác định số tiền chênh lệch 73.930.000 

đồng giữa lương Công ty phải trả cho ông Thụ, ông Khôi so với lương phải trả 

cho bà D trong khoảng thời gian từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2018 là thiệt hại 

phát sinh do bà D chấm dứt hợp đồng lao động mà Công ty phải gánh chịu. Vì 

vậy, Công ty yêu cầu bà D bồi thường thiệt hại với số tiền 73.930.000 đồng. Xét 

thấy, theo phân tích tại mục [4.1.1], hợp đồng lao động giữa bà Nguyễn Thị 

Ngọc D và Công ty hết hạn và đã chấm dứt từ ngày 31/8/2017. Việc bà D chấm 

dứt hợp đồng lao động với Công ty là hoàn toàn đúng pháp luật, bà D đã không 

làm việc tại Công ty từ ngày 01/9/2017. Như vậy, thiệt hại (nếu có) mà Công ty 

phải chịu không liên quan đến việc bà D nghỉ việc. Công ty yêu cầu bà D bồi 

thường nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của 

mình là có cơ sở và hợp pháp. Do đó, không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của 
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Công ty về việc buộc bà D bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng với số 

tiền 73.930.000 đồng. 

[5] Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên 

đơn có cơ sở chấp nhận một phần, quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một là có cơ sở. 

[6] Về án phí lao động sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 147 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự, 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 và lệ phí Tòa án:  

Bà Nguyễn Thị Ngọc D phải chịu án phí đối với phần yêu cầu khởi kiện 

không được Tòa án chấp nhận và phần yêu cầu phản tố của bị đơn được Tòa án 

chấp nhận, tương đương số tiền án phí là: (13.200.000 đồng + 5.940.000 đồng) x 

3% = 574.200 đồng. Đối với tiền bảo hiểm phải nộp bà D được miễn án phí. 

Công ty phải chịu án phí đối với phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

được Tòa án chấp nhận và án phí đối với phần yêu cầu phản tố không được Tòa 

án chấp nhận, tương đương số tiền án phí là: 300.000 đồng + 300.000 đồng + 

300.000 đồng + (25.915.450 đồng + 22.200.000 đồng + 9.847.200 đồng + 

3.157.000 đồng + 13.200.000 đồng + 73.930.000 đồng) x 3% = 5.347.500 đồng 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 

91, Điều 92, Điều 147, Điều 184, Điều 235, Điều 266, Điều 271, Điều 273, 

khoản 2 Điều 482 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ các Điều 47, 90, 96, 186, 201, 202 của Bộ luật Lao động; 

Căn cứ các Điều 2, 15, 16, 18, 91, 92 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; 

Căn cứ các Điều 17, 18, 19, 21, 85, 86, khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm 

xã hội năm 2014; 

Căn cứ các Điều 12, 13, khoản 2 Điều 14 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 

(Sửa đổi bổ sung năm 2014); 

Căn cứ Điều 57, khoản 2 Điều 58 Luật Việc làm năm 2013; 

Căn cứ Điều 43, 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động; 

Căn cứ các Điều 3, 5 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của 

Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở 

doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, 

cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; 

Căn cứ Điều 4 Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao 

động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; 
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Căn cứ Điều 3 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính 

phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; 

Căn cứ các Điều 12, 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. 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị

Ngọc D với với bị đơn Công ty Y về việc tranh chấp hợp đồng lao động, hợp 

đồng đào tạo, đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp. 

1.1. Chấm dứt hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 giữa bà 

Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty Y. 

1.2. Hủy Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 của Công ty 

Y về việc tạm ngưng hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Ngọc D. 

1.3. Công ty Y có nghĩa vụ thanh toán cho bà Nguyễn Thị Ngọc D tổng 

số tiền 51.272.450 đồng (Năm mươi mốt triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn bốn 

trăm năm mươi đồng), gồm có: tiền lương tháng 8/2017 là 25.915.450 đồng, tiền 

lương 06 tháng từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016 là 22.200.000 đồng, tiền 

bảo hiểm từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 là 3.157.000 đồng. Khoản tiền này 

được thi hành ngay mặc dù bản án có thể bị kháng cáo, khiếu nại, kháng nghị, 

kiến nghị. 

1.4. Công ty Y có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D trong thời gian từ ngày 01/9/2015 

đến ngày 31/8/2016 với số tiền 9.847.200 đồng (Chín triệu tám trăm bốn mươi 

bảy ngàn hai trăm đồng) và hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà Nguyễn Thị 

Ngọc D. Khoản tiền này được thi hành ngay mặc dù bản án có thể bị kháng cáo, 

khiếu nại, kháng nghị, kiến nghị. 

1.5. Bà Nguyễn Thị Ngọc D có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian từ ngày 01/9/2015 đến ngày 

31/8/2016 với số tiền 4.699.800 đồng (Bốn triệu sáu trăm chín mươi chín ngàn 

tám trăm đồng). Khoản tiền này được thi hành ngay mặc dù bản án có thể bị 

kháng cáo, khiếu nại, kháng nghị, kiến nghị. 

1.6. Công ty Y có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Ngọc D các giấy 

tờ: Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo an toàn 

bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế do Công ty TNHH 

Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Tiên Tiến cấp ngày 22/7/2016 mang tên 

(Ông) bà Nguyễn Thị Ngọc D, Chứng chỉ nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/6/2017 mang tên bà Nguyễn Thị Ngọc 

D, Quyết định số 480/QĐ-SYT ngày 31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D. 
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2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà

Nguyễn Thị Ngọc D đối với bị đơn Công ty Y về việc yêu cầu hoàn trả chi phí 

đào tạo với số tiền là 13.200.000 đồng (Mười ba triệu hai trăm ngàn đồng). 

3. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty Y đối với

nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D về việc tranh chấp hợp đồng đào tạo. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc D phải bồi thường cho Công ty Y số tiền 5.940.000 

đồng (Năm triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng). 

4. Không chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty Y đối

với nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D về việc yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc D 

bồi thường tổng số tiền 87.130.000 đồng (Tám mươi bảy triệu một trăm ba mười 

ngàn đồng), bao gồm: bồi thường chi phí quản lý là 13.200.000 đồng, bồi 

thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động 73.930.000 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, 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 Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

5. Về án phí lao động sơ thẩm:

Bà Nguyễn Thị Ngọc D phải chịu số tiền 574.200 đồng (Năm trăm bảy 

mươi bốn ngàn hai trăm đồng). 

Công ty Y phải chịu số tiền 5.347.500 đồng (Năm triệu ba trăm bốn mươi 

bảy ngàn năm trăm đồng), được khấu trừ số tiền 2.422.200 đồng đã nộp tại các 

Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số AA/2016/0021628 ngày 

02/3/2018, số AA/2016/0033597 ngày 14/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công ty Y phải tiếp tục nộp số 

tiền 2.925.300 đồng (Hai triệu chín trăm hai mươi lăm ngàn ba trăm đồng). 

6. Đương sự có mặt tại Tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15

ngày kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt tại Tòa có quyền kháng cáo bản 

án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết theo quy định. 

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 Bình Dương;  

- VKSND Tp. Thủ Dầu Một; 

- CCTHADS Tp. Thủ Dầu Một; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Ngọc Trung 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ T 
TỈNH LONG AN 

Bản án số: 02/2019/LĐ-ST 
Ngày: 24-10- 2019 

V/v tranh chấp đòi bồi thường tiền bảo 
hiểm thất nghiệp  

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 T, TỈNH LONG AN 

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

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Sở

2. Ông Phạm Văn Hải

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Mai Phương - Thư ký Tòa án nhân dân thành 
phố T, tỉnh Long An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố T tham gia phiên tòa: Bà 
Nguyễn Thị Huệ - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 24 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố T, 

tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 11/2019/TLST-DS ngày 14 

tháng 05 năm 2019 về “Tranh chấp đòi bồi thường tiền bảo hiểm thất nghiệp” theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2019/QĐXXST-LĐ ngày 01 tháng 10 năm 

2019 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Trần Ngọc C 

Địa chỉ cư trú: Số 24 N, Phường 2, thành phố T, tỉnh Long An, có mặt; 

- Bị đơn: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm P 

Địa chỉ trụ sở: Tầng 21-22, Tòa nhà M, số 229 T, quận Đ, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Nam H, chức vụ Tổng Giám đốc Tổng 

Công ty cổ phần bảo hiểm P 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của ông Đào Nam H: Ông Đặng Hoàng 

V, chức vụ: Trưởng phòng nghiệp vụ 1 Công ty bảo hiểm P và ông Nguyễn Huy H; 
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chức vụ: Phó Phòng kế toán tổng hợp Công ty Bảo hiểm P (Văn bản ủy quyền ngày 

10/6/2019), có mặt; 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 18 tháng 03 năm 2019 và các lời khai tiếp theo 

trong quá trình tố tụng tại Tòa án, nguyên đơn bà Trần Ngọc C trình bày: Năm 

2004 bà vào làm việc tại Công ty Bảo hiểm P (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty 

Cổ phần Bảo hiểm P) (sau đây gọi tắt là Công ty) theo các hợp đồng lao động xác 

định thời hạn 03 tháng, 06 tháng, 01 năm, 03 năm.  Từ ngày 15/10/2009 bà và 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P ký kết hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn, ngày 01/9/2017 bà và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P ký tiếp hợp đồng 

không xác định thời hạn số 585/HĐLĐ-PJICO, công việc là nhân viên bảo hiểm, 

mức lương 5.000.000đ/tháng. Trong quá trình làm việc tại Công ty, Công ty và bà 

C tham gia đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo 

quy đinh pháp luật. Khi làm việc bà hoàn thành tốt công việc được giao nhưng 

Công ty nhiều lần thay đổi vị trí việc làm không phù hợp với chuyên môn nên bà 

có khiếu nại. Ngày 23/4/2018 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P ra Quyết định 

chấm dứt hợp đồng lao động với bà. Bà nhận thấy quyết định chấm dứt hợp đồng 

lao động của Công ty trái pháp luật nên bà có nộp đơn khởi kiện tại Tòa án. 

Khoảng tháng 5 năm 2018 bà có đến Trung tâm dịch vụ việc làm Long An để được 

hướng dẫn thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp, trong các thủ tục đó có yêu cầu 

nộp sổ Bảo hiểm xã hội (viết tắt sổ BHXH), sau đó bà có điện thoại cho phòng 

hành chính của Công ty để yêu cầu được nhận lại Sổ BHXH, có gặp ông Nguyễn 

Huy H thì được H trả lời: “Chị đã khởi kiện ra Tòa thì chờ phán quyết của Tòa án” 

và Công ty không trả sổ BHXH cho bà. 

Bà C xác định, từ khi chấm dứt hợp đồng lao động cho đến khi Tòa án giải 

quyết xong vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty không trả sổ 

BHXH cho bà. Ngày 07/5/2019 bà đến Trung tâm dịch vụ việc làm Long An (Chi 

nhánh T) nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng Trung tâm dịch vụ 

việc làm Long An trả lời trường hợp của bà không được hưởng trợ cấp thất nghiệp 

do hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa đầy đủ và không có xác nhận quá 
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trình đóng Bảo hiểm thất nghiệp (không có sổ BHXH), đồng thời, quá hạn nộp hồ 

sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.  

Ngày 17/5/2019 Công ty có thông báo bà đến Công ty để nhận tiền và sổ 

BHXH, nhưng bà bận công việc nên bà không đến nhận tiền. Sau đó bà có làm 

công văn phúc đáp đề nghị chuyển tiền vào tài khoản của bà, đồng thời bà đang 

khởi kiện tại Tòa án đòi bồi thường tiền bảo hiểm thất nghiệp nên bà không nhận 

sổ BHXH. 

Việc bà không được hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp là lỗi của Công ty Bảo 

hiểm P không thực hiện nghĩa vụ giao trả sổ BHXH cho bà khi chấm dứt hợp đồng 

lao động nên bà khởi kiện yêu cầu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P có trách 

nhiệm bồi thường cho bà 08 tháng trợ cấp thất nghiệp là 24.000.000đ (60% trên 

mức lương 5.000.000đ x 08 tháng). 

Về sổ BHXH: Bà không yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty phải trả lại 

sổ BHXH trong vụ án này. 

Bị đơn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P do ông Đặng Hoàng V và ông 

Nguyễn Huy H đại diện trình bày: Thống nhất toàn bộ lời trình bày của bà C về  thời gian 

làm việc,  công việc được giao, việc ký kết hợp đồng và chấm dứt hợp đồng lao động 

giữa Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P với bà C. Mức lương hàng tháng bà C 

nhận là 5.000.000đồng/tháng cùng với việc tham gia các quyền lợi về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Trong quá trình làm việc tại Công ty Bảo hiểm P, bà C thường xuyên không 

hoàn thành nhiệm vụ và không chấp hành nội quy cơ quan. Ngày 23/4/2018 Công 

ty ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà C. Sau khi có quyết định 

chấm dứt hợp đồng lao động, Tháng 4/2018 Công ty chốt sổ BHXH với cơ quan 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An theo quy định. 

Ngày 24/5/2018 Công ty mời bà C đến để bàn giao tài sản, công cụ, công nợ 

đang quản lý đồng thời thanh toán tiền trợ cấp thôi việc và trả sổ BHXH cho bà C, 

đến ngày 25/5/2018 bà C đến Công ty nhưng không đồng ý nhận tiền chi trả trợ 

cấp thất nghiệp thôi việc. Do bà C không đồng ý nhận tiền nên Công ty cũng 

không trả sổ BHXH cho bà C, chờ kết quả giải quyết của Tòa án trong vụ án bà C 

khởi kiện về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.  
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Sau khi Tòa án giải quyết vụ án bà C khởi kiện về việc Công ty đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động, ngày 11 và ngày 17 tháng 5 năm 2019 Công ty có 

mời bà C đến để nhận tiền và trả sổ BHXH nhưng bà C có công văn đề nghị Công 

ty chuyển tiền qua tài khoản và không đến Công ty để nhận sổ BHXH. 

Nay bà C khởi kiện yêu cầu Công ty bồi thường số tiền trợ cấp thất nghiệp 

24.000.000đ, Công ty không đồng ý vì Công ty không có lỗi. 

Tòa án đã tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai 

chứng cứ và hòa giải nhưng không thành, vụ án được đưa ra xét xử theo thủ tục 

chung. 

Tại phiên tòa, các đương sự vẫn giữa nguyên ý kiến của mình. Các đương sự 

không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh và không yêu cầu 

Tòa án triệu tập người làm chứng hoặc thu thập thêm chứng cứ.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An phát biểu ý kiến cho 

rằng: 

Về thủ tục tố tụng: Việc tuân thủ pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

Thư ký Tòa án, việc chấp hành pháp luật của các đương sự, việc xác định thẩm 

quyền, tư cách người tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ của Tòa án từ khi thụ lý 

và trong quá trình xét xử tại phiên tòa đến trước khi Hội đồng xét xử nghị án là 

đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và lời trình bày của 

các đương sự tại tòa, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P không cung cấp chứng cứ 

chứng minh khi chấm dứt hợp đồng lao động Công ty trả sổ BHXH cho bà C theo 

quy định tại Điều 47 của Bộ luật lao động, việc Công ty chậm trả sổ BHXH đã gây 

thiệt hại đến quyền lợi của bà C, bà C không được cơ quan cho thẩm quyền chi trả 

tiền trợ cấp thất nghiệp, lỗi hoàn toàn của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P nên 

đề nghị Hội đồng xét xử tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, 

buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P bồi thường cho bà C 24.0000.000đồng 

theo Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Về thẩm quyền: Bà Trần Ngọc C có đơn khởi kiện tranh chấp đòi bồi 

thường tiền bảo hiểm thất nghiệp đối với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P. Căn 

cứ vào các Điều 32, 35, 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân thành phố T, 

tỉnh Long An thụ lý giải quyết theo thủ tục sơ thẩm. 

 [2] Xét yêu cầu của nguyên đơn đòi Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P bồi 

thường tiền trợ cấp thất nghiệp, thấy rằng:  

[2.1] Về quan hệ giữa bà C và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P: Các tài 

liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện, bà C vào làm việc tại Công ty Bảo hiểm P 

(là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P) vào năm 2004 theo các 

hợp đồng lao động xác định thời hạn 03 tháng, 06 tháng, 01 năm, 03 năm. Ngày 

01/9/2017 ký tiếp hợp đồng không xác định thời hạn, công việc là nhân viên bảo 

hiểm, mức lương 5.000.000đ/tháng. Ngày 23/4/2018 bà C bị Tổng Công ty Cổ 

phần Bảo hiểm P ra Quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Sau đó, 

bà C nộp đơn khởi kiện đến Tòa án yêu cầu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P trả 

lương trong những ngày không được làm việc do Công ty đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật. Bản án lao động sơ thẩm số 04/2018/LĐ-ST 

ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Long An đã chấp nhận 

một phần yêu cầu khởi kiện của bà C, buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P trả 

cho bà C số tiền 19.850.000đồng. Sau đó, bà C và Tổng Công ty Cổ phần Bảo 

hiểm P kháng cáo. Bản án lao động phúc thẩm số 02/2019/LĐ-PT ngày 10/4/2019 

của Tòa án nhân dân tỉnh Long An giữ nguyên Bản án số 04/2018/LĐ-ST ngày 

26/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Long An. Ngày 18/3/2019 bà C 

khởi kiện yêu cầu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P bồi thường bảo hiểm thất 

nghiệp 8 tháng với số tiền 24.000.000đồng do Công ty Bảo hiểm P chậm trả sổ 

BHXH dẫn đến việc bà C đi đăng ký nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp trễ nên không 

được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

Về sổ BHXH của bà C, bà C trình bày rằng khi Công ty chấm dứt hợp đồng 

lao động đã không trả sổ BHXH cho bà. Ngày 17/5/2019 Công ty thông báo bà đến 

nhận sổ BHXH, thời điểm này bà đang khởi kiện tại Tòa án đòi Công ty bồi 

thường tiền bảo hiểm thất nghiệp nên bà không nhận sổ. Đại diện Tổng Công ty Cổ 
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phần Bảo hiểm P  trình bày rằng ngày 24/5/2018 Công ty có mời bà C đến để trả sổ 

BHXH và thanh toán các khoản khác có liên quan nhưng bà C không nhận nên 

Công ty chờ kết quả giải quyết của Tòa án trong vụ án bà C khởi kiện về việc đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động xong sẽ trả sổ BHXH cho bà C. 

[2.2] Xét, tại biên bản bàn giao nghỉ việc do Công ty Bảo hiểm P lập ngày 

17/5/2018, nội dung thể hiện Công ty có mời bà C đến để bàn giao tài sản, công vụ 

dụng cụ quản lý, phí bảo hiểm, hóa đơn, ấn chỉ, phần cuối biên bản bà C có ghi 

“Tôi không đồng ý nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp thôi việc của P khi chưa có 

phán quyết của Tòa án nhân dân thành phố Tân An.” Biên bản bàn giao này không 

thể hiện Công ty Bảo hiểm P mời bà C đến để trả sổ BHXH và có giao trả sổ 

BHXH cho bà C mà bà C không nhận.  

Tại phiên tòa, ông H đại diện Công ty thừa nhận, khi chấm dứt hợp đồng lao 

động, bà C có điện thoại đòi Công ty trả sổ BHXH nhưng thời điểm đó bà C đang 

khởi kiện Công ty nên Công ty chờ kết quả giải quyết của Tòa án rồi sẽ trả sổ 

BHXH cho bà C.  

[2.3] Khoản 2, 3 Điều 47 của Bộ luật lao động quy định về trách nhiệm của 

người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động,:  

“ …2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao 

động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền 

lợi của mỗi bên, trường hợp đăc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và

trả Sổ BHXH và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của 

người lào động…”. 

Công văn số 1856/BHXH-KTTN ngày 30/8/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Long An xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bà C từ tháng 

01/2005 đến hết tháng 03/2018, ngày 08/5/2018 BHXH tỉnh Long An có tiếp nhận 

hồ sơ xác nhận sổ BHXH trường hợp của bà C của Công ty Bảo hiểm P. Ngày 

16/5/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An đã xác nhận sổ BHXH của bà C và trả lời 

kết quả cho Công ty Bảo hiểm P.  
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Như vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An đã thực hiện việc chốt sổ BHXH 

của bà C đúng thời gian theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội 

năm 2014.  

[2.4] Tại thông báo số 02/TB-TTDVVL - BHTN ngày 08/5/2019 và Công 

văn số 64/TTDVVL ngày 08/8/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm Long An – 

Sở lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Long An xác định về trường hợp của bà 

C, bà C đến Trung tâm dịch vụ việc làm Long An (chi nhánh thành phố Tân An) 

nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trễ đã quá 03 tháng kể từ ngày chấm 

dứt hợp đồng lao động, hồ sơ không có sổ BHXH nên bà C không được hưởng trợ 

cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp, số tháng bà C được trợ cấp thất nghiệp là 08 tháng, mức 

hưởng hàng tháng là 3.000.000đồng, bằng 24.000.0000đồng. 

[3] Như vậy, từ những phân tích trên có cơ sở để xác định Tổng Công ty Cổ 

phần Bảo hiểm P có lỗi trong việc chậm trả sổ BHXH cho bà C dẫn đến bà C 

không đi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm 

dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 46 Luật vịệc làm, khoản 1 Điều 17 

Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Bà C không được 

Trung tâm dịch vụ việc làm Long An – Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh 

Long An cho hưởng trợ cấp thất nghiệp do chậm nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 

thất nghiệp đã gây thiệt hại đến quyền lợi của bà C. Do đó, Tổng Công ty Cổ phần 

Bảo hiểm P có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm thất nghiệp cho bà C 08 tháng số 

tiền 24.0000.000đồng theo quy định tại Điều 13, khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 

năm 2015.  

[4] Về sổ BHXH: Bà C không yêu cầu đòi Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm 

P trả sổ BHXH nên Hội đồng xét xử không xem xét đề cập. Nếu có yêu cầu bà C 

được quyền khởi kiện Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P bằng vụ kiện khác. 

[5]  Phát biểu của Kiểm sát viên đề nghị chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn là có căn cứ.  
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 [6] Án phí lao động sơ thẩm: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P  phải chịu 

720.000đồng theo quy định tại Điều 147 Bộ Luật TTDS;  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. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ các Điều  32, 35, 39 , 147, 271 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

Áp dụng Điều 47, 202 Bộ luật lao động năm 2012; Điều 21 Luật Bảo hiểm 

xã hội năm 2014; Điều 46 Luật việt làm năm 2013; Điều 17 Luật bảo hiểm thất 

nghiệp năm 2013; Điều 13, 584, 585 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 13 Nghị 

quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/1/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, 

phạt vi phạm; 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: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Trần Ngọc C đối với Tổng

Công ty Cổ phần Bảo hiểm P. 

Buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P bồi thường cho bà  Trần Ngọc C bảo 

hiểm thất nghiệp số tiền là 24.000.000đồng (hai mươi bốn triệu đồng). 

2. Về án phí: Buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P phải chịu

720.000đồng (bảy trăm hai mươi ngàn đồng) án phí lao động sơ thẩm. 

3. Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày bản án, quyết định 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 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 Bộ luật Dân sự năm 2015. 
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4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo bản án này

trong hạn 15 ngày 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 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 Long An; 

- VKSND tp.T; 

- Chi cục THA tp.T; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

      Nguyễn Thị Diễm Hằng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 28/2019/LĐ-PT 

Ngày 13 – 11 -2019 

V/v:“Tranh chấp bảo hiểm xã hội”. 

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 ĐỒNG NAI 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Thu Hương 

Các Thẩm phán: Ông Võ Văn Toàn 

Ông Lê Văn Quý 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Thuận– Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân tỉnh Đồng Nai,

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà 

Đỗ Thị Yến - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên 

Hòa xét xử phúc thẩm công  khai vụ án lao động thụ lý số 10/2019/TLPT-LĐ 

ngày 25 tháng 01 năm 2019 về việc “Tranh chấp bảo hiểm xã hội”.  

Do bản án lao động sơ thẩm số 17/2018/LĐ-ST ngày 29/10/2018 của Tòa 

án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 71/2019/QĐ-PT ngày 

01 tháng 11 năm 2019 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà Trần Thị Thanh V, sinh năm 1976. 

Địa chỉ: Số Q, khu phố N, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Tấn T, sinh năm 1976 (Văn bản ủy 

quyền ngày 27/3/2018). 

Địa chỉ: Số M, đường H, phường H, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

- Bị đơn: Công ty cổ phần H. 

Địa chỉ: Đường Đ, khu phố T, phường L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1968 (Văn bản 

ủy quyền số 47/UQ-CPHV ngày 07/5/2017). 

Địa chỉ: Số H, tổ J, khu phố F, phường B, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ: Số X, đường H, phường Q, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Đinh Thị Phương H, sinh năm: 1976. 

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai (Văn bản ủy 
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quyền số 04/GUQ-BHXH ngày 19/02/2019). 

- Người kháng cáo: Bà Trần Thị Thanh V – nguyên đơn. 

(Ông T có mặt; bà H và bà A có đơn xin vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án sơ thẩm: 

- Nguyên đơn bà Trần Thị Thanh V do ông Lê Tấn T đại diện theo ủy 

quyền trình bày: 

 Bà Trần Thị Thanh V được Công ty cổ phần H nhận vào làm việc từ 

tháng 4 năm 1991, Công ty không ký hợp đồng lao động. Đến tháng 02 năm 

2000, Công ty cổ phần H ký hợp đồng lao động xác định thời hạn là 24 tháng 

nhưng Công ty không giao cho bà V hợp đồng. Tháng 02 năm 2004, Công ty ký 

hợp đồng lao động không xác định thời hạn; tháng 01 năm 2016, Công ty ký 

tiếp hợp đồng lao động không xác định thời hạn; công việc bà Trần Thị Thanh 

V là nhân viên văn thư lưu trữ; mức lương hiện nay: 6.596.000 đồng. 

Theo Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số: 64/QĐ-CPHV bà Trần 

Thị Thanh V biết Công ty cổ phần H không đóng bảo hiểm xã hội cho bà V từ 

tháng 4 năm 1991 đến hết tháng 01 năm 2000 tổng cộng 105 tháng. Bà Trần Thị 

Thanh V khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần H: Truy đóng bảo hiểm xã hội bổ 

sung đầy đủ cho bà Trần Thị Thanh V từ tháng 4 năm 1991 đến hết tháng 01 

năm 2000 là 105 tháng: 6.596.000 đồng x 22% x 105 tháng = 152.368.000 

đồng. Trường hợp Công ty không đóng thì trả tiền cho bà Trần Thị Thanh V. 

Ngày 23/10/2018 ông Lê Tấn T đại diện theo ủy quyền bà Trần Thị Thanh 

V nộp Tòa án đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện bà Trần Thị Thanh V ngày 

10/10/2018 nội dung: 

Bà Trần Thị Thanh V đề nghị Tòa buộc Công ty cổ phần H có nghĩa vụ lập 

thủ tục, hồ sơ đầy đủ để bà Trần Thị Thanh V được cơ quan bảo hiểm xã hội 

công nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 4 năm 1991 đến hết 

tháng 12 năm 1994. Đối với khoảng thời gian làm việc từ ngày 01/01/1995 đến 

hết tháng 02/2000 là 61 tháng, bà Trần Thị Thanh V đề nghị Công ty cổ phần H 

truy đóng bảo hiểm xã hội với mức phí: 6.596.000 đồng x 22% x 61 tháng = 

88.518.000 đồng. 

Tại phiên tòa ngày 29/10/2018, ông Lê Tấn T đại diện theo ủy quyền bà 

Trần Thị Thanh V xác định các yêu cầu khởi kiện bà Trần Thị Thanh V với nội 

dung: 
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Đối với thời gian làm việc từ tháng 4 năm 1991 đến hết tháng 12 năm 

1994, đề nghị Công ty cổ phần H lập thủ tục, hồ sơ đầy đủ để bà Trần Thị 

Thanh V được cơ quan bảo hiểm xã hội công nhận thời gian tham gia bảo hiểm 

xã hội. 

Đối với khoảng thời gian làm việc từ ngày 01/01/1995 đến hết tháng 

01/2000 là 60 tháng, bà Trần Thị Thanh V đề nghị Công ty cổ phần H truy đóng 

bảo hiểm xã hội với mức phí: 60 tháng x 1,35 x 130.000đồng x 20% = 

2.106.000 đồng. 

- Bị đơn Công ty cổ phần H do bà Nguyễn Thị A đại diện theo ủy quyền 

trình bày: 

Thời gian từ tháng 4/1991 đến tháng 01/2000, bà Trần Thị Thanh V làm 

công việc theo mùa vụ tại phân xưởng chế biến của Công ty, không có kí hợp 

đồng lao động, hai bên chỉ thỏa thuận bằng miệng, có việc thì thông báo vào 

làm, không có việc thì thông báo nghỉ nhưng có báo trước cho người lao động 

biết trước 03 ngày. Công việc chính của bà Trần Thị Thanh V trong thời gian 

này là phân loại nguyên liệu thuốc lá. 

Do công việc có tính chất mùa vụ nên khi trả lương, Công ty cũng không 

có bảng lương, mà chỉ trả tiền lương theo ngày hoặc lương khoán theo nhóm có 

tính thêm 30% bao gồm bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, thưởng,… để người lao 

động tự lo nên không có bảng lương ổn định theo tháng, theo năm, người lao 

động nhận lương thông qua tổ trưởng hoặc theo nhóm không có ký nhận. Hiện 

nay Công ty cũng không còn lưu giữ bảng lương thể hiện mức lương bà Trần 

Thị Thanh V nhận trong thời gian này nên không biết là bao nhiêu. 

Do trong thời gian này bà Trần Thị Thanh V làm công việc theo mùa vụ 

nên Công ty không có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bà Trần Thị 

Thanh V và bà Trần Thị Thanh V cũng không có ý kiến thắc mắc khiếu nại gì. 

Đến tháng 02/2000, Công ty đã kí kết hợp đồng lao động xác định thời hạn 

với bà Trần Thị Thanh V và từ đó đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy 

đủ cho đến tháng 4 năm 2017 chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty, Công ty 

đã giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho bà Trần Thị Thanh V đầy đủ theo quy 

định, cứ 01 năm tham gia làm việc tại Công ty (kể cả thời gian làm công việc 

theo mùa vụ chưa kí kết hợp đồng lao động) được trợ cấp thôi việc bằng ½ 

tháng lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi 

nghỉ việc đến hết tháng 12 năm 2008. 

Căn cứ các văn bản pháp luật về lao động như Pháp lệnh Hợp đồng lao 

động, ngày 30/8/1990 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số: 165/HĐBT 
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ngày 12/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh 

hợp đồng lao động, Bộ luật lao động năm 1994 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành thì đối với những trường hợp lao động thời vụ từ năm 2004 trở về trước 

Công ty chỉ giao kết hợp đồng bằng miệng là đúng.  

 Thông tư số 06/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1995 của Bộ lao động - Thương 

binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban 

hành kèm theo Nghị định số: 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ tại điểm A 

quy định “Các đối tượng quy định tại Điều 3 của Điều lệ Bảo hiểm xã hội nếu 

làm hợp đồng theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định mà thời hạn dưới 03 

tháng thì không thuộc diện bắt buộc áp dụng Điều lệ Bảo hiểm xã hội”.  

Bà Trần Thị Thanh V khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần H truy đóng bảo 

hiểm xă hội cho bà Trần Thị Thanh V thời gian làm việc theo mùa vụ chưa kí 

kết hợp đồng lao động từ tháng 4 năm 1991 đến tháng 01 năm 2000 là 105 

tháng với số tiền 152.368.000 đồng là không có cơ sở và trong thời gian này 

thuộc trường hợp lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội và Công ty cổ 

phần H đã trả tiền lương theo vụ việc, trong đó có tính thêm 30% bao gồm bảo 

hiểm xã hội, nghỉ phép, thưởng,… để người lao động tự lo.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai 

do bà Đinh Thị Phương Hoa đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Bà Trần Thị Thanh V có quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 

02 năm 2000 đến tháng 02 năm 2017 là 17 năm 01 tháng và tham gia đóng bảo 

hiểm thất nghiệp từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 02 năm 2017 là 08 năm 02 

tháng tại Công ty cổ phần H (tên cũ là Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam). 

Về yêu cầu của bà Trần Thị Thanh V đối với Công ty cổ phần H phải đóng 

bảo hiểm xã hội cho bà Trần Thị Thanh V từ tháng 4 năm 1991 đến tháng 01 

năm 2000 là 08 năm 10 tháng, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị Công ty cổ phần H 

và bà Trần Thị Thanh V cung cấp hồ sơ liên quan đến quá trình làm việc của bà 

Trần Thị Thanh V tại Công ty cổ phần H, lập hồ sơ theo quy định gửi bảo hiểm 

xã hội tỉnh thẩm định hồ sơ cộng nối thời gian công tác từ tháng 4 năm 1991 

đến tháng 12 năm 1994 và truy thu đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 01 năm 1995 

đến tháng 01 năm 2000 theo quy định tại Quyết định số: 595/QĐ-BHXH ngày 

14/4/2017 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình 

thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao 

động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 

Tại bản án lao động sơ thẩm số 17/2018/LĐ-ST ngày 29/10/2018 của Tòa 

án nhân dân thành phố Biên Hòa tuyên xử: 
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Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Thanh V về “Tranh 

chấp bảo hiểm xã hội” với Công ty cổ phần H. 

Ngoài ra, án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của đương sự theo 

luật định 

Ngày 08/11/2018, nguyên đơn là bà Trần Thị Thanh V có đơn kháng cáo 

bản án sơ thẩm số 17/2018/LĐ-ST ngày 29/10/2018 của Tòa án nhân dân thành 

phố Biên Hòa, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét sửa bản án sơ thẩm theo 

hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và 

yêu cầu kháng cáo. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia 

phiên tòa phúc thẩm:  

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng, từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử tại 

phiên tòa, Thẩm phán chủ tọa và Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của 

pháp luật. Các đương sự tham gia phiên tòa đảm bảo đúng thủ tục, quyền, nghĩa 

vụ theo quy định. 

Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị bác kháng cáo của nguyên đơn, y án sơ 

thẩm. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Trần Thị Thanh V 

về “Tranh chấp bảo hiểm xã hội” với Công ty cổ phần H.  

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 thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bà Trần Thị Thanh V làm trong 

hạn luật định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. Bà Nguyễn Thị A là đại 

diện theo ủy quyền của bị đơn, bà Đinh Thị Phương H là đại diện theo ủy quyền 

của Bảo hiểm xã hội Đồng Nai có đơn xin xét xử vắng mặt, Hội đồng xét xử căn 

cứ Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự tiến hành xét xử vụ án theo quy định. 

[2] Về nội dung kháng cáo của bà V: 

Bà V cho rằng bà được Công ty nhận vào làm việc liên tục từ tháng 4/1991 

đến tháng 02/2000 nhưng theo Công ty thì bà V làm việc có tính mùa vụ. Theo 

quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc 

bảo hiểm xã hội Việt Nam để lập hồ sơ truy đóng bảo hiểm xã hội thì phải có 

Hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan như: Quyết định nâng bậc lương, 

quyết định tiếp nhận hoặc điều động, hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, 

bảng lương….tuy nhiên quá trình giải quyết vụ án đại diện theo ủy quyền của 
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nguyên đơn và bị đơn thừa nhận từ khi bà V vào làm việc từ tháng 4/1991 đến 

tháng 02/2000 giữa bà V và Công ty không ký hợp đồng lao động, hai bên cũng 

không cung cấp được bảng thanh toán tiền lương tương ứng với thời gian truy 

thu hoặc các giấy tờ liên quan đến việc khoán sản phẩm công việc. Việc bà V 

căn cứ vào danh sách những người lao động có thể hiện số năm, tháng tham gia 

làm việc tại Công ty của Công ty cổ phần H gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai 

và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xin ý kiến cơ quan bảo hiểm xã hội cho truy 

đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động vào năm 2007, 2008 là không có cơ 

sở. Tại cấp phúc thẩm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản số 

4175/BHXH-BT ngày 07/11/2019 xác định trường hợp các bên không cung cấp 

được mức lương, chức danh nghề nghiệp hoặc những nội dung trong bản hợp 

đồng lao động. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Mục III Thông tư số 09/LĐ-

TBXH ngày 26/4/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì không có 

căn cứ để tính thời gian truy thu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. 

Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của bà V về việc lập thủ 

tục, truy đóng bảo hiểm xã hội cho bà V thời gian từ tháng 4/1991 đến hết tháng 

01/2000 là có căn cứ, do đó không chấp nhận kháng cáo của bà V. 

 [3] Về án phí: Bà Trần Thị Thanh V được miễn án phí lao động sơ thẩm và 

phúc thẩm. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự, 

Bác toàn bộ kháng cáo của nguyên đơn bà Trần Thị Thanh V. Giữ nguyên 

bản án lao động sơ thẩm số 17/2018/LĐ-ST ngày 29/10/2018 của Tòa án nhân 

dân thành phố Biên Hòa. 

Áp dụng Pháp lệnh Hợp đồng lao động ngày 30/8/1990; Căn cứ vào Điều 

27, Điều 28, Điều 140, Điều 141 Bộ luật Lao động năm 1994; Điều 3 Điều lệ 

bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của 

Chính phủ; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 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: 
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Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Thanh V về “Tranh 

chấp bảo hiểm xã hội” với Công ty cổ phần H. 

Về án phí: Bà Trần Thị Thanh V được miễn án phí Lao động sơ thẩm và 

phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND TP Biên Hòa; 

- Chi cục THADS TP Biên Hòa; 

- Các đương sự; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phan Thị Thu Hương 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRẢNG BÀNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     TỈNH TÂY NINH 

Bản án số: 06 /2019/LĐ - ST. 

Ngày 14 -11- 2019 

V/v: “Đòi bồi thường chế độ  

trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp”. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Tâm. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Trần Ái Hoà; nghề nghiệp: Cán bộ. 

Nơi công tác: Liên đoàn lao động huyện Trảng Bàng. 

Ông Cao Hoài Hiêm – Cán bộ hưu trí. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Hữu Tuấn là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bàng tham gia phiên toà: Ông Lê 

Đình Hữu Hoàng  – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 14 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 15/2019/TLST- LĐ ngày 

26 tháng 8 năm 2019 về việc: “Đòi bồi thường chế độ trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2019/QĐXXST - LĐ ngày 18 

tháng 10 năm 2019 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Phan Văn Đ, sinh năm 1969; Địa chỉ: Ấp B B, xã H T, huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Có mặt). 

- Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thực phẩm  M Đ; Địa chỉ: Ấp 

Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông: Trần Văn  Q, sinh năm 1962; địa chỉ: 

Số 42, TH, phường T T H, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh – Chức vụ: 

Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật.  

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Nguyễn Ngọc U, sinh năm 1971; Địa chỉ: 

156/44, ĐTĐ, Phường CK, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (theo văn bản uỷ 

quyền ngày 03/10/2019). Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 15/7/2019 và các lời khai tại Tòa án nhân dân 

huyện Trảng Bàng, ông Phan Văn Đ (nguyên đơn) trình bày:  

Tháng 11/2010, ông ký hợp đồng lao động làm việc tại Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Công nghệ thực phẩm  M Đ (gọi tắt là Công ty  M Đ), Hợp đồng lao động 

thời hạn 12 tháng, sau đó hàng năm công ty đều có phụ lục gia hạn hợp đồng, sau đó 

công nhận hợp đồng không thời hạn. Nhiệm vụ: Công nhân ao. Ngày 02/01/2019, 

công ty có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với ông (do ông 

xin nghỉ việc). Tại thời điểm chốt sổ 4/2017 mức lương dùng đóng bảo hiểm 

4.117.000 đồng/tháng. Tại thời điểm nghỉ việc 12/2018 mức lương là 4.117.000 

đồng. Sau khi nghỉ việc ông đến Bảo hiểm xã hội huyện Trảng Bàng yêu cầu chốt sổ 

bảo hiểm để làm hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, nhưng cán bộ Bảo hiểm xã hội 

nói do Công ty  M Đ còn nợ tiền bảo hiểm, trong đó có tiền bảo hiểm thất nghiệp 

công ty đã trừ vào lương của ông nhưng không nộp về cơ quan bảo hiểm từ tháng 5 

năm 2017 đến tháng 12 năm 2018 nên không chốt sổ cho ông đến thời điểm nghỉ 

việc, từ đó ông không có đầy đủ hồ sơ để nộp hưởng trợ cấp thất nghiệp. Từ ngày 

nghỉ việc ông không có làm việc nơi nào khác. Nay ông yêu cầu Công ty  M Đ phải 

bồi thường tiền chế độ bảo hiểm thất nghiệp lẽ ra ông được bảo hiểm trả tương ứng 

với thời gian nghỉ việc là 08 năm 03 tháng số tiền là 23.197.000 đồng. Ngoài ra 

không yêu cầu gì khác. 

 Tại Biên bản hoà giải ngày 18/10/2019, ông Đ yêu cầu Công ty  M Đ bồi 

thường số tiền thiệt hại bảo hiểm thất nghiệp là 19.761.000 đồng. 

Tại Công văn ngày 03/9/2019 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ 

thực phẩm  M Đ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ông Trần Văn  Q – 

Tổng giám đốc trình bày:  

Công ty  M Đ hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 3900856906 ngày 

08/12/2009 do hoạt động không hiệu quả đến tháng 4/2019 Hội đồng sáng lập công 

ty và Ban giám đốc họp bàn thống nhất bãi nhiệm thành phần Ban lãnh đạo, kể cả 

Ban giám đốc đương nhiệm. Sau đó, ông Trần Văn  Q mua lại toàn bộ số vốn góp 

của các thành viên đã bãi nhiệm và thành lập Hội đồng thành viên mới, bầu Ban 

lãnh đạo mới điều hành công ty. Ngày 21/6/2019, công ty mới được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh với thành phần Ban lãnh đạo mới. Việc bàn giao hồ sơ từ 

công ty cũ sang công ty mới có khoản nợ bảo hiểm xã hội phải thanh toán từ tháng 

5/2017 trở về sau do công ty cũ để lại nên ảnh hưởng đến quyền lợi và chế độ trợ 

cấp thất nghiệp của người lao động đã nghỉ việc. Công ty thừa nhận là người tiếp 

nhận khoản nợ này và có trách nhiệm chi trả. Yêu cầu Toà án tạm hoãn giải quyết 

thời hạn 02 tháng để công ty gặp gở hoà giải với người lao động.  

Tại Biên bản hoà giải ngày 18/10/2019, giữa ông Đ và ông Nguyễn Ngọc U 

đại diện cho Công ty  M Đ hai bên đã xác nhận thời gian làm việc, thời gian nghỉ 
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việc theo hồ sơ là đúng, số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông Đ qua chiết tính 

là 19.761.000 đồng nhưng Công ty  M Đ chưa có phương án bồi thường. 

Tại phiên toà, đại diện cho Công ty  M Đ trình bày: Đề nghị đình chỉ vụ án 

do hết thời hiệu khởi kiện.  

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bàng: 

- Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và 

quyết định đưa vụ án ra xét xử đều bảo đảm đúng quy định về thời hạn, nội dung, 

thẩm quyền của Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa thực 

hiện đúng trình tự, thủ tục đối với phiên tòa dân sự. Những người tham gia tố tụng 

đều thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, chấp hành tốt Nội qui phiên tòa.  

- Về nội dung: Căn cứ Điều 50 của Luật việc làm, khoản 3 Điều 36, 47, 186 

Bộ luật lao động; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định: 

+ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đòi bồi thường thiệt hại Bảo hiểm thất 

nghiệp của ông Phan Văn Đ đối với Công ty  M Đ.  

+ Buộc Công ty  M Đ phải bồi thường cho ông Phan Văn Đ số tiền 

19.761.000 đồng.  

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 toà, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng: Ông Phan Văn Đ khởi kiện Công ty  M Đ đòi bồi thường trợ 

cấp bảo hiểm thất nghiệp trong quan hệ lao động. Toà án thụ lý giải quyết theo 

điểm d khoản 1 Điều 32 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Trong quá trình giải quyết 

cũng như tại phiên toà ông Đ thay đổi yêu cầu khởi kiện là công ty phải bồi thường 

cho ông số tiền 19.761.000 đồng. Xét thấy việc thay đổi yêu cầu của ông Đ phù hợp 

tại Điều 5 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Thời hiệu khởi kiện trong tranh chấp lao động là 01 năm kể từ ngày phát 

hiện quyền và lợi ích của mình bị vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 202 Bộ 

luật lao động, trong vụ án này ông Đ được công ty  M Đ cho nghỉ việc đầu năm 

2019 nên thời hiệu khởi kiện vẫn còn. Yêu cầu đình chỉ vụ án của Công ty  M Đ 

không được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 [2] Về nội dung: Ông Phan Văn Đ là người lao động làm việc tại Công ty  M 

Đ từ tháng 11/2010 – 12/2018 . Ngày 02/01/2019, Công ty ban hành Quyết định số 

619/QĐNV - EF ngày về việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với 

ông Phan Văn Đ với lý do hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Ông Đ 

làm hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp nhưng không được cơ quan bảo 

hiểm giải quyết chốt sổ tại thời điểm nghỉ việc, lý do Công ty  M Đ không trích nộp 

và không nộp tiền bảo hiểm thất nghiệp mà công ty đã thu của ông Đ về cơ quan 
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bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2017 đến 12/2018. Ông Đ khiếu nại đến Phòng Lao 

động, Thương Binh và Xã hội huyện Trảng Bàng, đại diện Công ty  M Đ thừa nhận 

nợ nhưng không thanh toán. 

[3] Qua kết quả xác minh thu thập chứng cứ thấy rằng: Công ty  M Đ đã 

không thực hiện đúng việc trích quỹ lương nộp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 

động, ngoài ra công ty còn thu tiền bảo hiểm thất nghiệp của người lao động (trong 

đó có ông Đ) không nộp về cơ quan bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2017 đến 12/2018 

là vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm, từ việc vi phạm 

của người sử dụng lao động dẫn đến hậu quả là ông Đ không được cơ quan bảo 

hiểm chốt sổ tại thời điểm nghỉ việc theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật lao động 

nên ông Đ không có đầy đủ hồ sơ được hưởng khoản tiền trợ cấp thất nghiệp sau 

khi nghỉ việc theo quy định tại Điều 16, 17 của Nghị Định 28/2015/NĐ - CP ngày 

12/3/2015 quy định chi tiết thi hành Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Qua 

đối chất với đại diện công ty  M Đ nhận thấy thời gian tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp của ông Đ là 08 năm 07 tháng; được hưởng chế độ là 08 tháng x (bình quân 

của 06 tháng lương liền kề là 4.117.000 đồng) x 60% được đại diện Công ty  M Đ 

và ông Đ xác nhận là 19.761.000 đồng, đây là khoản thiệt hại vật chất của ông Đ 

mà lẽ ra ông Đ được trợ cấp nếu hồ sơ đầy đủ. Công ty  M Đ cho rằng do thay đổi 

nhân sự trong Ban lãnh đạo công ty nên không có phương án giải quyết chế độ bảo 

hiểm cho công nhân, lập luận trên là không là không có cơ sở bởi lẽ: Công ty vẫn 

hoạt động bình thường từ tháng 5/2017 đến 5/2019, vẫn thu tiền bảo hiểm thất 

nghiệp của người lao động hàng tháng nhưng không nộp về cơ quan Bảo hiểm xã 

hội, Công ty  M Đ chỉ thay đổi nhân sự là Tổng Giám đốc từ 6/2019 đến nay, khi 

người lao động không được xem xét hưởng chế độ trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp 

ban lãnh đạo công ty cũng không có biện pháp giải quyết bảo vệ quyền lợi cho 

người lao động đã làm việc gắn bó với doanh nghiệp. Công ty  M Đ là bên có lỗi, 

nên Hội đồng xét xử buộc Công ty  M Đ phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho 

ông Đ số tiền 19.761.000 đồng là có căn cứ phù hợp tại Điều 50 của Luật Việc làm. 

 [4] Xét đề nghị của Viện Kiểm sát tại phiên toà phù hợp với nhận định của 

Hội đồng xét xử nên chấp nhận.  

[5] Về án phí: Ông Đ được miễn án phí theo qui định của pháp luật. Công ty 

M Đ phải chịu tiền án phí lao động sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội; đối với tài 

sản có giá ngạch là 19.761.000 đồng x 3% = 592.830 đồng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 50, 57 Luật Việc làm, Điều 45, 47, 186 Bộ luật lao động; khoản 

2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội; 

Tuyên xử: 
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1- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phan Văn Đ về: “Đòi bồi thường 

chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp” đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Công 

nghệ thực phẩm  M Đ; 

- Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thực phẩm  M Đ phải có 

nghĩa vụ bồi thường cho ông Phan Văn Đ số tiền 19.761.000 đồng (mười chín triệu 

bảy trăm sáu mươi mốt 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 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 Bộ luật Dân sự 2015. 

   2- Về án phí: 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thực phẩm  M Đ phải chịu số tiền 

592.830 đồng; viết tròn số là 592.000 (năm trăm chín mươi hai nghìn) đồng tiền án 

phí lao động sơ thẩm. 

   Báo cho các đương sự biết, được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân 

tỉnh Tây Ninh trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Bản án 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. 

Nơi nhận:     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TA Tây Ninh;     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
-VKS Trảng Bàng; 

-THADS Trảng Bàng; 

-Lưu hồ sơ; 

-Lưu án văn; (Đã ký) 

-Các đương sự.

Phạm Văn Tâm 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bản án số: 25/2019/LĐ-ST 

 Ngày: 19-11-2019 
 V/v: “Tranh chấp về bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm tai nạn lao 

động - bệnh nghề nghiệp”.   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hoàng Thị Mai Hạnh 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hoàng Minh Tân – Nguyên chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

Quảng Ngãi. 

2. Ông Nguyễn Đình Dũng – Cán bộ hưu trí

- Th     phi n t  : Ông Nguyễn Trung Linh –  Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân
 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi tham gia phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thanh Tài - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 04/2019/TLST-

LĐ ngày 10-01-2019 về “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 202/2019/QĐXXST - LĐ, ngày 15-10-2019 và Quyết 

định hoãn phiên tòa số 163/2019/QĐHPT-ST, ngày 31-10-2019 giữa các đương 

sự:  

1. Nguyên đơn: Ông Hà Duy N, sinh năm 1972; địa chỉ cư trú: Tổ 04,

phường Q, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Ông N ủy quyền cho bà Đinh Thị 

Thanh Th, sinh năm 1967; địa chỉ cư trú: Tổ 16, phường C, thành phố Q, tỉnh 

Quảng Ngãi. Theo văn bản ủy quyền ngày 30-7-2018; bà Th có mặt. 

2. Bị đơn: Công ty C; địa chỉ trụ sở: Lô 23, khu công nghiệp Q, phường Q,

thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Thanh B, 

chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị; vắng mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh Q; địa chỉ

trụ sở: Số 08 đường C, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Người đại diện theo pháp 

luật: Ông Tiêu S, chức vụ: Giám đốc. Ông Tiêu S ủy quyền cho ông Lê Thành V, 

chức vụ: Phó trưởng phòng khai thác và thu hồi nợ. Theo văn bản ủy quyền ngày 

23-10-2019; ông V có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Theo đơn khởi kiện ngày 18-12-2018, đơn khởi kiện bổ sung và quá

trình giải quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: 

Công ty C được thành lập từ việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước (Nhà 

máy B) theo Quyết định số 5989/QĐ/BNN-TCCB ngày 27-12-2002 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19-6-2002 trên cơ sở tự nguyện 

cùng góp vốn của các cổ đông.  

Ông Hà Duy N bắt đầu ký Hợp đồng lao động làm việc tại Công ty C từ 

tháng 04 năm 2000, chức danh là công nhân bảo trì, công việc là bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa thiết bị trong công ty. 

Sau thời gian ký hợp đồng và làm việc tại Công ty C đến ngày 21-11-2015 

ông N có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động. Ngày 25-11-2015 Chủ tịch Hội 

đồng quản trị Công ty C ký Quyết định số 329/ QĐ-HĐQT -VP về việc chấm dứt 

hợp đồng lao động đối với ông N. Tuy nhiên, trong thời gian ông N làm việc, 

Công ty C chưa đóng nộp bảo hiểm các loại từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 11 

năm 2015 và lãi chậm đóng cho ông N đến ngày 30-6-2018 với tổng số tiền là 

26.291.422 đồng, nên tại đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung ông N yêu cầu 

Công ty C phải đóng bảo hiểm các loại với tổng số tiền là 26.291.422 đồng, cụ 

thể: Bảo hiểm xã hội là 18.378.550 đồng, bảo hiểm y tế là 376.221 đồng, bảo 

hiểm thất nghiệp là 393.829 đồng, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp 

là 37.000 đồng, tiền lãi chậm đóng từ tháng 12 năm 2013 đến 30-6-2018 là 

7.105.822 đồng. 

Tuy nhiên, trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án, Công ty C đã trả một 

khoản tiền để chốt sổ bảo hiểm cho 144 người lao động, số tiền còn lại đã được 

trích vào tiền gốc bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (theo quy định của ngành 

Bảo hiểm) trong đó có trường hợp của ông N, đã được Công ty C đóng xong 

khoản tiền bảo hiểm y tế là 376.221 đồng và bảo hiểm thất nghiệp là 393.829 

đồng, do vậy Công ty C chỉ còn nợ ông N tiền đóng bảo hiểm xã hội 18.378.550 

đồng và bảo hiểm tai nạn – bệnh nghề nghiệp 37.000 đồng (trước đây hai khoản 

này được tính là bảo hiểm xã hội, đến tháng 7 năm 2016 hai khoản này mới tách 

ra) và tiền lãi chậm đóng từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 10 năm 2019 là 

11.207.138 đồng. Tổng cộng là 29.622.688 đồng, ông N yêu cầu Công ty C phải 

đóng số tiền 29.622.688 đồng này cho ông N và đóng khoản lãi phát sinh từ 

tháng 11 năm 2019 cho đến khi Công ty C đóng xong các khoản tiền nêu trên để 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Q chốt sổ và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho ông N. 

Đối với yêu cầu đóng bảo hiểm y tế 376.221 đồng và bảo hiểm thất nghiệp 

393.829 đồng, do Công ty C đã đóng xong nên ông N rút yêu cầu khởi kiện đối 

với Công ty C về khoản tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Bị đơn Công ty C trong quá trình giải quyết vụ án không có văn bản

trình bày ý kiến, đã được triệu tập lần thứ hai nhưng vắng mặt tại phiên tòa. 

3. Ông Lê Thành V đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa

vụ liên quan là Bảo hiểm xã hội tỉnh Q trình bày: Theo nội dung đại diện theo ủy 
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quyền của nguyên đơn đã trình bày về số nợ gốc bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai 

nạn lao động- bệnh nghề nghiệp và nợ lãi cùng lãi phát sinh của Công ty C phải 

đóng đối với ông Hà Duy N đã được cơ quan bảo hiểm xác nhận ngày 25-10-

2019 nêu trên là đúng. Để cơ quan bảo hiểm có cơ sở xác nhận chốt sổ bảo hiểm 

xã hội cho người lao động thì Công ty C phải đóng đầy đủ tiền nợ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, tiền lãi chậm đóng theo quy 

định pháp luật (điểm 3.2 Khoản 3 Điều 46 Nghị định 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-

2017 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và lãi phát sinh từ tháng 11 

năm 2019 cho đến thời điểm Công ty C đóng xong các khoản tiền nợ.    

4. Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát:

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký tuân theo đúng pháp luật 

tố tụng dân sự về xác định quan hệ pháp luật, tư cách đương sự, thẩm quyền, thời 

hạn chuẩn bị xét xử, xác minh thu thập chứng cứ, trình tự, thủ tục phiên tòa; 

nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tuân theo đúng qui định của 

pháp luật tố tụng dân sự; bị đơn không tuân theo đúng qui định của pháp luật tố 

tụng dân sự.  

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. 

Buộc Công ty C phải đóng tiền bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tai 

nạn bệnh nghề nghiệp) cho ông Hà Duy N và nợ lãi chậm đóng từ  tháng 12 năm 

2013 đến tháng 10 năm 2019, tổng cộng là 29.622.688 đồng và lãi phát sinh từ 

tháng 11 năm 2019 cho đến khi Công ty C đóng xong các khoản tiền còn nợ. 

Nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về khoản tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp đối với bị đơn nên đề nghị đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của nguyên 

đơn về khoản tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Công ty C phải chịu án 

phí lao động sơ thẩm theo quy định pháp luật.   

  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại 

phiên toà và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Nguyên đơn ông Hà Duy N là người lao động khởi kiện vụ án tranh 

chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp và lãi chậm đóng đối với bị đơn Công ty C có trụ sở 

tại phường Q, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Tòa án nhân dân thành phố Quảng 

Ngãi thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

32, điểm c khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

[1.2] Tòa án đã triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng bị đơn vắng mặt tại 

phiên tòa, nên căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn.  

[2] Về nội dung: 

[2.1] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Hà Duy N buộc bị đơn 

Công ty C phải đóng nộp nợ gốc bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề 

nghiệp và lãi chậm đóng cho ông Hà Duy N đến tháng 10 năm 2019 là: 
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29.622.688 đồng và lãi phát sinh từ tháng 11 năm 2019 cho đến khi đóng xong 

toàn bộ khoản tiền trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Tại văn bản số 74/BC-VP ngày 

20-4-2017 và biên bản kiểm tra tình hình khắc phục nợ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo cam kết với Liên đoàn lao động tỉnh Quảng 

Ngãi, ngày 14-7-2017 ông Lê Thanh B, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty C 

thừa nhận có nợ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động, đã dùng số tiền này để 

mua nguyên liệu phục vụ sản xuất.  

Theo trình bày và xác nhận của Bảo hiểm xã hội tỉnh Q ngày 25-10-2019 

thì Công ty C chưa đóng bảo hiểm xã hội cho ông Hà Duy N theo mã sổ bảo 

hiểm xã hội số 3506001982, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, 

bệnh nghề nghiệp và lãi chậm đóng cho ông Hà Duy N đến tháng 10 năm 2019 

là: 29.622.688 đồng và lãi phát sinh từ tháng 11 năm 2019 cho đến khi đóng 

xong toàn bộ khoản tiền trên. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 của Luật 

bảo hiểm xã hội năm 2006 thì trách nhiệm của người sử dụng lao động là: “Đóng 

bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 92 và hằng tháng trích từ tiền lương, tiền 

công của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này để 

đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.  Theo quy định tại khoản 3 Điều 

138 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 (Khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã 

hội năm 2014) quy định về tiền lãi chậm đóng bảo hiểm: “Người sử dụng lao 

động có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 134 của Luật này từ ba 

mươi ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị 

xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải đóng số tiền lãi của số tiền chưa 

đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội 

trong năm”. Do đó, với tài liệu nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan là Bảo hiểm xã hội tỉnh Q giao nộp, có cơ sở xác định Công ty C đã không 

thực hiện đúng trách nhiệm của người sử dụng lao động, không đóng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, tiền lãi chậm đóng từ tháng 

12 năm 2013 đến tháng 10 năm 2019 là 11.207.138 đồng, tổng cộng là 

29.622.688 đồng, đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao 

động và việc chậm nộp các khoản tiền bảo hiểm ảnh hưởng đến quỹ Bảo hiểm xã 

hội. Như vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, buộc Công ty C phải nộp các khoản tiền bảo hiểm nêu trên và tiền lãi cùng 

lãi phát sinh tại Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Q cho ông N. 

 Ngay sau khi Công ty C nộp đủ số tiền trên vào quỹ bảo hiểm xã hội tỉnh 

Q, ông Hà Duy N có quyền liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội để cập nhật quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của ông N.  

Đối với bị đơn đã được Tòa án nhiều lần triệu tập đến Tòa để giải quyết vụ 

án theo quy định pháp luật nhưng Công ty C vẫn vắng mặt không có lý do nên 

phải chịu hậu quả của việc không chứng minh theo quy định tại khoản 2 Điều 92 

của Bộ luật tố tụng dân sự.  

 [2.2] Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn rút yêu cầu 

khởi kiện đối với bị đơn về khoản tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp vì 

bị đơn đã đóng xong là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 217, khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự nên Hội đồng 
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xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu về tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp của nguyên đơn.  

 [2.3] Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn Công ty C 

phải chịu án phí lao động sơ thẩm với số tiền là: 888.680 đồng (29.622.688 đồng 

x 3%). Ông Hà Duy N là người lao động khởi kiện yêu cầu phải đóng các khoản 

tiền về bảo hiểm, thuộc trường hợp được miễn tiền tạm ứng án phí theo quy định 

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

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

 [2.4] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội 

đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

Điểm d khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, khoản 2 Điều 92, Điều 147, điểm c khoản 1 Điều 217, khoản 2 Điều 244, 

điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228, khoản 1 Điều 273 và khoản 1 Điều 

280 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Các điều 5, 6, 186 của Bộ luật lao động năm 2012; 

Các điều 2, 4, 5, 6, 14, 18, 91, 92, 94, 134 và khoản 3 Điều 138 Luật bảo 

hiểm xã hội năm 2006; 

Khoản 3 Điều 122  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; 

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.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hà Duy N. Buộc Công ty C phải

có nghĩa vụ nộp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Q các khoản tiền cho ông Hà 

Duy N tổng cộng là 29.622.688 đồng (Hai mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi 

hai ngàn, sáu trăm tám tám đồng) gồm: Bảo hiểm xã hội 18.378.550 đồng, bảo 

hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp  37.000 đồng và tiền nợ lãi chậm nộp 

từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 10 năm 2019 là 11.207.138 đồng. 

 Kể từ tháng 11 năm 2019 Công ty C còn phải chịu khoản tiền lãi chậm 

nộp phát sinh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho đến khi đóng đủ 

các khoản nợ nêu trên.  

Sau khi Công ty C nộp đủ số tiền trên vào quỹ bảo hiểm xã hội tỉnh Q, ông 

Hà Duy N có quyền liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội để cập nhật quá trình tham 

gia bảo hiểm xã hội của ông N.  

2. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của ông Hà Duy N về việc

yêu cầu Công ty C phải đóng tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Về án phí: Công ty C phải chịu 888.680 đồng đồng (Tám trăm tám mươi

tám ngàn, sáu trăm tám mươi đồng) tiền án phí lao động sơ thẩm. 
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4. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên

quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo 

quy định của pháp luật. 

5. 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 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 Điều 6, 7, 7a và 9 của Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 

của Luật Thi hành án dân sự. 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;             

- VKSND TP Quảng Ngãi; 

- CCTHADS TP Quảng Ngãi; 

- Các đương sự;         

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Hoàng Thị Mai Hạnh 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 QUẬN LIÊN CHIỂU - TP ĐÀ NẴNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản án số: 156/2019/LĐ-ST        

Ngày: 26-11-2019        

Về việc tranh chấp “đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội” 

 NHÂN DANH 

    NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kim Trinh 

Các Hội thẩm nhân dân:  

+ Ông Nguyễn Công Chi – Nơi công tác: Cán bộ hưu trí. 

+ Ông Hà Thúc Liêu – Nơi công tác: Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội quận Liên Chiểu. 

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Ngô Khánh Loan - Thư ký Toà án nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: Ông Võ Quang Tiến – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số:19/2019/TLST-

LĐ ngày 30 tháng 7 năm 2019 về tranh chấp “đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội” theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 97/2019/QĐXX-ST ngày 21 tháng 10 năm 2019 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Lê Thị Như N – sinh năm 1994; Trú tại: Tổ 28, phường H, 

quận L, TP Đà Nẵng. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Thanh H – sinh năm 1987; Trú tại: Số 45 

đường H, tổ 10, phường P, quận S, TP Đà Nẵng (Theo giấy ủy quyền có xác nhận 

của UBND phường Hòa Hiệp Bắc ngày 05.6.2019). Có mặt. 

- Bị đơn: Công ty TNHH MTV T; địa chỉ: Đường số 06, khu công nghiệp H, 

quận L, TP Đà Nẵng. 

Đại diện theo pháp luật: Ông K – Chức vụ: Giám đốc; trú tại: 6 N, G, Seoul, 

Hàn Quốc. Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội thành phố Đ; địa 

chỉ: Số 43 đường X, quận H, TP Đà Nẵng. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Đinh Văn H – Chức vụ: Giám đốc. 
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Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Anh H – Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản 

lý thu (Theo giấy ủy quyền số 1983/BHXH-QLT ngày 25.11.2019). Có mặt. 

- Người làm chứng: Bà Lê Thị Kiều C – sinh năm 1981; trú tại: Số 64/9 

đường T, phường H, quận C, TP Đà Nẵng. Vắng mặt và có đơn yêu cầu xét xử vắng 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa, nguyên 

đơn là bà Lê Thị Như N và đại diện theo ủy quyền là bà Lê Thị Ngọc O trình 

bày: 

Bà Lê Thị Như N vào làm việc tại Công ty TNHH MTV T từ ngày 01.5.2015. 

Quá trình làm việc bà N luôn chấp hành nội quy, quy định của Công ty. Tuy nhiên, từ 

tháng 6.2018 Công ty chỉ thanh toán một phần tiền lương và tháng 7.2018 Công ty 

không thanh toán lương cho bà N. Lương tháng 6.2018 của bà N theo Bảng tổng hợp 

tiền lương thưởng và các khoản phụ cấp tháng 06/2018 do ông K – Chức vụ: Giám 

đốc ký là 3.705.120 đồng. Bà N đã 02 lần nhận chuyển khoản lương tháng 6.2018 

thông qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Phòng giao dịch khách 

hàng chi nhánh Hải Vân: lần 01 nhận vào ngày 10.7.2018 là 1.100.000 đồng; lần 02 

nhận vào ngày 03.8.2018 là 500.000 đồng; tổng 02 lần nhận là 1.600.000 đồng. Như 

vậy Công ty còn nợ bà N lương tháng 06.2018 là 2.105.120 đồng. Tháng 7.2018 bà 

Mến làm 16/18 ngày (nghỉ 02 ngày), những ngày còn lại Công ty cho nghỉ hưởng 

nguyên lương nên bà N yêu cầu thanh toán theo lương chính quy định tại Phụ lục 

Hợp đồng lao động số 350/2018/PL ngày 30.12.2017 là 3.707.000 đồng đối với 

24/26 ngày làm việc: (3.707.000 đồng : 26 ngày) x 24 ngày = 3.421.846 đồng; yêu 

thanh toán tổng phụ cấp đối với 24/26 ngày làm việc là 676,154 đồng (trong đó: phụ 

cấp kinh kỳ: 30,000 đồng, phụ cấp chuyên cần 276,923 đồng, phụ cấp nước uống 

138,462 đồng, phụ cấp xăng xe 230,769 đồng); tổng lương tháng 7.2018 yêu cầu là: 

(3,707,000 đồng + 676,154 đồng) – 389,235 đồng (10,5% tiền lương mà người sử 

dụng lao động phải trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động) = 3,708,765 đồng. Ngoài ra Công ty còn nợ tiền bảo 

hiểm xã hội gốc và lãi đối với Bảo hiểm xã hội thành phố Đ là 18,965,492 đồng gốc 

và 1,907,364 đồng lãi. Nay bà N yêu cầu Tòa án buộc Công ty có trách nhiệm: 

- Thanh toán cho bà N một phần còn lại lương tháng 6/2018 là 2,105,120 đồng; 

lương tháng 7/2018 là 3,708,765 đồng. Tổng lương yêu cầu là 5,813,885 đồng. 

- Thực hiện đóng tiền bảo hiểm xã hội còn nợ đối với Bảo hiểm xã hội thành 

phố Đ: gốc là 18,965,492 đồng và lãi là 1,907,364 đồng. Tổng nợ bảo hiểm xã hội là 

20,872,856 đồng.  

Tổng tiền bà N yêu cầu là 5,813,885 đồng + 20,872,856 đồng = 26,686,741 

đồng. 
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Bị đơn - Công ty TNHH MTV T (Đại diện theo pháp luật: Ông K – Chức vụ: 

Giám đốc) đã được triệu tập hợp lệ nhưng không đến Tòa án để giải quyết và cũng 

không có văn bản trình bày ý kiến. 

Theo bản tự khai, quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Bảo hiểm xã hội thành phố Đ – Đại diện theo ủy 

quyền là ông Trần Anh H trình bày: 

Công ty TNHH MTV T không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho bà Lê Thị 

Như N từ tháng 11.2016 đến tháng 7.2018 với tổng số tiền gốc là 18,965,492 đồng. 

Ngoài ra do Công ty TNHH MTV T chậm đóng bảo hiểm xã hội nên phải chịu tiền 

lãi từ tháng 02.2017 đến tháng 7.2018 là 1,907,364 đồng. Tổng nợ gốc và lãi Công ty 

còn nợ là 20,872,856 đồng. Việc tính lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 thực 

hiện theo Thông báo số 259/TB-BHXH ngày 02.3.2017 Bảo hiểm xã hội thành phố Đ 

là 15,8%/năm (1,317%/tháng); lãi chậm đóng Bảo hiểm xã hội năm 2018 thực hiện 

theo Thông báo số 195/TB-BHXH ngày 30.01.2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố 

Đ là 14,5%/năm (1,2084%/tháng). 

Việc người lao động khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH MTV T đóng tiền bảo 

hiểm xã hội còn nợ là đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Tòa án buộc Công ty 

TNHH MTV T đóng số tiền bảo hiểm xã hội còn nợ cho Bảo hiểm xã hội thành phố 

Đ. Do Công ty TNHH MTV T ngừng hoạt động nên Bảo hiểm xã hội thành phố Đ 

chỉ tính lãi chậm đóng đến tháng 7.2018, không tiếp tục tính lãi đến thời điểm xét xử 

cũng như giai đoạn thi hành án sau này. 

Người làm chứng – bà Lê Thị Kiều C vắng mặt tại phiên tòa và có đơn yêu cầu 

xin xét xử vắng mặt. Tuy nhiên, tại Bản tự khai ngày 01.9.2019 bà Lê Thị Kiều C 

trình bày bà phụ trách công tác hành chính nhân sự của Công ty TNHH MTV T; 

bảng chấm công từng người lao động tháng 7.2018 (từ ngày 01.7.2018-21.7.2018) là 

do bà cung cấp; các tài liệu này đều được trích từ hồ sơ quản lý nhân sự trong thời 

gian làm việc tại Công ty TNHH MTV T. Đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết theo quy 

định.  

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu: 

- Về thủ tục tố tụng: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu thống 

nhất về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời 

điểm hội đồng xét xử nghị án. Các đương sự đã được đảm bảo thực hiện đúng, đầy 

đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự; riêng bị đơn là 

Công ty TNHH MTV T đã không trình bày ý kiến của mình và vắng mặt không có lý 

do trong suốt quá trình tố tụng mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nên phải chịu 

hậu quả pháp lý về sự vắng mặt của mình.  

- Về nội dung vụ án: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đề nghị 

Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty 
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TNHH MTV T thanh toán cho bà Lê Thị Như N một phần lương tháng 6.2018 và 

lương tháng 7.2018 là 5,813,885 đồng; đóng bảo hiểm xã hội cho bà Lê Thị Như N 

thời gian từ tháng 11.2016 đến tháng 7.2018 với số tiền 20,872,856 đồng (trong đó 

gốc là 18,965,492 đồng và lãi là 1,907,364 đồng). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ 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, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

Về thẩm quyền giải quyết: Tranh chấp về lao động giữa nguyên đơn bà Lê Thị 

Như N và Công ty TNHH MTV T thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng theo quy định tại khoản 1 Điều 32, điểm c 

khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải: 

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đã mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 

công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định tại các Điều 208, 209, 210 và 211 của 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Tại phiên tòa, nguyên đơn, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan không xuất trình thêm chứng cứ mới. 

Bị đơn Công ty TNHH MTV T được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần đúng 

quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng trong quá trình giải quyết cũng như tại 

phiên tòa Công ty TNHH MTV T vắng mặt không có lý do. Người làm chứng Lê Thị 

Kiều C vắng mặt nhưng đã gửi lời khai cho Tòa án và có đơn yêu cầu xét xử vắng 

mặt. Vì vậy, căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 2 Điều 229 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử xử vắng mặt Công ty TNHH MTV T và bà Lê Thị 

Kiều C. 

[2] Về nội dung tranh chấp: 

[2.1] Đối với tranh chấp đòi tiền lương: Bà Lê Thị Như N yêu cầu Công ty 

TNHH MTV T thanh toán một phần còn lại lương tháng 6/2018 là 2,105,120 đồng; 

lương tháng 7/2018 là 3,708,765 đồng. Tổng lương yêu cầu là 5,813,885 đồng. 

- Đối với lương và phụ cấp tháng 6.2018: HĐXX xét thấy, theo Bảng tổng hợp 

tiền lương thưởng và các khoản phụ cấp tháng 06/2018 do ông K – Chức vụ: Giám 

đốc ký thì lương bà Lê Thị Như N là 3.705.120 đồng. Công ty TNHH MTV T đã 

chuyển khoản lần 01 vào ngày 10.7.2018 là 1.100.000 đồng và chuyển khoản lần 02 

vào ngày 03.8.2018 là 500.000 đồng. Như vậy, số tiền lương tháng 6.2018 còn lại 

Công ty chưa thanh toán là: 3.705.120 đồng – (1.100.000 đồng + 500.000 đồng) = 

2.105.120 đồng. 

- Đối với lương và phụ cấp tháng 7.2018: HĐXX xét thấy, theo Bảng chấm 

công tháng 7.2018 do bà Lê Thị Kiều C – Chức vụ: Trưởng phòng nhân sự cung cấp 

thì từ ngày 01.7.2018 – 21.7.2018 bà N làm 16/18 ngày. Theo Công văn số 19/2018-

BC ngày 30.7.2018 về việc báo cáo nhanh tình hình ngừng việc tập thể, đình Công tại 

114



Công ty TNHH MTV T của bà Lê Thị Kiều C và Công văn số 1099/BQL-KHTH 

ngày 31.7.2018 về việc báo cáo tình hình ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH MTV 

T của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng thì Công ty TNHH 

MTV T cho người lao động nghỉ phép từ ngày 21.7.2018-01.8.2018. Như vậy, bà N 

được hưởng 24/26 ngày lương và phụ cấp của tháng 7.2018, cụ thể: 

+ Đối với lương tháng 7.2018 Công ty phải thanh toán theo lương chính quy 

định tại Phụ lục Hợp đồng lao động số 350/2018/PL ngày 30.12.2017 là 3,707,000 

đồng đối với 24/26 ngày làm việc: (3.707.000 đồng : 26 ngày) x 24 ngày = 3.421.846 

đồng. 

+ Bà N được hưởng đủ các loại phụ cấp gồm: phụ cấp kinh kỳ: 30,000 đồng, 

phụ cấp chuyên cần 276,923 đồng, phụ cấp nước uống 138,462 đồng, phụ cấp xăng 

xe 230,769 đồng. Tổng cộng 676,154 đồng. 

Như vậy, số tiền lương tháng 7.2018 còn lại Công ty TNHH MTV T chưa 

thanh toán là: (3,707,000 đồng + 676,154 đồng) –389,235 đồng (10,5% tiền lương 

mà người sử dụng lao động phải trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm thất nghiệp cho người lao động) =  3,708,765 đồng. 

HĐXX xét thấy, việc Công ty TNHH MTV T không thanh toán đủ lương là vi 

phạm Điều 3 Hợp đồng lao động số 111/2017/HĐLĐ-L3 ngày 26.7.2017. Do đó, bà 

N khởi kiện, yêu cầu Công ty TNHH MTV T thanh toán một phần lương tháng 

6.2018 và lương tháng 7.2018 là có cơ sở. Tổng tiền lương tháng 6.2018 và tháng 

7.2018 Công ty TNHH MTV T phải có nghĩa vụ thanh toán cho bà N là: 2,105,120 

đồng + 3,708,765 đồng = 5,813,885 đồng. 

[2.2] Đối với tranh chấp đòi tiền bảo hiểm xã hội: Trong thời gian từ tháng 

11/2016 đến tháng 7/2018 Công ty TNHH MTV T không thực hiện đóng BHXH nên 

bà Lê Thị Như N yêu cầu Công ty đóng tiền BHXH còn nợ là 20,872,856 đồng 

(trong đó gốc là 18,965,492 đồng và lãi là 1,907,364 đồng) cho bà.  

HĐXX xét thấy Hợp đồng lao động số 111/2017/HĐLĐ-L3 ngày 26.7.2017 là 

hợp đồng không xác định thời hạn. Theo quy định khoản 1 Điều 186 Bộ luật Lao 

động, Điều 2 và khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động, 

người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; hằng tháng người sử dụng 

lao động có trách nhiệm trích tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc 

vào quỹ bảo hiểm xã hội. Việc Công ty TNHH MTV T không thực hiện đóng bảo 

hiểm xã hội từ tháng 11.2016 đến tháng 7.2018 cho bà N là trái quy định của pháp 

luật nên cần phải buộc Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội với số tiền gốc là 

18,965,492 đồng. Do Công ty TNHH MTV T chậm đóng BHXH nên phải chịu lãi 

chậm đóng theo quy định của Bảo hiểm xã hội thành phố Đ, cụ thể: Năm 2017 thực 

hiện theo Thông báo số 259/TB-BHXH ngày 02.3.2017 Bảo hiểm xã hội thành phố Đ 

là 15,8%/năm (1,317%/tháng); năm 2018 thực hiện theo Thông báo số 195/TB-

BHXH ngày 30.01.2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Đ là 14,5%/năm 

(1,2084%/tháng). Số lãi chậm đóng mà Công ty phải chịu là 1,907,364 đồng. Như 
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vậy, Công ty TNHH MTV T phải thực hiện đóng tiền BHXH còn nợ cho bà N là: 

18,965,492 đồng gốc + 1,907,364 đồng lãi = 20,872,856 đồng. 

Do Công ty TNHH MTV T ngừng hoạt động, Bảo hiểm xã hội thành phố Đ 

không tiếp tục tính lãi chậm đóng BHXH phát sinh từ tháng 8.2018 nên HĐXX 

không xem xét. 

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tại 

phiên tòa là phù hợp với quy định của pháp luật nên HĐXX chấp nhận. 

[3] Án phí lao động sơ thẩm: Công ty TNHH MTV T phải chịu án phí lao động 

sơ thẩm là (5,813,885 đồng + 20,872,856 đồng) x 3% = 26,686,741 đồng x 3 % = 

800,602 đồng.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: - Điều 32, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 227, Điều 229, Điều 

271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

      -  Điều 47, Điều 90, Điều 96, Điều 186, Điều 201 của Bộ luật Lao 

động; 

      - Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 21, Điều 85, Điều 86, khoản 2 

Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

1. Chấp nhận đơn khởi kiện về việc “Tranh chấp đòi tiền lương, tiền bảo hiểm

xã hội” của bà Lê Thị Như N. 

Xử: 

- Buộc Công ty TNHH MTV T có nghĩa vụ thanh toán cho bà Lê Thị Như N 

lương tháng 6.2018 và tháng 7.2018 là 5.813.885 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, 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.  

- Buộc Công ty TNHH MTV T có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho bà Lê 

Thị Như N tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đ trong thời gian từ tháng 11.2016 đến 

tháng 7.2018 với số tiền 20.872.856 đồng (trong đó gốc là 18.965.492 đồng và lãi là 

1.907.364 đồng). 

2. Án phí lao động sơ thẩm: Án phí lao động sơ thẩm là 800.602 đồng Công ty

TNHH MTV T phải chịu. 
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3. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

sơ thẩm. Riêng bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 02 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án 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 06, 07, 07a và 09 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     

- Các đương sự;    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND quận Liên Chiểu; 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu; 

- Lưu hồ sơ vụ án.

 Nguyễn Thị Kim Trinh  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số: 03/2020/LĐ-PT 

Ngày: 20-4-2020 
V/v Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo 

hình thức buộc thôi việc viên chức 

và tranh chấp  về bồi thường tiền 

lương, phụ cấp, các khoản tiền 

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

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 LÂM ĐỒNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Huỳnh Châu Thạch 

Các Thẩm phán:     Bà Lê Thị Vân 

  Ông Dư Thành Trung 

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Tâm – Thư ký Tòa án, Toà án nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa:     

Bà Nguyễn Thị Minh Hương – Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 01/2020/TLPT-LĐ ngày 04 tháng 01 năm 2020 

về tranh chấp: “Xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức và tranh chấp 

về bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp”. 

Do Bản án Lao động sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 19 tháng 9 năm 2016 

của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Lâm Đồng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 49/2020/QĐ-PT ngày 04 

tháng 3 năm 2020, Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 24/2020/QĐ-PT ngày 

23/3/2020, Thông báo về việc mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Lao động 

số 273/TB-PT ngày 16/4/2020 giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Ông Cao Xuân H, sinh năm: 1973; cư trú tại tổ dân phố V, thị 

trấn Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng, có mặt. 

Bị đơn: Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh. 

Địa chỉ: thôn V, xã H, huyện L, tỉnh Lâm Đồng. 
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Người đại diện hợp pháp: Ông Bùi Văn S, là người đại diện theo pháp luật 

(Hiệu trưởng). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm 

Đồng; Địa chỉ: tầng 9 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện hợp pháp: Bà Phạm Thị Hồng H, là người đại diện theo pháp 

luật (Giám đốc), vắng mặt. 

Người kháng cáo: Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh – Bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo nội dung đơn khởi kiện, lời trình bày tại các bản tự khai và trong quá 

trình tham gia tố tụng tại giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm lần 01 của ông Cao Xuân H 

thì: 

Ông H được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng (viết tắt là Sở GD&ĐT 

tỉnh Lâm Đồng) điều động đến nhận công tác tại Trường Trung học phổ thông 

Huỳnh Thúc Kh (viết tắt là Trường Huỳnh Thúc Kh) từ ngày 10/8/2006. Quá trình 

công tác giữa ông và Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh phát sinh mâu thuẫn nên 

ngày 28/02/2013 ông Nguyễn Duy Tr, Hiệu trưởng, ban hành Quyết định số 

03/2013/QĐ-TPPT-HTK xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông. Ngày 14/3/2013 

ông làm đơn khiếu nại đến Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh yêu cầu xem xét lại 

quyết định buộc thôi việc. Ngày 08/4/2013 Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh 

ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 06/2013/QĐ-HTK có nội dung: 

không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại, giữ nguyên toàn bộ Quyết định kỷ luật 

buộc thôi việc theo Quyết định số 03/2013/QĐ-HTK ngày 28/02/2013.  

Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại nói trên,  ông tiếp tục làm 

đơn khiếu nại gửi đến Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng. Ngày 21/10/2013 Sở GD&ĐT 

tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 965/QĐ-SGDĐT về việc giải quyết khiếu 

nại lần 2 và chấp nhận một phần nội dung khiếu nại, yêu cầu Hiệu trưởng Trường 

Huỳnh Thúc Kh tổ chức Hội đồng kỷ luật để xét lại kỷ luật những vi phạm quy chế 

chuyên môn của ông nhưng Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kh không thực 

hiện, nay ông khởi kiện yêu cầu: 

+ Hủy Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/02/2013 của Hiệu 

trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh về việc kỷ luật buộc thôi việc. 

+ Yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh xin lỗi công khai và tiếp tục duy trì bố trí 

công tác giảng dạy theo quy định của pháp luật, bồi thường cho ông các khoản tiền 

lương, phụ cấp thâm niêm, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tháng 3/2013 đến 

tháng 9/2016 với tổng số tiền là 231.016.750đ. 
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- Theo lời trình bày ông Nguyễn Duy Tr, người đại diện hợp pháp của Trường 

Huỳnh Thúc Kh, thì: Do viên chức Cao Xuân H đã nhiều lần vi phạm pháp luật, 

không có thái độ tiếp thu sửa chữa sai phạm nên Trường Huỳnh Thúc Kh không 

đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H. Quyết định số 03/2013/QĐ-

THPT/HTK ngày 28/02/2013 về việc kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Cao Xuân H 

của Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh là hoàn toàn đúng, điều này đã được Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho là đúng khi giải quyết khiếu nại lần 2 đối 

với đơn khiếu nại của ông H, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, 

không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H. 

- Theo lời trình bày của Bà Phạm Thị Hồng H, người đại diện hợp pháp của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, thì: 

Qua yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng 

không có ý kiến gì và đề nghị Tòa án căn cứ vào quy định pháp luật để giải quyết. 

Tại Bản án số 01/2016/LĐ-ST ngày 15/9/2016 của Tòa án nhân dân huyện L, 

tỉnh Lâm Đồng đã xử: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Cao Xuân H về 

việc “Tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức 

và yêu cầu bồi thường thiệt hại” giữa nguyên đơn ông Cao Xuân H và bị đơn 

Trường Huỳnh Thúc Kh. 

Hủy Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/02/2013 của Hiệu 

trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh về việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông 

Cao Xuân H. 

Buộc Trường Huỳnh Thúc Kh nhận ông Cao Xuân H trở lại làm việc theo quy 

định của pháp luật và thanh toán tiền lương, tiền phụ cấp khu vực, tiền thâm niên 

nghề, tiền BHYT, BHXH tính từ tháng 3/2013 đế ngày 15/9/2016 với số tiền 

227.104.570đ và phục hồi quyền lợi BHYT, BHXH, BHTN cho ông Cao Xuân H 

theo quy định của pháp luật. 

Bác một phần yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H về việc yêu cầu Trường 

Huỳnh Thúc Kh xin lỗi công khai. 

Ngoài ra Bản án còn tuyên về quyền kháng cáo và trách nhiệm thi hành án 

của các đương sự. 

Ngày 30/9/2016 ông Nguyễn Duy Tr, người đại diện theo pháp luật của 

Trường Huỳnh Thúc Kh, kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án Lao động phúc thẩm số 01/2017/LĐ-PT ngày 30/3/2017; Tòa án 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xử: 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn Trường Huỳnh Thúc Kh đối với 

nguyên đơn ông Cao Xuân H.  
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Sửa Bản án Lao động sơ thẩm số 01/2016/LĐ-ST ngày 15/9/2016 của Tòa án 

nhân dân huyện L đối với vụ án “Tranh chấp Lao động về đơn phương chấm dứt 

hợp đồng làm việc theo hình thức kỷ luật buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về 

bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN” giữa 

nguyên đơn ông Cao Xuân H và bị đơn Trường Huỳnh Thúc Kh. 

Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp “Tranh chấp lao động về đơn phương 

chấm dứt hợp đồng làm việc theo hình thức kỷ luật buộc thôi việc viên chức và 

tranh chấp về bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng BHXH, BHYT, 

BHTN” giữa nguyên đơn ông Cao Xuân H và bị đơn Trường THPT Huỳnh Thúc 

Kh. 

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Cao Xuân H 

đối với bị đơn Trường Huỳnh Thúc Kh. 

Trường Huỳnh Thúc Kh có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội 

huyện L, tỉnh Lâm Đồng xác nhận thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội của ông Cao 

Xuân H theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử phúc thẩm, ông Cao Xuân H có đơn đề nghị kháng nghị theo 

thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 01/KNGĐT-VKS-LĐ ngày 05/12/2018; Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kháng nghị Bản án Lao 

động phúc thẩm số 01/2017/LĐ-PT ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng. Đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố H xét 

xử giám đốc thẩm theo hướng hủy toàn bộ Bản án phúc thảm nêu trên, giữ nguyên 

Bản án Lao động sơ thẩm. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 02/2019/LĐ-GĐT ngày 03/7/2019; Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố H đã giải quyết: 

Hủy Bản án Lao động phúc thẩm số 01/2017/LĐ-PT ngày 30/3/2017 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Lâm Đồng vụ án “Tranh chấp lao động về đơn phương chấm dứt 

hợp đồng làm việc theo hình thức kỷ luật buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về 

bồi thường tiền lương, phụ cấp và các khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN” 

giữa nguyên đơn ông Cao Xuân H và bị đơn Trường Huỳnh Thúc Kh; Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng. 

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm lại 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, 

Ông Cao Xuân H rút phần yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Trường Huỳnh 

Thúc Kh xin lỗi công khai, các phần khác đề nghị giữ nguyên Bản án sơ thẩm; ông 
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Bùi Văn S, người đại diện hợp pháp của Trường Huỳnh Thúc Kh, đồng ý với việc 

rút một phần khởi kiện của ông H, đồng thời vẫn giữ nguyên kháng cáo của bị đơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu về việc tuân theo 

pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Về nội dung: đề nghị chấp nhận việc rút 

yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H về việc yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh xin 

lỗi công khai. Hủy phần quyết định của Bản án sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết 

vụ án đối với phần yêu cầu vừa nêu, các nội dung kháng cáo khác của bị đơn đề 

nghị không chấp nhận, giữ nguyên Quyết định của Bản án sơ thẩm đối với các nội 

dung mà bị đơn kháng cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Xuất phát từ việc ông Cao Xuân H là viên chức được điều động đến làm 

việc tại Trường Huỳnh Thúc Kh từ ngày 10/8/2006. Ngày 28/02/2013 ông H bị 

Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh ban hành Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-

HTK về việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông H. Do đó ông H khởi kiện 

yêu cầu Hủy Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK nói trên, yêu cầu Trường 

Huỳnh Thúc Kh phải bồi thường tiền lương, tiền phụ cấp thâm niên, tiền bảo hiểm 

y tế, tiền bảo hiểm thất nghiệp và nhận ông trở lại làm việc theo quy định đồng 

thời yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh xin lỗi công khai, bị đơn không đồng ý nên 

các bên phát sinh tranh chấp; cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp 

giữa các bên là “Tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc 

viên chức và yêu cầu bồi thường thiệt hại” là chưa phù hợp, cần xác định lại quan 

hệ tranh chấp giữa các bên là “Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi 

việc viên chức và tranh chấp  về bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền 

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” là phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay, ông H rút phần yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu 

Trường Huỳnh Thúc Kh xin lỗi công khai, ông Bùi Văn S, người đại diện hợp 

pháp của Trường Huỳnh Thúc Kh, đồng ý với việc rút một phần khởi kiện của ông 

H nên cần hủy phần quyết định của Bản án sơ thẩm đối với yêu cầu vừa nêu và 

đỉnh chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu này là phù hợp. 

[3] Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn cho rằng việc khởi kiện của nguyên đơn 

đã hết thời hiệu, qua xem xét thì thấy rằng sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Lâm Đồng ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 965/QĐ-SGDĐT ngày 

21/10/2013. Ngày 23/01/2014 ông H đã có đơn khởi kiện vụ án hành chính và gửi 

đến Tòa án nhân dân huyện L cùng ngày. Trong trường hợp này pháp luật tố tụng 

hành chính và Bộ luật Lao động năm 2012 đều quy định thời hiệu khởi kiện là 01 

năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, 

lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Theo quy định tại Điều 59 Luật viên chức 
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năm 2010 quy định về chuyển tiếp thì trường hợp của ông H là viên chức được 

tuyển dụng trước ngày 01/7/2003 nên có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý như 

viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; như vậy việc 

khởi kiện của ông H vẫn còn thời hiệu. 

Đối với việc bị đơn kháng cáo cho rằng việc khởi kiện của ông H thuộc thẩm 

quyền giải quyết theo Luật Tố tụng Hành chính thì thấy rằng; như đã phân tích nói 

trên, ông H là viên chức bị đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động bằng hình 

thức buộc thôi việc nên thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động và được 

giải quyết bằng vụ án lao động, theo Điều 28 Luật Tố tụng Hành chính thì đối 

tượng khởi kiện trong vụ án hành chính liên quan đến quyết định hành chính buộc 

thôi việc thì chỉ đối với các quyết định buộc thôi việc công chức; do vậy kháng cáo 

của bị đơn về thẩm quyền và quan hệ pháp luật giải quyết là không có cơ sở. 

[3] Xét kháng cáo của bị đơn thì thấy rằng: 

[3.1] Xét về tính hợp pháp của Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 

28/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh thì: 

[3.1.1] Về thẩm quyền xử lý kỷ luật: 

Theo hồ sơ thể hiện thì Trường Huỳnh Thúc Kh là đơn vị sự nghiệp công lập 

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; về cơ cấu tổ chức thì Trường Huỳnh 

Thúc Kh là đơn vị sự nghiệp công lập có đơn vị cấu thành, có con dấu riêng, có trụ 

sở riêng, có người đại diện theo pháp luật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

bổ nhiệm nên việc xử lý kỷ luật viên chức do đơn vị cấu thành thực hiện và đề nghị 

bằng văn bản lên người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức theo 

quy định của Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ. Theo 

quy định tại Điều 14 Luật Viên chức năm 2010 việc xử lý kỷ luật đối với viên chức 

không giữ chức vụ quản lý thuộc thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập trực tiếp quản lý viên chức đó; ông H là giáo viên bộ môn Văn trung học 

phổ thông, được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng điều động từ Trường 

trung học phổ thông Th, huyện L đến nhận công tác tại Trường Huỳnh Thúc Kh từ 

ngày 10/8/2006, là viên chức không giữ chức vụ quản lý, chịu sự quản lý của 

người đứng đầu Trường Huỳnh Thúc Kh nên việc Hiệu trưởng Trường Huỳnh 

Thúc Kh ban hành Quyết định xử lý kỷ luật ông H là đúng thẩm quyền. 

 [3.1.2] Về tính hợp pháp của việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông H: 

Quá trình công tác tại Trường Huỳnh Thúc Kh; ông H có những vi phạm, đã 

bị Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh xử lý kỷ luật cảnh cáo và hạ bậc lương. 

Tuy nhiên sau đó việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc viên chức của Hiệu trưởng 

Trường Huỳnh Thúc Kh đối với ông Cao Xuân H là vi phạm nghiêm trọng Luật 

Viên chức và Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về 

xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường. Bỡi lẽ, xét về việc viện dẫn căn 
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cứ pháp lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Cao Xuân H là chưa có đủ cơ sở. Tại 

Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/2/2013 của Hiệu trưởng Trường 

Huỳnh Thúc Kh đã viện dẫn những căn cứ pháp lý để xử lý kỷ luật đối với ông 

Cao Xuân H là chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, cụ thể tại Điều 1 của 

Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/2/2013 viện dẫn “Đang trong thời 

hiệu xử lý kỷ luật (24 tháng) viên chức tiếp tục có các vi phạm: Tái phạm việc xúc 

phạm danh dự tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng; Có nhiều hành vi vô tổ chức, vô 

kỷ luật, tự ý bỏ tiết dạy; Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp 

vụ, đạo đức nghề nghiệp; Không có thái độ tiếp thu, không sửa chữa khuyết điểm”.  

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 06/4/2012 

của Chính phủ quy định buộc thôi việc: “Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng 

đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 

1. Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi

tham nhũng; 

2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề

nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả 

đặc biệt nghiêm trọng; 

3. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp

công lập; 

4. Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

5. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ

20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính 

trong tháng dương lịch; năm dương lịch; 

6. Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng,

chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định 

của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, 

chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức”. 

Như vậy, việc Trường Huỳnh Thúc Kh xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với 

ông H khi cho rằng ông H không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp 

vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề 

nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, Trường Huỳnh Thúc Kh 

không đưa ra được căn cứ chứng minh được việc hành vi vi phạm của ông H gây 

hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 123 Bộ 

luật Lao động thì “người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao 

động”.  

Ngoài ra, theo Quyết định giải quyết khiếu nại số 965/QĐ-SGDĐT ngày 

21/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, tại Điều 1 của Quyết định 

nêu rõ “Yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh tổ chức Hội đồng kỷ luật để xét lại kỷ luật 
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những vi phạm quy chế chuyên môn của ông Cao Xuân H. Quy trình, thủ tục, hình 

thức kỷ luật thực hiện phải đúng quy định của Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, đồng 

bộ giữa hồ sơ vi phạm thực tế và cơ sở pháp lý viện dẫn. Sau khi tổ chức xét lại kỷ 

luật viên chức Cao Xuân H, ban hành quyết định xử lý kỷ luật thay thế Quyết định 

số 03/2013/QĐ-THPT-HTK”. Quyết định này không bị khiếu nại hay khởi kiện ra 

Tòa án hoặc bị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ nên đã có hiệu lực pháp luật; tuy 

nhiên Trường Huỳnh Thúc Kh vẫn chưa tổ chức Hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật đối 

với ông H theo nội dung chỉ đạo nêu trên mà vẫn giữ nguyên Quyết định 

03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/02/2013 buộc thôi việc đối với ông H. Mặt khác 

tại Biên bản họp Hội đồng kỷ luật ngày 22/02/2013 xét hình thức kỷ luật đối với ông 

H chỉ ghi chung chung ông H đã vi phạm Điều 9, 10, 11, 13 Nghị định số 

27/2012/NĐ-CP của Chính phủ mà không xác định cụ thể ông H có những vi phạm 

gì, thể hiện tại các điều luật nào để áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 

số 27/2012/NĐ-CP nói trên để áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn đối với ông H là 

trái với quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích 

hợp pháp của ông H. Do đó cần hủy toàn bộ quyết định nêu trên là phù hợp, đúng 

quy định của pháp luật. 

[3.2] Đối với việc giải quyết hậu quả của việc ban hành Quyết định kỷ luật 

buộc thôi việc trái với quy định của pháp luật: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012 thì “Nghĩa vụ 

của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 

pháp luật:  

1. 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…”. 

Do hủy quyết định về việc kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Cao Xuân H nên 

buộc Trường Huỳnh Thúc Kh nhận ông Cao Xuân H trở lại làm việc theo quy định 

của pháp luật và phục hồi quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp cho Ông H theo quy định.  

[4] Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, buộc bị đơn phải bồi 

thường cho ông Cao Xuân H số tiền 227.104.570đ gồm các khoản tiền lương, tiền bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là phù hợp. 

Đối với các khoản tiền bồi thường kể từ ngày 16/9/2016 Trường Huỳnh Thúc 

Kh có trách nhiệm tính toán và chi trả, thực hiện việc đóng các khoản tiền bảo 

hiểm cho ông H theo quy định của pháp luật, nếu các bên phát sinh tranh chấp thì 

được quyền khởi kiện bằng một vụ án khác. 
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[5] Với những nhận định trên; không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị 

đơn, sửa Bản án sơ thẩm về xác định quan hệ pháp luật tranh chấp giữa các bên, 

giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm về phần giải quyết Hủy Quyết định số 

03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/02/2013 của Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc 

Kh về việc kỷ luật buộc thôi việc, buộc Trường Huỳnh Thúc Kh nhận ông Cao 

Xuân H trở lại làm việc theo quy định của pháp luật và thanh toán tiền lương, tiền 

phụ cấp khu vực, tiền thâm niên nghề, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tính từ 

tháng 3/2013 đến ngày 15/9/2016. 

[6] Về án phí: 

Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh phải chịu án phí Lao động sơ 

thẩm trên số tiền phải thanh toán cho ông H. 

Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị đơn phải chịu án phí Lao động 

phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động; 

- Căn cứ các Khoản 2 Điều 11 Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 

27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 29, Điều 48 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. 

+  Chấp nhận việc rút yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H về việc yêu cầu 

Trường Huỳnh Thúc Kh xin lỗi công khai. Hủy phần quyết định của Bản án sơ 

thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ án đối với phần yêu cầu vừa nêu. 

+ Không chấp nhận kháng cáo của Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc 

Kh, sửa Bản án sơ thẩm.  

Tuyên xử: 

1. Xác định quan hệ tranh chấp giữa các bên là: “Tranh chấp về xử lý kỷ luật

theo hình thức buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về bồi thường tiền lương, phụ 

cấp, các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H về việc “Tranh chấp về

xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về bồi thường 

tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp” đối với Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh. 
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3. Hủy Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/02/2013 của Hiệu

trưởng Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh về việc xử lý kỷ luật buộc 

thôi việc đối với ông Cao Xuân H. 

4. Buộc Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh phải nhận ông Cao

Xuân H trở lại làm việc theo quy định của pháp luật và thanh toán tiền lương, tiền 

phụ cấp khu vực, tiền thâm niên nghề, tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm xã hội tính 

từ tháng 3/2013 đến ngày 15/9/2016 với số tiền 227.104.570đ (Hai trăm hai mươi 

bảy triệu một trăm lẻ bốn nghìn năm trăm bảy mươi đồng). 

Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh có trách nhiệm tiếp tục thanh 

toán tiền lương, tiền phụ cấp khu vực, tiền thâm niên nghề, tiền bảo hiểm y tế, tiền 

bảo hiểm xã hội cho ông H kể từ ngày 16/9/2016 trở về sau theo quy định của pháp 

luật. 

Quá trình thực hiện, nếu các bên phát sinh tranh chấp về việc tính tiền lương, 

tiền phụ cấp khu vực, tiền thâm niên nghề, tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm xã hội 

kể từ ngày 16/9/2016 trở về sau thì có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết 

bằng một vụ án khác theo quy định của pháp luật. 

5. Về án phí:

- Án phí sơ thẩm: Buộc Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh phải 

chịu 6.813.200đ án phí Lao động sơ thẩm. 

- Án phí phúc thẩm: Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh phải chịu 

300.000đ án phí Lao động phúc thẩm. 

6. Về trách nhiệm thi hành án:

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, 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 Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

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 qui định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 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./. 
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Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;  

- Phòng KTNV & THA; 

- TAND huyện L, tỉnh Lâm Đồng; 

- Chi cục THADS huyện L, tỉnh Lâm Đồng; 

- Đương sự (03);  

- Lưu: bộ phận lưu trữ, hồ sơ vụ án.     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Huỳnh Châu Thạch 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     HUYỆN M’ĐRẮK 

 TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 07/2020/HS-ST 

 Ngày: 28 - 4 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M’ĐRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Vũ Đình Nam 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Trọng Búp, ông Nguyễn Văn Giang   

- Thư ký phiên toà: Ông Trần Hoà Bình – Thư ký Toà án nhân dân huyện M’Đrắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M’Đrắk tham gia phiên toà: Ông 

Cao Văn Tiến – Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện M’Đrắk xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 10/2020/TLST-HS, ngày 01 tháng 4 

năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2020/QĐXXST-HS ngày 15 

tháng 4 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Văn M sinh năm 1946, tại tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm H, xã

M1, huyện Đ, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Hưu trí; dân tộc: kinh; tôn giáo: Không; 

giới tính: Nam; trình độ học vấn: 10/10; con ông Nguyễn Văn M2 (Đã chết) và con 

bà Nguyễn Thị N (đã chết); có vợ là Võ Thị H, sinh năm 1950; có 03 con (con lớn 

nhất sinh năm 1974, con nhỏ nhất sinh năm 1987); tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị 

áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh. Có mặt. 

2. Võ Thị H sinh năm 1950, tại tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm H, xã M1,

huyện Đ, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Nội trợ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới 

tính: Nữ; trình độ học vấn: 06/10; con ông Võ Văn C (Đã chết) và con bà Nguyễn Thị 

V (Đã chết); có chồng là Nguyễn Văn M, sinh năm 1946; có 03 con (con lớn nhất 

sinh năm 1974, con nhỏ nhất sinh năm 1987); tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh. Có mặt. 

* Những người tham gia tố tụng khác:

- Bị hại: Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Trường G – Chức vụ: Giám đốc (Vắng 

mặt, có văn bản đề nghị xét xử vắng mặt) 

Địa chỉ: đường T, thành phố V, tỉnh Nghệ An. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Văn S – chức vụ: Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trương Văn B – chức vụ: Phó trưởng 

phòng thanh tra – kiểm tra ( Có mặt). 

Địa chỉ: đường Đ, phường T, Tp B, tỉnh Đắk Lắk. 
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2. Bảo hiểm xã hội huyện Đ1, tỉnh Nghệ An

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tất C1 - Chức vụ: Giám đốc 

(Vắng mặt, có văn bản đề nghị xét xử vắng mặt) 

Địa chỉ: Xóm 7, thị trấn Đ1, huyện Đ1, tỉnh Nghệ An 

3. Ông Hoàng Đ2, sinh năm 1950 ( Có mặt)

Địa chỉ: Thôn 14, xã E, huyện M3, tỉnh Đắk Lắk. 

4. Ông Nguyễn Công H1, sinh năm 1959 ( Có mặt)

Địa chỉ: Thôn 17, xã E, huyện M3, tỉnh Đắk Lắk. 

5. Ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1954 ( Vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, P. T2, Tp B, tỉnh Đắk Lắk. 

6. Bà Phạm Thị N2, sinh năm 1972 (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn 9, xã H2, Tp B, tỉnh Đắk Lắk. 

7. Bà Phạm Thị T2, sinh năm 1968 (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: đường N, P. T3, Tp B, tỉnh Đắk Lắk. 

Người làm chứng:  

1. Ông Nguyễn Thành M4, sinh năm 1956 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn 11, xã E, huyện M3, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Bà Võ Thị C, sinh năm 1958 ( Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn 18, xã E, huyện M3, tỉnh Đắk Lắk. 

3. Ông Nguyễn Kim L, sinh năm 1968 (Có mặt)

Địa chỉ: Thôn 18, xã E, huyện M3, tỉnh Đắk Lắk. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Từ năm 1989 đến năm 2007, Nguyễn Văn M là Giám đốc Nông trường cà phê 

A (nay là Công ty TNHH MTV Cà phê A) đóng tại xã E, huyện M3, tỉnh Đắk Lắk đã 

trực tiếp đứng tên nhận khoán một số diện tích đất của Nông trường để gia đình canh 

tác. Vào khoảng cuối năm 2004, vì muốn vợ mình là Võ Thị H được hưởng chế độ 

hưu trí, mặc dù Võ Thị H không phải là công nhân của Nông trường và cũng không 

tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành, Nguyễn Văn M đã nói cấp 

dưới của mình làm hồ sơ và kê khai khống quá trình công tác và đóng bảo hiểm xã 

hội của Võ Thị H. Để thực hiện việc này Nguyễn Văn M có trao đổi trực tiếp với ông 

Hoàng Đ2 là Trưởng phòng Tổ chức hành chính và ông Bùi Hữu B (đã chết) là nhân 

viên phòng Tổ chức hành chính, kiêm lái xe của Nông trường cà phê A lúc bấy giờ. 

Vì biết rằng việc làm này là vi phạm pháp luật và không thực hiện được nên ông Đ2 

đã nói với Nguyễn Văn M là “Việc này tày đình lắm, bác đừng có làm”, tuy nhiên 

Nguyễn Văn M không nghe theo mà nói ông Bùi Hữu B làm hồ sơ cho Võ Thị H là 

công nhân của Nông trường từ năm 1982 đến thời điểm làm hồ sơ (năm 2004). Trong 

quá trình làm hồ sơ để Võ Thị H hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì ông B đã trực 

tiếp liên hệ với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, việc ông B liên hệ với ai và liên hệ 

như thế nào thì ông M không biết. Ngoài ra, bị cáo M khai có đưa 12.500.000 đồng 
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cho ông B để đóng bảo hiểm thì ông B mới làm được hồ sơ hưởng chế độ hưu trí cho 

bị cáo H. 

Trong quá trình làm hồ sơ, Nguyễn Văn M đã nói với Võ Thị H “Tôi làm cho 

bà cái sổ hưu”, biết rõ mình không phải là công nhân của Nông trường cà phê A 

nhưng Võ Thị H không phản đối. Khi Võ Thị H được ông Bùi Hữu B gọi đến Nông 

trường để ký tên vào các văn bản, hồ sơ thủ tục làm sổ hưu trí thì Võ Thị H đã đến 

ký. 

Sau khi hoàn thiện thủ tục, ông B đưa hồ sơ của Võ Thị H cùng những người 

khác (cùng đợt làm sổ hưu trí) cho ông Nguyễn Công H1 Phó giám đốc Nông trường 

cà phê A ký duyệt. Thấy trong hồ sơ đã đủ nên ông H1 đã ký duyệt tại bản xác nhận 

quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội và Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội đối với Võ Thị H và đưa hồ sơ của Võ Thị H cùng các hồ sơ khác cho 

Nguyễn Văn M ký duyệt, sau đó chuyển đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk để làm 

thủ tục hưởng lương hưu. Khi có quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì hồ 

sơ của Võ Thị H được chuyển về Bảo hiểm xã hội huyện Đ1, tỉnh Nghệ An để hưởng 

chế độ hưu trí nhằm tránh bị phát hiện. Từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 10 năm 2018, 

Võ Thị H đã nhận được tổng số tiền 399.886.100 đồng tiền hưởng chế độ hưu trí. 

Về vật chứng bị tạm giữ: Số tiền 399.886.100 đồng; Giấy giới thiệu di 

chuyển số 566/BHXH-CĐCS ngày 18/5/2005 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk; 

Đơn di chuyển hồ sơ của bà Võ Thị H; Quyết định số 566/QĐ-BHXH-CĐCS ngày 

18/5/2005 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk về việc hưởng chế độ hưu trí hàng 

tháng; Bản xác nhận quá trình tham gia BHXH mang tên Võ Thị H ghi ngày 

20/01/2005; Quyết định nghỉ việc đẻ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cấp cho Võ Thị 

H, ký ngày 11/11/2004; Quyết định về việc chuyển lương cũ sang lương mới, ký 

ngày 07/3/2005; Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội của Võ Thị H và phần xét duyệt của 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk; Giấy đề nghị thanh toán, ghi ngày 23/6/2007 với họ 

tên người đề nghị thanh toán: Bùi Hữu B; Trích biên bản về việc xếp chuyển nâng 

lương lập ngày 11/3/2005.   

Các giấy tờ, tài liệu trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện M’Đrắk đã 

ra quyết định xử lý đồ vật, tài liệu trả lại cho các cơ quan tạm giữ trước đó. 

Tại Cáo trạng số 11/CT-VKS ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện M’Đrắk truy tố các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H về tội “Gian lận 

Bảo hiểm xã hội” theo khoản 2 Điều 214 Bộ luật hình sự.  

Kết quả xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như nội dung bản cáo trạng, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H phạm tội “Gian lận 

Bảo hiểm xã hội” 

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 214, điểm b, o, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo. 
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- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 214, điểm b, o, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Võ Thị H từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. 

* Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận việc bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H

đã trả lại cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An số tiền 399.887.000 đồng. 

Các bị cáo không tranh luận gì thêm mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

cho các bị cáo được hưởng một mức án nhẹ nhất vì các bị cáo đã ăn năn hối hối hận 

về hành vi phạm tội của mình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tính hợp pháp của hành vi, quyết định: Quyết định tố tụng của Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, Điều tra viên. Viện kiểm sát 

nhân dân huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp, đúng quy 

định pháp luật. 

[2] Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo 

tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng và những 

chứng cứ khác thu thập có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Hội đồng 

xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Vì mục đích vụ lợi nên vào khoảng cuối năm 2004 bị 

cáo Nguyễn Văn M đã nhờ ông Bùi Hữu B (đã chết) làm thủ tục hồ sơ và kê khai 

khống quá trình công tác tham gia đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 1982 đến năm 2004 

của bị cáo H tại Nông trường cà phê A để cơ quan Bảo hiểm xã hội làm thủ tục cho bị 

cáo H được nhận chế độ hưu trí hàng tháng, mặc dù trên thực tế bà H không phải là 

công nhân của Nông trường cà phê A và cũng không tham gia đóng Bảo hiểm xã hội. 

Bị cáo H biết mình không thuộc diện được hưởng và các tài liệu kê khai quá trình 

công tác của mình là làm khống nhưng bị cáo H vẫn ký các tài liệu hoàn tất hồ sơ để 

hưởng chế độ hưu trí, từ tháng 6/2005 đến tháng 10/2018 bị cáo H đã chiếm đoạt 

tổng số tiền 399.886.100 đồng từ Bảo hiểm xã hội. Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu 

tố cấu thành tội “Gian lận bảo hiểm xã hội”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại 

khoản 2 Điều 214 Bộ luật hình sự. 

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện M’Đrắk đã truy tố các bị cáo Nguyễn 

Văn M, Võ Thị H về tội “Gian lận bảo hiểm xã hội” theo khoản 2 Điều 214 Bộ luật 

hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

Tại khoản 2 Điều 214 BLHS quy định: 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây...

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ

100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 
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a)... 

c) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 100.000.000 đồng

đến dưới 500.000.000 đồng; 

Xét tính chất mức độ hành vi của các bị cáo gây ra là nghiêm trọng, hành vi 

của các bị cáo đã gây thiệt hại về tài sản cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng 

đến an sinh xã hội, chế độ bảo hiểm của nhà nước. Do vậy, hành vi của các bị cáo cần 

được nghiêm trị bằng pháp luật. Trong vụ án, các bị cáo phạm tội với vai trò đồng 

phạm giản đơn, hành vi của các bị cáo có mức độ phạm tội khác nhau nên cần phân 

hóa để áp dụng mức hình phạt cho phù hợp.  

Đối với bị cáo M vì muốn vợ mình (Võ Thị H) được hưởng chế độ hưu trí nên 

đã nhờ ông Bùi Hữu B lập hồ sơ khống quá trình công tác của bị cáo H để bị cáo H 

được hưởng tiền hưu trí, bị cáo là người thực hành tích cực. Bị cáo H biết hành vi 

chồng mình Nguyễn Văn M là trái pháp luật nhưng bị cáo không can ngăn. Vì vậy, 

hình phạt đối với bị cáo M phải nghiêm khắc hơn so với bị cáo H. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội; bồi thường khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt; 

các bị cáo đều là người trên 70 tuổi, bị cáo M và bố mẹ bị cáo đều là người có công 

với cách mạng; bị cáo H có anh, em ruột là người có công với cách mạng. Đây là 

những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, o, s (áp dụng 

thêm điểm x cho bị cáo M) khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách hình sự. Hội đồng xét xử, xét thấy các bị cáo đều có nhân 

thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, các bị cáo đều là người cao tuổi, việc không bắt các bị 

cáo chấp hành hình phạt tù, không gây nguy hiểm cho xã hội, nên không cần cách ly 

các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà chỉ cần giao các bị cáo cho gia đình và chính 

quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và răn đe phòng ngừa 

chung trong xã hội. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 

584 và Điều 585 Bộ luật dân sự. 

Chấp nhận việc bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H đã trả lại cho Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Nghệ An số tiền 399.887.000 đồng. 

[5] Về án phí: Do các bị cáo là người cao tuổi và có đơn xin miễn án phí. Do 

đó, căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 

14 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ quốc 

hội. Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H. 

Đối với số tiền 12.500.000 đồng bị cáo M khai đưa cho ông B để đóng bảo 

hiểm thì ông B mới làm được hồ sơ hưởng chế độ hưu trí cho bị cáo H. Tuy nhiên, bị 

cáo M không có giấy tờ gì chứng minh việc đưa tiền cho ông B. Ngoài ra, quá trình 

điều tra Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ bị cáo H không đóng số tiền trên vào 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, nên lời khai trên của ông M không có cơ sở xem xét.  

Đối với hành vi trực tiếp làm hồ sơ khống để bà Võ Thị H được hưởng chế độ 

hưu trí của ông Bùi Hữu B có dấu hiệu của tội phạm, tuy nhiên ông Bùi Hữu B đã 

chết nên không đề cập xử lý. 
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Đối với ông Nguyễn Công H1 có ký một số giấy tờ liên quan với tư cách là 

Phó giám đốc Nông trường cà phê A trong hồ sơ hưởng chế độ của bà Võ Thị H có 

dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng đến nay đã 

hết thời hiệu xử lý hình sự. 

Đối với ông Hoàng Đ2 có nghe về việc làm hồ sơ hưởng chế độ của bà Võ Thị 

H, nhưng không tham gia nên không có căn cứ xử lý hình sự với vai trò đồng phạm. 

Tuy nhiên, với vai trò là Trưởng phòng tổ chức hành chính thì ông Đ2 phải có trách 

nhiệm kiểm tra các giấy tờ trước khi trình Ban giám đốc Nông trường ký duyệt 

nhưng ông Đ2 thực hiện không hết chức trách. Vì vậy có dấu hiệu của tội “Thiếu 

trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng đến nay đã hết thời hiệu xử lý hình 

sự. 

Đối với ông Nguyễn Văn T1, bà Phạm Thị N2, bà Phạm Thị T2 là nhân viên 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã căn cứ trên hồ sơ do Nông trường cà phê A lập và 

trình Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk ký Quyết định hưởng hưu trí cho bà Võ 

Thị H không biết đây là hồ sơ không hợp lệ nên không có căn cứ xử lý hình sự với 

vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, những người này chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm 

vụ khi trình hồ sơ phải kiểm tra sổ sách chuyên quản xem có danh sách đóng bảo 

hiểm xã hội hay không. Hành vi trên có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu 

quả nghiêm trọng”, nhưng đến nay đã hết thời hiệu xử lý hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Về tội danh và hình phạt: 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H phạm tội “Gian lận bảo hiểm 

xã hội”. 

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 214; điểm b, o, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M 03 (Ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 05 (Năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 28/4/2020. 

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 214; điểm b, o, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Võ Thị H 02 (Hai) năm 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách là 05 (Năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 

28/4/2020. 

Giao các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H cho Uỷ ban nhân dân xã M3, huyện 

Đ1, tỉnh Nghệ An giám sát giáo dục và gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp 

với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục các bị cáo trong thời gian 

thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của 

Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người đó phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi 

phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của Bản án trước và 
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tổng hợp hình phạt của Bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự. 

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật tố tụng hình sự: Hủy bỏ tất cả các 

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị cáo Nguyễn 

Văn M, Võ Thị H kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 28/4/2020. 

[2] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 

584 và Điều 585 Bộ luật dân sự. 

Chấp nhận việc các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H trả lại cho Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Nghệ An số tiền 399.887.000 đồng (Hiện số tiền trên đang được lưu giữ tại 

Kho bạc nhà nước huyện M theo Ủy nhiệm chi số 01ĐT ngày 15/01/2020 giữa Công 

an huyện M’Đrắk và Chi cục thi hành án dân sự huyện M). 

[3] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ 

khoản 1 Điều 12, Điều 14 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Uỷ ban thường vụ quốc hội. Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo 

Nguyễn Văn M, Võ Thị H. 

[4] Thông báo quyền kháng cáo: 

Các bị cáo, đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án hình sự 

sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ 

ngày bản án được niêm yết. 

  Nơi nhận: 
- Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND huyện M’Đrắk; 

- Công an huyện M’Đrắk; 
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 
- Chi cục THADS huyện M; 

- Các bị cáo; 

- Các đương sự; 

- UBND xã M3, huyện Đ1, 

tỉnh Nghệ An; 
- Lưu Hồ sơ, văn phòng. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 (Đã ký) 

Vũ Đình Nam 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 04/2020/LĐ-PT 

Ngày: 04 - 5 - 2020 
“V/v: Tranh chấp về bảo hiểm xã hội” 

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 toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Bằng. 

Các Thẩm phán:   Ông Hoàng Kim Khánh. 

Bà Đinh Thị Tuyết. 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Oanh Hương - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Ông Đào Anh Thái - Kiểm 

sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 04 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 02/2020/TLPT-LĐ ngày 10/02/2020 “Tranh 

chấp về bảo hiểm xã hội”. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 05/2019/LĐ-ST ngày 

21/11/2019 của Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị kháng 

cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 05/2020/QĐ-PT ngày 

25/02/2020, Quyết định hoãn phiên tòa số 02/2020/QĐ-PT ngày 12/3/2020 và 

thông báo chuyển lịch phiên tòa số 258/2020/TB-TA ngày 16/4/2020 giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Võ Quang T, sinh năm 1955 (có mặt); Địa chỉ: Thôn 4,
xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Ngô Đình K, 

Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk (có 

mặt); Địa chỉ: 39 L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Bị đơn: Bảo hiểm xã hội thành phố B (nay là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk

Lắk); Địa chỉ: Số 16 Đ, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trương Văn B – Phó trưởng phòng 
Thanh tra – Kiểm tra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk (có mặt); Địa chỉ: 1/3 N, TP. 
B, tỉnh Đắk Lắk.  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chi cục thuế thành phố B; Địa

chỉ: Số 90 N, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Mai Văn H – Đội trưởng đội Hành chính, 
Chi cục thuế thành phố B (có mặt); Địa chỉ: Số 90 N, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.  

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Võ Quang T.

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Tại đơn khởi kiện đề ngày 19/5/2016, đơn thay đổi nội dung khởi kiện đề 

ngày 24/7/2019 nguyên đơn ông Võ Quang T và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp ông Ngô Đình K trình bày: 

Từ tháng 9/1989 đến tháng 6/2002 công Võ Quang T công tác tại Chi cục 

thuế thị xã B (nay là Chi cục thuế thành phố B) thuộc diện hợp đồng dài hạn chờ 

biên chế nhưng không được Chi cục thuế thành phố B làm thủ tục đóng tiền bảo 

hiểm xã hội, để được tính chế độ khi nghỉ hưu. Đến tháng 10/2002 ông T làm việc 

tại Ủy ban nhân dân xã E, thành phố B cho đến tháng 02/2016 thì nghỉ công tác, 

nhưng do chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội nên không được chế độ hưu trí 

(không được đóng tiền bảo hiểm xã hội trong thời gian từ tháng 9/1989 đến tháng 

6/2002 (12 năm 10 tháng) công tác tại Chi cục thuế thị xã B nên không đủ thời gian 

để được tính chế độ khi ông nghỉ hưu). Sau đó ông T đã tự đóng thêm 58 tháng nữa 

để hưởng mức chế độ hưu trí ở mức tối thiểu (được hưởng 55% của 60 tháng cuối 

cùng tham gia bảo hiểm xã hội, tính cả thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự 

nguyện) và đã được hưởng chế độ hưu trí từ tháng 01/2018 đến nay. 

Như vậy quyền lợi bảo hiểm của ông T không được tính từ tháng 9/1989 đến 

tháng 6/2002 công tác tại Chi cục thuế thị xã B, ảnh hưởng đến quyền lợi tiền lương 

khi ông T được hưởng. Căn cứ vào Điều 2, Điều 34 Thông tư số 59/2015/TT-

BLĐTTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ lao động - Thương binh và xã hội; Căn cứ 

nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ. Nay ông T khởi kiện 

yêu cầu Bảo hiểm xã hội thành phố B (nay là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk) phải 

tính nối, tính truy thu nộp số tiền bảo hiểm xã hội của ông như sau: 

Từ tháng 9/1989 đến 12/1997 là 08 năm 04 tháng x 80.000đ/tháng = 8.000.000đ. 

Từ tháng 01/1998 đến 8/2000 là 02 năm 08 tháng x 110.000đ/tháng = 3.520.000đ. 

Từ tháng 09/2000 đến 06/2002 là 01 năm 10 tháng x 210.000đ/tháng = 4.620.000đ. 

Tổng số tiền truy thu bảo hiểm xã hội phải nộp là 16.140.000đ x 20% = 

3.228.000đ. Trong đó: Người sử dụng lao động (Chi cục thuế TP. B) phải nộp là 

16.140.000đ x 15% = 2.421.000đ. Người lao động (ông Võ Quang T) phải nộp là  
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16.140.000đ x 5% = 807.000đ. Yêu cầu tính lại chế độ hưu trí cho ông T kể từ ngày 

01/3/2016 đến tháng 02/2018 theo quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội.  

- Tại các lời khai và trong quá trình giải quyết vụ án người đại diện theo ủy 

quyền của Bảo hiểm xã hội thành phố B (nay là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk) 

ông Trương Văn B trình bày:   

Về thời gian ông T công tác từ tháng 9/1989 đến tháng 6/2002 tại Chi cục 

thuế thị xã B (nay là Chi cục thuế thành phố B) là đúng. Tuy nhiên ông Võ Quang 

T chỉ làm nhân viên ủy nhiệm thu thuế tại địa bàn xã E, TP. B, sau đó đến tháng 

6/2002 ông T chuyển công tác không làm nhân viên ủy nhiệm thu thuế cho Chi cục 

thuế. Về hồ sơ và các giấy tờ được ký kết giữa người sử dụng lao động và người 

lao động do Chi cục Thuế và ông Võ Quang T ký từ khi vào làm việc đến thời gian 

chuyển công tác không làm nhân viên ủy nhiệm thu thuế cho Chi cục thuế không 

có hồ sơ. Nay ông T khởi kiện yêu cầu Bảo hiểm xã hội thành phố B (nay là Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk) phải tính nối, tính truy thu nộp số tiền bảo hiểm xã hội từ 

tháng 9/1989 đến tháng 06/2002 tổng số tiền truy thu bảo hiểm xã hội phải nộp là 

3.228.000đ. Trong đó: Người sử dụng lao động (Chi cục thuế thành phố B) phải nộp 

là 2.421.000đ. Người lao động phải nộp là 807.000đ. Đồng thời tính lại chế độ hưu trí 

cho ông T kể từ ngày 01/3/2016 đến tháng 02/2018 theo quy định pháp luật về bảo 

hiểm xã hội. Thì Bảo hiểm xã hội thành phố B (Nay là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk 

Lắk) căn cứ Điều 3, chương I Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ 

về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội; Căn cứ Điều 1 Nghị định 01/2003/NĐ-

CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều 

lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính 

Phủ; Căn cứ vào hồ sơ của ông T đã nghỉ việc tại Chi cục thuế TP. B vào tháng 

6/2002, thì ông T không thuộc đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội và không 

thuộc đối tượng được áp dụng theo Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 

của Chính phủ. Do đó Bảo hiểm xã hội thành phố B (nay là Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Đắk Lắk) không tính cộng nối, tính nối, tính truy thu nộp số tiền bảo hiểm xã hội 

từ tháng 9/1989 đến tháng 06/2002 đối với ông Võ Quang T. Đồng thời ông Võ 

Quang T không có đủ hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 

8, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ lao động-Thương 

binh và xã hội để xem xét. Từ đó yêu cầu tính lại chế độ hưu trí cho ông Võ Quang 

T kể từ ngày 01/3/2016 đến tháng 02/2018  theo quy định pháp luật về bảo hiểm xã 

hội là không có căn cứ. Nên Bảo hiểm xã hội thành phố B (nay là Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Đắk Lắk) không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông T . 

- Tại các lời khai và trong quá trình giải quyết vụ án người đại diện theo ủy 

quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của Chi cục thuế thành phố 

B - ông Mai Văn H trình bày:  

 Ông Võ Quang T được Chi cục thuế thị xã B (nay là Chi cục thuế thành phố 

B) hợp đồng làm nhân viên ủy nhiệm thu thuế tại địa bàn xã E, thành phố B từ

tháng 9/1989 đến tháng 6/2002. Đến tháng 6/2002 ông T chuyển công tác không 
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làm nhân viên ủy nhiệm thu thuế cho Chi cục thuế. Tuy nhiên về hồ sơ và các giấy 

tờ được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động do lãnh đạo Chi cục 

Thuế và ông Võ Quang T ký từ khi vào làm việc đến thời gian chuyển công tác 

không làm nhân viên ủy nhiệm thu thuế cho Chi cục thuế nữa thì do nhiều nguyên 

nhân như thời gian đã lâu hơn 30 năm, Chi cục Thuế đã nhiều lần chuyển trụ sở 

nên hồ sơ bị thất lạc, hồ sơ bị mục nát nên gây thất lạc hồ sơ của ông T , không còn 

hồ sơ. Căn cứ theo Điều 3, chương I Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của 

Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội; Điều 1 Nghị định 

01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số 

điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 

26/01/1995 của Chính Phủ, thì ông Võ Quang T là nhân viên ủy nhiệm thu thuế 

của Chi cục Thuế không thuộc đối tượng nộp bảo hiểm xã hội, nên trong thời gian 

công tác của ông T từ tháng 9/1989 đến tháng 6/2002 tại Chi cục thuế thị xã B thì 

Chi cục Thuế không nộp bảo hiểm xã hội cho ông T là đúng quy định của Điều lệ 

Bảo hiểm xã hội. Vì vậy Chi cục thuế thành phố B không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện và không đồng ý nộp số tiền theo yêu cầu của ông T . Đề nghị Tòa án bác đơn 

khởi kiện của ông T . 

Với nội dung trên: Tại bản án dân sự sơ thẩm số 05/2019/DS-ST ngày 

21/11/2019 của Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk đã quyết 

định: 

 Căn cứ: Khoản 1 Điều 32, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố 
tụng Dân sự; Điều 6, Điều 15, Điều 16 Bộ Luật lao đồng; Điều 3, chương I Nghị 
định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm 
xã hội; Điều 1, Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ, về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo 
Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính Phủ; Khoản 1 Điều 12 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: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Võ Quang T về việc: Yêu 
cầu Bảo hiểm xã hội thành phố B phải tính nối, tính truy thu nộp số tiền bảo hiểm 
xã hội từ tháng 9/1989 đến tháng 06/2002, tổng số tiền truy thu bảo hiểm xã hội 
phải nộp là 3.228.000đ (Trong đó: Người sử dụng lao động (Chi cục thuế thành 
phố B) phải nộp là 2.421.000đ, người lao động phải nộp là 807.000đ). Đồng thời 
tính lại chế độ hưu trí cho ông Võ Quang T kể từ ngày 01/3/2016 đến tháng 02/2018 
theo quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội.  

 Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo cho các 

đương sự theo quy định của pháp luật.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 01/12/2019, nguyên đơn ông Võ Quang T có 

đơn kháng cáo toàn bộ bản án Lao động sơ thẩm theo hướng đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông. 
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Tại phiên tòa, các đương sự không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ gì mới. 

Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn vẫn giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện và nội dung đơn kháng cáo. Các đương sự không thỏa 

thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu quan điểm: Về 

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

xử phúc thẩm cũng như các đương sự đã tuân thủ đúng với qui định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. Đối với kháng cáo của bà ông Võ Quang T là không có căn cứ. Đề 

nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, không 

chấp nhận đơn kháng cáo của ông Võ Quang T, giữ nguyên bản án lao động sơ 

thẩm số 05/2019/LĐ-ST ngày 21/11/2019 của Toà án nhân dân thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, ý kiến của 

các đương sự, của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk; căn cứ vào kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Nguyên đơn ông Võ Quang T có đơn kháng cáo trong thời hạn luật định, 

ông T thuộc trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí lao động phúc thẩm 

nên vụ án được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm là phù hợp. 

[2] Xét nội dung kháng cáo của ông Võ Quang T, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[2.1]  Đối với yêu cầu Tuyên buộc Bảo hiểm xã hội thành phố B (nay là Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk) phải làm các thủ tục cho ông được đóng nối bảo hiểm 

xã hội thời gian 12 năm 10 tháng (Từ tháng 9/1989 đến tháng 06/2002): Các đương 

sự đều xác định ông Võ Quang T công tác từ tháng 9/1989 đến tháng 6/2002 tại 

Chi cục thuế thị xã B (nay là Chi cục thuế TP. B) là có thật, nhưng chỉ là nhân viên 

ủy nhiệm thu thuế. Ông Võ Quang T được Chi cục thuế thị xã B (nay là Chi cục 

thuế TP. B) hợp đồng làm nhân viên ủy nhiệm thu thuế tại địa bàn xã E, TP. B, về 

hồ sơ và các giấy tờ được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động 

do lãnh đạo Chi cục Thuế và ông Võ Quang T ký từ khi vào làm việc đến thời gian 

chuyển công tác không làm nhân viên ủy nhiệm thu thuế cho Chi cục thuế nữa thì 

do nhiều nguyên nhân nên hồ sơ của ông T không còn. Bản thân ông T cũng không 

đưa ra được, chứng cứ liên quan đến thời gian ông công tác của ông. Như vậy, 

không có căn cứ để xác định ông Võ Quang T có ký hợp đồng lao động với Chi 

cục thuế thị xã B (nay là Chi cục thuế TP. B), thuộc diện hợp đồng dài hạn chờ biên 

chế mà chỉ là nhân viên ủy nhiệm thu thuế tại địa bàn xã E, TP. B của Chi cục thuế 

thị xã B (nay là Chi cục thuế TP. B). 

Bảo hiểm xã hội thành phố B (nay là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk) đã tiến 

hành đối chiếu, rà soát hồ sơ thu của Chi cục thuế thành phố B không có lưu tại 

Bảo hiểm xã hội thành phố B (nay là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk) thì ông Võ 

Quang T không có tên trong danh sách đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/1/1995 
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đến tháng 6/2002. Đồng thời do ông T và Chi cục thuế thành phố B không cung 

cấp được hợp đồng lao động đã ký kết. Như vậy, Chi cục thuế thành phố B và ông 

Võ Quang T không đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/1/1995 đến tháng 6/2002. 

Căn cứ Điều 3, chương I, Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính 

phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội; Điều 1 Nghị định số 01/2003/NĐ-

CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều 

lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của 

Chính Phủ: Trường hợp của ông T là nhân viên ủy nhiệm thu thuế, không thuộc 

đối tượng được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và không thuộc đối tượng được áp 

dụng theo Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ, do đó Bảo 

hiểm xã hội thành phố B (nay là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk) không tính cộng nối, 

tính nối, tính truy thu nộp số tiền bảo hiểm xã hội từ tháng 9/1989 đến tháng 06/2002 

đối với ông Võ Quang T là đúng quy định của pháp luật. Đồng thời ông Võ Quang 

T không có đủ hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 8, Thông 

tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ lao động - Thương binh và xã 

hội để xem xét. Do đó ông T khởi kiện yêu cầu Bảo hiểm xã hội thành phố B (nay 

là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk) phải tính nối, tính truy thu nộp số tiền bảo hiểm 

xã hội từ tháng 9/1989 đến tháng 06/2002, tổng số tiền truy thu bảo hiểm xã hội 

phải nộp là 3.228.000đ là không có căn cứ chấp nhận nên đối với yêu cầu tính lại 

chế độ hưu trí cho ông Võ Quang T kể từ ngày 01/3/2016 đến tháng 02/2018 theo 

quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội cũng không có căn cứ chấp nhận. 

[2.2]  Đối với yêu cầu Bồi thường thiệt hại do chậm trễ giải quyết chế độ bảo 

hiểm xã hội: Tại đơn khởi kiện ông T không có yêu cầu Bảo hiểm xã hội thành phố 

B (nay là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk)  bồi thường thiệt hại do chậm trễ giải 

quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Nay ông T kháng cáo yêu cầu giải quyết nội dung 

này là vượt quá phạm vi khởi kiện của ông nên không có căn cứ để xem xét chấp 

nhận. 

 [3] Từ những phân tích nhận định tại mục [2.1] và [2.2] trên, Hội đồng xét 

xử thấy Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Võ 

Quang T về: Yêu cầu Bảo hiểm xã hội thành phố B (nay là Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Đắk Lắk) phải tính nối, tính truy thu nộp số tiền bảo hiểm xã hội từ tháng 9/1989 

đến tháng 06/2002, tổng số tiền truy thu bảo hiểm xã hội phải nộp là 3.228.000đ 

(Trong đó: Người sử dụng lao động (chi cục thuế TP. B) phải nộp là 2.421.000đ, 

người lao động phải nộp là 807.000đ). Không tính lại chế độ hưu trí cho ông Võ 

Quang T kể từ ngày 01/3/2016 đến tháng 02/2018 theo quy định pháp luật về bảo 

hiểm xã hội là có căn cứ. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận nội dung kháng cáo 

của nguyên đơn ông Võ Quang T. 

 [4] Về án phí lao động sơ thẩm và án phí lao động phúc thẩm: Do ông T 

thuộc trường hợp được miễn nộp tiền án phí nên ông T không phải nộp án phí lao 

động sơ thẩm và án phí lao động phúc thẩm. 
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 [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng Dân sự; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Võ Quang T. Giữ nguyên
bản án lao động sơ thẩm số 05/2019/LĐ-ST ngày 21/11/2019 của tòa án nhân dân 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Áp dung; Điều 6, Điều 15, Điều 16 Bộ Luật lao đồng; Điều 3, chương I
Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo 
hiểm xã hội; Điều 1, Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính 
phủ, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành 
kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính Phủ; Khoản 1 Điều 12 
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. 

3. Tuyên xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Võ Quang T về  việc:
Yêu cầu Bảo hiểm xã hội thành phố B (nay là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk) phải 
tính nối, tính truy thu nộp số tiền bảo hiểm xã hội từ tháng 9/1989 đến tháng 
06/2002, tổng số tiền truy thu bảo hiểm xã hội phải nộp là 3.228.000đ (Trong đó: 
Người sử dụng lao động (chi cục thuế TP. B) phải nộp là 2.421.000đ, người lao 
động phải nộp là 807.000đ). Không tính lại chế độ hưu trí cho ông Võ Quang T kể 
từ ngày 01/3/2016 đến tháng 02/2018 theo quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội.  

4. Về án phí : Về án phí Lao động sơ thẩm và án phí lao động phúc thẩm.
Miễn toàn bộ án phí Lao động sơ thẩm và án phí lao động phúc thẩm cho ông Võ 
Quang T.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

tiếp tục có hiệu lực pháp luật 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:   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk;    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND TP Buôn Ma Thuột; 

- TAND TP Buôn Ma Thuột; 

- Chi cục THADS TP B;          Đã ký 

- Các đương sự; 

- Lưu Hồ sơ vụ án.      

Nguyễn Văn Bằng 
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      TÒA ÁN NHÂN DÂN 

         THỊ XÃ PHÚ MỸ  

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Bản án số: 03/2020/LĐ-ST 

Ngày: 26-5-2020. 

V/v tranh chấp tiền lương, bảo hiểm 

xã hội. 

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 THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Xuân Hưng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Bá Thịnh

2. Ông Phan Văn Châu

- Thư ký phiên tòa:Bà Phan Thu Hiền – Cán bộ Tòa án. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hồng – Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ xét 

xử công khai vụ án Lao động thụ lý số 03/2020/TLST-LĐ ngày 17 tháng 01 năm 

2020 về việc“Tranh chấp tiền lương, bảo hiểm xã hội” theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 03/2020/QĐXXST-LĐ ngày 21/2/2020, Quyết định hoãn phiên 

tòa số 03/2020/QĐST – LĐ ngày 12/3/2020 và Thông báo mở lại phiên tòa số 

16/TB - TA ngày 08/5/2020 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1975 

Địa chỉ: Tổ C, khu phố S, phường T, thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Có 

mặt). 

Bị đơn: Công ty cổ phần thép Q 

Địa chỉ: Khu công nghiệp B,phường M, thị xã P, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Dasagi Vijaya Bhaskara Rao – Chức vụ: 

Tổng giám đốc (Vắng mặt). 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh B 

Địa chỉ: Số M, đường B, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Trần Duy H – Chức vụ: Giám đốc. 

Ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Ninh Văn P, sinh năm 1960 – Chức 

vụ: Trưởng phòng thanh tra kiểm tra (Có đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, nguyên đơn 

ông Nguyễn Văn C trình bày: 
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- Ông Nguyễn Văn C làm việc tại Công ty cổ phần thép Q (gọi tắt là Công 

ty Q) vào năm 2010, ban đầu ký kết hợp đồng có xác định thời hạn là 01 năm, 

đến ngày 04/6/2012 ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hàng 

năm có phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức lương. Vị trí công việc là thợ vận hành 

máy với mức lương cơ bản là 4.600.000 đồng và các khoản phụ cấp kèm theo. 

Tháng 8/2016 ông chấm đứt hợp đồng lao động với Công ty Q tuy nhiên Công 

ty chưa thanh toán tiền lương tháng 7 và tháng 8/2016 và chốt sổ bảo hiểm xã 

hội cho ông. 

Nay ông yêu cầu Công ty Q cụ thể như sau: Thanh toán lương tháng 7/2016 

là 7.500.000 đồng và lương tháng 8/2016  là 7.500.000 đồng, tổng cộng là 

15.000.000 đồng. Đóng và chốt sổ bảo hiểm cho ông từ tháng 5/2015 đến tháng 

7/2016. 

Ý kiến của đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh B như sau: 

Tính từ ngày 01/5/2015 đến ngày 31/10/2016 Công ty cổ phần thép Q tiếp 

tục phát sinh nợ quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 

5.753.432.474 đồng; Lãi chậm nộp: 1.516.262.883 đồng.Tổng số nợ Bảo hiểm 

xã hội của Công ty cổ phần thép Q từ ngày 01/5/2015 đến ngày 31/10/2016 là 

7.269.695.357 đồng. Tổng số nợ Bảo hiểm xã hội của Công ty cổ phần thép Q 

đối với ông Nguyễn Văn C là 19.776.127 đồng, trong đó nợ quỹ Bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 15.651.359 đồng và nợ tiền lãi phát 

sinh do chậm nộp là 4.124.768 đồng. 

Nay đối với yêu cầu khởi kiện của ông C thì Bảo hiểm xã hội tỉnh B yêu 

cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty Q đóng số tiền bảo hiểm xã hội còn nợ đối 

với ông Cu để ông C được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của 

pháp luật. 

Đối với bị đơn là Công ty Q: Quá trình giải quyết vụ án, Công ty Q vắng 

mặt, không gửi ý kiến, không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi 

kiện của các nguyên đơn cho Tòa án. 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

phát biểu ý kiến: 

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử trong quá trình thụ lý, 

giải quyết vụ án đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và 

các văn bản pháp luật có liên quan. Nguyên đơn đã thực hiện đúng các quyền, 

nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Riêng bị đơn đã 

được Tòa án triệu tập nhiều lần nhưng cố tình vắng mặt là tự từ bỏ quyền và 

nghĩa vụ tố tụng và phải chịu hậu quả pháp lý theo quy định của pháp luật. 

  Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn. Buộc bị đơn thanh toán các khoản tiền lương nguyên 

đơn và phải đóng các khoản tiền bảo hiểm xã hội còn thiếu. 

 Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí lao động sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

xem xét tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, sau khi nghe 

ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, Tòa án nhận định 

như sau: 

[1] Về tố tụng: Ông Nguyễn Văn C khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần 

thép Q thanh toán tiền lương còn nợ và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của 

pháp luật, nên tranh chấp giữa các bên được xác định là “Tranh chấp về tiền 

lương, bảo hiểm xã hội”. Công ty cổ phần thép Q có trụ sở chính tại Khu công 

nghiệp B, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tranh 

chấp giữa các bên đã được hòa giải nhưng không thành nên vụ việc thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ theo quy định tại khoản 1 

Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

Bị đơn - Công ty Q không có yêu cầu phản tố đã được Tòa án triệu tập 

tham gia phiên tòa đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả 

kháng hay trở ngại khách quan và đại diện bảo hiểm xã hội tỉnh B có đơn yêu 

cầu xét xử vắng mặt nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 227 và Điều 228 Bộ luật 

tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Xét hợp đồng lao động đã ký kết giữa ông Nguyễn Văn C và Công 

ty cổ phần thép Q thấy: 

Về hình thức và thẩm quyền giao kết hợp đồng: Ông C giao ký kết hợp 

đồng lao động và phụ lục hợp đồng với Công ty Q thông qua người đại diện là 

ông D – Chức vụ Tổng giám đốc, hợp đồng được giao kết bằng văn bản, dựa 

trên sự tự nguyện của các bên nên đã tuân thủ đúng quy định tại Điều 16, Điều 

17, Điều 24 Bộ luật lao động.  

Công ty Q là người có nghĩa vụ chứng minh việc ông D – Chức vụ Tổng 

giám đốc có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, cho đến 

nay Công ty Q không cung cấp chứng cứ phản bác đến Tòa án nên Hội đồng xét 

xử xác định ông D – Chức vụ Tổng giám đốc sự là người có thẩm quyền giao 

kết hợp đồng lao động của Công ty Q theo quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 

157 Luật doanh nghiệp. 

Căn cứ các Điều 15, 16, 22 và Điều 25 Bộ luật lao động, Điều 1 của các 

Hợp đồng lao động được ký kết giữa ông C và Công ty Q, Hội đồng xét xử xác 

định việc giao kết hợp đồng giữa các bên có hiệu lực pháp luật. 

Về nội dung hợp đồng và quá trình thực hiện hợp đồng: Theo nội dung 

hợp đồng lao động đã ký kết giữa các bên thể hiện thời gian làm việc từ thứ 2 

đến thứ 7 (không tính chủ nhật), tháng làm việc được tính từ ngày 21 tháng này 

đến ngày 20 tháng sau, việc trả lương theo hình thức chuyển khoản vào tài 

khoản cá nhân thông qua hệ thống ngân hàng và lương được trả vào ngày 05 

mỗi tháng, ngoài mức lương cơ bản thì các khoản thưởng và phụ cấp khác sẽ 

được tính toán dựa theo ngày công thực tế và tình hình công việc cụ thể hàng 

tháng được giao. 
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Quá trình thực hiện hợp đồng ông C đã thực hiện đầy đủ nội dung và yêu 

cầu công việc theo hợp đồng lao động đã ký kết. Đến tháng 8/2016 giữa ông C 

và Công ty Q chấm dứt hợp đồng lao động, ông C xác định khi nghỉ việc Công 

ty Q chưa thanh toán cho ông C tiền lương tháng 7 và 8/2016. 

[2.2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì thấy: 

Do Công ty Q không tham gia tố tụng, không cung cấp chứng cứ để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên Hội đồng xét xử căn cứ vào các tài liệu 

chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết vụ án đối chiếu với các tài 

liệu chứng cứ do nguyên đơn cung cấp để xác định thời gian Công ty Q nợ 

lương và số tiền nợ cụ thể đối với ông C. 

 Tại các bản sao kê tài khoản cá nhân tại Ngân hàng của nguyên đơn cung 

cấp xác định Công ty Q đã thanh toán cho ông C 40% lương tháng 7/2016 vào 

ngày 05/8/2016. Quá trình tố tụng tại Tòa án ông C không cung cấp được quyết 

định thôi việc và các phiếu lương tháng 7, tháng 8/2016 để xác định thời gian 

nghỉ việc cụ thể của ông C. Đối chiếu với Danh sách nợ bảo hiểm xã hội của 

Công ty Q do Bảo hiểm xã hội tỉnh B cung cấp thì xác định ông C được Công ty 

báo đóng các khoản bảo hiểm xã hội đến cuối tháng 7/2016. Như vậy có căn cứ 

để xác định ông C chỉ làm việc tại Công ty Q đến cuối tháng 7/2016 và Công ty 

Q đã thanh toán cho ông C 40% lương tháng 7/2016. 

Do đó việc ông C khởi kiện yêu cầu Công ty Q thanh toán toàn bộ lương 

tháng 7 và tháng 8/2016 là không có căn cứ để chấp nhận toàn bộ yêu cầu. Cho 

nên chỉ có thể buộc Công ty Q phải thanh toán cho ông C 60% tiền lương của 

tháng 7/2016 còn lại cụ thể là 3.170.400 đồng. 

 [2.3] Xét yêu cầu về đóng và chốt sổ bảo hiểm xã hội của nguyên đơn thì 

thấy: 

Theo các chứng cứ của Bảo hiểm xã hội tỉnh B cung cấp và xác nhận của 

người lao động thì hiện nay Công ty Q còn nợ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động từ tháng 01/2014 đến ngày 

31/10/2016. Tuy nhiên ngày 29/5/2015 Tòa án nhân dân huyện Tân Thành (nay 

là Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ) đã ban hành quyết định số 18/2015/QĐST – 

LĐ với nội dung Công ty cổ phần thép Q có nghĩa vụ nộp cho Bảo hiểm xã hội 

tỉnh B số tiền 8.150.610.189 đồng, được chốt đến ngày 30/4/2015 trong đó ông 

Nguyễn Văn C. Hiện nay Công ty cổ phần thép Q tiếp tục phát sinh nợ quỹ bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày 01/5/2015 đến 

tháng 7/2016 của ông C với tổng số tiền là 19.776.127 đồng, trong đó nợ quỹ 

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 15.651.359 đồng và nợ 

tiền lãi phát sinh do chậm nộp là 4.124.768 đồng. 

Căn cứ theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động đã ký kết giữa 

người lao động và người sử dụng lao động thì hàng tháng Công ty thép Q đã thu 

quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của ông C nhưng 

không nộp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh B. Như vậy Công ty thép Q đã vi phạm 

Điều 17, Điều 18, Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.  

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp ông C cũng như quyền lợi của Cơ quan 

bảo hiểm xã hội tỉnh B nên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông C đối với Công 
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ty cổ phần thép Q về việc buộc Công ty cổ phần thép Q phải đóng và chốt sổ 

bảo hiểm xã hội cho ông C từ ngày 01/5/2015 đến tháng 7/2016 theo quy định 

của Luật bảo hiểm xã hội. 

[3] Về án phí: Công ty thép Q phải nộp án phí lao động sơ thẩm về tranh 

chấp tiền lương với số tiền là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) và án phí lao 

động sơ thẩm không có giá ngạch đối với yêu cầu về đóng và chốt sổ bảo hiểm 

xã hội của nguyên đơn là 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng). 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 227, 228, khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 

36, Điều 37, Điều 90 Bộ luật lao động; Điều 18, Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã 

hội năm 2014; Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/10/2016 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; 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn C về

“Tranh chấp tiền lương, bảo hiểm xã hội” đối với Công ty cổ phần thép Q. 

Buộc Công ty cổ phần thép Q thanh toán cho ông Nguyễn Văn C 60% tiền 

lương tháng 7/2016 là 3.170.400đ (Ba triệu một trăm bảy mươi ngàn bốn trăm 

đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người 

phải thi hành án không thanh toán số tiền nêu trên thi hàng tháng người phải thi 

hành án còn phải chịu thêm lãi suất của số tiền chưa thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa 

thi hành án. 

2. Buộc Công ty cổ phần thép Q phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội

gồm (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) vào quỹ Bảo hiểm 

xã hội của Bảo hiểm xã hội tỉnh B cho ông Nguyễn Văn C từ ngày 01/5/2015 

đến tháng 7/2016.  

3. Mức đóng và số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất mà

Công ty cổ phần thép Q phải đóng vào Quỹ bảo hiểm được áp dụng và tính theo 

quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Về án phí lao động sơ thẩm: Buộc Công ty cổ phần thép Q phải nộp

600.000 đồng (Sáu trăm ngàn đồng). 

5. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên

án, các đương sự có quyền kháng cáo để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu xét xử phúc thẩm. (Riêng đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết công khai). 

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 
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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. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND thị xã Phú Mỹ; 

- Chi cục THADS thị xã Phú Mỹ; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Đã ký 

Phạm Xuân Hưng 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Bản án số: 04/2020/LĐ-PT 

Ngày 12-6-2020 

V/v tranh chấp về BHXH, BHYT, 

BHTN và trợ cấp thôi việc  

khi chấm dứt hợp đồng lao động 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lương Thị Hải Hà 

Các Thẩm phán: 

Ông Nguyễn Văn Dương 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy  

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Việt Thắng - Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Bà Ngô Kiều Dâng - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 06/2020/TLPT-LĐ ngày 20 

tháng 2 năm 2020 về việc tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp và trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động.  

Do Bản án lao động sơ thẩm số 04/2019/LĐ-ST ngày 07 tháng 11 năm 2019 

của Tòa án nhân dân quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng bị kháng cáo.      

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 14/2020/QĐ-PT ngày 

13/5/2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 19/2020/QĐPT-LĐ ngày 29/5/2020 

giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1988; nơi cư trú: Thôn H, xã T, 

huyện K, thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Phạm Văn H, sinh năm 1957; nơi cư trú: Tổ 

18, cụm 3, phường N, quận K, thành phố Hải Phòng (theo Hợp đồng ủy quyền 

ngày 08 tháng 3 năm 2019); có mặt. 
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- Bị đơn: Công ty TNHH V (gọi tắt là Công ty V); địa chỉ trụ sở: Số 1166, 

đường N, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng, vắng mặt. 

 Người đại diện hợp pháp: Ông Đoàn Anh T, sinh năm 1979; chức vụ: Phó 

giám đốc Nhà máy Giầy Liên Dinh - Công ty TNHH V (theo văn bản ủy quyền số 

22/GUQ-ĐV ngày 14/5/2020); có mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội thành phố Hải 

Phòng; địa chỉ: Số 2A T, quận H, thành phố Hải Phòng.  

Người đại diện hợp pháp: Bà Đinh Thị Lan H, ông Phạm Văn M, bà 

Nguyễn Thị Quỳnh T (theo văn bản ủy quyền số 944/UQ-BHXH ngày 15/5/2020 

của Giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng); cả ba người cùng vắng mặt 

và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

- Người kháng cáo: 

Bà Nguyễn Thị N là nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn chị 

Nguyễn Thị N trình bày:  

Tháng 7 năm 2006 Chị Nguyễn Thị N được nhận vào làm việc tại nhà máy 

giầy Liên Dinh thuộc Công ty TNHH V (viết tắt là Công ty V) theo hợp đồng học 

nghề, đến tháng 8/2006 chị N và Công ty V ký hợp đồng lao động không xác định 

thời hạn, đến khoảng tháng 10/2010 chị N được bổ nhiệm làm tổ trưởng bộ phận 

IE thuộc văn phòng nhà máy. Ngày 14/01/2018 chị N nghỉ việc và được Công ty V 

trả sổ bảo hiểm xã hội. Trong sổ bảo hiểm xã hội thể hiện chị N tham gia đóng bảo 

hiểm xã hội từ tháng 8/2007 đến hết tháng 12/2017. Tiền lương làm căn cứ đóng 

BHXH năm 2017 là 4.012.500 đồng, ngoài ra chị N không được nhận tiền lương 

của tháng 1/2018 và không được nhận chế độ trợ cấp gì khác nên chị N khởi kiện 

yêu cầu: 

1. Buộc Công ty TNHH V phải truy nộp số tiền trốn đóng và đóng thiếu tiền

BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan Bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2006 đến hết 

tháng 7/ 2007 là 12 tháng. 

2. Truy nộp số tiền đóng thiếu BHXH so với quy định của pháp luật trong

khoảng thời gian từ tháng 8/2007 đến tháng 12/2017. 

3. Trả tiền lương của những ngày làm việc đến ngày 14/1/2018 là 4.495.829

đồng. 

4. Trả tiền trợ cấp thôi việc cho chị N là 14.525.000 đồng và tiền lãi chậm

trả tính đến hết tháng 9/2019 là 2.662.432 đồng. 

5. Bồi thường thiệt hại do chị N không được hưởng trợ cấp thất nghiệp là

20.058.000 đồng và tiền lãi là 3.704.400 đồng. 
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6. Yêu cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng có trách nhiệm

truy thu số tiền do Công ty TNHH V trốn đóng, đóng thiếu tiền BHXH, BHYT, 

BHTN, BHTN cho quỹ BHXH và cấp lại sổ BHXH cho chị N theo quy định của 

pháp luật. 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày: 

1. Đối với yêu cầu truy nộp BHXH cho chị N;

Chị N trình bày: Chị học nghề tại Công ty V từ tháng 7/2006 là không đúng, 

ngày 30/8/2006 chị N và Công ty V mới ký hợp đồng học nghề với thời gian 03 

tháng. Đến ngày 30/11/2006 chị N và Công ty V ký hợp đồng lao động có thời hạn 

là 03 năm tính từ ngày 30/9/2006. Do sơ xuất, Công ty chưa lập danh sách tham 

gia BHXH cho chị N trong khoảng thời gian từ tháng 10/2006 đến tháng 7/2007 

nên Công ty đồng ý đóng bổ sung BHXH, BHYT, BHTN cho chị N trong thời gian 

từ tháng 10/2006 đến hết tháng 7/2007 tổng cộng là 10 tháng. Công ty đồng ý nộp 

bổ sung BHXH cho chị N trong khoảng thời gian trên theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với yêu cầu truy nộp số tiền đóng thiếu BHXH so với quy định của

pháp luật trong khoảng thời gian từ tháng 8/2007 đến tháng 12/2017; 

Trong khoảng thời gian này Công ty đã thực hiện việc đóng BHXH cho chị 

N đầy đủ theo mức lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động và phụ lục hợp 

đồng lao động, chị N trình bày năm 2017 hàng tháng được hưởng lương 8.300.000 

đồng là không có căn cứ theo phụ lục hợp đồng vì vậy Công ty không chấp nhận 

yêu cầu của chị N. 

3. Chị N yêu cầu Công ty trả cho chị N tiền lương của tháng 1/2018;

Ngày 01/01/2018 chị N có đơn xin nghỉ việc và được Công ty đồng ý nên từ 

ngày 01/01/2018 chị N không đi làm nên Công ty không trả lương cho chị N là 

đúng theo quy định của pháp luật, tuy nhiên để hỗ trợ người lao động khi nghỉ 

việc, công ty đồng ý trả lương cho chị N đến hết ngày 14/01/2018 với mức lương 

theo thỏa thuận trong phụ lục hợp đồng lao động. 

4. Đối với khoản tiền trợ cấp thôi việc;

Nếu theo quy định của pháp luật, chị N được trả tiền trợ cấp thôi việc thì 

Công ty đồng ý trả cho chị N nhưng tính trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp 

luật chứ không phải theo như cách tính của người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn. 

5. Đối với yêu cầu bồi thường tiền chênh lệch do chị N được hưởng trợ cấp

thất nghiệp thấp hơn quy định và tiền lãi suất của những khoản tiền này; 

 Công ty đã thực hiện việc đóng BHXH, BHYT, BHTN… cho chị N đầy đủ 

trên cơ sở mức lương thỏa thuận theo hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng đã 

ký với chị N nên yêu cầu này của chị N là không có căn cứ nên công ty không chấp 

nhận. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hải 

Phòng có ý kiến: 
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Người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên (trước thời 

điểm 01/01/2018), có đi làm, có hưởng lương thuộc đối tượng bắt buộc phải tham 

gia BHXH, BHTN theo quy định. Căn cứ vào Hợp đồng lao động ký giữa giữa chị 

N và Công ty TNHH V thì trường hợp chị N thuộc đối tượng phải tham gia 

BHXH, BHTN theo quy định. Mức đóng BHXH, BHTN được tính trên mức lương 

theo hợp đồng lao động, cụ thể là lương và các khoản phụ cấp lương. Nếu có căn 

cứ xác định người sử dụng lao động và người lao động thuộc trường hợp phải đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì đề nghị Tòa án căn cứ vào 

quy định của pháp luật yêu cầu người sử dụng lao động và người lao động đóng 

BHXH, BHTN theo đúng quy định.  

I. Giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm: 

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 04/2019/LĐ-ST ngày 07/11/2019 của Tòa 

án nhân dân quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng đã căn cứ Điều 32, Điều 35, 

điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

các điều 91, 92, 94 Luật BHXH năm 2006; các điều 85, 86, 87, 89 Luật BHXH 

năm 2016; Điều 48, Điều 186 Bộ luật Lao động; Điều 357, 468 Bộ luật Dân sự; 

Nghị định 12/1995/NĐ-CP ngày 26-01-1995; Nghị định 05/2015/NĐ-CP; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn như sau:

Buộc Công ty TNHH V phải nộp bổ sung BHXH, BHYT của chị Nguyễn 

Thị N cho Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng từ thời gian tháng 10 năm 2006 

đến hết tháng 7 năm 2007 và nộp bổ sung BHXH, BHYT của chị Nguyễn Thị N 

còn thiếu từ thời gian tháng 01 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2017 (đóng bổ 

sung đối với 5% tiền phụ cấp nặng nhọc độc hại) như sau: 

Năm 2006 là 450.000 đồng x 15% x 3 tháng = 205.500 đồng 

Năm 2007 là 450.000 đồng x 17% x 7 tháng = 535.500 đồng. 

Năm 2017 là 200.625 đồng x 22% x 12 tháng = 529.650 đồng 

Tổng cộng là: 1.270.650 (một triệu hai trăm bảy mươi nghìn, sáu trăm năm 

mươi) đồng 

Buộc chị N phải nộp bổ sung như sau: 

Năm 2006 là 450.000 đồng x 5% x 3 tháng = 67.500 đồng 

Năm 2007 là 450.000 đồng x 6% x 7 tháng = 189.000 đồng 

Năm 2017 là 200.625 đồng x10,5% x 12 tháng = 252.800 đồng 

Tổng cộng là 509.300 (năm trăm linh chín nghìn, ba trăm) đồng 

Công ty TNHH V và chị N còn phải chịu lãi suất do chậm đóng BHXH với 

lãi suất theo quy định của pháp luật BHXH tương ứng với thời gian chậm đóng. 

Khoản tiền này được thi hành ngay mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị. 
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Buộc Công ty TNHH V phải trả tiền trợ cấp thôi việc cho chị Nguyễn Thị N 

là 7.372.968 đồng và 1.351.710 đồng tiền lãi chậm trả tính từ tháng 1-2018 đến 

ngày xét xử sơ thẩm.  

Buộc Công ty TNHH V phải trả lương của tháng 01/2018 (11 ngày làm 

việc) là 1.944.519 đồng và 356.500 đồng tiền lãi chậm trả tính từ tháng 02/2018 

đến ngày xét xử sơ thẩm. 

Tổng cộng Công ty TNHH V phải trả cho chị Nguyễn Thị N số tiền là 

11.025.697 đồng, làm tròn là 11.025.700 (mười một triệu, hai mươi lăm nghìn, bảy 

trăm) đồng.  

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 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 theo quy định tại khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015. 

Không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện khác của chị N. 

Ngoài ra bản án còn tuyên nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

II. Nội dung kháng cáo:

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 24/12/2019 Tòa án nhân dân quận Dương Kinh 

nhận được đơn kháng cáo của nguyên đơn với nội dung kháng cáo toàn bộ Bản án 

số 04/2019/LĐ-ST ngày 07/11/2019 của Tòa án nhân dân quận Dương Kinh, thành 

phố Hải Phòng và đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm với các lý do: 

Bản án vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện 

được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, có sai lầm trong việc đánh giá, sử dụng tài 

liệu chứng cứ và áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án không khách quan, 

không toàn diện, quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn cũng như lợi ích của 

Nhà nước không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. 

III. Tại Tòa án cấp phúc thẩm:

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị đơn không chấp nhận kháng 

cáo của nguyên đơn. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan giữ nguyên ý kiến tại 

Tòa án cấp sơ thẩm.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm và 

phát biểu ý kiến về nội dung kháng cáo:  

- Trong quá trình giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm, Hội đồng xét xử 

đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Những người tham 

gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định về quyền và nghĩa vụ của mình.  
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- Quan điểm về việc giải quyết đối với Bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng 

cáo: Đối với các vi phạm về thủ tục tố tụng Tòa án cấp phúc thẩm cơ bản đã khắc 

phục được. Các tài liệu chứng cứ làm cơ sở giải quyết vụ án mặc dù còn thiếu 

nhưng đã được bị đơn tự nguyện chấp nhận chi trả cho nguyên đơn.  

 Vì vậy, căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng Dân sự, chấp 

nhận một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, sửa một phần Bản án sơ thẩm 

số 04/2019/LĐ-ST ngày 07/11/2019 của Tòa án nhân dân quận Dương Kinh thành 

phố Hải Phòng, (có bài phát biểu kèm theo). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được xem xét tại 

phiên tòa, yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn; việc giải quyết xét xử của Tòa án 

cấp sơ thẩm, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

- Về tố tụng: 

[1] Nguyên đơn là chị Nguyễn Thị N có ký hợp đồng lao động với Công ty 

TNHH V và làm việc tại nhà máy Giầy Liên Dinh hoạt động trên địa bàn quận 

Dương Kinh, chị N khởi kiện yêu cầu trả các khoản tiền liên quan đến BHXH, 

BHTN, BHYT và trợ cấp thôi việc đối với Công ty TNHH V nên Tòa án cấp sơ 

thẩm đã áp dụng Điều 32, Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự để thụ lý, giải quyết vụ án là đúng quy định. 

[2] Về sự vắng mặt của đương sự: hồ sơ vụ án thể hiện, trong quá trình tố 

tụng Tòa án đã tiến hành tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng của Tòa án cho các 

đương sự. Tại phiên tòa, nguyên đơn vắng mặt, người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn vắng mặt và có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt nên Tòa án cấp sơ 

thẩm đã căn cứ khoản 1 Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự để xét xử vắng mặt 

nguyên đơn và đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là đúng quy định.  

Quá trình giải quyết vụ án, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng đã có quan 

điểm về nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc của người sử dụng lao động, người lao 

động gửi đến Tòa án và đề nghị xét xử vắng mặt như vậy là thực hiện đúng quy 

định tại Điều 73 và Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3] Đơn kháng cáo của bị đơn có nội dung phù hợp quy định tại Điều 272 Bộ 

luật Tố tụng dân sự và thực hiện trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 273 Bộ 

luật Tố tụng dân sự nên được chấp nhận để đưa ra xét xử phúc thẩm. 

[4] Đối với yêu cầu tạm ngừng phiên tòa để tiếp cận công khai chứng cứ của 

đại diện nguyên đơn. Xét thấy, yêu cầu này không thuộc trường hợp phải tạm ngừng 
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phiên tòa theo các điều 259, 304 Bộ luật Tố tụng dân sự nên HĐXX không chấp 

nhận.  

[5] Về việc đánh giá chứng cứ: 

Trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm, bị đơn đã giao nộp: 

Hợp đồng lao động số 0608315 ngày 30/11/2006 và các phụ lục hợp đồng từ năm 

2008 đến năm 2017 (đều là bản phôtô), theo Điều 95 Bộ luật Tố tụng dân sự thì 

các tài liệu trên không được coi là chứng cứ. Tuy nhiên tại giai đoạn phúc thẩm, bị 

đơn đã giao nộp bổ sung các tài liệu nêu trên là bản sao có xác nhận của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền. Nội dung những tài liệu này không khác so với nội dung 

tài liệu phôtô mà bị đơn cung cấp tại Tòa án cấp sơ thẩm nên không làm thay đổi 

bản chất, nội dung vụ án. Như vậy tại giai đoạn phúc thẩm, các vi phạm của tòa án 

cấp sơ thẩm đã được khắc phục. Để đảm bảo quyền lợi của các đương sự, HĐXX 

xét thấy chưa đến mức vi phạm nghiêm trọng phải hủy án sơ thẩm nên không chấp 

nhận yêu cầu này của nguyên đơn. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm cần phải nghiêm 

túc rút kinh nghiệm trong việc thu thập, xem xét, đánh giá tài liệu chứng cứ.  

- Về nội dung: 

[6] Đối với yêu cầu truy nộp BHXH cho chị N trong khoảng thời gian từ 

tháng 8/2006 đến hết tháng 7/2007 là 12 tháng: 

 Chị N có ký Hợp đồng học nghề số 0603815 ngày 30/8/2006 với Công ty 

TNHH V, thời gian học nghề là 03 tháng. Ngày 30/11/2006 chị N và công ty 

TNHH V ký Hợp đồng lao động số 0608315 có thời hạn 36 tháng kể từ ngày 

30/9/2006 đến ngày 30/9/2009, mức lương 450.000 đồng và có đầy đủ các phụ lục 

hợp đồng theo từng thời kỳ, đến ngày 02/01/2017 có thỏa thuận mức lương là 

4.012.500 đồng/tháng. Như vậy, Tòa án sơ thẩm xác định thời gian tính đóng bảo 

hiểm từ tháng 10/2006 là có căn cứ. 

Trong Hợp đồng lao động số 0608315 ngày 30/11/2006 giữa chị N và Công 

ty TNHH V có thỏa thuận về việc đóng BHXH trên mức lương tối thiểu. Nhưng 

trong thời gian từ tháng 10/2006 đến tháng 7/2007 Công ty chưa đóng BHXH, 

BHYT, BHTN với thời gian là 10 tháng. Như vậy yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn về việc truy đóng BHXH là có căn cứ. 

Việc truy đóng Bảo hiểm bắt buộc là phù hợp tại điểm 1.1, khoản 1 Điều 38 

Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về các trường hợp truy thu: "Trường 

hợp đơn vị trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng 

không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, 

BHTN, BHTNLĐ, BNN (sau đây gọi là trốn đóng) do cơ quan BHXH kết luận 

thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, cơ quan thanh tra nhà nước 

có thẩm quyền kết luận từ ngày 01/01/2016 thì ngoài việc truy thu số tiền phải 

đóng theo quy định, còn phải truy thu số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian trốn 

đóng và mức lãi suất chậm đóng ...".  
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Tại phiên tòa sơ thẩm Công ty TNHH V đồng ý đóng bổ sung thời gian từ 

tháng 10/2006 đến tháng 7/2007 tổng cộng là 10 tháng cho chị N nên Tòa cấp sơ 

thẩm đã ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn là đã đảm bảo quyền lợi cho nguyên 

đơn. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm buộc nguyên đơn phải truy đóng số tiền bảo 

hiểm còn thiếu là chưa đảm bảo quyền lợi cho nguyên đơn. Bởi lẽ, trong hồ sơ 

không có bảng lương thời gian từ tháng 10/2006 đến tháng 7/2007, bị đơn cũng 

trình bày do thời gian đã lâu nên không thể cung cấp tài liệu này cho Tòa án nên 

không xác định được Công ty đã trích tiền BHXH, BHYT, BHTN của chị N chưa. 

Việc không cung cấp được tài liệu chứng minh là lỗi của người sử dụng lao động 

nên cần sửa Bản án sơ thẩm về nội dung này theo hướng buộc Công ty V phải truy 

đóng BHXH, BHYT, BHTN bao gồm cả phần của người lao động.  

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 26-01-1995 thì năm 

2006 người sử dụng lao động phải đóng 15% và người lao động phải đóng 5% tiền 

lương hàng tháng. Theo quy định của các điều 91, 92 Luật BHXH năm 2006 thì 

năm 2007 người sử dụng lao động phải đóng 17% và người lao động phải đóng 6% 

tiền lương hàng tháng. Như vậy Công ty TNHH V phải đóng bổ sung BHXH cho 

chị N như sau:  

Năm 2006 là 450.000 đồng x 15% x 3 tháng = 202.500 đồng 

Năm 2007 là 450.000 đồng x 17% x 7 tháng = 535.500 đồng 

Công ty TNHH V phải đóng cả phần BHXH cho chị N: 

Năm 2006 là 450.000 đồng x 5% x 3 tháng = 67.500 đồng; 

Năm 2007 là 450.000 đồng x 6% x 7 tháng = 189.000 đồng. 

Tổng cộng: 202.500 đồng + 535,500 đồng + 67.500 đồng + 189.000 đồng = 

994.500 đồng. 

[7] Chị N yêu cầu đóng bổ sung BHXH còn thiếu từ thời gian tháng 8/2007 

đến tháng 12/2017; 

 Đối với mức lương đóng BHXH từ tháng 8/2007 đến tháng 12/2016: Xét 

thấy, giữa Công ty V và chị N đã ký kết Hợp đồng lao động 0608315 ngày 

30/11/2006 theo đó mức lương thỏa thuận trong hợp đồng là 450.000 đồng/tháng. 

Sau đó, hai bên tiếp tục căn cứ vào hợp đồng lao động và ký các phụ lục hợp đồng 

vào các năm 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 để điều chỉnh mức lương 

cho chị N theo đúng quy định. Theo khoản 2 Điều 45 Nghị định 152/2006/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định: “Người lao động 

đóng Bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết 

định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi 

trong hợp đồng lao động".  

Như vậy, mức lương làm cơ sở đóng BHXH theo HĐLĐ, PLHĐLĐ cho chị 

N đến tháng 12/2016 như Bản án sơ thẩm xác định là đúng quy định. 
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 Đối với mức lương đóng BHXH năm 2017: 

Khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Đối với 

người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động 

quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo 

quy định của pháp luật lao động".  

Theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 

11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Bảo hiểm xã hội năm 2014 về Bảo hiểm bắt buộc: "Tiền lương tháng đóng bảo 

hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương 

do người sử dụng lao động quyết định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã 

hội được quy định như sau: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến 31 tháng 12 năm 

2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo 

quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động".  

Năm 2017, chị N được hưởng phụ cấp 5% nặng nhọc độc hại, nhưng Công 

ty thừa nhận chưa đóng đủ cho người lao động và đồng ý đóng bổ sung bao gồm cả 

phần của người lao động, cụ thể: 

Trong phụ lục hợp đồng lao động ngày 02/01/2017 có ghi tiền lương là 

4.012.500 đồng, phụ cấp tiền nặng nhọc độc hại là 5%. Theo sổ BHXH của chị N 

thì Công ty TNHH V đã đóng thiếu tiền phụ cấp nặng nhọc độc hại là 5% từ tháng 

1/2017 đến hết tháng 12/2017.  

Vì vậy, Công ty TNHH V phải đóng bổ sung cho chị N số tiền: 200.625 

đồng x 5% x 22% x 12 tháng = 529.650 đồng  

Công ty TNHH V phải đóng cả phần cho chị N: 

 200.625 đồng x 5% x 10,5% x 12 tháng = 252.787 đồng 

Tổng cộng: 529.650 đồng + 252.787 đồng = 782.437 đồng. 

 [8] Yêu cầu Công ty TNHH V trả tiền lương cho những ngày làm việc của 

tháng 1/2018 là 4.495.829 đồng; 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn đồng ý trả lương cho chị N trong thời gian làm 

việc từ 01/01/2018 đến 14/01/2018 là 11 ngày làm việc. Mức lương chi trả theo 

phụ lục hợp đồng ngày 02/01/2017 là 4.012.500 đồng. Chị N yêu cầu trả lương 

tháng 01/2018 với mức lương là 7.350.000 đồng nhưng không có tài liệu chứng cứ 

để chứng minh mức lương mà chị N thực lĩnh nên chấp nhận một phần yêu cầu của 

chị N về trả lương tháng 01/2018 là 11 ngày công làm việc. Cụ thể là: (4.012.500đ 

+ 4.012.500đ x 5%)/24 ngày x 11 ngày = 1.931.015 đồng.  

Do việc chậm trả tiền lương cho chị N nên bị đơn phải chịu lãi suất theo quy 

định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự, thời gian tính lãi từ tháng 2/2018 đến 

ngày xét xử sơ thẩm là: 1.931.015 x 10%/năm x 01 năm 10 tháng = 354.019 đồng.  

Tổng cộng: 1.931.015 đồng + 354.019 đồng = 2.285.034 đồng 

Như vậy, chỉ chấp nhận một phần kháng cáo này của chị N. 
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[9] Đối với yêu cầu trả tiền trợ cấp thôi việc và tiền lãi của việc chậm trả: 

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động và Điều 14 Nghị định 05/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 thì:  

"1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm 

chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 

tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.  

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao

động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao 

động đã tham gia Bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã được người sử dụng lao 

động chi trả trợ cấp thôi việc" 

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp

đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc". 

 Tổng thời gian làm việc của chị N tại Công ty V từ tháng 9-2006 đến hết 

tháng 12/2017 là 11 năm 4 tháng, thời gian chị N chưa được tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp là 3 năm 2 tháng được tính tròn thành 03 năm 06 tháng, mỗi năm chị N 

được hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng ½ tháng lương trung bình của 6 tháng trước 

khi chị N nghỉ việc. Từ tháng 01 đến hết tháng 12-2017 lương của chị N được 

hưởng là 4.012.500 đồng và 5% tiền phụ cấp, như vậy lương bình quân theo hợp 

đồng lao động từ tháng 1 đến tháng 12/2017 của chị N là: 4.012.500 + (4.012.500 

x5%) = 4.125.125 đồng.  

Tiền trợ cấp thôi việc của chị N là: 4.125.125 đồng x 1,75 tháng = 7.372.968 

đồng. 

Do việc chậm trả tiền trợ cấp thôi việc cho chị N nên Công ty TNHH V phải 

chịu lãi suất theo quy định tại các điều 357, 468 Bộ luật Dân sự tính từ tháng 

1/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm là: 7.372.968 đồng x 10%/năm x 1 năm 10 tháng 

= 1.351.710 đồng.  

Tổng cộng: 7.372.968 đồng + 1.351.710 đồng = 8.724.678 đồng 

Tại phiên tòa sơ thẩm bị đơn đồng ý trả số tiền trợ cấp thôi việc và tiền lãi 

chậm trả cho chị N như trên, Tòa án cấp sơ thẩm ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn 

là phù hợp quy định của pháp luật nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo nội 

dung này.  

 [8]. Về án phí: 

Án phí sơ thẩm: Sửa một phần bản án sơ thẩm về phần án phí. 

Án phí phúc thẩm: Chị N không phải nộp án phí lao động phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 147, 148; khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35; điểm 

a khoản 1 Điều 39, điểm b khoản 3 Điều 38; Điều 293; khoản 2 Điều 308 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ các điều 48, 186 Bộ luật Lao động năm 2012; 

Căn cứ các điều 91, 92, 94 Luật Bảo hiểm xã hội năm năm 2006; các điều 

85, 86, 87, 89 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; 

Căn cứ Nghị định 12/1995/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 45 Nghị định 

152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006; khoản 1, 2 Điều 17 Nghị định 

115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015; Nghị định 05/2015/NĐ-CP; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Tuyên xử: 

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, sửa một phần Bản 

án sơ thẩm như sau: 

- Buộc Công ty TNHH V phải nộp bổ sung BHXH, BHYT của chị Nguyễn 

Thị N cho Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng từ tháng 10/2006 đến hết tháng 

7/2007 và nộp bổ sung BHXH, BHYT của chị Nguyễn Thị N còn thiếu từ tháng 

01/2017 đến hết tháng 12/2017 (đóng bổ sung đối với 5% tiền phụ cấp nặng nhọc 

độc hại) cụ thể như sau:  

Công ty TNHH V phải đóng bổ sung BHXH cho chị N: 

Năm 2006 là 450.000 đồng x 15% x 3 tháng = 202.500 đồng 

Năm 2007 là 450.000 đồng x 17% x 7 tháng = 535.500 đồng 

Năm 2017 là 200.625 đồng x 5% x 22% x 12 tháng = 529.650 đồng 

Công ty TNHH V phải đóng cả phần BHXH cho chị N: 

Năm 2006 là 450.000 đồng x 5% x 3 tháng = 67.500 đồng; 

Năm 2007 là 450.000 đồng x 6% x 7 tháng = 189.000 đồng. 

Năm 2017 là 200.625 đồng x 5% x 10,5% x 12 tháng = 252.787 đồng 

Tổng cộng: 1.776.937 đồng. 

Công ty TNHH V còn phải chịu lãi suất do chậm đóng BHXH cho cơ quan 

Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng với mức lãi suất theo quy định của pháp luật 

BHXH tương ứng với thời gian chậm đóng.  

- Buộc Công ty TNHH V phải trả tiền trợ cấp thôi việc cho chị Nguyễn Thị N 

là 7.372.968 đồng và 1.351.710 đồng tiền lãi chậm trả tính từ tháng 1-2018 đến 

ngày xét xử sơ thẩm. Tổng cộng: 8.724.678 đồng (tám triệu bẩy trăm hai mươi bốn 

nghìn sáu trăm bẩy mươi tám đồng). 
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- Buộc Công ty TNHH V phải trả lương của tháng 01/2018 (11 ngày làm 

việc) cho chị Nguyễn Thị N là 1.931.015 đồng và 354.019 đồng tiền lãi chậm trả 

tính từ tháng 02/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm. Tổng cộng: 2.285.034 đồng (hai 

triệu hai trăm tám mươi năm nghìn không trăm ba mươi tư đồng). 

Kể từ ngày Bản án, quyết định 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, 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 Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Về án phí: 

- Án phí sơ thẩm: Nguyên đơn không phải chịu án phí lao động sơ thẩm, bị 

đơn phải chịu 330.291 đồng án phí lao động sơ thẩm. 

- Án phí phúc thẩm: Nguyên đơn không phải chịu án phí lao động phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ tuyên án. 

Trường hợp Bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự, người được thi hành án, 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 qui định tại các Điều 6, 7 và 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: 

- TAND quận Dương Kinh;  

- VKSND thành phố Hải Phòng; 

- Chi cục THADS quận Dương Kinh; 

- Các đương sự; 

- Lưu: VP, hồ sơ vụ án, TKT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lương Thị Hải Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Quyết định giám đốc thẩm 

 Số: 04/2020/LĐ-GĐT 

     Ngày 12/6/2020      

V/v “Yêu cầu đóng tiền bảo hiểm xã 

hội và trả trợ cấp thôi việc” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

 Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự - Thẩm phán. 

 Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tiến và ông Lê Phước Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Đinh Văn Chánh - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án lao động “Yêu cầu đóng tiền bảo hiểm 

xã hội và trả trợ cấp thôi việc” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Viết N; sinh năm 1967; Địa chỉ: Tổ X, Khu

phố X, phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. 

2. Bị đơn: Công ty cổ phần G thành phố T, tỉnh Quảng Nam; Địa chỉ: Số X

P, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Ch - Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Tấn L - Phó giám đốc và ông 

Bùi Đắc Th - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (Văn bản ủy quyền ngày 

17/12/2016 của Giám đốc Công ty). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội thành phố T,

tỉnh Quảng Nam; Địa chỉ: Số X, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Châu Văn N1 - Giám đốc. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

-  Tại Đơn khởi kiện đề ngày 16/10/2012 và quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn là ông Nguyễn Viết N trình bày:  

Tháng 02/1992, Ông được nhận vào làm công nhân xây dựng tại Xí 
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nghiệp Giao thông vận tải và đô thị T (nay là Công ty cổ phần G thành phố T), 

Công ty có đóng Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế cho Ông, cùng với ông có ông 

Lương S (hiện tại vẫn còn làm tại Công ty), ông Trần Th, ông Phạm T. Trong thời 

gian này Ông đã dược Công ty đăng ký tên trong sổ hộ khẩu của Công ty lập năm 

1993. 

Ngày 01/01/1994, Ông được Công ty ký hợp đồng lao động 013 ngày 

01/01/1994, với thời hạn là 03 năm. Khoảng tháng 06/1996 Ông được Công ty 

cho đi học lớp đại học tại chức tại Trường Trung học Giao thông vận tải khu vực 

II Đà Nẵng đến đầu năm 2002 thì tốt nghiệp ra trường.  

Trong quá trình học, do học hệ tại chức nên mỗi năm học khoảng 05 tháng, 

một năm đầu trong những tháng Ông đi học thì Công ty có cho hưởng lương theo 

mức lương cơ bản nhưng sau đó thì cắt lương, còn 6 đến 7 tháng còn lại không 

học Ông về làm công nhân tại đội xây dựng của Công ty và hưởng lương theo sản 

phẩm.  

Ngày 01/4/1999, Ông được Công ty ký hợp đồng lao động 16 ngày 

01/4/1999 không xác định thời hạn. Trong quá trình làm việc, Công ty đều trích 

5% lương của Ông để đóng bảo hiểm xã hội. 

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đến ngày 14/02/2006 Ông làm đơn xin 

chuyển công tác đến Công ty Tân Nh và được Giám đốc Công ty cổ phần G thành 

phố T chấp nhận cho chuyển công tác. Sau đó, Ông yêu cầu Công ty làm thủ tục 

rút sổ bảo hiểm xã hội thì được ông Bùi Đắc Th - Trưởng phòng Tổ chức của 

Công ty cho biết hiện nay sổ bảo hiểm xã hội của Ông do Bảo hiểm xã hội thành 

phố T quản lý. Do đó, khi Ông xin chuyển công tác sang Công ty Tân Nh thì 

không có hồ sơ chuyển công tác của Ông (do Công ty không đưa cho Ông) mà 

chỉ có đơn xin chuyển công tác nên Công ty Tân Nh ký hợp đồng lao động mới 

và đóng bảo hiểm xã hội lại từ đầu.  

Tháng 4/2012, Ông đến cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố T để làm thủ 

tục chốt sổ bảo hiểm thì được trả lời là không có tên Ông trong danh sách cán bộ, 

công nhân Công ty cổ phần G thành phố T tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Ông 

được Bảo hiểm xã hội thành phố T hướng dẫn khiếu nại đến Công ty, Ông khiếu 

nại nhưng không được Công ty giải quyết.  

Sau khi Tòa án hòa giải lần 01, Bảo hiểm xã hội thành phố T có mời Ông 

lên làm việc và cho biết khi Công ty cổ phần G thành phố T làm sổ bảo hiểm xã 

hội cho Ông đã thiếu các giấy tờ theo quy định nên Bảo hiểm xã hội đã trả lại hồ 

sơ cho ông Bùi Đắc Th (Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty) để bổ 

sung đầy đủ hồ sơ nhưng ông Th không nhận và cũng không cung cấp bổ sung hồ 

sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nên Ông chưa được Bảo hiểm xã hội thành phố T 

cấp sổ bảo hiểm xã hội. 

Nay, Ông yêu cầu Tòa án buộc Công ty cổ phần G thành phố T đóng bảo 

162



hiểm xã hội cho Ông từ tháng 02/1992 đến tháng 02/2006 và chốt sổ bảo hiểm xã 

hội cho Ông; đồng thời trả trợ cấp thôi việc từ tháng 02/2006 đến nay. 

- Bị đơn là Công ty cổ phần G thành phố T, tỉnh Quảng Nam trình bày: 

- Tháng 5/1994, ông N mới nộp đơn xin việc và làm tại Xí nghiệp Giao 

thông vận tải và đô thị T (nay là Công ty cổ phần G thành phố T). Năm 1995, 

trường Trung cấp Giao thông vận tải khu vực II tại Đà Nẵng có tuyển sinh lớp 

trung cấp cầu đường. Khi đó có một số người xin đi học và được Công ty đồng ý 

gồm: ông Nguyễn Huy Ch, Nguyễn Tr, Thi Lý H, Nguyễn L , ông Lê Văn T và 

ông Nguyễn Viết N. Theo yêu cầu của trường, Xí nghiệp ra Quyết định số 

67/QĐ-XN ngày 20/5/1995 cho ông Nguyễn Viết N đi học. 

- Tháng 8/1995 theo yêu cầu của trường phải có giấy thôi trả lương. Xí 

nghiệp làm giấy thôi trả lương số 02/GTTL-XN ngày 25/9/1995 chuyển đến 

Trường trung cấp Giao thông vận tải tại khu vực II Đà Nẵng cho ông Nguyễn 

Viết N. Trong thời gian học, nhà trường trả lương cho ông N và một số người 

khác.  

Như vậy, ông Nguyễn Viết N không ký hợp đồng lao động, không làm 

việc tại Công ty mà yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội cho ông N là trái với quy định 

tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 

- Ngày 01/4/1999, Công ty có ký hợp đồng lao động số 16 không xác định 

thời hạn với ông N và đăng ký nộp bảo hiểm xã hội cho ông N từ tháng 04/1999. 

Công ty đã làm thủ tục kê khai nộp lên Bảo hiểm xã hội thành phố T đề nghị cấp 

sổ bảo hiểm xã hội cho ông Nam. Công ty đã đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm 

y tế cho ông N đầy đủ từ tháng 4/1999 đến tháng 02/2006 theo quy định của pháp 

luật. 

- Đến tháng 02/2006, ông N làm đơn xin chuyển công tác, Công ty thống 

nhất và ông N công tác ở cơ quan khác từ đó đến nay. Do ông N không cung cấp 

cơ quan tiếp nhận nên Công ty không ra quyết định chuyển công tác cho ông 

Nguyễn Viết N.  

Như vậy, Công ty cổ phần G thành phố T đã nộp bảo hiểm xã hội cho ông 

N từ tháng 04/1999 đến tháng 02/2006 và lập đầy đủ thủ tục nộp lên Bảo hiểm xã 

hội thành phố T đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội cho ông N đúng quy định pháp 

luật.  

Nay, ông N khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần G T nộp bảo hiểm xã hội 

cho ông N từ tháng 02/1992 đến tháng 02/2006 và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho 

Ông; đồng thời trả trợ cấp thôi việc từ tháng 02/2006 đến nay là không có căn cứ. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Bảo hiểm xã hội thành phố T 

trình bày: 

Qua kiểm tra đối chiếu hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội của Công ty cổ 

phần G T thì ông Nguyễn Viết N được Công ty đóng Bảo hiểm xã hội từ 
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tháng 4/1999 với hệ số lương 1,55. Mức lương tham gia Bảo hiểm xã hội mà 

Công ty đã đóng cho ông N từ tháng 01/2000 đến tháng 04/2003 là 1,72, từ 

tháng 05/2003 đến tháng 09/2004 là 1,78 và từ tháng 10/2004 đến tháng 02/2006 

là 2,34.  

Vào cuối năm 2006, Công ty cổ phần G T có làm đề nghị cấp sổ BHXH 

cho ông Nguyễn Viết N nhưng hồ sơ của ông N chưa đầy đủ. Do vậy, Bảo hiểm 

xã hội thành phố T trả lại hồ sơ cho Công ty yêu cầu bổ sung hồ sơ và kê khai 

cho đúng, nhưng Công ty không nhận dẫn tới việc ông N chưa được cấp sổ Bảo 

hiểm xã hội. Căn cứ tờ khai cấp sổ Bảo hiểm xã hội do ông N kê khai, thời gian 

công tác bắt đầu từ tháng 02/1992 và các mức lương đóng Bảo hiểm xã hội từng 

thời điểm không đúng với mức đăng ký đóng Bảo hiểm xã hội do Công ty cổ 

phần G T đăng ký nộp, đối chiếu với hồ sơ thu Bảo hiểm xã hội của Công ty cổ 

phần G T thì quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Viết N bất đầu 

từ tháng 04/1999 đến tháng 02/2006.  

Ông N chưa có hồ sơ chứng minh tham gia công tác tại Công ty từ tháng 

02/1992 và quá trình kê khai mức lương đóng Bảo hiểm xã hội không đúng với 

hồ sơ đang quản lý. Do đó, Bảo hiểm xã hội thành phố T đề nghị ông N cung 

cấp các hồ sơ chứng minh thời gian tham gia công tác từ tháng 02/1992 đến 

tháng 03/1999, kê khai lại mức lương tham gia Bảo hiểm xã hội từ tháng 

04/1999 khớp với danh sách đăng ký đóng Bảo hiểm xã hội và đề nghị ông N 

phối hợp với Công ty cổ phần G T hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp sổ Bảo hiểm xã 

hội cho ông Nam. 

- Tại Bản án Lao động sơ thẩm số 05/2016/LĐ-ST ngày 22/01/2016, 

Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Quảng Nam quyết định: 

Căn cứ vào các điểm b, d khoan 1 Điều 31 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Áp dụng Điều 186 Bộ luật lao động (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012). 

Áp dụng Điều 2, Điều 18, Điều 19; Điều 21, Điều 85, Điều 86, Điều 99 

Luật  Bảo hiểm xã hội (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

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

Viết N yêu cầu Công ty cổ phần G T đóng tiền bảo hiểm xã hội và trả tiền trợ cấp 

thôi việc. 

Buộc Công ty cổ phần G T phải nộp tiền bảo hiểm xã hội cho ông Nguyễn 

Viết N từ tháng 01/1995 đến tháng 3/1999 tổng cộng số tiền phải nộp là 

8.663.692đồng. Công ty cổ phần G T đóng tiền bảo hiểm xã hội trên cho ông 

Nguyễn Viết N tại cơ quan Bảo hiêm xã hội thành phố T. 

Buộc Công ty cổ phần G T phải có nghĩa vụ chuyển các giấy tờ cho Bảo 

hiểm xã hội thành phố T làm thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội cho ông Nguyễn Viết 

N từ tháng 01/1994 đến tháng 02/2006. 

Công ty cổ phần G T tiếp tục chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy định 
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của pháp luật về bảo hiểm xã hội kể từ sau ngày xét xử sơ thẩm đến khi nộp xong 

số tiền trên. 

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Viết N đối với Công ty cổ phần G T 

về việc đề nghị trả tiền trợ cấp thôi việc.  

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền và nghĩa vụ thi hành án và 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 28/01/2016, Công ty cổ phần G T kháng cáo Bản án Lao động sơ 

thẩm nêu trên; 

- Tại Bản án Lao động phúc thẩm số 01/2016/LĐ-PT ngày 21/4/2016, 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của Công ty cổ phần G thành phố T.

2. Huỷ bản án lao động sơ thẩm số 05/2016/LĐ-ST ngày 22/01/2016 của

Toà án nhân dân thành phố T; về việc “Yêu cầu đóng tiền bảo hiểm xã hội và trả 

tiền trợ cấp thôi việc”; giữa Nguyên đơn là ông Nguyễn Viết N, sinh năm 1967 

với bị đơn là Công ty cổ phần G thành phố T; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan: Bảo hiểm xã hội thành phố T. 

Giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân thành phố T xét xử sơ thẩm lại vụ 

án theo quy định của pháp luật. 

Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

- Ngày 27/4/2016, Tòa án nhân dân thành phố T thụ lý lại vụ án. 

- Tại Bản án Lao động sơ thẩm số 16/2016/LĐST ngày 27/7/2016, Tòa 

án nhân dân thành phố T, tỉnh Quảng Nam quyết định: 

Căn cứ vào các điểm b, d khoản 1 Điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; 

Áp dụng Điều 186 Bộ luật lao động năm 2012; Điều 2, Điều 18, Điều 19; 

Điều 21, Điều 85, Điều 86, Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 

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

Viết N về việc yêu cầu Công ty cổ phần G thành phố T đóng tiền bảo hiểm xã hội 

và trả tiền trợ cấp thôi việc. 

Buộc Công ty cổ phần G thành phố T phải nộp tiền bảo hiểm xã hội cho 

ông Nguyễn Viết N từ tháng 01/1995 đến tháng 3/1999 tổng cộng số tiền phải nộp 

là 24.760.352 đồng. Công ty cổ phần G thành phố T đóng tiền bảo hiểm xã hội 

trên cho ông Nguyễn Viết N tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố T. 

Buộc Công ty cổ phần G thành phố T phải có nghĩa vụ chuyển các giấy tờ 

cho Bảo hiểm xã hội thành phố T làm thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội cho ông 

Nguyễn Viết N từ tháng 01/1994 đến tháng 02/2006. Công ty cổ phần G thành 

phố T tiếp tục chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy định của pháp luật về bảo hiểm 

xã hội kể từ sau ngày xét xử sơ thẩm đến khi nộp xong số tiền trên. 

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Viết N đối với Công ty cổ phần 
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G thành phố T về việc đòi tiền trợ cấp thôi việc. 

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, tuyên quyền và nghĩa vụ thi 

hành án; quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 05/8/2016, Công ty cổ phần G T kháng cáo Bản án Lao động sơ 

thẩm nêu trên. 

- Tại Bản án Lao động phúc thẩm số 02/2016/LĐ-PT ngày 19/12/2016, 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định: 

Không chấp nhận kháng cáo của Công ty cổ phần Giao thông công chính 

thành phố T, giữ nguyên bản án lao động sơ thẩm số 16/2016/LĐST ngày 27 

tháng 7 năm 2016 của Toà án nhân dân thành phố T, tỉnh Quảng Nam. 

Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 29/12/2016, Công ty cổ phần G T có đơn đề nghị xem xét theo thủ 

tục giám đốc thẩm đối với Bản án Lao động phúc thẩm nêu trên. 

Ngày 23/4/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ra Thông báo giải 

quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm số 02/TB-TA cho Công ty cổ phần G T. 

Ngày 09/8/2019, Công ty cổ phần G T tiếp tục có đơn đề nghị xem xét theo 

thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án Lao động phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm số 04/2019/KN-LĐ ngày 

06/12/2019, Chánh án tòa án nhân dân tối cao kháng nghị đối với Bản án lao 

động phúc thẩm số 02/2016/LĐ-PT ngày 19/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án lao động phúc thẩm số 02/2016/LĐ-PT ngày 

19/12/2016 của  Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bản án lao động sơ thẩm số 

16/2016/2016/LĐ-ST ngày 27/7/2016 của Tòa án nhân dân thành phố T; Đình chỉ 

giải quyết vụ án.  

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Ông Nguyễn Viết N là công nhân xây dựng của Công ty cổ phần G 

thành phố T. Ngày 14/02/2006, ông Nguyễn Viết N làm đơn xin chuyển công tác, 

cùng ngày ông được Giám đốc Công ty cổ phần G thành phố T chấp thuận. 

[2]. Ngày 16/10/2012, ông N khởi kiện ra Tòa án yêu cầu giải quyết tranh 

chấp lao động, buộc Công ty cổ phần G thành phố T đóng bảo hiểm xã hội cho 

ông từ tháng 02/1992 đến tháng 6/2006 và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho ông; trả 

trợ cấp thôi việc cho ông theo hệ số lương 2,34 mà ông được Công ty áp dụng từ 

tháng 01/2004 đến tháng 02/2006 khi ông xin chuyển công tác theo quy định của 

pháp luật. 
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Tại Đơn phản tố đề ngày 11/5/2016 của Công ty cổ phần G thành phố T và 

Bản tự khai của đại diện theo pháp luật của Công ty ngày 11/5/2016, Công ty cho 

rằng ông N đã biết quyền và lợi ích hợp pháp của ông bị xâm phạm từ tháng 

11/2006 nhưng đến tháng 10/2012 ông N mới khởi kiện là hết thời hiệu khởi kiện. 

Tại Bản tự khai của ông N ngày 21/11/2012 thể hiện: Khi ông có đơn xin 

chuyển công tác và được Giám đốc công ty cổ phần G thành phố T chấp thuận, 

ông đã yêu cầu Công ty cho rút hồ sơ cá nhân và làm thủ tục cho ông rút sổ bảo 

hiểm. Tuy nhiên, Công ty đã yêu cầu ông liên hệ với Phòng Bảo hiểm xã hội 

thành phố để rút sổ bảo hiểm. Khi liên hệ với Phòng Bảo hiểm xã  hội thành phố 

T thì được trả lời là ông không có tên trong danh sách cán bộ, công nhân Công ty 

tham gia đóng bảo hiểm xã hội nên không có sổ bảo hiểm xã hội và được hướng 

dẫn khiếu nại đến Công ty cổ phần G thành phố T và được lãnh đạo Công ty chấp 

nhận thời gian công tác của ông là từ tháng 02/1992 đến tháng 02/2006, nhưng 

chỉ xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội của ông là 06 năm 10 tháng. 

Lời khai của ông N phù hợp với trình bày của Công ty cổ phần G thành phố 

T, theo đó: Tháng 11/2006, ông N đã làm đơn khiếu nại gửi đến nhiều nơi nên 

ngày 06/3/2007,  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 17/TTr 

gửi đến Công ty cổ phần G thành phố T về việc này. Ngày 09/3/2007, Công ty cổ 

phần G thành phố T có Công văn số 16/CV-CT trả lời Sở Lao động, Thương Binh 

và Xã hội tỉnh Quảng Nam với nội dung: Công ty đăng ký bảo hiểm xã hội cho 

ông Nguyễn Viết N từ năm 1999; Công ty đã nhiều lần yêu cầu ông N làm tờ khai 

để trình cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm xã hội nhưng ông  Nam làm tờ 

khai bảo hiểm xã hội không đúng, đến ngày 07/12/2006 ông N mới làm lại tờ 

khai; Công ty đã gửi lên Bảo hiểm xã hội thành phố T giải quyết làm sổ bảo hiểm 

xã hội cho ông N nên việc ông N khiếu nại Công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội 

cho ông N là không đúng sự thật. 

Như vậy, ông N đã biết việc Công ty cổ phần G thành phố T không đóng 

bảo hiểm xã hội cho ông từ năm 2006 nhưng đến ngày 16/10/2012, ông N mới 

khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động về bảo hiểm xã hội là đã 

hết thời hiệu khởi kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Bộ luật lao động năm 

1994 sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007 theo đó: Thời hiệu yêu cầu giải 

quyết tranh chấp lao động cá nhân là một năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà 

mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm đối với tranh 

chấp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 166 của Bộ luật này và khoản 1 Điều 159 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011). Trong trường hợp 

này Tòa án phải ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại điểm e 

khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì mới đúng vì tại Đơn phản 

tố ngày 11/5/2016 Công ty cổ phần G thành phố T đã có yêu cầu áp dụng thời 

hiệu. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm lại giải quyết vụ án là 
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không đúng, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị giám đốc 

thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; hủy toàn bộ Bản án lao động phúc 

thẩm số 02/2016/LĐ-PT ngày 19/12/2016 của  Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam 

và Bản án lao động sơ thẩm số 16/2016//LĐ-ST ngày 27/7/2016 của Tòa án nhân 

dân thành phố T; đình chỉ giải quyết vụ án. 

Do Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án khi đã hết thời hiệu khởi kiện nên 

Công ty Cổ phần G thành phố T không phải chịu án phí lao động sơ thẩm và án 

phí lao động phúc thẩm.  

Hoàn trả cho Công ty Cổ phần G thành phố T số tiền án phí lao động phúc 

thẩm đã nộp tại Biên lai thu số 0002282 ngày 15/8/2016 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố T, tỉnh Quảng Nam. 

Đối với số tiền án phí lao động sơ thẩm 742.810đ (Bảy trăm bốn mươi hai 

ngàn tám trăm mười đồng) và số tiền nộp Bảo hiểm xã hội cho ông Nguyễn Viết 

N từ tháng 01/1995 đến tháng 3/1999 là 24.760.352đ (Hai mươi bốn triệu bảy 

trăm sáu mươi ngàn ba trăm năm mươi hai đồng), theo nội dung Công văn số 

81/CV-CCTHADS ngày 11/3/2020 của Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố T, tỉnh Quảng Nam thì hiện nay hai khoản thu trên đã được Chấp 

hành viên Chi cục ban hành Quyết định số 04/QĐ-CCTHADS ngày 30/12/2019 

cưỡng chế khấu trừ trong tài khoản số 0361001372001 của Công ty Cổ phần G 

thành phố T tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam và đã 

thực hiện xong. 

Do đó, hoàn trả cho Công ty Cổ phần G thành phố T số tiền án phí lao 

động sơ thẩm 742.810đ (Bảy trăm bốn mươi hai ngàn tám trăm mười đồng) và 

24.760.352đ (Hai mươi bốn triệu bảy trăm sáu mươi ngàn ba trăm năm mươi hai 

đồng) là số tiền nộp Bảo hiểm xã hội cho ông Nguyễn Viết N từ tháng 01/1995 

đến tháng 3/1999 theo Quyết định số 04/QĐ-CCTHADS ngày 30/12/2019 của 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T, tỉnh Quảng Nam. 

Vì các lẽ trên;          

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 4 Điều 343; Điều 346 và Điều 349 

Bộ luật Tố tụng dân sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 04/2019/KN-LĐ

ngày 06/12/2019,  của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Hủy toàn bộ Bản án lao động phúc thẩm số 02/2016/LĐ-PT ngày

19/12/2016 của  Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bản án lao động sơ thẩm số 

168



16/2016/LĐ-ST ngày 27/7/2016 của Tòa án nhân dân thành phố T; đình chỉ giải 

quyết vụ án. 

3. Hoàn trả cho Công ty Cổ phần G thành phố T số tiền án phí lao động sơ

thẩm 742.810đ (Bảy trăm bốn mươi hai ngàn tám trăm mười đồng) và 

24.760.352đ (Hai mươi bốn triệu bảy trăm sáu mươi ngàn ba trăm năm mươi hai 

đồng) là số tiền nộp Bảo hiểm xã hội cho ông Nguyễn Viết N từ tháng 01/1995 

đến tháng 3/1999 theo Quyết định số 04/QĐ-CCTHADS ngày 30/12/2019 của 

Chi cục Thi hành án dân sự Tp T, tỉnh Quảng Nam. 

4. Hoàn trả cho Công ty Cổ phần G thành phố T số tiền án phí lao động

phúc thẩm là 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) đã nộp tại Biên lai thu số 0002282 

ngày 15/8/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T, tỉnh Quảng Nam. 

Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế và quản lý khoa học TANDTC; 

- Viện trưởng VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngam; 

- Tòa án nhân dân Tp T, tỉnh Quảng Nam; 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T, tỉnh 

Quảng Nam; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng HCTP; Phòng Giám đốc kiểm tra về 

DS-KDTM-LĐ, hồ sơ vụ án.     

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

   Lê Tự 
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