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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúcTÍNH KHÁNH HÒA

Bản án số: 01/2020/LĐ-PT
Ngày: 19-3-2020

V/v: Tranh chấp về đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động và 
bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi

tộng.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  • • •

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

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

Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Hải

Các Thẩm phán: Ông Võ Đình Phương 

Ông Nguyễn Công Đường

-  Thư kỷ phiên tòa: Bà Đoàn Thị Mai - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tình Khánh Hòa tham gia phiên tòa: 
Bà Phạm Thị Trang -  Kiểm sát viên.

Trong ngày 19 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh 
Hòa, xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 01/2020/TLPT-LĐ ngày 21 tháng 
02 năm 2020 về việc: “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
và bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động”.

Do Bản án sơ thẩm số: 02/2019/LĐ-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 của 
Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2020/QĐ-PT ngày 05 tháng 3 
năm 2020 giữa các đương sự:

- Nguyên đơm Bà Phạm  Bích H

Địa chỉ: 01 Lô 2 đường H, phường L, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. Có

- Bi đơm Công ty TNHH B

Địa chỉ: số 1 đường T, phường B, Quận A, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Võ Trần K - Chức vụ: Trưởng phòng pháp lý 
Công ty TNHH B và ông Lương Xuân D - Luật sư nội bộ của Công ty TNHH B 
(Theo Văn bản ủy quyền số 25-03/06.19/legal ngày 03/6/2019). Ông D có mặt, 
ông K vắng mặt.

- Người kháng cáo\ Bị đơn Công ty TNHH B.

mặt.

1



NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án lao động sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phổ N, tỉnh 
Khánh Hòa và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì nội dung vụ án được tóm tắt 
như sau:

Bà Phạm Bích H và Công ty TNHH B (sau đây gọi tắt là Công ty B) ký kết 
hợp đồng lao động với thời hạn 01 năm (Từ ngàỵ 18/3/2002 đến 17/3/2003). Sau 
01 năm, hợp đồng lao động chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn. Bà 
H làm việc tại Văn phòng đại diện thành phố N cho đến ngày bị Công ty B chấm 
dứt hợp đồng lao động.

Ngày 05/5/2018, Công ty B ra 02 Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 
đối với bà Hồng: Một quyết định do bà Trần Lê Q - Giám đốc cấp cao nhân sự ký 
và một quyết định do bà Bùi Thị T - Phó Tổng giám đốc nhân sự ký. Cả 02 quyết 
định trên đều cùng số 269706/2018GXN/Pru ngày 05/5/2018.

Bà H cho rằng việc Công ty B ban hành các quyết định chấm dứt hợp đồng 
lạo động với bà là trái pháp luật vì thực tế, bà không làm bất cứ đơn xin nghỉ việc 
nào. Trong suốt 16 năm làm việc tại Công ty, bà luôn hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được phân công, giao phó, không vi phạm hoặc bị kỷ luật, hàng năm kết quả 
làm việc của bà luôn được quản lý trực tiếp đánh giá là đạt hiệu quả, đồng thời bà 
còn được nhận giấy khen của Hiệp hội bảo hiểm. Ngoài ra, bà còn là Giám sát cấp 
cao thuộc Bộ phận Nhượng quyền thương hiệu của Công ty B tại Khánh Hòa; Là 
công đoàn viên thuộc tổ công đoàn văn phòng B thành phố N. Ngày 06/5/2018, 
Công ty B cho người mời bà làm việc, ép buộc và hướng dẫn bà ký Biên bản thỏa 
thuận nghỉ việc để hợp thức hóa các quyết định đơn phương chấm dứt lao động 
nói trên. Hành vi trên của Công ty B đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tinh 
thần và vật chất của bà. Do đó, bà khởi kiện yêu cầu Tòa án:

1. Hủy Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 269706/2018GXN/Pru 
ngày 05/5/2018 do bà Trần Lê Q -  Giám đốc cấp cao phụ trách lương, thưởng, 
phúc lợi, tiền lương và phát triển, ký quyết định.

2. Hủy Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 269706/2018GXN/Pru 
ngày 05/5/2018 do bà Bùi Thị T- Phó Tổng giám đốc nhân sự, ký quyết định.

3. Buộc Công ty B nhận bà vào làm việc lại và khôi phục lại tất cả quyền lợi 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và chức vụ mà bà đã đảm 
nhiệm trong thời gian làm việc tại Công ty B.

4. Bồi thường cho bà các khoản thiệt hại sau:

- Thiệt hại vật chất:
+ Lương tính từ tháng 5/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm (Tháng 11/2019): 

19 tháng X 10.453.583đ = 198.618.000đ.
+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệm của 19 tháng: 

21.5% X 177.710.900đ - 42.702.892đ.

+ Lương tháng 13 của năm 2018: 10.453.583đ.
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+ Tiền thưởng kinh doanh năm 2018 (25%/thu nhập năm) = 31.360.000đ.

- Thiệt hại danh dự cá nhân: 10 tháng lương X 10.453.583đ= 104.535.800đ.

Tống cộng: 387.670.000đ (Ba trăm tám mươi bảy triệu sáu trăm bảy mươi 
ngàn đồng).

Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn bà Phạm Bích H xin rút yêu cầu đối với 
các khoản tiền bảo hiểm mà Công ty phải đóng cho bà trong suốt thời gian bà bị 
mất việc với số tiền là 42.702.892 đồng; Bà Phạm Bích H vẫn giữ nguyên các yêu 
cầu khởi kiện còn lại.

Bị đơn Công ty TNHH B (do ông Võ Trần K đại diện) cho rằng: Bà H 
nguyên là nhân viên Công ty B theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 
Ngày 06/5/2018, bà H và Công ty B đã ký kết Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao 
động, theo đó, bà H và Công ty B đồng thuận việc Hợp đồng lao động được chấm 
dứt kể từ ngày 05/5/2018. Theo Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, Công 
ty B đã thanh toán toàn bộ các khoản chi trả cho bà H theo đúng cam kết, đồng 
thời, chốt và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể, 
Công ty B đã thanh toán cho bà H số tiền 200.347.827 đồng (Hai trăm triệu ba 
trăm bổn mươi bảy nghìn đồng). Sau khi tạm tính khấu trừ các nghĩa vụ thuế thu 
nhập cá nhân, bà Hồng đã thực nhận số tiền: 183.318.340 đồng (Một trăm tám 
mươi ba triệu ba trăm mười tám triệu ba trăm bổn mươi nghìn đồng). Như vậy, 
Công ty B không đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động theo trình bày của bà
H. Ngược lại, Hợp đồng lao động được chấm dứt thực hiện dựa trên thỏa thuận 
của các bên tại Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động và Công ty B đã hoàn 
thành nghĩa vụ của mình đối với bà H (nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ bàn 
giao hồ sơ, tài liệu) được quy định tại thỏa thuận này. Do đó, Công ty B không 
chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của bà H.

Bản án lao động sơ thẩm số 02/2019/LĐ-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 
của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa đã căn cứ Điều 15, khoản 2 
Điệu 22, Điều 41, Điều 42 và khoản 2 Điều 202 của Bộ luật Lao động năm 2012; 
Điểm a khoản 1 Điều 12 và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 
ngày 30/12/2016 của ủ y  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, quyết định:

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là bà Phạm Bích H.

- Tuyên hủy Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 
269706/2018GXN/Pru ngày 05/5/2018 của Công ty TNHH B, do bà Trần Le Q -  
Giám đốc cấp cao phụ trách lương, thưởng, phúc lợi, tiền lương và phát triển, ký 
quyết định.

- Tuyên hủy Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 
269706/2018GXN/Pru ngày 05/5/2018 của Công ty TNHH B, do bà Bùi Thị T -  
Phó Tổng giám đốc nhân sự, ký quyết định.
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- Buộc Công ty TNHH B phải nhận bà Phạm Bích H trở lại làm việc theo 
hợp đồng lao động đã giao kết và phải truy đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế trong những ngày bà Hồng không được làm việc.

- Buộc Công ty TNHH B thanh toán cho bà Phạm Bích H các khoản tiền
sau:

+ 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động: 20.907.166đ (Hai mươi triệu 
chỉn trăm lẻ bảy ngàn một trăm sáu mươi sáu đồng).

+ Tiền lương tính từ tháng 05/2018 đến tháng 11/2019: 198.618.000đ (Một 
trăm chỉn mươi tám triệu sáu trăm mười tám ngàn đồng).

+ Lương tháng 13 của năm 2018: 10.453.583đ (Mười triệu bổn trăm năm 
mươi ba ngàn năm trăm tám mươi ba đồng).

+ Tiền thưởng kinh doanh năm 2018: 31.360.000đ (Ba mươi mốt triệu ba 
trăm sáu mươi ngàn đồng).

+ Tiền bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần: 14.900.000đ (Mười bổn 
triệu chỉn trăm ngàn đồng).

Tổng số tiền mà Công ty TNHH B có nghĩa vụ thanh toán cho bà Phạm 
Bích H là 192.610.000đ (Một trăm chỉn mươi hai triệu sáu trăm mười ngàn đồng).

- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Bích H đối với các 
khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà Công ty 
TNHH B phải có nghĩa vụ truy đóng lại cho bà H.

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí sơ thẩm và quyền kháng cáo.

Ngày 13/12/2019, bị đơn Công ty TNHH B có đơn kháng cáo toàn bộ bản 
án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thắm\

Nguyên đơn và đại diện bị đơn đã thỏa thuận được với nhau về toàn bộ nội 
dung vụ án, cụ thể như sau:

Bị đơn đồng ý thanh toán cho bà Phạm Bích H số tiền là 364.297.108 đồng.

v ề  án phí: Bị đơn phải nộp án phí lao động phúc thẩm là 300.000 đồng và 
án phí lao động sơ thẩm trên số tiền phải thanh toán cho nguyên đơn là 
364.297.108 đồng, cụ thể: 3% x 364.297.108 đồng = 10.928.913 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu:

v ề  tố tụng, Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã thụ lý, đưa vụ án ra xét xử 
đúng qui định.

v ề  nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận của các 
đương sự tại phiên tòa. Bị đơn phải chịu án phí lao động sơ thẩm và án phí lao 
động phúc thẩm theo quy định.
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tại phiên tòa, các đương sự đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết 
vụ án, nội dung thỏa thuận giữa các đương sự không vi phạm điều cấm của luật 
và không trái đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 300 và khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 44 và Điều 49 Bộ luật Lao động;

Căn cứ khoản 5 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; tuyên xử:

Sửa bản án sơ thẩm. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như
sau:

1. Công ty TNHH B thanh toán cho bà Phạm Bích H số tiền 364.297.108 
đồng (Ba trăm sáu mươi tư triệu hai trăm chỉn mươi bảy nghìn một trăm lẻ tám 
đồng).

2. v ề  án phí: Công ty TNHH B phải nộp 10.928.913 đồng án phí lao động 
sơ thẩm và 300.000 đồng án phí lao động phúc thẩm nhưng được trừ vào số tiền 
tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số AA/2016/0015773 
ngày 18/12/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Như vậy, Công ty 
TNHH B còn phải nộp 10.928.913 đồng án phí.

* Quy định: Kể từ ngày bà Phạm Bích H có đơn yêu cầu thi hành án nếu 
Công ty TNHH B chưa thi hành xong số tiền phải thanh toán trên thì Công ty 
TNHH B còn phải trả thêm khoản tiền lãi của số tiền còn lại chưa thi hành án theo 
mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

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, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 
hành án theo các điều 6, 7 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.

N ơi nhận-. TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- Các đương sự; THẨM PHÁN -  C H Ủ  T Ọ A  PHIÊN TÒA
- VKSND tĩnh Khánh Hòa;
- TAND TP. N;
- Chi cục THADS TP. N;
- Lưu: AV, VP, hồ sơ vụ án.

Đơn kháng cáo của bị đơn nộp trong thời hạn luật định nên hợp lệ.

Trần Thị Kim Hải
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH ĐẮK LẮK Đôc lâp - Tư do - Hạnh phúc

Bản án số: 02/2020/LĐ-PT 
Ngày 04 - 3 - 2020
“V/v: Yêu cầu trả lương và bồi thường

lao động trái pháp luật”

NHÂN DANH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

• • •

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Tuyết

Các Thẩm phán: Ông Trần Duy Phương và ông Hoàng Kim Khánh

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

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông
Đào Anh Thái - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đăk Lăk xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số: 09/2019/TLPT-LĐ ngày 09 
tháng 12 năm 2019 về việc “Yêu cầu trả lương và bồi thường do chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luậ t”.

Do bản án Lao động sơ thẩm số: 02/2019/LĐ-ST ngày 26/8/2019 của Tòa 
án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 08/2020/QĐ-PT ngày 
20 tháng 01 năm 2020, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Quang H; có mặt.

Địa chỉ: 220 A, thành phố B, tỉnh Đăk Lăk.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Đặng T - 
Luật sư thuộc Công ty Luật TNHHMTV ĐG - Thực hiện trợ giúp pháp lý, có 
mặt.

2. Bị đơn: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B.

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông TrầnVăn T, văng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Anh L; có mặt

Địa chỉ: 01 Y, thành phố B, tỉnh Đăk Lăk.
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3. Người kháng cáo: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ
B.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
- Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, quá trình tham gia tố tụng và tại phiên 

tòa nguyên đơn ông Nguyễn Quang H  trình bày:

Tôi là công chức đã nghỉ hưu và được hưởng lương hưu theo chế độ. Ngày 
14/02/2008 tôi có ký Hợp đồng lao động số 01/2008/HĐLĐ loại Hợp đồng lao 
động không xác định thời hạn vào làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
và kinh doanh chợ B (viết tăt là Công ty) với chức vụ Phó giám đốc Công ty, băt 
đầu từ tháng 2/2008. Đến tháng 6/2018 thì Công ty đơn phương chấm dứt Hợp 
đồng lao động, với thông báo kết thúc hợp đồng lao động và quyết định chấm dứt 
hợp đồng lao động Công ty ký cùng ngày 12/6/2018 với lý do: Người lao động 
quá tuổi lao động và phải chấm dứt Hợp đồng lao động kể từ ngày 30/6/2018. 
Công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tôi và chỉ báo trước cho 
tôi 18 ngày. Đồng thời Công ty chỉ thanh toán trợ cấp thôi việc 06 tháng lương 
với số tiền 8.138.000 đồng x 06 tháng = 48.708.000đ (Tôi đã nhận đủ số tiền này 
của Công ty). Việc làm trên của công ty là không đúng pháp luật Lao động, được 
quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 
người lao động. Tôi đã làm đơn khiếu nại công ty đối với việc đơn phương chấm 
dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật và đề nghị thanh toán khoản tiền tương 
đương với mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Nhưng công ty trả 
lời tại văn bản ngày 15/01/2019 là việc chi trả chế độ như trên cho ông đã là 
ngoại lệ, có lý, có tình.

Vì những lý do trên ông đề nghị Tòa án giải quyết; bao gồm:

1. Buộc Công ty phải trả tiền lương và khoản tiền tương đương mức đóng 
BHXH, BHYT, BHTN trong những ngày không được làm việc vì quyết định 
chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật của Công ty từ ngày 30/6/2018 đến 
hết tháng 02/2019 là 08 tháng x 8.000.000đ = 64.000.000đ;

Các khoản bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN người sử dụng lao động phải 
trả cho tôi theo khoản 3 Điều 186 Bộ luật lao động là 08 tháng x (8.000.000đ x 
21.5%/tháng) = 13.760.000đ.

Đồng thời cộng 2 tháng tiền lương 8.000.000đ x 2 tháng = 16.000.000đ, 
theo quy định tại khoản 1 điều 42 Bộ luật lao động.

Tổng cộng là: 93.760.000 đồng và tiếp tục tính đến ngày xét xử sơ thẩm 
các khoản tiền trên.

2. Tôi không muốn trở lại làm việc vì mâu thuẫn với lãnh đạo công ty về 
việc ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên tôi đề nghị 
buộc Công ty thanh toán tiền bồi thường bằng 2 tháng lương (16.000.000đ) theo 
quy định tại khoản 3 điều 42 Bộ luật lao động.
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3. Yêu cầu công ty thanh toán khoản tiền tương đương với mức đóng 
BHXH, BHYT băt buộc, BHTN kể từ ngày làm việc tại công ty, từ tháng 2/2008 
đến tháng 6/2018; Được tính chi tiết như sau:

-Từ tháng 2/2008 đến tháng 12/2009 mức lương là: 2.500.000đ (1 năm 11
tháng)

Tháng 2/2008 đến tháng 12/2008 áp dụng mức đóng 17% (11 tháng). Cụ 
thể: (2.500.000đ x 17%) x 11 tháng= 4.785.000 đồng

Từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2009 áp dụng mức đóng 18% (12 tháng); cụ 
thể: (2.500.000đ x 18%) x 12 tháng = 5.400.000đồng

-Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2010 mức lương là 5.000.000đ (1 năm), 
áp dụng mức đóng 20% (12 tháng):( 5.000.000 x 20%) x 12 tháng =
12 .000.000đồng

-Từ tháng 01/2011 đến tháng 7/2015 mức lương là 7.000.000đ (4 năm 7 
tháng);

Từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2011 áp dụng mức đóng 20% (12 tháng): 
(7.000.000 x 20% )x 12 tháng = 16.800.000 đồng

Từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013 áp dụng mức đóng 21% (24tháng); cụ 
thể: (7.000.000đ x 21%) x 24 tháng = 35.280.000đ

Từ tháng 01/2014 đến tháng 7/2015 áp dụng mức đóng 22% (19 tháng): 
(7.000.000 x 22%) x 19 tháng = 29.260.000 đồng

- Từ tháng 8/2015 đến tháng 6/2018 mức lương là: 8.000.000đ (2 năm 10 
tháng);

Tháng 8/2015 đến tháng 5/2017 áp dụng mức đóng 22% (22 tháng): 
(8.000.000đ x 22% ) x 22 tháng = 38.720.000 đồng

Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018 áp dụng 21,5% (12 tháng): (8.000.000đ 
x 21.5%) x 12 tháng = 20.640.000 đồng

- Tổng số tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHYT băt buộc, BHTN 
được tạm tính phải thanh toán là: 162.785.000 đồng. Tiền trợ cấp thôi việc công 
ty đã thanh toán cho tôi 06 tháng lương.

Tổng cộng các khoản Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ 
B phải trả lương và bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là:
313.477.000 đồng.

Đề nghị làm rõ việc Công ty đã tính thiếu tiền BHXH, BHYT, BHTN cho 
tôi từ tháng 07/2015 đến tháng 06/2018 .

Ông H rút yêu cầu Công ty thanh toán khoản tiền tương đương với mức 
đóng BHTN kể từ tháng 02/2008 đến tháng 4/2013.

Ông H thừa nhận từ tháng 02/2008 đến tháng 12/2009 tôi nhận lương là
2.500.000 đồng và 300.000 đồng tiền điện thoại; từ tháng 01/2010 đến tháng 
12/2010 nhận lương 5.000.000 đồng; từ tháng 01/2011 đến tháng 6/2015 nhận
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lương là 7.000.000 đồng; từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2018 nhận lương là
8.100.000 đồng/tháng (có Quyết định kèm theo) và bổ sung yêu cầu xác minh làm 
rõ hành vi lừa dối người lao động để đối phó với pháp luật của Công ty từ tháng 
7/2015 đến tháng 6/2018.

- Đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông Nguyễn Anh L trình bày:

Ngày 14/02/2008 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B 
(sau đây gọi tăt là Công ty) và ông Nguyễn Quang H đã ký kết hợp đồng lao 
động số 01/2008/HĐLĐ

Tại thời điểm ký hợp đồng lao động ông H đã nghỉ chế độ về địa phương, 
thời điểm này ông H đã 54 tuổi, thời gian tham gia bảo hiểm chỉ còn 6 năm và 
ông đã nhận chế độ của Bảo hiểm xã hội. Do ông H không thuộc đối tượng tham 
gia BHXH băt buộc. Công ty đã thỏa thuận ký hợp đồng lao động với ông H theo 
mức lương khoán gọn bao gồm các khoản lương và các khoản phụ cấp khác. Về 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Không. Ông H cũng đã thỏa thuận ký hợp đồng 
mà không có ý kiến khiếu nại gì.

Tại thời điểm Luật lao động năm 2012 có hiệu lực Công ty không có cán 
bộ chuyên trách, nên công ty chưa kịp thời quan tâm đầy đủ chính sách của cán 
bộ công ty, vào tháng 7/2015 Công ty đã điều chỉnh lại lương và tất cả các chính 
sách về luật lao động cho cán bộ công ty, từ tháng 7/2015 đến tháng 06/2018 
Công ty đã trả thêm cho ông H các khoản BHYT, BHXH, BHTN.

Tại thời điểm thông báo về việc kết thúc hợp đồng lao động tháng 6/2018 
ông Nguyễn Quang H 64 tuổi, theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Bộ luật lao 
động, Công ty đã có đủ điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông H là 
đúng với quy định của pháp luật.

Về thông báo kết thúc hợp đồng lao động: Để kiện toàn bộ máy tổ chức 
Công ty, từ tháng 03/2018 chủ tịch hội đồng quản trị đã trao đổi với ông H và 
cho nghỉ việc, giải quyết chế độ nghỉ việc là 6 tháng lương mà không cần đến 
Công ty làm việc, nhưng ông H vẫn xin đi làm và nhận lương bình thường trong 
6 tháng đó mà không nghỉ ở nhà. Nhận thấy, Công ty thay đổi nhân sự, không có 
nhu cầu tiếp tục sử dụng người lao động người cao tuổi, Công ty đã ra thông báo 
cho ông H nghỉ việc chỉ trước 18 ngày là vì lý do trên. Công ty chỉ sai về thời 
hạn thông báo cho ông H là chưa đủ 45 ngày.

Theo khoản 2 Điều 6, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật lao động 
“Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi 
không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động”, như 
vậy khi Công ty không có nhu cầu sử dụng người lao động cao tuổi thì thực hiện 
chấm dứt hợp đồng lao động mà không buộc phải có các căn cứ theo quy định về 
quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người sử dụng lao động (theo điều 38 
của Bộ luật lao động năm 2012). Xét về phương diện pháp luật Công ty chấm dứt 
hợp đồng lao động là không trái với pháp luật.
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Về trợ cấp thôi việc: Theo quy định tại điều 48 Bộ luật lao động 2012, khi 
xem xét chế độ nghỉ việc đối với ông H, Công ty cũng đã giải quyết cho ông H 
bằng 6 tháng lương theo mức lương thực nhận tại thời điểm nghỉ việc và ông H 
đã nhận tiền. Nay đề nghị Hội đồng xem xét tính toán lại theo quy định của pháp 
luật.

Do vậy, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B không 
đồng ý với nội dung yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quang H đề nghị Tòa án 
xét xử theo quy định.

Tại Bản án số 02/2019/LĐ-ST ngày 26/8/2019 của Tòa án nhân dân 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:

- Khoản 1 Điều 32, Điểm c Khoản 1 Điều 35; Điểm a Khoản 1 Điều 39, 
các Điều 144, 147, 266 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

- Khoản 2 Điều 38, Điều 41, Điều 42, Điều 167, Khoản 3 Điều 186 Bộ luật 
Lao động 2012;

- Khoản 2 Điều 84, Khoản 9 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

- Khoản 2 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014;

- Khoản 2 Điều 43Luật Việc làm 2013;

- Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và 
hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

- Khoản 2 Điều 6 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

- Khoản 2, Mục II Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/3/2009 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 
của Chính phủ về hợp đồng lao động;

- Điều 1 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi bổ 
sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH;

Tuyên xử:

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quang H về việc 
buộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B gồm:

+ Trả tiền lương và khoản tiền tương đương mức đóng BHXH trong thời gian 
ông H không được làm việc do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật theo 
quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động là: 128.660.000 đồng.

+ Bồi thường 02 tháng tiền lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Bộ luật 
Lao động; Tổng cộng 14.000.000 đồng.

+ Thanh toán khoản tiền BHXH, BHYT theo quy định kể từ tháng 02/2008 
đến tháng 4/2013; Tổng cộng: 58.066.000 đồng

+ Thanh toán khoản tiền mức đóng BHXH, BHTN từ tháng 5/2013 đến 
tháng 6/2015: Tổng cộng: 35.350.000 đồng.
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+ Trả thêm khoản tiền BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 7/2015 đến tháng 
6/2018 là: 14.490.000 đồng. Tổng cộng: 250.566.000 đồng (Hai trăm năm mươi 
triệu năm trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).

+ Đình chỉ yêu cầu Thanh toán khoản tiền tương đương với mức đóng bảo 
hiểm thất nghiệp kể từ tháng 02/2008 đến tháng 4/2013;

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quang H về việc buộc 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B:

+ Trả khoản tiền tương đương mức đóng BHYT, BHTN trong thời gian ông 
H không được làm việc do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động là: 3.920.000đồng

+ Thanh toán khoản tiền tương đương với mức đóng BHYT kể từ tháng 
5/2013 đến tháng 6/2015 là 5.250.000đồng.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành 
án và quyền kháng cáo cho các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 05/9/2019, bị đơn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh 
chợ B kháng cáo đối với toàn bộ bản án sơ thẩm số 02/2019/LĐ-ST ngày 
26/8/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện, bị đơn giữ 
nguyên nội dung đơn kháng cáo.

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

Về tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án, Thẩm phán, Hội đồng 
xét xử, các đương sự đã chấp hành đúng quy định của của pháp luật TTDS.

Về nội dung: Hợp đồng lao động ngày 14/02/2008 giữa ông Nguyễn Quang 
H và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B thỏa thuận: “Bảo 
hiểm xã hội và bảo hiểm y  tế: Không”; tại khoản 2 Điều 124 Bộ luật lao động năm 
1994 và Điều 167 Luật lao động năm 2012 quy định “Khi đã nghỉ hưu, nếu làm 
việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi theo chế độ hưu trí, người 
lao động cao tuổi vân được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao 
động”. Công ty thỏa thuận khoán gọn bao gồm lương và các khoản phụ cấp khác 
trong thời gian dài mà ông H không có ý kiến khiếu nại gì. Do đó, việc ông H 
khởi kiện yêu cầu Công ty trả BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 02/2018 đến tháng 
6/2018 là không có cơ sở để chấp nhận.

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của 
Chính phủ quy định về Hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi: “Khi
người sử dụng lao động không có nhu cầu thì hai bên thực hiện chấm dứt Hợp
đồng lao động”. Tính đến ngày 30/6/2018 là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao 
động thì ông H đã gần 64 tuổi, quá tuổi nghỉ hưu nên Công ty ra quyền chấm dứt 
Hợp đồng lao động là có căn cứ. Ngoài ra, Công ty cũng đã trả cho ông H
48.708.000 đồng, tương đương với 6 tháng lương kể từ ngày 30/6/2018. Do đó, 
căn cứ vào Điều 9, khoản 2 Điều 124 Bộ luật lao động năm 1994, Điều 167 Bộ
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luật lao động năm 2012, khoản 2 Điều 6 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; khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đăk 
Lăk: Chấp nhận đơn kháng cáo của bị đơn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 
kinh doanh chợ B. Sửa Bản án sơ thẩm số 02/2019/LĐ-ST ngày 26/8/2019 của 
Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 
ông Nguyễn Quang H.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn 
cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ các tài liệu chứng 
cứ, lời trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên, HĐXX nhận định:

[1] Về thủ tục: Đơn kháng cáo của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 
kinh doanh chợ B làm trong hạn luật định, đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 
nên được Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết vụ án theo trình tự phúc 
thẩm là phù hợp.

[2] Về nội dung: Xét kháng cáo của bị đơn Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và kinh doanh chợ B, Hội đồng xét xử thấy rằng:

[2.1] Quá trình tham gia tố tụng tại cấp sơ thẩm cũng như tại phiên tòa 
phúc thẩm hôm nay, các bên đương sự đều xác nhận ngày 14/02/2008, ông 
Nguyễn Quang H và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B (gọi 
tăt là Công ty) đã ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tại thời 
điểm ký hợp đồng, ông H đã 54 tuổi và đã nhận chế độ hưu trí của bảo hiểm xã 
hội. Ngày 12/6/2018, Công ty ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động và quyết 
định chấm dứt hợp đồng lao động với ông H, lý do: Người lao động quá tuổi lao 
động; thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động: Kể từ ngày 30/6/2018. Xét thấy, khi 
Công ty ra thông báo và ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông H chỉ 
thông báo cho ông H biết trước 18 ngày là vi phạm khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao 
động. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B cho rằng từ tháng 
3/2018 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trao đổi với ông H về việc chấm dứt hợp 
đồng lao động và cho ông H nhận thêm chế độ nghỉ việc 06 tháng lương mà 
không cần đến Công ty làm việc, nhưng ông H vẫn đi làm và nhận lương bình 
thường trong 06 tháng đó mà không nghỉ ở nhà... ”. Ông H không thừa nhận có 
việc trao đổi và Công ty cũng không có tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh. Như 
vậy, việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với ông H là vi phạm thời hạn báo 
trước. Công ty đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật đối với 
ông Nguyễn Quang H.

[2.2] Xét yêu cầu của ông H về việc buộc Công ty phải bồi thường do hành 
vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Điều 
42 Bộ luật Lao động là có căn cứ: Do vậy Công ty phải bồi thường cho ông H các 
khoản sau
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Xét theo bảng lương do Công ty cung cấp thì ông H nhận lương và các 
khoản phụ cấp khác là 8.118.000.000 đồng/tháng, được thể hiện trong bảng 
lương bao gồm lương chính 4.200.000 đồng; phụ cấp chức vụ 1.000.000 đồng; 
xăng xe 1.000.000 đồng; tiền ăn 500.000 đồng; tiền điện thoại 300.000 đồng; chi 
thêm các khoản bảo hiểm (BHXH,BHYT,BHTN) là 1.118.000 đồng.

Do đó, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật mỗi 
tháng Công ty phải trả cho ông H tiền lương chính, phụ cấp chức vụ và các khoản 
bảo hiểm (BHXH,BHYT,BHTN là 6.318.000 đồng. Đối với các khoản phụ cấp 
khác như xăng xe, tiền ăn và tiền điện thoại không được tính.

Theo khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động: Công ty phải trả cho ông H những 
ngày không được làm việc từ ngày 01/7/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm 26/8/2019 
là 14 tháng: 6.318.000 đồng x 14 tháng = 88.452.000 đồng (1).

Theo khoản 2 Điều 42 Bộ luật lao động: Công ty phải trả cho ông H tiền 
trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật lao động: tính từ tháng 
02/2008 đến tháng 8/2019 là 11 năm 06 tháng mỗi năm bằng ^  tháng lương tính 
tròn 06 tháng lương: 6.318.000 đồng x 06 tháng = 37.908.000 đồng (2)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Bộ luật Lao động Công ty bồi thường 
cho ông H 02 tháng tiền lương là: 6.318.000 đồng x 2 = 12.636.000 đồng (3).

[2.3] Về yêu cầu buộc Công ty thanh toán khoản tiền tương đương với mức 
đóng BHXH, BHYT kể từ tháng 02/2008 đến tháng 4/2013: Xét Hợp đồng lao 
động ngày 14/02/2008 giữa ông H và Công ty thỏa thuận: “Bảo hiểm xã hội và 
bảo hiểm y  tế: Không”; tại khoản 2 Điều 124 Bộ luật lao động năm 1994 quy định 
“Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi 
theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vân được hưởng quyền lợi đã thoả 
thuận theo hợp đồng lao động ”. Công ty thỏa thuận khoán gọn bao gồm lương và 
các khoản phụ cấp khác trong thời gian dài mà ông H không có ý kiến khiếu nại 
gì. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận đối với yêu cầu khởi kiện của ông H về việc 
buộc Công ty thanh toán một khoản tiền tương đương mức đóng BHXH, BHYT từ 
tháng 02/2008 đến tháng 4/2013 là không có căn cứ.

[2.4] Về yêu cầu buộc Công ty thanh toán khoản tiền tương đương với mức 
đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ tháng 05/2013 (Kể từ ngày bộ luật lao động 
2012 có hiệu lực) đến tháng 6/2018 được tính như sau:

- Từ tháng 05/2013 đến tháng 6/2015, Công ty chỉ trả cho ông H mức 
lương và các khoản phụ cấp là 7.000.000 đồng, không chi trả thêm khoản tiền 
tương đương với mức đóng BHXH, BHTN theo quy định. Công ty cũng thừa 
nhận, tại thời điểm Bộ luật lao động năm 2012 có hiệu lực Công ty không có cán 
bộ chuyên trách, nên Công ty chưa kịp thời quan tâm đầy đủ chính sách của 
người lao động trong Công ty. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu 
buộc Công ty phải chi trả thêm cho ông H khoản tiền tương đương với mức đóng 
BHXH, BHTN từ tháng 05/2013 đến tháng 6/2015 là có căn cứ. Do bảng lương 
Công ty không tách riêng các khoản tiền lương và phụ cấp lương nên không xác 
định được tỷ lệ phần trăm tiền BHXH + BHTN phải chi thêm cho ông H nên xác
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định tiền lương và phụ cấp lương của ông H được hưởng là 7.000.000 đồng/tháng 
làm cơ sở tính tiền BHXH + BHTN phải chi thêm cụ thể:

Từ tháng 05/2013 đến tháng 12/2013 là 08 tháng x (BHXH 17% + BHTN 
1%) x 7.000.000 đồng/ tháng = 10.080.000 đồng

Từ tháng 01/2014 đến tháng 06/2015 là 18 tháng x (BHXH 18% + BHTN 
1%) x 7.000.000 đồng/ tháng = 23.940.000 đồng

Số tiền bảo hiểm BHXH + BHTN công ty phải chi thêm là: 34.020.000 
đồng (4).

- Về yêu cầu buộc Công ty thanh toán khoản tiền tương đương với mức 
đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2018. Xét thấy: theo 
các bảng thanh toán tiền lương thì ngoài tiền lương và phụ cấp, Công ty có chi trả 
thêm 21,5% cho ông H khoản tiền bảo hiểm là 1.118.000 đồng từ tháng 7/2015 
đến tháng 6/2018. Do đó, yêu cầu này của ông H cũng không được chấp nhận.

Tổng cộng các khoản công ty phải trả lương và bồi thường do chấm dứt 
hợp đồng lao động trái pháp luật cho ông Nguyễn Quang H là (1) + (2) + (3) + (4) 
= 173.016.000đ (Một trăm bảy mươi ba triệu, không trăm mười sáu nghìn đồng)

Công ty đã giải quyết chế độ nghỉ việc cho ông H số tiền trợ cấp 
48.708.000đ, ông H đã nhận. Công ty đề nghị xem xét lại theo quy định của pháp 
luật. Do vậy số tiền còn phải trả cho ông H là: 173.016.000 đồng - 48.708.000 
đồng = 124.308.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm linh tám nghìn 
đồng). Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Quang H về việc buộc Công ty cổ 
phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B phải trả lương và bồi thường do chấm 
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật số tiền là 313.477.000 đồng -  173.076.000 
đồng = 140.401.000 đồng

Từ những nhận định và phân tích trên. Cần chấp nhận một phần kháng cáo của 
bị đơn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B, sửa bản án Lao 
động số 02/2019/LĐ-ST ngày 26/8/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn 
Ma Thuột như phân tích trên.

[3] Về án phí lao động

- Án phí sơ thẩm: Do sửa án sơ thẩm nên cần tính lại án phí cho phù hợp. 
Bị đơn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B phải chịu án phí 
lao động sơ thẩm là 124.308.000 đồng x 3%= 3.729.240 đồng.

Nguyên đơn ông Nguyễn Quang H được miễn tiền án phí lao động sơ thẩm 
đối với những yêu cầu không được chấp nhận theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 
thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Án phí phúc thẩm: Do được chấp nhận một phần kháng cáo nên bị đơn 
không phải chịu án phí lao động phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

14



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

Chấp nhận một phần đơn kháng cáo của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
và kinh doanh chợ B

Sửa bản án Lao động sơ thẩm số: 02/2019/LĐ-ST ngày 26/8/2019 của Tòa 
án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

[2] Áp dụng khoản 2 Điều 38, Điều 41, Điều 42, Điều 167, khoản 3 Điều 
186 Bộ luật Lao động năm 2012; Khoản 2 Điều 84, Khoản 9 Điều 123 Luật Bảo 
hiểm xã hội 2014; khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014; khoản 2 Điều 43 
Luật Việc làm 2013; Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy 
định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y 
tế; khoản 2 Điều 6 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ 
phí Toà án.

Tuyên xử: Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của ông Nguyễn Quang H 
về việc buộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B gồm:

Trả lương và bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật cho 
ông H số tiền là 173.016.000 đồng :

Công ty đã giải quyết chế độ nghỉ việc cho ông H số tiền trợ cấp
48.708.000 đồng. Số tiền Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B 
còn phải trả cho ông H là: 173.016.000 đồng - 48.708.000 đồng = 124.308.000 
đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm linh tám nghìn đồng).

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quang H về việc buộc 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B số tiền là 140.401.000 
đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 
khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 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.

[3] Về án phí:

- Án phí sơ thẩm: Nguyên đơn ông Nguyễn Quang H được miễn tiền án 
phí lao động sơ thẩm đối với những yêu cầu không được chấp nhận.

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ B phải chịu 
3.729.240 đồng án phí lao động sơ thẩm.

- Án phí phúc thẩm: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ 
B không phải chịu án phí lao động phúc thẩm. Được hoàn trả số tiền 300.000 đồng 
tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2019/ 0002420 ngày 
13/9/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuôt.

[4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
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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 thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành 
án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 
hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- VKSND tmh_Đắk Lắk,  ̂̂ ̂ THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PH IÊN TÒA
- TAND Tp. Buôn Ma Thuột; •
- Chi cục THADS Tp. B;
- Đương sự;
- Cổng thông tin điện tử TA;
- Lưu hồ sơ.

Đinh Thị Tuyết
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúcTỈNH LÂM ĐỒNG

Bản án số: 01/2020/LĐ-PT 
Ngày: 20-02-2020 
V/v “Tranh chấp đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật”.

VĨV \  NHÂN DANH
p V ^ J Ỉ Ò A  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: Ông Đỗ Mạnh Hùng
/V r*>

Ông Nguyên Văn Thanh

-  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 Nguyên Thị Minh Hương -  Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 06/2019/TLPT-LĐ ngày 06 tháng 12 năm 
2019 về tranh chấp: “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật”.

Do Bản án Lao động sơ thẩm số 02/2019/LĐ-ST ngày 08 tháng 10 năm 
2019 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 334/2019/QĐ-PT ngày 
11 tháng 12 năm 2019, Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 180/2019/QĐ- 
PT ngày 30/12/2019, Thông báo về việc mở lại phiên tòa xét xử vụ án lao động 
số 25/TB-PT ngày 05/02/2020 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Bà Phan Thị V, sinh năm: 1969; cư trú tại thôn Đ, xã T, huyện 
L, tỉnh Lâm Đồng, có mặt.

Người đại diện hợp pháp: Chị Võ Thị Ngọc Ch, sinh năm: 1997; cư trú tại 
thôn Đ, xã T, huyện L, tỉnh Lâm Đồng, là người đại diện theo ủy quyền (Văn 
bản ủy quyền số 82, quyển số: 01/2019-SCT/CK, ĐC do Ủy ban nhân dân xã T, 
huyện L, tỉnh Lâm Đồng chứng thực ngày 25/12/2019), có mặt.

Bị đơn: Trường Mẫu giáo T; địa chỉ: thôn 2, xã T, huyện L, tỉnh Lâm Đồng.
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Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1972; cư trú tại khu 
phố L, thị trấn N, huyện L, tỉnh Lâm Đồng, là người đại diện theo pháp luật (Hiệu 
trưởng), có mặt.

Người kháng cáo: Bà Phan Thị V - Nguyên 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 của Bà Phan Thị V thì:

Từ ngày 09/02/2011 đến ngày 31/7/2018 bà và Trường Mầu giáo T đã ký 
liên tục 11 hợp đồng lao động (viết tắt là HĐLĐ) xác định thời hạn, theo đó 
công việc của bà là nhân viên cấp dưỡng tại Trường Mầu giáo T, bà cũng đã làm 
việc liên tục tại Trường từ năm 2010 đến ngày 31/7/2018. Các HĐLĐ được ký 
cụ thể như sau:

Lần 1: ngày 09/02/2011 ký HĐLĐ số: 09/ HĐLĐ-MG, có thời hạn từ ngày 
09/02/2011 đến ngày 31/8/2011;

Lần 2: ngày 10/8/2011 ký HĐLĐ số: 05 HĐLĐ, có thời hạn từ ngày 
10/8/2011 đến ngày 31/12/2011;

Lần 3: ngày 01/01/2012 ký HĐLĐ số: 26 HĐLĐ, có thời hạn từ ngày 
01/01/2012 đến ngày 31/7/2012;

Lần 4: ngày 03/8/2012 ký HĐLĐ số: 40 HĐLĐ, có thời hạn từ ngày 
03/8/2012 đến ngày 31/12/2012;

Lần 5: ngày 01/11/2013 ký HĐLĐ số: 08 HĐLĐ, có thời hạn từ ngày 
01/11/2013 đến ngày 31/7/2014;

Lần 6: ngày 01/8/2014 ký HĐLĐ số: 110 HĐLĐ, có thời hạn từ ngày 
01/8/2014 đến ngày 31/7/2015;

Lần 7: ngày 01/8/2015 ký HĐLĐ số: 31 HĐLĐ/MG, có thời hạn từ ngày 
01/8/2015 đến khi có quyết định giao số lượng người làm việc năm học 2015-2016;

Lần 8: ngày 01/12/2015 ký HĐLĐ số: 61/HĐLĐ, có thời hạn từ ngày 
01/12/2015 đến ngày 31/7/2016;

Lần 9: ngày 05/8/2016 ký HĐLĐ số: 07/HĐLĐ, có thời hạn từ ngày 
05/8/2016 đến thời điểm Phòng Giáo dục và đào tạo huyện L giao biên chế làm 
việc năm học 2016-2017;

Lần 10: ngày 01/10/2016 ký HĐLĐ số: 71/HĐLĐ, có thời hạn từ ngày 
01/10/2016 đến ngày 31/7/2017;

Lần 11: ngày 15/8/2017 ký HĐLĐ số: 07/HĐLĐ, có thời hạn từ ngày 15/8/2017 
đến thời điểm có quyết định giao số lượng người làm việc năm 2017-2018.
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Trong suốt thời gian làm việc, bà luôn thực hiện tốt công việc được giao, 
tuân thủ và chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của trường và nghĩa vụ của người 
lao động theo hợp đồng lao động hai bên ký kết. Ngoài ra, bà cũng có bằng 
Trung cấp nấu ăn, đáp ứng đủ yêu cầu của công việc.

Ngày 13/7/2018 bà nhận được Thông báo số 60/TB-MGTT của Hiệu 
trưởng Trường Mầu giáo T về việc chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn với 
bà với lý do hợp đồng lao động giữa bà và Trường Mầu giáo T hết hiệu lực. 
Ngày 01/8/2018 Hiệu trưởng Trường Mầu giáo T ra Quyết định số 01/QĐ- 
MGTT chấm dứt hợp đồng lao động với bà từ ngày 01/8/2018.

Bà không đồng ý với quyết định nói trên của Hiệu trưởng Trường Mầu giáo 
T bởi lẽ trong thời gian làm việc bà luôn làm tốt công việc được giao và không 
có biên bản xử lý nào về việc bà không hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù theo như hợp đồng lao động lần thứ 11 ngày 15/8/2017 giữa bà và 
Trường Mầu giáo T có thể hiện là hợp đồng lao động xác định thời hạn từ ngày 
15/8/2017 đến khi có quyết định giao số người làm việc năm học 2017-2018 
nhưng theo quy định của pháp luật lao động thì Trường Mầu giáo T đã vi phạm 
các quy định của pháp luật lao động; cụ thể là Trường Mầu giáo T chỉ được 
phép ký tối đa hai hợp đồng lao động xác định thời hạn với bà, sau đó nếu bà 
vẫn tiếp tục làm việc thì trường phải ký hợp đồng lao động không xác định thời 
hạn. Như vậy theo quy định của pháp luật lao động thì giữa bà và Trường Mầu 
giáo T đã tự động xác lập hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngoài ra, 
theo chỉ tiêu của ủ y  ban nhân dân huyện L giao biên chế cho Trường Mầu giáo 
T là có 03 biên chế nấu ăn, trong khi đó bà đáp ứng đủ tất cả các các yêu cầu để 
được nằm trong danh sách biên chế.

Như vậy Trường Mầu giáo T đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
với bà. Hợp đồng lao động giữa bà và Trường Mầu giáo T là hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn, do đó Trường Mầu giáo T chỉ được quyền đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động với bà khi có một trong các căn cứ quy định tại 
Khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động và khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động thì trường phải thông báo cho bà biết trước ít nhất 45 ngày theo đúng quy 
định tại Khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động. Sau đó bà đã nhiều lần yêu cầu 
trường phải xem xét nhận bà vào làm việc lại nhưng đều không được.

Nay bà yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Trường Mầu giáo T phải nhận bà 
trở lại làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và phải bồi 
thường cho bà những khoản tiền sau:

+ Tiền lương trong thời gian bà không được làm việc do bị chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật tính từ ngày 01/8/2018 đến khi vụ án được Tòa án 
giải quyết xong tạm tính là 09 tháng, mức lương của bà tại thời điểm bị nghỉ 
việc là 3.200.000đ, cụ thể: 09 tháng X 3.200.000đ = 28.800.000đ.
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+ Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày 
01/8/2018 đến khi vụ án được Tòa án giải quyết xong tạm tính là 09 tháng X 

3.200.000đ/tháng X 21,5% = 6.192.000d

+ Bồi thường cho bà 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động do đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là 6.400.000đ.

+ Khoản tiền lương tương ứng với 26 ngày làm việc do vi phạm về thời 
gian báo trước là 3.400.000đ.

Tổng số tiền bà yêu cầu bồi thường tạm tính là 44.792.000đ.

Đồng thời bà yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 01/QĐ-MGTT ngày 
01/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Mầu giáo T.

- Theo bản tự khai, lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án tại giai 
đoạn sơ thẩm của Bà Nguyễn Thị H, người đại diện theo pháp luật của Trường 
Mầu giáo T do thì:

Việc bà đại diện cho Trường Mầu giáo T ký hợp đồng lao động với bà V 
làm nhân viên nấu ăn cho trẻ từ tháng 02 năm 2011 với 11 bản hợp đồng lao 
động như bà V trình bày là đúng.

Trường Mầu giáo T chịu sự quản lý của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện 
L và ủ y  ban nhân dân huyện L nên khi ký hợp đồng lao động phải theo văn bản 
hướng dẫn của cấp trên; căn cứ để trường ký hợp đồng lao động có xác định thời 
hạn với bà V là văn bản hướng dẫn của hai cơ quan vừa nêu. Nhà trường có triển 
khai văn bản trước Hội đồng sơ khảo và bà V có đơn xin hợp đồng lao động, 
đơn gia hạn hợp đồng lao động hàng năm. Sau đó thỏa thuận ký hợp đồng lao 
động theo thỏa thuận từng năm một.

Bà Phan Thị V có đơn xin làm cấp dưỡng tại Trường Mầu giáo T ngày 
30/8/2012, khi ký kết hợp đồng lao động bà V không có ý kiến thắc mắc gì.

Việc xác định loại hợp đồng lao động giữa Trường Mầu giáo T với Bà 
Phan Thị V căn cứ vào quyết định giao biên chế, giao ngân sách của ủ y  ban 
nhân dân huyện L cũng như hướng dẫn của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện L, 
đơn xin hợp đồng lao động, đơn gia hạn hợp đồng lao động của bà V.

Quyền lợi của bà V đã được hưởng như sau: tiền lương, nâng lương theo 
quy định; tiền ưu đãi khu vực; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất 
nghiệp; phép; khen thưởng, tiền lương trong 06 tháng cuối khi hợp đồng hết 
hiệu lực nhà trường chi trả số tiền thực lĩnh sau khi đóng các tiền bảo hiểm, y tế 
là 3.229.109đ.

Việc Trường Mầu giáo T không ký hợp đồng lao động với bà V năm học 
2018-2019 có lý do như sau:

+ Do bà V không có đơn xin gia hạn hợp đồng lao động.
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+ Tháng 12/2017 bà V gửi đơn kiến nghị vượt cấp lên cấp trên mà không 
qua Công đoàn cũng như Trường Mầu giáo T làm ảnh hưởng đến trường và vi 
phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm nội quy quy chế đơn vị quy tắc ứng xử 
trong văn hóa trường học.

+ Bà V vi phạm hợp đồng lao động như đã thỏa thuận như: không có mặt 
tại vị trí làm (theo Biên bản tự ý bỏ nhiệm sở của bà V do Ban thanh tra nhân 
dân lập ngày 19/12/2017); bà V chống đối khóa hết cửa trường học, mang chìa 
khóa về nhà cất không cho trường kiểm kê tài sản để báo cáo cấp trên vào cuối 
năm học (có Biên bản lập ngày 30/5/2018).

+ Năm 2019-2020 Phòng Giáo dục và đào tạo huyện L phê duyệt số lượng 
giáo viên, công nhân viên nhưng không cho biên chế nhân viên nấu ăn.

Do vậy việc bà ra Thông báo số 60/TB-MGTT ngày 13/7/2018 thông báo 
về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng số 07/HĐLĐ ngày 
15/8/2017 hết hiệu lực vào ngày 30/7/2018 và ra Quyết định số 01/QĐ-MGTT 
ngày 01/8/2018 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Phan Thị V vào 
ngày 31/7/2018 là hoàn toàn đúng theo thỏa thuận hợp đồng lao động giữa 
Trường Mầu giáo T và Bà Phan Thị V đã ký kết.

Qua yêu cầu khởi kiện của bà V thì bà không đồng ý vì hợp đồng giữa 
Trường Mầu giáo T và bà V là hợp đồng xác định thời hạn, trường đã ra thông 
báo trước 18 ngày là đúng. Khi thanh lý hợp đồng, trường đã thanh toán hết các 
khoản tiền theo quy định và không còn nợ lại bà V bất cứ khoản tiền gì, đồng 
thời trường đã chốt sổ bảo hiểm và bàn giao cho bà V theo quy định.

Việc bà V đề nghị Tòa án giải quyết buộc Trường Mầu giáo T nhận bà V 
trở lại làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn thì bà không đồng ý vì 
bà V đã có đơn khiếu nại vượt cấp làm ảnh hưởng đến uy tín của Trường, Phòng 
Giáo dục và đào tại huyện L xét duyệt không cho nhân viên nấu ăn. Do đó 
không có cơ sở để ký lại hợp đồng lao động theo đề nghị của bà V.

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không thành.

Tại Bản án số 02/2019/LĐ-ST ngày 08/10/2019, Tòa án nhân dân huyện 
huyện L, tỉnh Lâm Đồng đã xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Bà Phan Thị V về việc 
“Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật” đối với 
Trường Mầu giáo T.

Hủy Quyết định số 01/QĐ-MGTT ngày 01/8/2018 của Trường Mầu giáo T 
về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Phan Thị V.

Buộc Trường Mầu giáo T phải bồi thường cho Bà Phan Thị V số tiền 
63.605.000đ.
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2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà Phan Thị V về việc yêu cầu 
Trường Mầu giáo T nhận bà V trở lại làm việc theo hợp đồng lao động không 
xác định thời hạn. Hợp đồng lao động giữa Bà Phan Thị V và Trường Mầu giáo 
T chấm dứt kể từ ngày 08/10/2019.

Ngoài ra Bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và trách nhiệm thi 
hành án của các bên đương sự.

Ngày 16/10/2019 Bà Phan Thị V có đơn kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm 
xét xử theo hướng sửa Bản án sơ thẩm, buộc Trường Mầu giáo T nhận bà trở lại 
làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tại phiên tòa,

Bà V vẫn giữ nguyên kháng cáo.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn đề nghị giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

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 
kháng cáo của bà V, sửa Bản án sơ thẩm theo hướng buộc Trường Mầu giáo T 
nhận bà V trở lại làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Xuất phát từ việc Bà Phan Thị V cho rằng quá trình ký hợp đồng lao 
động, Trường Mầu giáo T đã thực hiện không đúng quy định của Bộ luật Lao 
động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên có đơn khởi 
kiện yêu cầu Hủy Quyết định số 01/QĐ-MGTT ngày 01/8/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Mầu giáo T về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà, giải quyết 
hậu quả của việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật. Trường 
Mầu giáo T không đồng ý nên các bên phát sinh tranh chấp, cấp sơ thẩm xác định 
quan hệ tranh chấp giữa các bên là “Tranh chấp đơn phương chẩm dứt hợp đồng 
lao động trái pháp luật” là phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Xét về tính hợp pháp và loại hợp đồng lao động mà các bên đã ký kết:

[2.1] Theo hồ sơ thể hiện thì giữa Bà Phan Thị V và Trường Mầu giáo T do 
Bà Nguyễn Thị H, là người đại diện theo pháp luật, đã ký kết với nhau 11 hợp 
đồng lao động có thời hạn khác nhau trong khoảng thời gian từ ngày 09/02/2011 
đến ngày 31/7/2018, các giao kết này được thực hiện theo quy định tại Nghị 
định 68/2010/NĐ-CP ngày 17/11/2010 của Chính phủ và Thông tư 15/2001/TT- 
BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội 
vụ). Xét việc giao kết giữa bà V (người lao động) và Trường Mầu giáo T (người 
sử dụng lao động) dựa trên sự tự nguyện của các bên, các chủ thể tham gia giao 
kết có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi nên các Hợp đồng nói trên 
có hiệu lực trong thực tế. Đến ngày 13/7/2018 Hiệu trưởng nhà trường ra Thông
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báo số 60/TB-MGTT về việc chấm dứt HĐLĐ có thời hạn với lý do HĐLĐ đã 
hết hiệu lực. Đến ngày 01/8/2018 Hiệu trưởng Trường Mầu giáo T ra Quyết 
định số 01/QĐ-MGTT chấm dứt hợp đồng lao động với bà V.

[2.2] Qua xem xét thì thấy rằng dù giữa Trường Mầu giáo T (người sử dụng 
lao động) và bà V (người lao động) nhiều lần ký HĐLĐ có thời hạn, nhưng điều 
này không phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động, cụ thể 
“Khi hợp đồng lao động tại Điếm b Khoản 1 Điều này (HĐLĐ xác định thời hạn) 
hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc ... thì hai bên phải kỷ kết hợp 
đồng mới, nếu không kỷ kết hợp đồng mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành 
HĐLĐ không xác định thời hạn...

Trường hợp hai bên kỷ kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định 
thời hạn thì cũng chỉ được kỷ thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp 
tục làm việc thì phải kỷ kết HĐLĐ không xác định thời hạn

Trong thực tế thì từ ngày 09/02/2011 đến ngày 31/7/2018 bà V liên tục thực 
hiện công việc nấu ăn tại Trường Mầu giáo T, sau khi hợp đồng đang thực hiện 
vừa chấm dứt thì các bên tiếp tục ký hợp đồng mới, dù trong thời gian này khi 
thì Trường Mầu giáo T ký hợp đồng với thời hạn 07 tháng, khi thì 01 năm 
nhưng kể từ Hợp đồng số 26 ngày 01/01/2012 trở đi, dù giữa bà V và Trường 
Mầu giáo T ký hợp đồng có thời hạn nhưng cần xác định giao kết giữa các bên 
là Hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới đúng với bản chất và phù 
hợp với quy định của pháp luật.

[3] về tính hợp pháp của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

[3.1] Việc chấm dứt hợp đồng lao động của Trường Mầu giáo T đối với Bà 
Phan Thị V không thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định 
tại Điều 36 Bộ luật Lao động mà thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn do vậy phải tuân theo quy định tại Điều 
38 Bộ luật Lao động và đảm bảo thời gian báo trước đối với HĐLĐ không xác 
định thời hạn.

[3.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, Bà Nguyễn Thị H, người đại diện theo pháp 
luật của bị đơn, cũng thừa nhận việc Trường Mầu giáo T ký Hợp đồng có xác 
định thời hạn với bà V từ năm 2011 đến năm 2018 là chưa phù hợp với quy định 
của pháp luật lao động tuy nhiên do đặc thù của ngành giáo dục là thực hiện hợp 
đồng lao động theo năm học, ủ y  ban nhân dân huyện L không giao biên chế cũng 
như ngân sách chi trả cho nhân viên nấu ăn nên phải huy động sự đóng góp của 
phụ huynh.

Xét lời trình bày nói trên là không có cơ sở chấp nhận bởi lẽ trong trường 
hợp không được giao biên chế nấu ăn thì bị đơn (người sử dụng lao động) phải 
thực hiện theo đúng quy định của các Điều 36, 44 Bộ luật Lao động, tuy nhiên
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trong thực tế thì Trường Mầu giáo T vẫn tiếp tục ký HĐLĐ với bà V, việc thực 
hiện công việc nấu ăn của bà V liên tục, kéo dài, các đơn của bà V cũng chỉ 
mang nội dung được xin tiếp tục hợp đồng lao động, bị đơn không thể căn cứ 
vào đây để giao kết HĐLĐ có thời hạn với bà V được bởi lẽ cho đến ngày 
31/7/2018 bị đơn vẫn trả lương đầy đủ cho người lao động, điều này phù hợp 
với thực tế là trong khoản thời gian từ năm 2011 đến khi bị chấm dứt HĐLĐ, bà
V thực hiện công việc nấu ăn tại Trường Mầu giáo T. Quá trình giải quyết vụ án 
bị đơn cũng xác định việc chấm dứt HĐLĐ đối với bà V là do bà V không có 
đơn xin gia hạn hợp đồng lao động; có đơn kiến nghị vượt cấp lên cấp trên mà 
không qua Công đoàn cũng như Trường Mầu giáo T làm ảnh hưởng đến trường 
và vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm nội quy quy chế đơn vị quy tắc ứng 
xử trong văn hóa trường học,... những lý do vừa nêu của bị đơn không phù hợp 
với quy định của Bộ luật Lao động.

Do xác định hợp đồng lao động được xác lập giữa các bên là Hợp đồng 
không xác định thời hạn, thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp 
đồng lao động là 45 ngày, đối với hợp đồng số 07/HĐLĐ ngày 15/8/2017 nói 
trên, ngày 13/7/2018 Trường Mầu giáo T ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao 
động, đến ngày 01/8/2018 bị đơn đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-MGTT về 
việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Phan Thị V là chưa đảm bảo thời 
hạn thông báo theo quy định của pháp luật nên bị đơn phải chịu trách nhiệm đối 
với hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của mình.

[4] Cấp sơ thẩm đã đánh giá đứng tính chất của vụ án, buộc bị đơn phải bồi 
thường cho Bà Phan Thị V số tiền 63.605.000đ là phù hợp, tuy nhiên lại không 
chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc Trường Mầu giáo T phải nhận bà
V trở lại làm việc là chưa phù hợp với quy định của pháp luật; cụ thể:

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 chẩm 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...

Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của bị đơn cho biết hiện nay nhà 
trường vẫn thuê người nấu ăn cho trẻ, tức là vẫn có nhu cầu sử dụng người lao 
động làm công việc nấu ăn. Do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 
pháp luật nên cần buộc Trường Mầu giáo T phải có trách nhiệm nhận bà V trở lại 
làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và phải tiếp tục trả 
lương cho bà V tính từ ngày 09/10/2019 theo mức lương bà V thực nhận trước khi
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bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật cũng như thực hiện việc đóng các 
khoản bảo hiểm cho bà V theo quy định của pháp luật là phù hợp.

[5] Với những nhận định trên cần chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sử 
Bản án sơ thẩm.

[6] Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 
có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[7] v ề  án phí: bà V không phải chịu án phí Lao động phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;

- Căn cứ Khoản 2 Điều 22, Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động;

- Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Chấp nhận kháng cáo của Bà Phan Thị V, sửa Bản án sơ thẩm.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phan Thị V về việc “Tranh chấp 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật” đối với Trường Mầu 
giáo T.

2. Buộc Trường Mầu giáo T phải nhận Bà Phan Thị V trở lại làm việc theo 
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và phải tiếp tục trả lương cho bà V 
tính từ ngày 09/10/2019 theo mức lương bà V thực nhận trước khi bị đơn 
phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật cũng như thực hiện việc đóng các khoản 
bảo hiểm cho bà V theo quy định của pháp luật.

3. Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 
có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. v ề  án phí: bà V không phải chịu án phí Lao động phúc thẩm.

5. về nghĩa vụ thi hành án:

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 KT-NV & THA TAND tỉnh Lâm Đồng;
- TAND huyện L, tỉnh Lâm Đồng;
- Chi cục THADS huyện L, tinh Lâm Đồng;
- Đương sự;
- Lưu: bộ phận lưu trữ, hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký)

Huỳnh Châu Thạch
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
•  •  •

TỈNH HẬU GIANG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 01/2019/LĐ-PT
Ngày: 13/11/2019
V/v “Trường hợp bị đơn phương

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
•  •  •

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

-  Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Hoàng Khải
Các Thẩm phán: Ồng Hồ Văn Luông 

Ông Nguyễn Đình Tiến
-  Thư ký phiên tòa: Ồng Châu Thanh Quyền -  Thư ký, Tòa án nhân dân 

tỉnh Hậu Giang.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang: Bà Dương Thanh 

Giềng - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.
Trong các ngày 08 tháng 11 và ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại Tòa án 

nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 
01/2019/TLPT-LĐ, ngày 14 tháng 5 năm 2019 về việc: Trường hợp bị đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động do Bản án lao động sơ thẩm số 
01/2019/LĐ-ST, ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện PH, tỉnh 
Hậu Giang bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 01/2019/QĐ-PT, ngày 
30 tháng 9 năm 2019 giữa các đương sự.

1. Nguyên đơn: Lê Thanh Nh; Địa chỉ ấp 1, xã Thạnh Hoà, huyện PH, 
tỉnh Hậu Giang.

2. Bị đơn: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn phân bón HV; Địa chỉ số 4, Q 
lộ 61, ấp 1, xã Thạnh Hoà huyện PH, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Duy T; chức vụ: Giám đốc; Địa 
chỉ số 4, ấp 1, xã Thạnh Hoà huyện PH, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Nguyễn Xuân Kh; Địa chỉ 
số 293, Q lộ 1, xã Thạnh Xuân, huyện CT A, tỉnh Hậu Giang (Văn bản ủy quyền 
ngày 08/11/2019)
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Người đại diện theo ủy quyền của ông Phan Duy T: Bà Nguyễn Thị Diễm 
Trinh; Địa chỉ: số 42, đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ (Văn bản ủy quyền ngày 13/11/2019)

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Trần Minh Tr - 
Công ty Luật Miền Tây -  Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
- Bà Nguyễn Xuân Kh; Địa chỉ số 293, Q lộ 1, xã Thạnh Xuân, huyện 

Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
- Ông Hồ Phạm Q; Địa chỉ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố 

Cần Thơ.
4. Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Lê Thanh Nh.

NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo bản án sơ thẩm và các tài liệu có trong hồ sơ thì nội dung vụ án như

sau:
Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng 

như tại phiên toà nguyên đơn Lê Thanh Nh trình bày:
Vào tháng 01 năm 2010, nguyên đơn có xin vào làm việc tại Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn phân bón HV là bị đơn trong vụ án (sau đây gọi Công ty), 
giữa nguyên đơn và Công ty có ký 02 bản hợp đồng: một hợp đồng thể hiện mức 
tiền lương 1.800.000 đồng/1 tháng, một hợp đồng thể hiện mức phụ cấp dùng để 
tham gia Bảo hiểm xã hội; mức tiền lương được tăng dần sau các năm tiếp theo.

Đến ngày 06.01.2017, giữa nguyên đơn và Công ty tiếp tục xác lập hợp 
đồng số 04/2017: công việc của nguyên đơn được giao là nhập, xuất hàng, mức 
lương chính 3.000.000 đồng/tháng; phụ cấp 1.800.000 đồng/tháng. Đến tháng 01 
năm 2018 giữa nguyên đơn và Công ty tiếp tục xác lập phụ lục hợp đồng điều 
chỉnh lương tăng lên 3.600.000 đồng/tháng nhưng phụ cấp còn 1.200.000 
đồng/tháng, các chế độ Bảo hiểm được tham gia đầy đủ. Thời gian làm việc và 
thời gian nghỉ ngơi áp dụng theo Luật lao động nhưng thực tế từ khi vào làm 
việc thì nguyên đơn làm tất cả các ngày trong tuần. Đối với ngày lễ thì chỉ nghỉ 
ngày lễ 30.4.2017 và 30.4.2018. Đối với ngày tết nguyên đán thì chỉ nghỉ từ 
29/12 (al) của năm trước đến ngày mùng 4/01 năm sau (có năm nghỉ đến mùng 
6), các ngày làm việc trong chế độ ngày được nghỉ thì nguyên đơn không được 
trả lương và phụ cấp.

Ngày 03.5.2018, nguyên đơn có xin phép Công ty nghỉ một ngày 
05.5.2018 (xin phép không làm thành văn bản), lúc đầu Công ty đồng ý cho nghỉ 
nhưng đến ngày 04.5.2018; Đại diện Công ty là Nguyễn Xuân Kh (Phó giám 
đốc) không đồng ý cho nghỉ nhưng do công việc quan trọng nên nguyên đơn 
nghỉ 01 ngày. Ngày 06.5.2018 nguyên đơn đi làm lại thì Công ty không giao 
việc và đến ngày 22.5.2018, ông Hồ Phạm Q (Chủ tịch Công đoàn của Công ty)
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thông báo là nguyên đơn bị đuổi việc và cho nguyên đơn hưởng lương đến 
30.5.2018.

Ngày 30.5.2018, nguyên đơn gặp Nguyễn Xuân Kh là Phó Giám đốc 
Công ty yêu cầu được nhận lương và Quyết định thôi việc: Lần đầu Công ty cấp 
cho nguyên đơn Quyết định nghỉ việc tính từ ngày 30.6.2018 và cho hưởng thêm 
01 tháng Bảo hiểm xã hội nhưng nguyên đơn không đồng ý nên đổi lại Quyết 
định nghỉ từ ngày 30.5.2018. Từ trước khi nghỉ việc, nguyên đơn không nhận 
được bất kỳ thông báo nào từ Công ty, về lương thì nhận đến tháng 5/2018, 
ngoài ra không còn nhận khoản nào khác. Do Công ty đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động, gây thiệt thòi đến quyền lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, 
nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết:

- Buộc Công ty bồi thường hợp đồng lao động theo quy định Điều 42 và 
48 Bộ luật lao động với số tiền 83.400.000 đồng;

- Buộc Công ty bồi thường các khoản tiền lương tăng ca các ngày nghỉ 
thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ phép năm trong thời gian làm việc 08 năm 05 
tháng tại Công ty với số tiền 213.760.000 đồng, cộng với lãi suất 6%/năm là
55.000.000 đồng.

Tổng số tiền nguyên đơn yêu cầu Công ty phải bồi thường là 352.160.000
đồng.

Tại phiên tòa, nguyên đơn xác định: thay vì yêu cầu Công ty đóng Bảo 
hiểm xã hội trong thời gian không được làm việc nhưng do nguyên đơn đã nhận 
lại sổ bảo hiểm từ khi nghỉ việc nên không yêu cầu tiếp tục đóng mà yêu cầu các 
số tiền này được bồi thường chung cho nguyên đơn. Tổng số tiền nguyên đơn 
yêu cầu Công ty phải bồi thường tại phiên tòa 334.465.000 đồng.

Quá trình tố tụng bị đơn (có người đại diện theo ủy quyền tại cấp sơ thẩm 
là ông Lê Thanh Mân trình bày):

Thống nhất với nguyên đơn về thời gian Công ty nhận nguyên đơn vào 
làm tại Công ty và các chế độ bảo hiểm, chế độ tiền lương, phụ cấp như nguyên 
đơn trình bày. Đối với chế độ làm việc và nghỉ ngơi của người lao động: nếu có 
làm việc trong các ngày nghỉ, ngày lễ thì Công ty có trả thêm cho người lao 
động một khoản tiền nhất định ngoài tiền lương.

Đối với việc xin phép nghỉ một ngày của nguyên đơn: do hàng hoá về 
nhiều, không giải phóng ghe chở hàng được nên Công ty không giải quyết cho 
nghỉ nhưng nguyên đơn vẫn nghỉ, khi nguyên đơn trở lại làm việc, Công ty vẫn 
cho làm nhưng chuyển về bộ phận Văn phòng của Công ty để làm việc khác 
nhưng nguyên đơn không đồng ý. Việc điều chuyển công việc thì Công ty có 
thông báo cho nguyên đơn biết trước nhưng nguyên đơn không hợp tác, khi 
nguyên đơn đến Công ty thì không làm việc gì, không bàn giao kho lại cho Công 
ty, nguyên đơn chỉ nghe ông Hồ Phạm Q nói Công ty đuổi việc là tự động nghỉ, 
đến ngày 30.5.2018 thì nguyên đơn đến nhận Quyết định thôi việc do bộ phận kế 
toán soạn thảo và đưa cho Nguyễn Xuân Kh Phó Giám đốc ký giao cho nguyên 
đơn.
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Đối với yêu cầu của nguyên đơn: Công ty chỉ đồng ý nhận nguyên đơn trở 
lại làm việc, đồng thời trả tiền Bảo hiểm xã hội và trả lương cho nguyên đơn 
trong những ngày không được làm việc. Tại phiên tòa Đại diện theo ủy quyền 
của Công ty xác định: việc Công ty ban hành Quyết định cho nguyên đơn thôi 
việc là sai nên công ty sẽ nhận nguyên đơn trở lại làm việc và tự nguyện bồi 
thường cho nguyên đơn 43.500.000 đồng.

Tại phiên tòa, nguyên đơn không đồng ý trở lại làm việc cho Công ty. Về 
việc đóng Bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn trong những ngày không được làm 
việc: giữa nguyên đơn và Đại diện theo ủy quyền của Công ty thỏa thuận những 
ngày không được làm việc là 10 tháng (làm tròn) và thống nhất được số tiền 
Công ty có nghĩa vụ đối với nguyên đơn là 5.700.000 đồng.

Đối với nguyên đơn yêu cầu bồi thường tiền lương của các ngày nghỉ, 
ngày lễ, ngày 31 (các tháng có 31 ngày) thì phía Công ty không đồng ý. Vì trước 
khi vào làm cho Công ty, người lao động đã được Công ty trao đổi, thoả thuận 
rõ và những ngày làm này Công ty cũng đã trả tiền cho người lao động đầy đủ.

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 19/3/2019 của Tòa 
án nhân dân huyện PH, tỉnh Hậu Giang tuyên xử:

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc bị Công 
ty Trách Nhiệm Hữu Hạn phân bón HV đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trái pháp luật:

Buộc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn phân bón HV có nghĩa vụ bồi 
thường cho ông Lê Thanh Nh tổng số tiền 70.361.568 đồng (bảy mươi triệu ba 
trăm sáu mươi mốt nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng).

- Ghi nhận sự tự nguyện của ông Lê Thanh Nh không yêu cầu Công ty 
Trách Nhiệm Hữu Hạn phân bón HV nhận trở lại làm việc.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, quyền thi hành án và quyền kháng 
cáo của đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 02/4/2019, nguyên đơn ông Lê Thanh Nh có đơn kháng cáo toàn bộ 
bản án sơ thẩm do mức lương căn cứ bồi thường chưa phù hợp và phần yêu cầu 
các khoản tiền tăng ca chưa được chấp nhận, đề nghị sửa bản án sơ thẩm chấp 
nhận số tiền 363.159.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm
Nguyên đơn thay đổi yêu cầu kháng cáo, chỉ yêu cầu số tiền 352.160.000 

đồng theo nội dung đơn khởi kiện ban đầu.
Bị đơn không thống nhất bồi thường toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, chỉ chấp nhận bồi thường theo bản án sơ thẩm.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang phát biểu ý kiến: Từ giai 

đoạn thụ lý đến khi đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử và 
người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật tố tụng.
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Về nội dung đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 2 Điều 308 Bộ 
Luật tố tụng dân sự sửa bản án sơ thẩm về phần án phí.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện 
kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục:
Cấp sơ thẩm xác định đây là tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án, do đó, trình tự thủ tục phải tuân thủ theo quy định của Bộ luật 
tố tụng dân sự năm 2015. Quá trình giải quyết vụ án, cấp sơ thẩm ban hành 
thông báo đối thoại đồng thời lập biên bản đối thoại là chưa đúng thủ tục tố 
tụng. Qua xem xét biên bản đối thoại thì cũng nhằm mục đích hòa giải để các 
đương sự thỏa thuận việc giải quyết vụ án. Thêm vào đó, biên bản về việc kiểm 
tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ (Bl 22) Thẩm phán -  Chủ tọa 
phiên họp không ký tên là vi phạm nhưng các đương sự thống nhất các chữ ký 
trong biên bản này và có tham dự phiên họp. Xét thấy, sự vi phạm của cấp sơ 
thẩm không làm thay đổi nội dung yêu cầu của đương sự nên Hội đồng xét xử 
phúc thẩm tiếp tục giải quyết vụ án, cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm.

Theo hồ sơ thể hiện, bắt đầu ngày 08/11/2019 thì người đại diện theo ủy 
quyền của bị đơn là bà Nguyễn Xuân Kh, đến ngày 13/11/2019 bị đơn có văn 
bản rút ủy quyền đối với bà Kh, đồng thời người đại diện theo pháp luật của bị 
đơn ủy quyền lại cho bà Nguyễn Thị Diễm Tr và tại phiên tòa phúc thẩm, bà 
Trinh không yêu cầu Luật sư Trần Minh Tr tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp cho bị đơn. Xét thấy, đây là ý chí tự nguyện của các đương sự nên được 
Hội đồng xét xử chấp nhận.

[2] Xét việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng 
lao động

Cấp sơ thẩm nhận định Quyết định về việc cho thôi việc đối với công 
nhân viên ngày 30/5/2018 của Công ty TNHH Phân bón HV thuộc trường hợp 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bị đơn và nguyên đơn 
không có kháng cáo yêu cầu xem xét lại quyết định này nên cấp phúc thẩm 
không xem xét. Cấp sơ thẩm buộc bị đơn có trách nhiệm bồi thường cho nguyên 
đơn là có cơ sở.

[2] Xét các khoản bồi thường
[2.1] Về xác định các khoản bồi thường theo hợp đồng lao động
Về xác định tiền lương làm cơ sở bồi thường: Nguyên đơn kháng cáo yêu 

cầu tiền lương làm cơ sở bồi thường là số tiền thực lãnh 4.800.000 đồng chứ 
không phải theo mức lương 3.600.000 đồng như trong hợp đồng lao động. Hội 
đồng xét xử xét thấy, theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Bộ luật lao động năm 
2012 “Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản...” và theo khoản 2
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Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dân thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (gọi chung 
là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP) “Tiền lương trả cho người lao động được căn 
cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động...” đồng thời theo Nghị định 
148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
05/2015/NĐ-CP bổ sung Điều 26a thì tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là tiền lương theo hợp đồng 
lao động tại thời điểm người sử dụng lao động hoặc người lao động đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Đối chiếu với hợp đồng lao động số 
04/2017 hiệu lực ngày 01/02/2017 và Phụ lục hợp đồng ngày 01/01/2018 thể 
hiện mức lương cơ bản và trách nhiệm là 3.600.000 đồng, không ghi mức lương 
khác. Nguyên đơn cho rằng thực tế có hợp đồng 4.800.000 đồng nhưng bị đơn 
không đưa cho nguyên đơn hợp đồng này, trong khi đó bị đơn không thừa nhận 
không có hợp đồng nào thể hiện mức lương 4.800.000 đồng. Nguyên đơn khởi 
kiện nhưng không đưa ra được các tài liệu chứng cứ, cấp sơ thẩm chấp nhận tiền 
lương 3.600.000 đồng làm cơ sở tính các khoản bồi thường là có căn cứ.

Đối với từng khoản bồi thường, thời gian tính các khoản bồi thường kể từ 
ngày đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đến khi xét xử sơ 
thẩm nguyên đơn không yêu cầu cấp phúc thẩm tính lại nên Hội đồng xét xử 
phúc thẩm không xem xét lại vấn đề này.

Từ đó, cấp sơ thẩm buộc bị đơn bồi thường cho nguyên đơn 70.361.568 
đồng tiền thiệt hại trong hợp đồng là có cơ sở nên được Hội đồng xét xử chấp 
nhận.

[3.2] Về xác định các khoản chi trả tiền tăng ca, nghĩ lễ, nghĩ phép, thứ 7, 
chủ nhật và tiền lãi suất.

Nguyên đơn cho rằng, trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp từ tháng 
01 năm 2010 đến 30/5/2018 nguyên đơn có làm việc trong các ngày nghĩ, lễ, thứ 
7, chủ nhật, tăng ca nhưng chưa được bị đơn trả lương. Bị đơn cho rằng, thời 
gian làm việc của nguyên đơn Công ty đã thực hiện đầy đủ theo chế độ do luật 
lao động quy định, khi làm việc thêm bị đơn cũng đã chi trả các chế độ đầy đủ. 
Hội đồng xét xử xét thấy, nguyên đơn chỉ phát sinh tranh chấp các khoản này 
khi bị đơn chấm dứt hợp đồng lao động, trước đó không có tranh chấp. Đáng lẽ 
ra nếu như bị đơn không chi trả các chế độ cho nguyên đơn trong thời gian nêu 
trên thì nguyên đơn phải có yêu cầu hoặc khiếu nại đòi quyền lợi cho mình. 
Trong khi đó, nguyên đơn đã làm việc tại Công ty hơn 8 năm; Trong thời gian 
đó thì hàng tháng nguyên đơn đã được chi trả lương và các khoản khác nhưng 
không tranh chấp hay khiếu nại gì. Nay cho rằng bị đơn chưa chi trả đầy đủ là 
chưa có cơ sở để giải quyết; Nguyên đơn cũng không cung cấp được tài liệu hay 
chứng cứ nào khác chứng minh cho yêu cầu của mình. Thêm vào đó, theo hợp 
đồng lao động thể hiện chế độ nghĩ ngơi (nghĩ hàng tuần, nghĩ phép năm, lễ 
tết,...) được thực hiện theo quy định của luật lao động. Do đó, cấp sơ thẩm 
không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ; Do yêu cầu các khoản 
chi trả tiền tăng ca, nghĩ lễ, nghĩ phép, thứ 7, chủ nhật không được chấp nhận,
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nên yêu cầu về lãi suất của nguyên đơn cũng không được cấp sơ thẩm chấp nhận 
là phù hợp.

Từ những nhận định nêu trên, nguyên đơn kháng cáo nhưng không đưa ra 
được các tài liệu, văn bản để chứng minh nên không được Hội đồng xét xử phúc 
thẩm chấp nhận.

[3] Về phần án phí lao động sơ thẩm: Đây là tranh chấp lao động có giá trị 
từ 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng, cấp sơ thẩm xác định mức án phí 5% 
là chưa phù hợp nên cần điều chỉnh lại. Mức án phí là 3% giá trị tranh chấp.

Đồng quan điểm với Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu 
Giang không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm 
về án phí.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 38, Điều 

41, Điều 42, Điều 48 và Điều 201 Bộ luật lao động năm 2012; Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về qui 
định mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn.
Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Sửa bản án sơ thẩm về án phí.
Tuyên xử:
1. Buộc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn phân bón HV có nghĩa vụ bồi 

thường cho ông Lê Thanh Nh tổng số tiền 70.361.568 đồng (Bảy mươi triệu ba 
trăm sáu mươi mốt nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng).

Ghi nhận sự tự nguyện của ông Lê Thanh Nh không yêu cầu Công ty Trách 
Nhiệm Hữu Hạn phân bón HV nhận trở lại làm việc.

2. Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực thi hành (đối với các trường 
hợp cơ quan thi hành án 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 của Bộ luật dân sự 
năm 2015.

3. Án phí lao động sơ thẩm: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn phân bón HV 
phải nộp 2.110.847 đồng (Hai triệu một trăm mười nghìn tám trăm bốn mươi 
bảy đồng).

4. Án phí lao động phúc thẩm: Không ai phải chịu.
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Trường hợp bản án, 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 thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành 
án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 
Thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án, ngày 
13/11/2019.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Hậu Giang;
- TAND H. PH;
- Chi cục THADS H. PH;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Võ Hoàng Khải
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 02/2019/LĐ-PT 
Ngày: 14—10—2019 

V/v “Tranh chấp đơn phương

NHÂN DANH
CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

• • •

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Ngọc Phỉ

Các Thẩm phán: Ông Lưu Hữu Giàu;

Ông Khưu Để Dành.

-  Thư ký phiên tòa: Bà Phí Thị Phương Nhung -  Thư ký Tòa án nhân dân 
tỉnh An Giang.

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Ông 
Vũ Hồng Thanh - Kiểm sát viên.

Trong các ngày từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2019 tại trụ 
sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 
02/2019/LĐ-PT, ngày 23 tháng 7 năm 2019 về “Tranh chấp đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động”.

Do Bản án lao động sơ thẩm số: 01/2019/LĐ-ST ngày 21 tháng 5 năm 2019 
của Toà án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 03/2019/QĐXXPT-LĐ 
ngày 05 tháng 9 năm 2019; Quyết định hoãn phiên tòa số: 04/2019/QĐ-PT ngày 26 
tháng 9 năm 2019, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Nguyệt H, sinh năm 1987 (có mặt).

Hộ khẩu thường trú: Số 239, đường THĐ, khóm 3, phường 1, thành phố SĐ, 
tỉnh ĐT.

Địa chỉ liên hệ: Số 48/3, đường NTN, khóm 1, phường 1, thành phố SĐ, tỉnh
ĐT.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Lại Thị Lệ 
T là Luật sư Văn phòng luật sư Lại Thị Lệ T thuộc Đoàn luật sư thành phố HCM 
(có mặt).

Địa chỉ văn phòng: Số 1014 đường TS, Phường 12, Quận 3, thành phố
HCM.

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại ĐA.
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Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Bùi Đình Q - Chức vụ: 
Tổng Giám đốc Công ty cổ  phần Dịch vụ và Thương mại ĐA (có mặt).

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sakura, Tầng 3, số 47 đường VTP, phường 
TXT, quận TX, thành phố HN.

Địa chỉ chi nhánh: Tòa nhà L4-01 Khu đô thị Golden City An Giang, đường 
NH, phường MH, thành phố LX, tỉnh AG.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Trần Ngọc p, sinh năm 1977, 
nơi cư trú: 51/2 đường BTX, phường MX, thành phố LX, tỉnh AG (theo giấy ủy 
quyền ngày 02/8/2019) (có mặt).

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

3.1. Ông Trần Hoài N, sinh năm 1986 (Nguyên giám đốc Công ty cổ  phần 
Dịch vụ và Thương mại ĐA chi nhánh AG) (vắng mặt).

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà L4-01, khu đô thị Golden City AG, đường NH, 
phường MH, thành phố LX, tỉnh AG.

3.2. Bảo hiểm xã hội thành phố HN; (vắng mặt).

Địa chỉ trụ sở: số 162, TH, phường HC, quận HĐ, thành phố HN.

4. Người kháng cáo:

4.1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt H là nguyên đơn trong vụ án.

4.2. Công ty cổ  phần Dịch vụ và Thương mại ĐA là bị đơn trong vụ án.

5. Kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn bà Nguyên Thị Nguyệt H  (sau đây gọi tắt là bà H) trình bày:

Ngày 13/10/2016, Công ty cổ  phần Dịch vụ và Thương mại ĐA (sau đây 
gọi tắt là Công ty ĐA) nhận bà vào thử việc 02 tháng với vị trí Phó Chánh văn 
phòng Công ty ĐA chi nhánh AG, có thư mời nhận thử việc số 36 ngày 
13/10/2016.

Ngày 13/12/2016, Công ty ĐA do ông Bùi Đình Q (sau đây gọi tắt là ông 
Q), chức vụ: Tổng Giám đốc đại diện ký hợp đồng lao động với bà theo Hợp đồng 
số: 71.2016/HĐLĐ ngày 13/12/2016, với mức lương chính hoặc tiền công là 
4.700.000đ/tháng, hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Công ty ĐA tiếp 
nhận bà là cán bộ nhân viên chính thức của công ty theo Quyết định số 71 ngày 
13/12/2016.

Theo hợp đồng lao động, bà làm việc theo sự phân công của Tổng Giám đốc 
Công ty ĐA là ông Q, nhưng ông Q không có mặt thường xuyên trong thời gian bà 
làm việc tại Công ty ĐA chi nhánh AG nên việc điều hành Công ty ĐA chi nhánh 
AG do ông Trần Hoài N (sau đây gọi tắt là ông N) quyết định. Quá trình làm việc, 
bà thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Quyết định

36



33.2016/QĐ-ĐA về việc ban hành chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức do Tổng 
Giám đốc ký ngày 05/10/2016.

Ngày 17/4/2017, ông N gửi email thông báo cho bà được biết: Do tình hình 
kinh doanh hoạt động của công ty không hiệu quả, tình hình tài chính khó khăn nên 
công ty sẽ có kế hoạch cắt giảm vị trí của bà. Sau đó, bà phản hồi ý kiến cho công 
ty biết: Nếu công ty sa thải bà với lý do như công ty đã nêu là không thuyết phục, 
vì công ty vẫn đang tuyển dụng thêm nhân viên kinh doanh để mở rộng kinh doanh 
nên việc cắt giảm vị trí quản lý của bà là hoàn toàn trái quy định của pháp luật, bà 
yêu cầu công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/4/2017, ông N có gửi email kèm Thông báo số 89/ĐA-BQLDA cho 
tất cả nhân viên Công ty ĐA chi nhánh AG và Văn phòng HN biết về việc bãi 
nhiệm chức vụ của bà và chấm dứt hợp đồng lao động với bà sau 45 ngày kể từ 
ngày 24/4/2017, bà nhận thông báo bản chính từ ông Nguyễn Duy Hải là kế toán 
tổng hợp Công ty ĐA chi nhánh AG.

Tiếp theo, bà nhận được Quyết định số: 155/2017/QĐNS ngày 12/5/2017 do 
bà Thịnh Thị Thanh Huyền -  Phó Tổng Công ty ĐA ký về việc đình chỉ công tác 
đối với bà. Bà yêu cầu ông Q phải có giấy ủy quyền của ông Q là Tổng Công ty 
ĐA ủy quyền cho bà Thịnh Thị Thanh Huyền - Phó Tổng Công ty ĐA ký quyết 
định, nếu không có giấy ủy quyền của ông Q xem như quyết định đình chỉ công tác 
đối với bà là không có hiệu lực nên bà vẫn tiếp tục đến công ty làm việc bình 
thường nhưng bảo vệ công ty không cho bà vào công ty vì cho rằng là lệnh của 
Tổng Giám đốc.

Ngày 05/6/2017, Công ty ĐA ban hành Quyết định số: 56.2017/QĐNS về 
việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà, đây là quyết định ừái pháp luật.

Nay bà yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề sau đây:

1. Buộc Công ty ĐA phải thu hồi Quyết định số: 56.2017/QĐNS ngày 
05/6/2017 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà và phải nhận bà trở lại 
làm việc theo hợp đồng lao động đã ký kết.

2. Buộc Công ty ĐA trả tiền lương cho bà trong những ngày bà không được 
làm việc, tính từ ngày 08/6/2017 đến ngày bản án sơ thẩm có hiệu lực, với mức 
lương 13.000.000đ/thang, cụ thể:

- Từ ngày 08/6/2017 đến ngày 30/6/2017 là 20 ngày: 500.000đ/ngày X 20 
ngày = 10.000.000d;

- Từ tháng 7/2017 đến tháng 4/2019 là 22 tháng: 13.000.000đ X 22 tháng =
286.000.000đ;

- Từ 01/5/2019 đến ngày 15/5/2019 là 13 ngày: 500.000đ X 13 ngày = 
6.500.000đ;

- Tiếp tục trả lương đến ngày bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.

3. Buộc Công ty ĐA phải thanh toán các khoản tiền bảo hiểm theo quy định 
của pháp luật, tạm tính đến ngày 17/4/2019: 4.700.000đ X 7 X 21,5% + 17 X
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13.000.000 đồng = 54.588.500đ; tiếp tục thanh toán các khoản bảo hiểm đến ngày 
bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.

4. Buộc Công ty ĐA phải trả ít nhất 02 tháng tiền lương do đơn phương 
chấm dứt hợp đồng trái pháp luật: 13.000.000đ/tháng X 02 tháng = 26.000.000đ.

5. Buộc Công ty ĐA phải trả tiền phép năm: 2017, 2018, 2019 và tiền lương 
tháng 13 của năm 2017 và 2018. Tạm tính đến ngày 15/5/2019: 13.000.000đ X 24 
tháng: 26 tháng + 26.000.000đ = 38.000.000 đồng. Tiếp tục thanh toán đến ngày 
bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.

6. Buộc Công ty ĐA phải trả chi phí thuê luật sư 30.000.000đ.
7. Buộc Công ty ĐA phải trả chi phí gửi đơn, tài liệu bằng đường bưu điện, 

chi phí đi lại, ăn uống trong thời gian tham gia vụ án, tổng cộng là 11.500.00đồng.

Bị đơn Cồng ty ĐA không có văn bản trình bày ỷ  kiến đổi với yêu cầu khởi 
kiện của bà H.

Theo Biên bản không tiến hành hòa giải được ngày 03/7/2018, ong Trần 
Ngọc p  (sau đây gọi tắt là ông P) là người đại diện theo ủy quyền của Công ty ĐA 
trình bày: Công ty ĐA không đồng ý yêu cầu khởi kiện của bà H.

Tại phiên tòa sơ thắm, ông p  trình bày: Công ty ĐA cho bà H nghỉ việc là 
đúng theo quy định của pháp luật. Hiện nay, tình hình kinh doanh của Công ty ĐA 
có chuyển biến tốt nên công ty đồng ý nhận bà H trở lại làm việc nhưng việc phân 
công chức vụ sẽ thỏa thuận sau. Công ty ĐA tự nguyện hỗ trợ cho bà H số tiền
132.000.000đ.

Theo bản tự khai ngày 22/6/2017, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
ông Trần Hoài N  trình bày:

Công ty ĐA tiếp nhận nhân sự làm việc đúng quy định, chấp hành theo quy 
định của Bộ luật Lao động; Công ty ĐA thực hiện quyền đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trước thời hạn và có báo trước 45 ngày cho người lao động theo 
Thông báo số 89 ngày 24/4/2017 là đúng theo khoản 2 Điều 38 của Bộ luật Lao 
động, nhưng người lao động không chấp hành bàn giao công việc, tài sản, ngược 
lại có hành động quấy rối, ảnh hưởng đến thương hiệu, hoạt động sản xuất của 
công ty nên công ty ra Quyết định số 155 ngày 12/5/2017 đình chỉ công tác nhưng 
vẫn đảm bảo tiền lương cho người lao động, công ty chấp hành pháp luật nhưng có 
cân nhắc để xử lý một cách nhân văn. Do bà H có giữ 01 bộ chìa khóa của toàn bộ 
văn phòng nên công ty phải thông báo cho cơ quan công an tăng cường bảo vệ để 
tránh thất thoát tài sản của công ty.

Công ty ĐA được thành lập và hoạt động theo pháp luật, Tổng Giám đốc là 
người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị, cổ đông 
của công ty về hiệu quả kinh doanh, không có quy định yêu cầu Ban lãnh đạo, 
Tổng Giám đốc phải báo cáo với nhân viên về hoạt động kinh doanh của công ty 
nên việc bà H trình bày: “cồng ty vân đang hoạt động hiệu quả, vân đăng tuyến 
nhân viên kinh doanh ” là ngụy biện.

38



Công ty không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H về yêu cầu trợ cấp, trả 
thêm tiền đến khi có quyết định xét xử, vì thời gian bà H làm việc tại công ty đến 
ngày nghỉ việc mới đạt 06 tháng nên chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Công ty ĐA và bà H là chủ thể có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cá nhân 
ông và ông Q không liên quan, đề nghị Tòa án xem xét.

Theo Văn bản sổ 2545/BHXH-TTKT ngày 27/9/2017, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan Bảo hiếm xã hội thành phổ HN trình bày:

Tháng 01/2017, Công ty ĐA đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà H tại bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng, mức 
lương căn cứ đóng bảo hiểm là 4.700.000đ.

Tháng 6/2017, Công ty ĐA đã làm thủ tục báo giảm, dừng tham gia đối với 
bà H do chấm dứt hợp đồng lao động. Từ khi dừng tham gia bảo hiểm đến nay, 
Công ty ĐA chưa làm thủ tục xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm để trả sổ bảo 
hiểm bà H.

Tại Bản án lao động sơ thẩm số: 01/2019/LĐ-ST ngày 21 tháng 5 năm 2019 
của Toà án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà H:

- Công nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa Công ty ĐA và bà H, Công ty ĐA 
có trách nhiệm nhận bà H trở lại làm việc theo hợp đồng lao động số 
71.2016/HĐLĐ giữa Công ty ĐA và bà H ký ngày 13/12/2016.

- Công ty ĐA có nghĩa vụ thanh toán cho bà H tiền lương và tiền phép năm 
trong thời gian bà H không làm việc (từ tháng 6/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm 
21/5/2019) là 131.853.000đ (Bao gồm: tiền lương 110.453.000đ, 02 tháng tiền 
lương 2 X 4.700.000đ/tháng = 9.400.000đ, hỗ trợ tiền phép năm 12.000.000đ).

- Buộc Công ty ĐA phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp cho bà H từ tháng 06/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm (21/5/2019), theo mức 
lương 4.700.000đ của hợp đồng lao động số 71.2016/HĐLĐ ngày 13/12/2016. Bà 
H có nghĩa vụ phối hợp với Công ty ĐA để đóng các khoản bảo hiểm của người 
lao động theo quy định của pháp luật (doanh nghiệp đóng 21,5%; người lao động 
đóng 10,5%, tổng cộng 32%).

- Buộc Công ty ĐA có nghĩa vụ tiếp tục thanh toán tiền lương và các chế độ 
bảo hiểm khác theo hợp đồng lao động số 71.2016/HĐLĐ ngày 13/12/2016 cho bà 
H từ ngày xét xử sơ thẩm (21/5/2019) đến khi nhận bà H trở lại làm việc.

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H về các khoản sau:

- Mức tiền lương 13.000.000đ/tháng.

- Tiền lương tháng 13 của năm 2017, 2018 là 26.000.000đ.

- Tiền thuê luật sư 30.000.000đ.

- Tiền gửi đơn, tài liệu bằng đường bưu điện, chi phí xăng xe đi lại, ăn uống 
trong thời gian tham gia vụ án là 11.500.000đ.

39



Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của đương sự.

Ngày 29/5/2019, bà H kháng cáo, không đồng ý bản án sơ thẩm, yêu cầu cấp 
phúc thẩm áp dụng Điều 42 của Bộ luật Lao động trên cơ sở tiền lương là
13.000.000đ/tháng, buộc công ty nhận bà trở lại làm việc với chức vụ là Phó 
Chánh Văn phòng, buộc công ty bồi thường chi phí thuê Luật sư và chi phí đi lại, 
in ấn tài liệu nộp cho Tòa án, buộc công ty thanh toán các khoản bảo hiểm cho đến 
khi nhận bà trở lại làm việc, buộc công ty thanh toán tiền phép năm 2017, 2018, 
2019. Tổng cộng là 469.588.500đ.

Ngày 04/6/2019, Công ty ĐA do ông Q đại diện kháng cáo một phần bản án 
sơ thẩm, không đồng ý hủy quyết định số 56.2017/QĐNS ngày 05/6/2107 về chấm 
dứt hợp đồng lao động với bà H. Công ty ĐA yêu cầu cấp phúc thẩm ghi nhận sự 
tự nguyện của công ty hỗ trợ cho bà H số tiền 132.000.000đ.

Ngày 19/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang kháng nghị bản án 
sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm sửa Bản án sơ thẩm số: 01/2019/LĐ-ST ngày 
21/5/2019 của Toà án nhân dân thành phố Long Xuyên theo hướng: Tuyên bố việc 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty ĐA đối với bà H là trái pháp 
luật, buộc Công ty ĐA chi trả tiền lương trong những ngày bà H không được làm 
việc theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao động trên cơ sở mức lương 
của người lao động là 4.700.000đ/tháng và các phụ cấp gồm: phụ cấp chức vụ và 
các chế độ phụ cấp khác theo Hợp đồng lao động số 71.2017/HĐLĐ và Quyết định 
số 71.2017/QĐNS ngày 13/12/2016 (trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ 
trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc 
hoặc chức danh trong hợp đồng lao động).

Tại phiên tòa:

Phần trình bày kháng cáo, kháng nghị:

- Bà H  trình bày.

+ Giữ nguyên yêu cầu khởi kiện Công ty ĐA.
+ Rút một phần kháng cáo về yêu cầu Công ty ĐA bồi thường chi phí thuê 

Luật sư, chi phí đi lại, chi phí in ấn tài liệu, tiền thưởng lương tháng 13.

+ Sửa một phần kháng cáo về yêu cầu tính tiền lương gồm: mức lương cơ 
bản là 4.700.000đ/tháng và lương hiệu quả là 7.650.000đ/tháng, tổng cộng là 
12.350.000đ/tháng.

+ Giữ nguyên kháng cáo về yêu cầu tuyên bố Quyết định số: 56.2017/QĐNS 
ngày 05/6/2017 về chấm dứt hợp đồng lao động là trái pháp luật và buộc Công ty 
ĐA phải chịu trách nhiệm sau đây: Nhận người lao động trở lại làm việc; trả tiền 
lương từ ngày 08/6/2017 đến nay là 347.225.000đ; thanh toán các khoản bảo hiểm 
từ ngày 08/6/2017 đến nay là 62.833.750đ; bồi thường thiệt hại do chấm dứt lao 
động trái pháp luật bằng 02 tháng tiền lương là 24.700.000đ; thanh toán tiền nghỉ 
phép năm của năm 2017 và 2018 là 24 ngày trên cơ sở 475.000đ/ngày; tiếp tục trả 
lương và thanh toán các khoản bảo hiểm đến khi bà trở lại làm việc tại Công ty ĐA 
chi nhánh AG.
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- Ông p  là người đại diện theo ủy quyền của Công ty ĐA trình bày: Giữ nguyên 
yêu cầu kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu ý kiến: Giữ nguyên 
Quyết định kháng nghị số 01/QĐKNPT-VKS-LĐ ngày 19/6/2019 của Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh An Giang.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội thành phố HN và ông 
N: Vắng mặt.

Phần tranh luận:

- Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày ỷ  kiến:

Công ty ĐA nhận bà H vào làm việc với vị t í  là Phó Chánh Văn phòng tại chi 
nhánh AG, thỏa thuận ịrầ lương cho bà H 13.000.000đ/tháng, bao gồm các khoản sau 
đây: Mức lương cơ bản là 4.700.000đ/tháng, lương hiệu quả là 7.650.000đ/tháng, tiền 
ăn là 650.000đ/tháng. Quá tìn h  làm việc, bà H thực hiện đứng chức ừách nhiệm vụ do 
cấp ừên phân công, không vi phạm nội quy, quy chế của công ty, Công ty ĐA chi 
nhánh AG đang hoạt động tốt bình thường, không thua lỗ. Đến ngày 24/4/2017, bà H 
nhận được Thông báo số 89 về việc thông báo thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động, 
bà H không đồng ý nội dung của Thông báo số 89 nên có gửi email phản hồi đến Công 
ty ĐA biết nhưng Công ty ĐA vẫn tiếp tục có quyết định đình chỉ công tác và tiếp theo 
là quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà H.

Tại phiên tòa hôm nay, phía Công ty ĐA tìn h  bày việc chấm dứt hợp đồng lao 
đồng với bà H có 02 lý do: Công ty hoạt động không hiệu quả; bà H vi phạm nội quy, 
quy chế của công ty và không hoàn thành nhiệm vụ theo biên bản họp ngày 10/4/2017 
của Công ty ĐA chi nhánh AG.

Tuy nhiên, việc Công ty ĐA chấm dứt hợp đồng lao động với bà H là không phù 
hợp với quy định của pháp luật, bởi các lý do sau đây: Việc cắt giảm nhân sự do công 
ty hoạt động không hiệu quả nhưng không ừao đổi trước với bà H, không thực hiện 
đứng tìn h  tự thủ tục xây dựng phương án sử dụng lao động có sự tham gia của đại diện 
tập thể lao động cơ sơ và không thông báo trước cho cơ quan quản lý nhà nước về lao 
động cấp tỉnh là không đứng với quy định tại Điều 44 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 
Lao động; Công ty ĐA không cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh bà H vi phạm 
nội quy, quy chế của công ty và không hoàn thành nhiệm vụ đã phân công, việc Công 
ty ĐA mở cuộc họp xử lý vi phạm của bà H để chấm dứt hợp đồng lao động với bà H 
nhưng không thông báo cho bà H biết để tham gia là không đảm bảo quyền lợi của bà
H. Mặt khác, Thông báo số 89 ngày 24/4/2017 thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động 
với bà H là 45 ngày kể từ ngày 24/4/2017 nhưng chưa đủ 45 ngày thì công ty ra Quyết 
định số 155 ngày 12/5/2017 về đình chỉ công tác đối với bà H là trái pháp luật.

Do đó, Công ty ĐA chấm dứt hợp đồng lao động với bà H là trái pháp luật. Tại 
phiên tòa hôm nay, bà H rút một phần yêu cầu khởi kiện về bồi thường chi phí thuê 
Luật sư, chi phí đi lại, chi phí in ấn tài liệu, tiền thưởng lương tháng 13; sửa một 
phần yêu cầu khởi kiện về yêu cầu áp dụng tiền lương là 12.350.000đ/tháng (gồm: 
lương cơ bản 4.700.000đ/tháng và lương hiệu quả 7.650.000đ/tháng) để buộc Công 
ty ĐA chi trả các khoản tiền cho bà H theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật Lao
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động là có cơ sở nên đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân 
dân thành phố Long Xuyên, chấp nhận kháng cáo của bà H như bà H trình bày tại 
phiên tòa hôm nay.

- Ông Q và ong p  cùng trình bày ỷ  kiến:

Công ty ĐA chấm dứt hợp đồng lao động với bà H với 02 lý do: Công ty hoạt 
động không hiệu quả; bà H vi phạm nội quy, quy chế của công ty và không hoàn thành 
nhiệm vụ. Chứng cứ chứng minh cho lý do thứ nhất: Cục thuế tỉnh An Giang có thông 
báo về việc Công ty ĐA chi nhánh AG còn nợ thuế nhà nước từ năm 2016 đến năm 
2017 và biên bản làm việc ngày 17/4/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty ĐA; chứng 
cứ chứng minh cho lý do thứ hai: Biên bản họp ngày 10/4/2017 của Công ty ĐA chi 
nhánh AG có nêu những vi phạm của bà H và biên bản làm việc ngày 17/4/2017 của 
Hội đồng Quản trị Công ty ĐA. Do bà H là người lao động nên công ty không thông 
báo cho bà H dự các cuộc họp là đứng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa hôm nay, bà H thừa nhận: ngày 08/6/2017 có nhận Quyết định số 
56 ngày 05/6/2107 về chấm dứt hợp đồng lao động. Như vậy, Công ty ĐA đã thực hiện 
đứng thời hạn thông báo trước là 45 ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Bộ luật 
Lao động.

Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà H đứng pháp luật và đã thanh toán 
lương cho bà H là đảm bảo quyền lợi của người lao động. Công ty có xây dựng phương 
án sử dụng lại lao động nhưng chỉ chấm dứt hợp đồng lao đồng đối với một người lao 
động nên không cần thực hiện tìn h  tự, thủ tục theo quy định tại Điều 44 và khoản 2 
Điều 46 của Bộ luật Lao động, vì pháp luật quy định cho thôi việc từ 02 người lao động 
ừở lên mới thực hiện theo quy định tại Điều 44 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Lao 
động. Do đó, cấp sơ thẩm nhận định Công ty ĐA chấm dứt hợp đồng lao động với bà H 
không thực hiện tìn h  tự, thủ tục theo quy định tại Điều 44 và khoản 2 Điều 46 của Bộ 
luật Lao động và ý kiến của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bà H trình bày tại 
phiên tòa hôm nay là không có cơ sở.

Công ty ĐA thừa nhận có nhận bà H vào làm việc với chức vụ là Phó Chánh 
Văn phòng tại Chi nhánh AG với tiền lương là 13.000.000đ/tháng (gồm các khoản: 
mức lương cơ bản là 4.700.000đ/tháng, lương hiệu quả là 7.650.000đ/tháng, tiền ăn 
giữa ca là 650.000đ/tháng), thời gian bà H làm việc là 06 tháng, công ty đã trầ đủ tiền 
lương cho bà H 13.000.000đ/tháng và có trừ bảo hiểm bà H phải nộp. Hiện nay, công ty 
kinh doanh có hiệu quả nên công ty đồng ý nhận bà H ừở lại làm việc nhưng không 
đảm nhiệm chức vụ như cũ, công việc sẽ thỏa thuận sau và Công ty ĐA tự nguyện hỗ 
ừợ cho bà H số tiền 132.000.000& Đối với việc bà H yêu cầu chi trầ tiền nghỉ phép 
năm của 02 năm là 24 ngày là không có cơ sở vì đến khi bà H thôi việc thì chỉ đủ thời 
gian 06 tháng, tức chưa đủ 12 tháng nên không được công ty chi trầ tiền nghỉ phép 
năm.

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận đơn kháng cáo của Công ty ĐA; 
không chấp nhận đơn kháng cáo của bà H; không chấp nhận Quyết định kháng nghị 
của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân 
thành phố Long Xuyên: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà H; Ghi
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nhận sự tự nguyện của Công ty ĐA nhận bà H ừở lại làm việc và ghi nhận sự tự nguyện 
của Công ty ĐA tự nguyện hỗ ừợ cho bà H số tiền 132.000.000&

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu ý kiến:

+ v ề  tuân theo pháp luật tố tụng:
Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Những người tham gia tố tụng: Nguyên đơn, bị đơn thực hiện đúng quyền và 
nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố 
tụng dân sự.

+ v ề  giải quyết vụ án: Tại phiên tòa, bà H rút một phần kháng cáo, sửa một 
phần kháng cáo.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần vụ án do bà H rút một phần kháng cáo 
theo quy định tại khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

- Chấp nhận một phần kháng cáo của bà H.

- Không nhận kháng cáo của Công ty ĐA.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự, sửa Bản án sơ thẩm 
số: 01/2019/LĐ-ST ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Toà án nhân dân thành phố 
Long Xuyên theo hướng kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên. Hội đồng xét 
xử nhận định:

[1] v ề  hình thức và thủ tục kháng cáo của bà H và Công ty ĐA đúng quy 
định tại Điều 271, Điều 272, khoản 1 Điều 273, khoản 2 Điều 276 của Bộ luật Tố 
tụng dân sự; Hình thức của Quyết định kháng nghị 01/QĐKNPT-VKS-LĐ ngày 
19/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đúng theo quy định tại Điều 
278, Điều 279, khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Do đó, Hội đồng xét 
xử xem xét vụ án theo trình tự phúc thẩm.

[2] v ề  sự vắng mặt của đương sự tại phiên tòa phúc thẩm: Tòa án đã triệu 
tập các đương sự tham gia phiên tòa phúc thẩm đúng theo quy định của Bộ luật Tố 
tụng dân sự nhưng ông N, người đại diện hợp pháp của Bảo hiểm xã hội thành phố 
HN vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đương sự theo 
quy định tại khoản 3 Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[3] Tại phiên tòa, bà H rút một phần kháng cáo về bồi thường chi phí thuê 
Luật sư, chi phí đi lại, chi phí in ấn tài liệu, tiền thưởng lương tháng 13. Căn cứ 
vào điểm c khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ
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xét xử phúc thẩm một phần vụ án về bồi thường chi phí thuê Luật sư, chi phí đi lại, 
chi phí in ấn tài liệu và tiền thưởng lương tháng 13.

[4] Nội dung kháng cáo, kháng nghị:

[4.1] Xét tính hợp pháp của Quyết định số 56.2017/QĐNS ngày 05/6/2017 
về chấm dứt hợp đồng lao động:

Hợp đồng lao động số 71.2017/HĐLĐ giữa Công ty ĐA và bà H là loại hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn đúng với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
22 của Bộ luật Lao động.

Theo Thông báo số 89/ĐA-BQLDA ngày 24/4/2017 về thời hạn chấm dứt 
hợp đồng lao động có nội dung: “....do hoạt động kinh doanh chưa đáp ứng kỳ
vọng nên cồng ty cắt giảm nhân sự một sổ bộ phận  thông báo sẽ chẩm dứt hợp
đồng lao động trước thời hạn đổi với bà H... Tiếp theo, Công ty ĐA ban hành 
Quyết định 155/2017/QĐNS ngày 12/5/2017 đình chỉ công tác đối với bà H và 
Quyết định số 56.2017/QĐNS ngày 05/6/2017 về chấm dứt hợp đồng lao động đối 
với bà H. Như vậy, Công ty ĐA chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà H vì lý do 
kinh tế theo quy định tại khoản 10 Điều 36 của Bộ luật Lao động.

Xét thấỵ, Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15/02/2017, Hội đồng quản trị 
Công ty ĐA đề ra kế hoạch 06 tháng đầu năm 2017 phải tăng các khoản doanh thu 
và lợi nhuận cao hơn so với năm 2016, Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 15/02/2017 
không nêu tình hình công ty kinh doanh năm 2016 kém hiệu quả và Thông báo kết 
quả hoạt động kinh doanh năm 2016 thể hiện tất cả các khoản doanh thu và lợi 
nhuận của năm 2016 đều tăng hơn năm 2015, không thể hiện số doanh thu hay lợi 
nhuận giảm so với năm trước. Đồng thời, theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 
15/02/2017, Hội đồng quản trị Công ty ĐA đề nghị: “Ban Tổng Giám đốc có trách 
nhiệm rà soát lại định biên lao động theo hưởng tinh giảm/kiêm nhiệm đế tăng 
năng suất lao động theo đúng yêu cầu kế hoạch Như vậy, Nghị quyết không đề 
nghị tinh giảm lao động vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế 
của công ty bị giảm hoặc do sáp nhập công ty như các trường hợp quy định tại 
khoản 10 Điều 36 của Bộ luật Lao động và Điều 13 của Nghị quyết số 
05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ. Hơn nữa, thời điểm chấm dứt 
hợp đồng lao động đối với bà H là chưa kết thúc 06 tháng đầu năm 2017 và chưa 
có kết quả kinh doanh của 06 tháng đầu năm 2017 nên không có kết luận về việc 
kinh doanh bị giảm hoặc bị lỗ.

Việc Công ty ĐA chi nhánh AG chậm nộp thuế quyền sử dụng đất cho nhà 
nước (thể hiện tại Công văn số 173/CT-QLN ngày 27/4/2017 của Cục thuế tỉnh An 
Giang) không phải là chứng cứ chứng minh Công ty ĐA chi nhánh AG hoạt động 
kinh doanh hiệu quả kém dẫn đến thua lỗ để giảm nhân sự.

Do đó, người đại diện của Công ty ĐA trình bày chấm dứt hợp đồng lao 
động với bà H thuộc trường hợp tinh giảm lao động do công ty kinh doanh không 
hiệu quả là không phù hợp với Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15/02/2017 của 
Hội đồng quản trị Công ty ĐA và không phù hợp với Thông báo kết quả hoạt động 
kinh doanh năm 2016 lập ngày 08/3/2017 của Công ty ĐA.
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Công ty ĐA không cung cấp tài liệu, chứng cứ về việc có khủng hoảng kinh 
tế hoặc có suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của nhà nước khi tái cơ cấu 
nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế như quy định tại điểm a, điểm b khoản 
2 Điều của Nghị quyết số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ; không 
cung cấp tài liệu, chứng cứ về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty bị lỗ hay 
không đạt hiệu quả như kế hoạch. Ngoài ra, Công ty ĐA không cung cấp tài liệu, 
chứng cứ về việc công ty đã tìm mọi biện pháp khắc phục nên buộc phải cắt giảm 
nhân sự chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà H.

Đồng thời, theo Biên bản làm việc ngày 17/4/2017, Hội đồng quản trị Công 
ty ĐA không đề nghị cắt giảm nhân sự của bộ phận văn phòng chi nhánh AG để 
thay đổi cơ cấu. Hơn nữa, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà H, Công 
ty ĐA bổ nhiệm bà Liêu Thị Anh Thư giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng chi 
nhánh AG (thay bà H), điều này cho thấy Văn phòng tại chi nhánh AG vẫn tồn tại, 
không thay đổi cơ cấu.

Do đó, Công ty ĐA chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà H vì lý do “hoạt 
động kinh doanh chưa đáp ứng kỳ vọng” như đã nêu tại Thông báo số 89/ĐA- 
BQLDA ngày 24/4/2017 là không có cơ sở.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông p là người đại diện của Công ty ĐA trình bày:
“Việc chẩm dứt hợp đồng lao động đổi với bà H  là do bà H  không chấp hành nội 
quy của cồng ty, quá trình làm việc không hiệu quả, có lời lẽ quẩy roi ảnh hưởng 
đến thương hiệu của cồng ty. Lẽ ra, cồng ty sa thải bà H  nhưng công ty tạo điều 
kiện cho bà H  có việc làm nên cồng ty chẩm dứt hợp đồng lao động là thế hiện tỉnh 
nhân văn Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Q là người đại diện theo pháp luật và ông 
p theo ủy quyền của Công ty ĐA đều xác định: “Việc chẩm dứt hợp đồng lao động 
đổi với bà H  có hai lỷ do: thứ nhất: chi nhánh AG hoạt động không hiệu quả nên 
có nợ thuế nhà nước; thứ hai: bà H  vi phạm nội quy, quy chế của cồng ty, không 
hoàn thành nhiệm vụ được phân cồng nên phải cắt giảm nhân sự đổi với bà H ”; Ý 
kiến của ông N (Giám đốc chi nhánh AG) cũng xác định: “Việc đơn phương chẩm 
dứt hợp đồng lao động với bà H  là do năng lực lao động của bà H  không đạt hiệu 
quả

Theo Biên bản họp ngày 10/4/2017 tại chi nhánh AG và Biên bản làm việc 
ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty ĐA đều xác định cần chấm dứt hợp 
đồng lao động đối với bà H “do bà H  không chấp hành nội quy của cồng ty, làm 
việc không hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công...

Như vậy, Công ty ĐA chấm dứt hợp đồng lao động với bà H vì lý do kinh tế 
còn có lý do khác, đó là: Người lao động không hoàn thành nhiệm vụ thuộc trường 
hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động.

Xét thấy, về thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động có thông báo cho bà H 
biết trước 45 ngày đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Bộ luật Lao động. 
Tuy nhiên, Công ty ĐA không cung cấp tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 
1 Điều 12 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ
( “Quyền đơn phương chẩm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động tại 
các điếm a và c khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 1.
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Người sử dụng lao động phải quy định cụ thế tiêu chỉ đánh giá mức độ hoàn thành 
cồng việc trong quy chế của doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá người lao động 
thường xuyên không hoàn thành cồng việc theo hợp đồng lao động. Quy chế đánh 
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ do người sử dụng lao động ban hành sau khi có ỷ  
kiến của to chức đại diện tập thế lao động tại cơ s ơ ”). Hơn nữa, Biên bản họp 
ngày 10/4/2017 tại Văn phòng chi nhánh AG về xử lý vi phạm của bà H “không 
chấp hành nội quy, quy chế của cồng ty, không hoàn thành nhiệm vụ được giao 
. . .” nhưng công ty không thông báo cho bà H tham dự để trình bày ý kiến và 
nguyện vọng là không đảm bảo quyền lợi của bà H.

Mặt khác, theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản luật về lao 
động thì không có quy định trường hợp người sử dụng lao động được quyền đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu người lao động vi phạm nội quy, quy chế 
của doanh nghiệp. Do đó, Công ty ĐA chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà H 
do bà H không chấp hành nội quy của công ty và không hoàn thành nhiệm vụ là 
không có căn cứ.

Từ những nhận định nêu trên, yêu cầu của bà H và ý kiến của người bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của bà H trình bày Công ty ĐA đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động đối với bà H là trái pháp luật là có cơ sở, nên cấp sơ cấp thẩm tuyên 
xử buộc Công ty ĐA phải chịu trách nhiệm đối với việc đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao 
động là đúng.

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm nhận định Công ty ĐA chấm dứt hợp đồng lao động 
đối với và H do thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động là không phù hợp với tài liệu, 
chứng cứ do các đương sự giao nộp và do Tòa án thu thập được và cấp sơ thẩm 
nhận định Công ty ĐA chấm dứt hợp đồng lao động đối với và H là trái pháp luật 
do vi phạm quy định Điều 44 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Lao động là không có 
cơ sở, vì theo khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 05//2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 
của Chính phủ: “Trường hợp thay đoi cơ cẩu, cồng nghệ hoặc vì lỷ do kinh tế mà 
ảnh hưởng đến việc làm hoặc có nguy cơ mất việc làm, phải cho thôi việc từ 02 
người lao động trở lên thì người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ theo quy 
định tại Điều 44 của Bộ luật Lao động”. Những nhân sự của bộ phận kinh doanh 
được chuyển sang công ty khác làm việc, chỉ riêng một trường hợp bà H thì Công 
ty ĐA cho thôi việc nên không cần phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 
44 của Bộ luật Lao động.

[4.2] v ề  hậu quả của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 
pháp luật:

Theo Hợp đồng lao động số 71.2016 ngày 13/12/2016 thỏa thuận gồm: Mức 
lương chính là 4.700.000đ/tháng, cộng các khoản phụ cấp và theo Quyết định số 
71.2016/QĐNS ngày 13/12/2016, Công ty ĐA quyết định tiền lương của bà H bao 
gồm: Mức lương cơ bản là 4.700.000đ/tháng và lương hiệu quả là 
7.650.000đ/tháng X hệ số và tiền ăn là 650.000đ;

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 90 của Bộ luật Lao động: 
“l.Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động đế
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thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công 
việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bo sung khác; 2. Tiền lương trả 
cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng cồng việc

Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 
12/01/2015 của Chính phủ: “Tiền lương theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 90 của Bộ 
luật Lao động được quy định như sau: l.Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động 
do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động đế thực hiện cồng việc 
nhất định, bao gồm: a) Mức lương theo cồng việc hoặc chức danh là mức lương 
trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định 
tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. Mức lương đổi với cồng việc giản đơn nhất 
trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường (không bao gồm khoản 
tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được 
thấp hơn mức lương toi thiếu vùng do Chỉnh phủ quy định; b) Phụ cấp lương là 
khoản tiền bù đắp các yếu tổ về điều kiện lao động, tỉnh chất phức tạp của cồng 
việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tỉnh đến hoặc tỉnh 
chưa đầy đủ trong mức lương theo cồng việc hoặc chức danh; c) Các khoản bo 
sung khác là khoản tiền bo sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan 
đến thực hiện cồng việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, 
tiền ăn giữa ca, các khoản hồ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên 
quan đến thực hiện cồng việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động. 2. Tiền 
lương trả cho người lao động được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao 
động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng cồng việc mà người lao động 
đã thực hiện

Theo các phiếu chi trả tiền lương cho bà H trong những tháng liền kề trước 
khi bà H thôi việc đều thể hiện tiền lương hàng tháng của bà H gồm: Mức lương cơ 
bản là 4.700.OOOđ/tháng và lương hiệu quả là 7.650.000đ/tháng và tiền ăn là 
650.000đ, tổng cộng là 13.000.000đ, tức là Công ty ĐA đã chi trả lương hiệu quả 
công việc cho H theo hệ số A 100% (hoàn thành công việc) trong những tháng liền 
kề trước khi bà H thôi việc.

Như vậy, cấp sơ thẩm căn cứ mức lương 4.700.000đ/tháng là thiếu sót, nên 
bà H kháng cáo yêu cầu áp dụng tiền lương gồm: mức lương 4.700.000đ/tháng 
cộng với lương hiệu quả là 7.650.000đ/tháng, tổng cộng là 12.350.000đ/tháng là có 
cơ sở và Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang là có 
căn cứ.

Theo hợp đồng lao động giữa Công ty ĐA và bà H có thỏa thuận bà H được 
hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định của Bộ luật Lao động. Do Công ty ĐA 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà H là trái pháp luật nên bà H yêu cầu thanh 
toán tiền phép năm trong những ngày bà H không được làm việc là đúng theo quy 
định tại khoản 1 Điều 114 của Bộ luật Lao động và phù hợp với hợp đồng lao 
động. Tuy nhiên, bà H yêu cầu được thanh toán 24 ngày nghỉ phép với số tiền 
475.000đ/ngày là không phù hợp, vì từ ngày bà H thôi việc đến ngày xét xử sơ 
thẩm là 23 tháng 13 ngày nên bà H chỉ được hưởng 23 ngày nghỉ phép theo quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Lao động, bà H không có chứng cứ

47



về việc Công ty ĐA có thỏa thuận một ngày nghỉ phép được thanh toán bằng 
475.000đ nên Hội đồng xét xử căn cứ vào mức lương cơ bản theo hợp đồng lao 
động là 4.700.000đ/tháng. Theo đó, bà H được thanh toán 23 ngày phép năm bằng 
3.603.000đ (4.700.000đ/tháng X 23 ngày).

Công ty ĐA kháng cáo nhưng không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới nên 
Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của Công ty ĐA như đề nghị của đại 
diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Do đó, Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm: Hủy Quyết định số 
56.2017/QĐNS ngày 05/6/2017 về chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà H và 
buộc Công ty ĐA phải có trách nhiệm đối với bà H theo quy định tại khoản 1 Điều 
42 của Bộ luật Lao động. Cụ thể: Công nhận sự tự nguyện của Công ty ĐA và bà 
H: Công ty ĐA có trách nhiệm nhận bà H trở lại làm việc theo hợp đồng lao động; 
Công ty ĐA có trách nhiệm trả cho bà H số tiền 317.705.000đ (gồm: tiền lương 
trong những ngày bà H không được làm việc là 23 tháng 13 ngày X 
12.350.000đ/tháng = 289.402.000đ; bồi thường 02 tháng tiền lương là 24.700.000đ 
và 23 ngày phép là 3.603.000đ); Công ty ĐA có trách nhiệm đóng loại bảo hiểm 
cho bà H trong những ngày bà H không được làm việc theo quy định của pháp luật 
về bảo hiểm; bà H có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm của người lao động trong 
những ngày bà H không được làm việc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm; 
Công ty ĐA có trách nhiệm tiếp tục trả tiền lương và các chế độ bảo hiểm cho bà 
H theo hợp đồng lao động kể từ ngày 22/5/2019 đến ngày bà H trở lại làm việc.

[4]. Cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm về việc thông báo cho bà H nộp tạm 
ứng án phí sơ thẩm là không đúng với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của 
Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

[5] về án phí lao động phúc thẩm: Do sửa bản án sơ thẩm nên Công ty ĐA 
không phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 148 của Bộ luật 
Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 29 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của ủ y  ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYÉT ĐỊNH:
Căn cứ vào:
- Khoản 2 Điều 148; khoản 2 Điều 308; Điều 309 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự.

- Khoản 2 Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 
và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần vụ án về yêu cầu bồi thường chi phí 
thuê Luật sư, chi phí đi lại, chi phí in ấn tài liệu và tiền thưởng lương tháng 13.
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2. Chấp nhận một phần kháng cáo của bà Nguyễn Thị Nguyệt H.

3. Không chấp nhận kháng cáo của Công ty cổ  phần Dịch vụ và Thương 
mại ĐA.

4. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số: 01/QĐKNPT-VKS-LĐ ngày 19 
tháng 6 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

5. Sửa Bản án lao động sơ thẩm số: 01/2019/LĐ-ST ngày 21 tháng 5 năm 
2019 của Toà án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

5.1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị 
Nguyệt H.

- Hủy Quyết định số: 56.2017/QĐNS ngày 05 tháng 6 năm 2017 về việc 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt H.

- Công nhận sự tự nguyện của Công ty cổ  phần Dịch vụ và Thương mại ĐA 
và bà Nguyễn Thị Nguyệt H về việc Công ty cổ  phần Dịch vụ và Thương mại ĐA 
có trách nhiệm nhận bà Nguyễn Thị Nguyệt H trở lại làm việc theo hợp đồng lao 
động số: 71.2016/HĐLĐ ngày 13 tháng 12 năm 2016.

- Buộc Công ty cổ  phần Dịch vụ và Thương mại ĐA có trách nhiệm trả cho 
bà Nguyễn Thị Nguyệt H số tiền 317.705.000 đồng (Ba trăm mười bảy triệu bảy 
trăm lẻ năm ngàn đồng) (gồm: tiền lương trong những ngày bà H không được làm 
việc là 23 tháng 13 ngày là 289.402.000đ; bồi thường hai tháng tiền lương là 
24.700.000đ và 23 ngày phép là 3.603.000đ).

- Buộc Công ty cổ  phần Dịch vụ và Thương mại ĐA có trách nhiệm đóng 
loại bảo hiểm cho bà Nguyễn Thị Nguyệt H trong những ngày bà H không được 
làm việc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

- Buộc bà Nguyễn Thị Nguyệt H có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm của 
người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm trong những ngày bà 
Nguyễn Thị Nguyệt H không được làm việc.

- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại ĐA có trách nhiệm trả tiền lương 
và đóng các loại bảo hiểm cho bà Nguyễn Thị Nguyệt H theo hợp đồng lao động từ 
ngày 22 tháng 5 năm 2019 đến ngày bà H trở lại làm việc.

5.2. v ề  án phí lao động sơ thẩm:

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt H được nhận lại tạm ứng án phí là 3.225.000 đồng 
(Ba triệu hai trăm hai mươi lăm ngàn đồng) theo Biên lai thu số 0017775 ngày 16 
tháng 6 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên.

- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông phải chịu án phí lao động 
sơ thấm là 9.531.000 đồng (Chỉn triệu năm trăm ba mươi mốt ngàn đồng).

6. v ề  án phí phúc thẩm: Công ty cổ  phần Dịch vụ và Thương mại Đông 
không phải chịu án phí phúc thẩm và được nhận lại 300.000đ tạm ứng án phí theo 
Biên lai thu số 0003173 ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Chi cục Thi hành án thành 
phố Long Xuyên.
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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 
thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 
sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 
án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại TP. HCM;
- VKSND tỉnh An Giang;
- Phòng KTNV -  TA tỉnh;
- TAND TP. Long Xuyên;
- Chi cục THADS TP. Long Xuyên;
- Văn Phòng -  TA tỉnh;
- Tòa Kinh tế - Tòa án tỉnh;
- Đương sự (để thi hành);
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỘNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(đã ký)

Ngô Ngọc Phỉ
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Thư kỷ phiên tòa: Bà Dương Thị Tuyết Trinh, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 
cao Đà Nằng.

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nang tham gia phiên tòa: 
Ong Nguyễn Xuân Thanh - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nằng 
tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 02/TBTL-TA ngày 08 
tháng 8 năm 2019, về: “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”. Do 
có kháng cáo của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn đối với Bản án Lao động 
sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 07/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1184/2019/QĐ-PT ngày 12 tháng 9 
năm 2019 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà A Marta, sinh năm 1980, quốc tịch Bồ Đào Nha. Địa chỉ tạm 

trú: 44 đường D, phường X, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. vắng mặt

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn K, Luật sư của Văn phòng 
Luật sư K. Theo giấy ủy quyền ngày 12/3/2019.

-  Bị đơn: Công ty c ổ  phần Đầu tư và Phát triển giáo dục quốc tế u.
Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Thùy D l. Chức vụ: Giám đốc.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, số 28 đường L, phường V, thành phố H, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. vắng mặt

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Kiến A l. Theo giấy ủy quyền sổ 
01/GUQ-U 2019 ngày 05/3/2019. Địa chỉ: số 08 đường Tr, phường X, thành phố H, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt.

TẠI ĐẢ NẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 01/2019/LĐ-PT
Ngày: 04/10/2019
V/v: Tranh chấp đơn phương

À ê p v u )  NHÂN DANH
bởcrCỌNG  HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

• • •

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẲNG
X > 9  ^

- Thành phân Hội đông xét x ử  phúc thâm gôm:
9 /y  f+>

Thâm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ong Nguyên Thanh Long
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Cường 

Ông Đặng Kim Nhân
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện, lời khai và các chứng cứ khác có trong vụ án thì phía 

nguyên đơn trình bày:

Ngày 15/9/2017 bà A Marta (gọi tắt là bà A) với Công ty cổ  phần Đầu tư và 
Phát triển giáo dục u  (gọi tắt là Công ty U) có ký kết hợp đồng lao động xác định 
thời hạn một năm, từ ngày 15/9/2017 đến ngày 14/9/2018; chức vụ: Giáo viên tiếng 
anh toàn thời gian; địa điểm làm việc: Theo sự sắp xếp của người giám sát tại Trung 
tâm ngoại ngữ quốc tế AH và các trường, đối tác liên kết với trung tâm. Thời gian 
làm việc 5 ngày/tuần; tiền lương ròng 29.920.000 đồng.

Bà A cho rằng: Trong quá trình công tác, phía Công ty đã không thực hiện 
đúng chuyên ngành của bà như bố trí sai đối tượng mà bà phải giảng dạy. Việc này 
đã gây cho bà nhiều áp lực, dẫn đến bà bị chứng rối loạn lo âu, phải điều trị theo 
chỉ định của bác sĩ. Nhiều lần hai bên trao đổi với nhau nhưng không đi đến kết 
quả. Vì lí do sức khỏe yếu nên bà A không thể đứng lớp đối với các tiết học đã 
lên lịch trước tại trường VI và không tham gia chương trình Public Schools 
do Trung tâm đề ra.

Đến ngày 16/10/2018 bà nhận được Quyết định số 66/2018/QĐTV-U của 
Công ty u  về việc chấm dứt Hợp đồng lao động do bà đã vi phạm điểm 2 điều 6 
Hợp đồng lao động ký ngày 15/9/2017.

Theo bà A, hai bên đã ký lại Hợp đồng mới số 50 ngày 26/8/2018 nhưng 
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 66/2018/QĐTV-U, Công ty căn cứ 
vào Hợp đồng cũ đã ký ngày 15/9/2017 là không đúng. Nội dung trong Quyết định 
không nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng, không căn cứ vào điều 38 Bộ luật Lao 
động để giải quyết. Ngoài ra, Công ty u  còn gửi Quyết định chấm dứt hợp đồng 
đối với bà A đến nhiều cơ quan ban ngành khác để đề nghị thu hồi Giấy phép 
lao động và Thẻ tạm trú của bà nhằm gây khó khăn cho bà.

Nay bà khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 66/20Ỉ8/QĐTV-U 
ngày 15/10/2018 của Công ty u  về đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy 
định của pháp luật. Đồng thời, bà yêu cầu Công ty u  bồi thường:

+ 02 tháng tiền lương là 28.160.000 X 2 = 56.320.000đồng.

+ 07 tháng tiền lương làm việc còn lại theo hợp đồng là 28.160.000 X 7 = 
197.120.000đồng.

+ 6.000.000 đồng chi phí tìm công việc mới và chi phí thực hiện thủ tục pháp 
lý để được tiếp tục ở Việt Nam. Tổng cộng là 259.440.000đồng.

- Phía bị đơn trình bày: Công ty u  xác nhận có ký họp đồng lao động thời 
hạn 01 năm từ ngày 15/9/2017 đến ngày 14/9/2018 với bà A và ngày 11/6/2018 
hai bên tiếp tục ký phụ lục hợp đồng ký để gia hạn hợp đồng từ ngày 15/9/2018 
đến ngày 14/9/2019 với mức lương 28.160.000đồng/tháng và số giờ giảng dạy là 80 
giờ/tháng. Quá trình làm việc Công ty trả lương đầy đủ cho bà A. Nhưng bà A nhiều 
lần không chấp hành sự phân công của giám sát để đến dạy tại Trung tâm và các
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chương trình đào tạo tại trường tiểu học VI. Hơn nữa bà nhiều lần đi trễ giờ dạy, tìm 
cách từ chối dạy các lớp một cách thường xuyên và gấp rút, tự ý hủy giờ dạy dẫn đến 
khó khăn trong việc tìm giáo viên thay thế và sắp xếp lại lịch dạy, gây ảnh hưởng 
đến công tác giảng dạy chung, làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng giảng dạy 
của công ty.

Mặc dù bà A có nhiều sai phạm như trên, theo quy định của Bộ luật Lao động là 
thuộc trường hợp sa thải, hoặc đơn phương chấm dứt họp đồng lao động, nhưng để 
tạo cho bà A có cơ hội tiếp tục làm việc ở Việt Nam, nên Công ty đã cùng bà A trao 
đổi thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 15/11/2018, chứ không phải đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động như phía nguyên đơn trình bày, cụ thể:

Vào ngày 16/10/2018 Công ty u  đã ban hành Quyết định số 66/2018/ QĐTV-U 
với nội dung thông báo trước cho bà A 30 ngày sẽ chấm dứt hợp đồng lao động và sẽ 
có hiệu lực ngày 15/11/2018. Trong thời hạn báo trước bà A vẫn giảng dạy bình 
thường.

Đến ngày 15/11/2018, Công ty đã bàn bạc thống nhất với bà A, đã ký biên bản 
thanh lý họp đồng lao động ngày 15/9/2017 và phụ lục hợp đồng có hiệu lực từ ngày 
15/9/2018. Hai bên đã thống nhất thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong Hợp 
đồng lao động, Công ty cũng đã chi trả tiền lương và tiền phụ cấp đầy đủ cho bà A 
đến ngày 15/11/2018. Đồng thời thống nhất sau khi thực hiện xong nội dung biên bản 
thanh lý, các vấn đề trách nhiệm của hai bên theo hợp đồng lao động sẽ kết thúc và 
không còn liên quan gì nữa.

về việc bà A cung cấp Hợp đồng lao động số 50/HĐLĐ-U 2018 kí ngày 
26/8/2018 để khởi kiện là không đúng. Vì để giảm thiểu chi phí cho công ty và hợp 
thức hóa tài liệu nên Công ty có thỏa thuận ký hợp đồng số 50/HĐLĐ-U 2018 với 
mức lương thấp hơn, chỉ là 11 .000.000 đồng/tháng. Trên thực tế quan hệ lao động 
giữa Công ty với bà A là thực hiện theo hợp đồng lao động ngày 15/9/2017 và phụ 
lục gia hạn hợp đồng ký ngày 11/6/2018, nên hợp đồng lao động số 50/HDLD-U 
2018 ký ngày 26/8/2018 không có giá trị thực hiện

Nay bà A khởi kiện thì Công ty u  không đồng ý. Công ty có thiện chí nếu bà A 
muốn trở lại làm việc thì Công ty sẽ nhận lại bà về làm việc và hỗ trợ cho bà một số 
tiền nhất định.

Quá trình hòa giải, phía bà A thống nhất rút lại yêu cầu bồi thường 07 tháng tiền 
lương làm việc còn lại theo hợp đồng là 197.120.000 đồng và 6.000.000 đồng chi phí 
tìm công việc mới và chi phí thực hiện thủ tục pháp lý để được tiếp tục ở Việt Nam, 
tổng cộng: 203.120.000đồng. Chỉ còn yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 
66/2018/QĐTV-U ngày 15/10/2018 của Công ty u  về đơn phương chấm dứt hợp 
đồng trái quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu bồi thường 02 tháng lương là 
56.320.000đồng. Nhưng tại phiên tòa hôm nay đại diện cho nguyên đơn vẫn yêu cầu 
công ty u  bồi thường cả 3 khoản là 259.440.000 đồng.

Với các nội dung trên,
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Tại Bản án Lao động sơ thẩm sổ 01/2019/LĐ- ST, ngày 07/6/2019 của TAND 
tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định'.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 32, Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng 
Dân sự;

Áp dụng khoản 3, khoản 10 Điều 36; điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 38 
Bộ luật lao động;

Căn cứ Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 
quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

Xử:
Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà A Marta, yêu cầu Tòa án hủy Quyết định 

số 66/2018/QĐTV-U ngày 15/10/2018 về việc chấm dứt hợp đồng lao động của 
Công ty u  và yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền lương và chi phí là 
259.440.000đồng.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của đương sự.

Trong thời hạn luật định,

Ngày 20/6/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được đơn kháng 
cáo, đơn ghi ngày 19/6/2019 của người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, bà A 
Marta là ông Nguyễn Văn Kỷ kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ 
Bản án lao động sơ thẩm, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, căn 
cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, 
chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên. Hội đồng xét xử nhận định:

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện của nguyên đơn cho rằng: Do Công ty u  đơn 
phương chấm dứt Hợp đồng lao động với bà A Marta (sau đấy viết tắt là bà A) trái 
pháp luật nên bà A yêu cầu hủy Quyết định chấm dứt hợp đồng số 66/2018/QĐTV- u  
ngày 15/10/2018 của Công ty u  và bồi thường thiệt hại số tiền là 259.440.000 đồng.

Thì thấy:
[1]. Tại Hợp đồng lao động ngày 15/9/2017 và Phụ lục gia hạn Hợp đồng ngày 

11/6/2018 các bên đã thỏa thuận tại khoản 2 Điều 6 Hợp đồng lao động và Điều 3 
phụ lục gia hạn Hợp đồng nêu: “Nếu một trong hai bên muốn chẩm dứt hợp đồng 
này, bên muốn chẩm dứt phải báo trước cho bên kia bằng văn bản ỉt nhất trước 30 
ngày”.

Đồng thời, tại tiểu mục a điểm 2.2 khoản 2 điều 6 Hợp đồng lao động có thỏa 
thuận: “Người sử dụng lao động có quyền chẩm dứt hợp đồng lao động trước thời 
hạn trong các trường hợp như: Người lao động không thực hiện trách nhiệm và 
nghĩa vụ được giao vì bất cứ lỷ do nào; Người lao động không tuân theo sự chỉ đạo
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từ người giám sát, ban lãnh đạo, các trưởng phòng ban hoặc không tuân theo quy 
định của Công ty...

Trong đơn khởi kiện cũng như trong quá trình làm việc, bà A thừa nhận bà 
không lên lớp cho các tiết học đã lên lịch trước gồm 05 giờ (ngày 19/9 - 21/9); 04 giờ 
ngày 25/9 tại trường VI và không tham gia chương trình Public Schools của Trung 
tâm trong khi đã có lịch phân công từ trước, nguyên nhân do bà bị tâm lý khi phải 
giảng dạy không đúng đối tượng. Tuy nhiên trong các hợp đồng lao động mà bà A đã 
ký kết không có quy định nào quy định riêng biệt đối tượng mà bà A giảng dạy, việc 
bà A không lên lớp là không đáp ứng được các yêu cầu công việc của Công ty u  như 
đã thỏa thuận trong Hợp đồng lao động.

[2] Ngày 15/10/2018, Công ty u  đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng 
lao động số 66/2018/QĐTV-U và sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với bà A sau 30 
ngày. Đến ngày 15/11/2018, bà A đã thống nhất với Công ty u  để lập Biên bản thanh 
lý hợp đồng lao động ngày 15/9/2017 và phụ lục gia hạn hợp đồng từ ngày 15/9/2018 
đến 14/9/2019; Đến ngày 19/11/2018, hai bên đã lập biên bản bàn giao và bà A cũng 
đã nhận đầy đủ tiền 10 giờ soạn giáo án, tiền lương tháng 10 và các khoản tiền cho 
đến ngày 15/11/2018. Đồng thời, thống nhất sau khi thực hiện xong nội dung Biên 
bản thanh lý hợp đồng, các vấn đề trách nhiệm của hai bên theo Hợp đồng lao động 
sẽ kết thúc.

Như vậy: các bên đương sự đã thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động theo 
khoản 3 và khoản 10 Điều 36 Bộ luật Lao động. Do đó, ngày 15/10/2018 Công ty u  
đã ban hành Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động số 66/2018/QĐTV-U và Phụ 
lục gia hạn Hợp đồng từ ngày 15/9/2018 đến 14/9/2019 là có căn cứ, phù hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 6 của Hợp đồng lao động, Điều 3 Phụ lục gia hạn Hợp đồng và 
điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động. Vì vậy, Tòa án cấp sơ 
thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ.

[3]. Đối với Hợp đồng lao động số 50/HĐLĐ-U 2018 ngày 26/8/2018 xác định 
thời hạn một năm tính từ ngày 26/8/2018 đến ngày 26/8/2019 với mức lương
1 1 .000.000 đồng/tháng là không phù hợp với thực tế mà hai bên đã thực hiện và thỏa 
thuận lại thời gian khi chưa hết hạn Hợp đồng. Hơn nữa, bà A không có bản gốc Hợp 
đồng số 50/HĐLĐ-U 2018 đẻ cung cấp tại phiên tòa; Đại diện của nguyên đơn và bị 
đơn đều xác định Hợp đồng số 50/HĐLĐ-U 2018, thực tế không thực hiện đối với bà 
A và Công ty u . Nên Hợp đồng lao động số 50/HĐLĐ-U 2018 ký ngày 26/8/2018 
không có giá trị thực hiện. Tòa án cấp sơ thẩm nhận định là có căn cứ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn kháng cáo không có tình tiết gì mới, 
khác so với sơ thẩm. Nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng 
cáo, cần giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

[4]. về án phí: Do kháng cáo của bà A Marta không được chấp nhận nên phải 
chịu án phí lao động phúc thẩm.

[5] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nang đề 
nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bà A Marta, hủy án sơ thẩm để làm 
rõ một số vấn đề khác khi giải quyết đối với nguyên đơn. Đề nghị này không phù
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hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên không chấp nhận.
[6]. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên,

Q U Y ÉT Đ ỊN H :

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015.
Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn là bà A Marta. Giữ nguyên Bản 

án Lao động sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 07/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 32, Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng 
Dân sự;

Áp dụng khoản 3, khoản 10 Điều 36; điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 38 
Bộ luật Lao động;

Áp dụng Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  
ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Xử:
1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà A Marta về 

việc yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 66/2018/QĐTV-U ngày 15/10/2018 về việc 
chấm dứt Hợp đồng lao động của Công ty u  và bồi thường toàn bộ số tiền lương và 
chi phí 259.440.000 đồng.

2. v ề  án phí lao động phúc thẩm: Bà A Marta không phải chịu án phí lao động 
phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của Bản án lao động sơ thẩm không có kháng cáo, 
kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án lao động phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- TANDTC; THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSNDCC tại Đà Nằng;
- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế; (Đã ký)
- Cục THA dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các đương sự;
- Lưu: HSVA, lưu trữ Nguyễn Thanh Long
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ M INH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 852/2019/LĐ-PT 
Ngày: 27/9/2019 
Tranh chấp tiền lương, tiền thưởng, 

trợ cấp thất nghiệp, tiền tạm ứng

NHÂN DANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ M INH 

-  Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Văn Hiền

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Hoàng Hoa; 

Ông Nguyễn Ngọc Tài.
-  Thư kỹ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lưu -  Thư k ý  Tòa án nhân dân Thành phố 

H ồChiM M i
-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Ái - Kiểm sát viên.
Trong các ngày 20/8/2019, ngày 20/9/2019, ngày 27/9/2019 tại phòng xử 

án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án 
lao động thụ lỵ số 80/2018/TLPT-LĐ ngày 19 tháng 12 năm 2018 về việc
“Tranh chấp tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp thất nghiệp, tiền tạm ứng”.

Do bản án lao động sơ thẩm số 322/2018/LĐ-ST ngày 23 tháng 10 năm 
2018 của Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 3334/2019/QĐPT-LĐ 
ngày 24 tháng 7 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 
6476/2019/QĐ-PT ngày 20 tháng 8 năm 2019 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Trung H -  sinh năm 1970.

Địa chỉ: Phòng 505, Chung cư 95, 477/61 đường L, Phường 13, quận BT, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Hồng M -  sinh năm 1967. (có mặt)

Theo Giấy ủy quyền số 003839 ngày 11/02/2014 tại Phòng công chứng số 4 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: số 448/9D đường A, Phường 18, Quận c , Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị đơn: Công ty c ổ  phần Y Dược phẩm V.

Địa chỉ: số 246 đường Q, phường o , Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Thanh T - sinh năm 1974 (có mặt).

Theo Giấy ủy quyền số 315-1/UQ-VM ngày 29/7/2019.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Đỗ Thị Thúy N (váng mặt).
Địa chỉ: số 53/4A1 đường Q, Phường 10, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Công ty Cổ phần BV p  (vắng mặt).

Địa chỉ: Âp 2, xã H, huyện c , Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc D -  sinh năm 1977, chức 
danh: Tổng giám đốc.

- Người kháng cáo: nguyên đơn Nguyễn Trung H do bà Nguyễn Thị Hồng 
M là người đại diện theo ủy quyền.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

*  Trong quá trình giải quyết vụ án,  nguyên đơn - ông Nguyễn Trung 
Hdo bà Nguyễn Thị Hồng M  là người đại diện theo ủy quyền trình bày:

Ngày 01/02/2010, ông Nguyễn Trang Hký hợp đồng lao động với Công ty cổ  
phần Y Dược phẩm V (gọi tắt là Công ty V) với chức vụ giám đốc Trung tâm kinh 
doanh dược phẩm, mức lương 25.000.000 đồng/tháng và kể từ ngày 01/01/2012 
ông H kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng kinh doanh với mức lương
15.000.000 đồng/tháng.

Từ tháng 01/2012 cho đến khi ông H xin nghỉ việc Công ty V liên tục trả thiếu 
tiền lương và lương kiêm nhiệm; không thanh toán tiền thưởng trên doanh số bán 
hàng của năm 2010 và năm 2011; không hoàn trả lại cho ông H tiền chênh lệch 
giữa tạm ứng và thực chi của chi phí bán hàng. Ngày 13/3/2013, ông H nộp đơn xin 
nghỉ việc và yêu cầu Công ty V trả cho ông các khoản tiền lương, thưởng, chi phí 
bán hàng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Ngày 29/3/2013, ông 
Hnhận được công văn số 263/VM-NS của Công ty V chấp thuận đơn xin nghỉ việc 
nhưng lại từ chối chi ịrầ tất cả các khoản tiền mà ông H yêu cầu; đồng thời, không 
trầ Sổ bảo hiểm xã hội để ông H làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy 
định của pháp luật.

Do đó, ông H khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty V phải trả sổ bảo 
hiểm xã hội và thanh toán cho ông H các khoản tiền sau:

- Tiền lương còn thiếu từ tháng 01/2012 đến tháng 5/2013 là 290.828.221 đồng;

- Tiền lương kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng kinh doanh từ tháng 
01/2012 đến tháng 05/2013 là 233.329.182 đồng;

-Tiền Ihuởngtrên doanh số bán hàng củanăm2010vànăm2011 là221.347.423 đồng;

- Tiền chênh lệch giữa tạm ứng và thực chi của chi phí bán hàng chưa được hoàn 
ừả theo Bảng quyết toán của Công ty V ngày 18/7/2012 là 65.405.996 đồng;

- Bồi thường 06 tháng tiền trợ cấp thất nghiệp là 11.772.000 đồng;
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- Tiền lãi của tổng cộng các khoản tiền chậm trả nêu trên theo lãi suất cơ 
bản do Ngân hàng Nhà nước công bố 9%/năm tương ứng với thời gian chậm trả 
từ ngày 24/5/2013 đến ngày Tòa án xét xử sơ thẩm.

Ngày 14/12/2015 người đại diện theo ủy quyền của ông H nộp đơn rút yêu 
cầu đòi Công ty V trả sổ bảo hiểm xã hội.

*  Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn -  Công ty cỗ  phần Y Dược phẩm V 
do bà Đinh Thị I  là người đại diện theo ủy quyền trình bày:

Trong thời gian ông Nguyễn Trung H làm Giám đốc Trung tâm kinh doanh 
dược phẩm đã nhiều lần tạm ứng tiền của Công ty V để chi phí cho các hoạt 
động kinh doanh của Trung tâm. Những lần tạm ứng trước đây, ông H thực hiện 
việc thanh toán tiền lại cho Công ty V theo đúng quy định. Tuy nhiên, các khoản 
tiền tạm ứng cuối năm 2011 và đầu năm 2012 ông H không thanh toán lại cho 
Công ty V. Tổng cộng số tiền tạm ứng ông H còn nợ của Công ty V là
1.550.000.000 đồng đã được ông H thừa nhận trong Bảng kê tạm ứng -  Quyết 
toán mà ông H cung cấp cho Tòa án. Do đó, Công ty V yêu cầu ông Hphải trả 
lại số tiền đã tạm ứng cho Công ty V tổng cộng là 1.550.000.000 đồng, đồng 
thời tại phiên tòa sơ thẩm, Công ty V cho rằng yêu cầu đòi tiền thưởng theo 
doanh số năm 2010 và 2011 của ông H đã hết thời hiệu khởi kiện.

*  Tại bản án số 322/2018/LĐ-ST ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Tòa án 
nhân dân Quận 1, Thành phổ Hồ Chí Minh đã tuyên xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 
điểm e và điểm c khoản 1 Điều 217, khoản 2 Điều 227, khoản 2 và khoản 3 Điều 228, 
khoản 2 Điều 244, Điều 271 và khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Áp dụng Điều 15, Điều 16, Điều 23 và khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động 
năm 2012; khoản 3 Điều 150 và khoản 1 Điều 157 Bộ luật dân sự năm 2015; 
khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm; khoản 1 Điều 24 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; Điều 21 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 
12/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều 
của Luật bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 
của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Áp dụng Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 
của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 
quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; khoản 2 Điều 11, khoản 4 và khoản 5 
Điều 27 pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án;

- Áp dụng Luật thi hành án dân sự.

1. Chấp nhận một phần yêu cầu đòi tiền lương của ông Nguyễn Trung H. Buộc 
Công ty Cổ phần Y Dược phẩm V ịrầ cho ông Nguyễn Trung H tiền lương còn thiếu 
là 97.500.308 đồng và khoản tiền do chậm trầ lương là 381.876 đồng.

2. Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Trung H đòi Công ty cổ  phần 
Y Dược phẩm V trả các khoản tiền sau:

59



- Tiền lương kiêm nhiệm từ tháng 01/2012 đến tháng 05/2013 là: 233.329.182 đồng;

- Tiền chênh lệch giữa tạm ứng và thực chi của chi phí bán hàng là: 65.405.996 đồng;
- Tiền bồi thường 06 tháng trợ cấp thất nghiệp là 11.772.000 đồng;

- Tiền lãi chậm trả là 401.057.876 đồng.

3. Đình chỉ xét xử yêu cầu của ông Nguyễn Trung H đòi Công ty cổ  phần Y 
Dược phẩm V trả sổ bảo hiểm xã hội và thanh toán tiền thưởng ừên doanh số bán 
hàng của năm 2010 và năm 2011 là 221.347.423 đồng.

4. Chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty cổ  phần Y Dược phẩm V. Buộc 
ông Nguyễn Trung H trả lại cho Công ty cổ  phần Y Dược phẩm V số tiền tạm 
ứng là 1.550.000.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 
khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 
chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 
Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

5. Ông Nguyễn Trung H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về tranh chấp lao 
động là 44.329.277 đồng được cấn trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 4.903.938 
đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AB/2012/04632 ngày 
26/02/2014; ông H còn phải nộp 39.425.339 đồng.

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về tranh 
chấp lao động là 2.936.466 đồng được cấn trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là
17.500.000 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 
AA/2014/000/3296 ngày 24/12/2015 Công ty cổ  phần Y Dược phẩm V được 
hoàn lại số tiền chênh lệch là 14.563.534 đồng.

- Ngoài ra bản án còn tuyên về quyền kháng cáo và thi hành án của các 
đương sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Nguyên đơn ông Nguyễn Trung H do nguòi đại diện theo ủy quyền bà Nguyễn Thị 
Hồng M nộp đơn kháng cáo đề ngày 23/10/2018, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

* Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Nguyên đơn là người kháng cáo ông Nguyên Trung H  có người đại 
diện theo ủy quyền bà Nguyên Thị Hồng M  trình bày: kháng cáo toàn bộ bản 
án sơ thẩm, đề nghị Tòa phúc thẩm xét xử theo hướng chấp nhận yêu cầu 
kháng cáo, sửa án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hà, cụ thể: 
Tiền lương còn thiếu từ tháng 01/2012 đến tháng 5/2013 là 290.828.221 
đồng; Tiền lương kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng kinh doanh từ 
tháng 01/2012 đến tháng 05/2013 là 233.329.182 đồng; Tiền thưởng trên 
doanh số bán hàng của năm 2010 và năm 2011 là 221.347.423 đồng; Tiền 
chênh lệch giữa tạm ứng và thực chi của chi phí bán hàng chưa được hoàn trả 
theo Bảng quyết toán của Công ty V ngày 18/7/2012 là 65.405.996 đồng; Bồi 
thường 06 tháng tiền trợ cấp thất nghiệp là 11.772.000 đồng; Tiền lãi của 
tổng cộng các khoản tiền chậm trả nêu trên theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng
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Nhà nước công bố 9%/năm tương ứng với thời gian chậm trả từ ngày 
24/5/2013 đến ngày Tòa án xét xử sơ thẩm; Không chấp nhận yêu cầu phản tố 
của bị đơn đòi nguyên đơn hoàn trả số tiền Công ty c ổ  phần Y Dược phẩm V 
đã tạm ứng cho ông H là 1.550.000.000 đồng.

- Bị đơn Cồng ty cổ  phần Y Dược phẩm V do người đại diện theo ủy quyền ồng 
Bùi Thanh T trình bày: Không đồng ý yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử 
phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, y án sơ thẩm.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đỗ Thị Thúy N, Công ty cổ  
phần BV p vắng mặt, không có phần trình bày.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: về 
tố tụng: những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng trong 
quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm đã tuân thủ theo các quy định 
của pháp luật, v ề  hình thức đơn kháng cáo của nguyên đơn trong hạn luật định, 
được chấp nhận; v ề  nội dung kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm 
chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, căn cứ khoản 2 Điều 
308 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 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] v ề  hình thức: Đơn kháng cáo của nguyên đơn ừong thời hạn luật định, đã 
tạm ứng án phí theo quy định, nên được chấp nhận xem xét theo tìn h  tự phúc thẩm.

[2] về tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Đỗ Thị Thúy N, 
Công ty Cổ phần BV p vắng mặt lần thứ hai tại phiên tòa, không rõ lý do dù 
được Tòa án triệu tập hợp lệ nên căn cứ quy định tại Điều 296 Bộ luật tố tụng 
dân sự 2015, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bà Ngần, Công ty cổ  
phần BV p.

[3] v ề  nội dung kháng cáo:

[3.1] Đối với yêu cầu đòi tiền lương còn thiếu từ tháng 01/2012 đến tháng 
5/2013 là 290.828.221 đồng: người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà 
M cho rằng ông H là Giám đốc Trung tâm Kinh doanh dược phẩm với mức 
lương 25.000.000 đồng/tháng, từ ngày 01/01/2012 cho đến khi ông H nghỉ việc 
Công ty V không trả đủ theo mức lương này.

[3.1.1] Xét thấy, ông H làm việc tại Công ty V từ ngày 01/02/2010 có ký 
hợp đồng lao động. Theo đề án tái cấu trúc Công ty V thì Trung tâm kinh doanh 
dược phẩm (gọi tắt là Trung tâm) không còn tồn tại; thực hiện việc tái cơ cấu tổ 
chức giai đoạn 1, ngày 30/12/2011 Công ty V đã có Quyết định số 2482/QĐ- 
VM bổ nhiệm ông H nguyên Giám đốc Trung tâm giữ chức vụ Phó Trưởng 
phòng Kinh doanh kể từ ngày 01/01/2012. Cùng ngày 30/12/2011, ông H và 
Công ty V đã ký Hợp đồng lao động số 522/HĐ(KD)-VM không xác định thời 
hạn tính từ ngày 01/01/2012 với chức vụ là Phó Trưởng phòng, mức lương 3,27 
Hệ số phụ cấp: 0,4 và Phụ lục hợp đồng lao động số 02-522/PLHĐ(KD)-VM
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thỏa thuận hàng tháng ông H được khoán lương với số tiền là 15.000.000 
đồng/tháng bao gồm lương cơ bản và phụ cấp. Thỏa thuận giao kết hợp đồng lao 
động giữa ông H và Công ty V là tự nguyện, hình thức và nội dung của Hợp 
đồng lao động, Phụ lục hợp đồng lao động phù hợp với quy định tại Điều 15, 
Điều 16 và Điều 23 của Bộ luật lao động nên có hiệu lực pháp luật.

[3.1.2] Ngày 09/3/2012, Công ty V có Quyết định số 317/QĐ-VM tạm thời 
dừng triển khai "Đề án tái cấu trúc công ty", ngưng triển khai toàn bộ hoạt động 
Phòng kinh doanh, tái lập Trang tâm và điều chuyển ông Htừ phòng kinh doanh 
về làm Giám đốc Trang tâm. Mặc dù chức vụ của ông H có thay đổi nhưng hai 
bên không ký lại hợp đồng lao động hoặc phụ lục hợp đồng lao động thỏa thuận 
lại tiền lương, nên tiền lương ông Hđược hưởng vẫn là lương khoán 15.000.000 
đồng/tháng nên người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn cho rằng tiền lương 
ông H được hưởng 25.000.000 đồng/tháng là không có căn cứ.

[3.1.3] Căn cứ Công văn số 2456/BHXH-THU ngày 18/8/2014 của Bảo 
hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty V đóng BHXH, BHYT, BHTN 
cho ông H từ tháng 02/2010 đến tháng 5/2013, do đó tiền lương của ông H sẽ 
được tính đến tháng 5/2013. Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông T xác 
định lương tháng tính trên 22 ngày công và trả lương vào ngày 25, nên các ngày 
công cuối tháng sẽ được tính là ngày công của tháng sau. Như vậy, tháng 
01/2012 ông H sẽ có tiền lương 05 ngày công của tháng 12/2011 ông H còn 
được hưởng mức lương 25.000.000 đồng/tháng là 5.681.818 đồng; từ ngày 
01/01/2012 ông H được hưởng lương khoán 15.000.000 đồng/tháng nên tiền 
lương còn lại của tháng 01/2012 là 11.590.909 đồng, tổng cộng lương tháng 
01/2012 là 17.272.727 đồng; tiền lương từ tháng 02/2012 đến tháng 05/2013 là
15.000.000 đồng/tháng X 16 tháng = 240.000.000 đồng; tổng cộng tiền lương từ 
tháng 01/2012 đến tháng 5/2013 Công ty V phải trả cho ông H là 257.272.727 
đồng, trừ các khoản tiền bảo hiểm, công đoàn phí, thuế thu nhập cá nhân, Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng.... ông H phải nộp từ tháng 01/2012 đến tháng 05/2013 là 
12.850.280 đồng và tiền lương Công ty V đã trả cho ông H là 146.922.139 đồng; 
Công ty V còn phải trả cho ông H tiền lương là 97.500.308 đồng.

[3.1.4] Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 
05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ: . nếu thời gian trả lương 
chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ỉt nhất bằng sổ tiền 
chậm trả nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam cồng bổ tại thời điếm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tỉnh theo lãi suất huy động 
tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của Ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ 
quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điếm trả lương”, xét yêu cầu 
kháng cáo của nguyên đơn tính lãi chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng 
Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả từ ngày 24/5/2013 đến 
ngày Tòa án xét xử sơ thẩm là có cơ sở chấp nhận. Do đó Công ty V phải trả 
cho ông H một khoản tiền do trả lương chậm từ tháng 5/2013 đến 10/2018 là 
{(97.500.308 đồng X 4,7%/năm): 12 tháng} X 65 tháng = 24.821.953 đồng (theo

62



lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 
thời điểm tháng 10/2018).

[3.2] Đổi với yêu cầu đòi tiền lương kiêm nhiệm từ tháng 01/2012 đến 
tháng 05/2013 là 233.329.182 đồng:

[3.2.1] Bà M cho rằng theo nội dung quyết định bổ nhiệm ông H làm Phó 
Trưởng phòng kinh doanh, ông H được hưởng phụ cấp chức vụ, nên số tiền
15.000.000 đồng/tháng là tiền lương phụ cấp chức vụ kiêm nhiệm Phó Trưởng 
phòng kinh doanh và trên thực tế Công ty V đã chuyển khoản tiền lương kiêm 
nhiệm trả cho ông H vào các ngày: Ngày 30/01/2012 lương tháng 01/2012 là
7.000.000 đồng, ngày 02/3/2012 lương tháng 02/2012 là 5.681.818 đồng và 
ngày 11/4/2012 lương tháng 3/2012 là 8.989.000 đồng.

[3.2.2] Ông T cho rằng khi thực hiện tái cơ cấu tổ chức giai đoạn 1 thì 
không còn Trung tâm nên trong quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng kinh 
doanh có nội dung: bo nhiệm ông Nguyên Trung H  nguyên Giám đốc Trung
tâm Kinh doanh dược phắm giữ chức vụ Phó trưởng phòng kinh doanh... ” do 
đó, không có việc ông H vừa làm Giám đốc Trung tâm vừa làm Phó trưởng 
phòng kinh doanh. Ngày 30/1/2012 Công ty V chuyển khoản cho ông H
17.500.000 đồng gồm tiền thưởng năm 2011 là 7.000.000 đồng và tiền tạm ứng 
lương tháng 01/2012 là 10.500.000 đồng. Ngày 02/3/2012 chuyển lương tháng 
01/2012 gồm 2 khoản 5.681.818 đồng là tiền lương của 5 ngày cuối tháng 
12/2011 ông H được hưởng theo lương khoán 25.000.000 đồng/ tháng và
11.590.909 đồng là tiền lương từ ngày 01/01/2012 theo lương khoán 15.000.000 
đồng. Ngày 11/4/2012 chuyển khoản số tiền 14.359.027 đồng trong đó 30% tiền 
lương tháng 02/2012 là 3.859.027 đồng và tạm ứng 70% lương tháng 3/2012 là
10.500.000 đồng.

[3.2.3] Xét thấy ừong bảng sao kê sổ phụ tài khoản của ông H có thể hiện số 
tiền 8.989.000 đồng do Công ty TNHH MTV Dược phẩm D chuyển cho ông H ngày 
06/4/2012, không phải Công ty V chuyển. Ngoài ra như phân tích ừên thì các chức 
vụ của ông H được bổ nhiệm theo từng thời điểm và quyết định khác nhau, không có 
quyết định nào của Công ty V bổ nhiệm ông H đang làm Giám đốc Trung tâm kiêm 
nhiệm thêm chức vụ Phó trưởng phòng kinh doanh. Do đó, không có cơ sở chấp 
nhận yêu cầu của ông H đòi Công ty V trầ tiền lương kiêm nhiệm còn thiếu từ tháng 
01/2012 đến tháng 05/2013 là 233.329.182 đồng;

[3.3] Tòa án cẩp sơ thẩn đình chỉ yêu cầu đòi tiền thưởng trên doanh số bán hàng 
năm 2010 và năm 2011 là 221.347.423 đồng cua nguyên đơn do thời hiệu khởi kiện đã hết:

[3.3.1] Bà M cho rằng thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu đòi tiền thưởng 
là 02 năm. Trong thời gian còn làm việc tại Công ty V ông H liên tục đòi Công 
ty thanh toán tiền thưởng theo doanh số của năm 2010 và 2011, nên đầu năm 
2011 Công ty V đã tạm ứng tiền thưởng theo doanh số cho ông H là 50.000.000 
đồng, đồng thời trong đơn xin nghỉ việc ngày 13/3/2013 và đơn yêu cầu giải 
quyết tranh chấp lao động ngày 10/4/2013 ông H cũng có yêu cầu Công ty V 
phải thanh toán tiền thưởng theo doanh số của năm 2010 và 2011, nên thời hiệu
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khởi kiện được bắt đầu lại, tính từ ngày ông H nghỉ việc đến ngày ông H nộp 
đơn khởi kiện tại Tòa án chưa quá 02 năm nên chưa hết thời hiệu khởi kiện.

[3.3.2] Theo khoản 3 Điều 150 Bộ luật dân sự 2015 thì “thời hiệu khởi kiện là 
thời hạn mà chủ thế được quyền khởi kiện đế yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân 
sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất 
quyền khởi kiện ” và khoản 2 Điều 202 Bộ luật Lao động 2012 “thời hiệu yêu cầu 
Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kế từ ngày phát hiện ra 
hành vi mà mồi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi 
phạm Hơn nữa, quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật dân sự 2015 thì thời hiệu 
khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp các bên đã tự hòa giải với nhau, 
bên có nghĩa vụ đã thừa nhận nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện xong 1 phần nghĩa 
vụ của mình đối với người khởi kiện. Do đó, việc ông H liên tục đòi Công ty V 
thanh toán tiền thưởng năm 2010 và 2011 (nếu có) cũng không phải là căn cứ để 
bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện.

[3.3.3] Căn cứ bảng liệt kê thu chi tạm ứng cho ông H từ tháng 01/2011 đến 
tháng 07/2013 do Công ty V cung cấp thì ngày 29/01/2011 Công ty V có tạm ứng 
tiền thưởng doanh số cho ông H là 50.000.000 đồng, từ sau ngày 29/01/2011 đến 
ngày ông H nộp đơn khởi kiện 24/01/2014 đã quá hạn 1 năm nên thời hiệu khởi kiện 
đã hết, ông H cững không xuất tìn h  được chứng cứ chứng minh Công ty V đồng ý 
thanh toán hoặc có chi trầ tiền thưởng theo doanh số năm 2010 và năm 2011 cho ông 
H, nên không có căn cứ để bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện. Đồng thời, Công ty V có 
yêu cầu áp dụng thời hiệu, nên Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ quy định tại điểm e khoản 
1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đình chỉ xét xử yêu cầu của ông H đòi Công 
ty V thanh toán tiền thưởng ừên doanh số bán hàng của năm 2010 và năm 2011 là 
221.347.423 đồng là có căn cứ.

[3.4] Bà M cho rằng số tiền Công ty V tạm ứng cho ông H là 1.550.000.000 
đồng, số tiền ông H thực chi là 1.615.405.996 đồng đã được bà Đỗ Thị Thúy N 
là Kế toán trưởng của Công ty V ký duyệt trong Bảng kê tạm ứng -  quyết toán 
ngày 18/7/2012. Do đó, Công ty V phải thanh toán cho ông H số tiền chênh lệch 
là 65.405.996 đồng.

[3.4.1] Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của Công ty 
BV p xác nhận Công ty BV p có giao dịch mua bán với Công ty V theo hợp 
đồng số 086/2011/HĐMB-ĐQKV/BVP-BH ngày 28/3/2011, theo thỏa thuận 
của hai bên trong hợp đồng thì trách nhiệm thực hiện các chương trình khuyến 
mãi là của Công ty BV p. Để thực hiện việc marketing sản phẩm, Công ty BV 
Pcó thỏa thuận riêng với cá nhân ông Nguyễn Trung H thực hiện một số chương 
trình khuyến mãi cho các sản phẩm của Công ty BV p. Yêu cầu chung của các 
chương trình khuyến mãi là sản phẩm phải được cung cấp cho các Nhà thuốc và 
thu được tiền về; sau khi ông H cung cấp đầy đủ các chứng từ về việc thực hiện 
chương trình khuyến mãi và Công ty B V p đã kiểm tra thực tế tại các Nhà thuốc 
thì Công ty BV p sẽ chi trả các khoản chi phí khuyến mãi cho ông H. Do ông H 
không cung cấp được các chứng từ về thực hiện chương trình khuyến mãi, đồng 
thời, Nhà thuốc trả lại hàng cho Công ty V nên Công ty BV p không chi tiền
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khuyến mãi cho ông H. Hợp đồng số 086/2011/HĐMB-ĐQKV/BVP-BH ngày 
28/3/2011 đã được thực hiện xong và đã tự thanh lý theo Điều 8 của Hợp đồng. 
Hiện nay giữa Công ty BV p và Công ty V không còn mối quan hệ liên quan đến 
hợp đồng này.

[3.4.2] Xét thấy, việc thực hiện chương trình khuyến mãi, marketing cho 
các sản phẩm của Công ty BV p thuộc trách nhiệm của Công ty BV p nên chỉ có 
Công ty BV p mới có quyền xem xét chứng từ, duyệt và quyết toán chi phí 
khuyến mãi. Bà N là kế toán trưởng Công ty V nên không có quyền duyệt quyết 
toán các chi phí thực hiện chương trình khuyến mãi, marketing sản phẩm của 
Công ty BV p. Bảng kê tạm ứng - quyết toán ngày 18/7/2012 do người đại diện 
theo ủy quyền của nguyên đơn xuất trình có nội dung là bảng liệt kê các khoản 
tiền ông H đã tạm ứng và chi thực tế trong đó nội dung tại mục 4 là: “Số tiền đã 
quyết toán với B V p  nhưng chưa nhận tiền từ B V p  là 1.615.405.996 đồng”, 
nhưng người đại diện theo ủy quyền của Công ty BV p không thừa nhận Công 
ty BV p đã đồng ý quyết toán cho ông H số tiền này. Do đó, không có cơ sở 
chấp nhận yêu cầu của ông H đòi Công ty V thanh toán cho ông tiền chênh lệch 
giữa tạm ứng và thực chi của chi phí bán hàng là 65.405.996 đồng.

[3.5] Bà M cho rằng khi Công ty V trả sổ Bảo hiểm xã hội cho ông H thì đã 
quá thời hạn đăng ký để hưởng ừợ cấp thất nghiệp, nên ông H không được hưởng 
06 tiền trợ cấp thất nghiệp; do đó, Công ty V phải bồi thường cho ông H 06 tháng 
tiền trợ cấp thất nghiệp là 11.772.000 đồng:

[3.5.1] Ông T cho rằng Công ty V có Công văn số 263/VM-NS ngày 
20/3/2013 yêu cầu ông H hoàn thành các công việc tồn đọng và hoàn tất việc 
bàn giao trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ông H nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng 
quá thời hạn 45 ngày ông H vẫn không hoàn thành việc bàn giao. Công ty đã gửi 
thư mời số 598/TM-VM ngày 11/6/2013 yêu cầu ông H đến làm việc để thanh lý 
hợp đồng lao động, nhưng ông H không đến vì còn các khoản nợ tạm ứng của 
công ty chưa quyết toán. Do đó, việc quá thời hạn đăng ký hưởng trợ cấp thất 
nghiệp không phải do lỗi của công ty nên Công ty V không đồng ý bồi thường 
06 tháng tiền trợ cấp thất nghiệp theo yêu cầu của ông H là 11.772.000 đồng.

[3.5.2] Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 
12/12/2008 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội và khoản 1 
Điều 45 Luật việc làm thì việc Công ty V chậm trả sổ bảo hiểm xã hội cho ông 
H không làm mất đi thời gian ông H đã đóng bảo hiểm thất nghiệp để được xét 
hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đồng thời, căn cứ theo Công văn số 1848/BHXH 
ngày 10/9/2018 của Bảo hiểm xã hội Quận 1 cung cấp tài liệu chứng cứ theo yêu 
cầu của Tòa án thì từ tháng 9/2013 ông H đã được Công ty cổ  phần Kinh doanh 
Xuất nhập khẩu Dược phẩm Linh Thành đóng Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã 
hội quận Tân Bình. Như vậy, từ tháng 9/2013 ông Hđã có việc làm nên không 
thuộc đối tượng được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp. Do đó, không có cơ sở chấp 
nhận yêu cầu của ông H đòi Công ty V bồi thường 06 tháng tiền trợ cấp thất 
nghiệp là 11.772.000 đồng.
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[3.6] Bà M cho rằng kể từ khi ông H gửi đơn xin nghỉ việc ngày 13/3/2013 và 
chẩm dứt làm việc tại Công ty V ngày 24/5/2013, ông H không có bất kỳ liên hệ nào 
với Công ty, không nhận được bất kỳ thông tin gì từ Công ty, không thừa nhận, thực 
hiện bất kỳ điều gì liên quan đến số tiền tạm ứng 1.550.000.000 đồng. Ngày 
14/12/2015 Công ty V mới có đơn yêu cầu phản tố đòi số tiền này là đã hết thời hiệu 
khởi kiện và không có căn cứ được bắt đầu lại thời hiệu, do đó đề nghị Tòa án đình chỉ 
giải quyết yêu cầu của Công ty V.

[3.6.1] Xét thấy, số tiền 1.550.000.000 đồng là của Công ty V tạm ứng cho 
ông H trong thời gian ông H làm Giám đốc Trung tâm do đó việc Công ty V có 
đơn phản tố đòi ông H trả lại số tiền 1.550.000.000 đồng là tranh chấp đòi lại tài 
sản. Theo hướng dẫn điểm b Khoản 3 Điều 23 của Nghị quyết số 03/2012/NQ- 
HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối 
với tranh chấp về đòi lại tài sản thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Do đó, 
không có căn cứ đình chỉ xét xử yêu cầu đòi số tiền 1.550.000.000 đồng của 
Công ty V.

[3.6.2] Ông H xác nhận có tạm ứng của Công ty V số tiền 1.550.000.000 
đồng và đã chi cho chương trình khuyến mãi, marketing cho các sản phẩm của 
Công ty BV p, tuy nhiên người đại diện theo ủy quyền của Công ty BV Pkhông 
xác nhận Công ty BV p đã đồng ý, quyết toán cho ông Hsố tiền 1.615.405.996 
đồng, do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của Công ty V đòi ông H trả 
lại số tiền tạm ứng 1.550.000.000 đồng là có căn cứ.

[3.7] Từ những phân tích trên, có cơ sở chấp nhận một phần yêu cầu kháng 
cáo của nguyên đơn, sửa một phần bản án lao động sơ thẩm số 322/2018/LĐ-ST 
ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[3.8] về án phí lao động sơ thẩm:

[3.8.1] Theo điểm a khoản 1 Điều 12 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 thì ông H thuộc trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, lệ 
phí do khởi kiện đòi tiền lương, ừợ cấp. Tuy nhiên, ông H phải chịu án phí dân sự 
sơ thẩm tương ứng với số tiền 2.016.463.872 đồng (gồm tiền chi phí chênh lệch 
65.405.996 đồng, tiền lãi không được chấp nhận 401.057.876 đồng và số tiền tạm 
ứng 1.550.000.000 đồng phải trả lại cho Công ty V) là 44.329.277 đồng.

[3.8.2] Công ty cổ  phần Y Dược phẩm V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 
về tranh chấp lao động tương ứng với số tiền phải trả cho ông H 122.322.261 
đồng (97.500.308 đồng + 24.821.953 đồng) là 6.116.113 đồng.

[3.9] về án phí lao động phúc thấm: do sửa một phần bản án sơ thẩm nên nguyên 
đơn ông Nguyễn Trung H không phải chịu án phí phúc thẩm, theo quy định pháp luật.

Vì những lẽ trên,
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QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 1 Điều 32, Điều 147, Điều 148, điểm e và điểm c khoản 1 Điều 
217, Điều 296, khoản 2 Điều 308, Điều 313, Điều 315 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

- Căn cứ Điều 15, Điều 16, Điều 23 và khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động 
năm 2012; khoản 3 Điều 150 và khoản 1 Điều 157 Bộ luật dân sự năm 2015; 
khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm; khoản 1 Điều 24 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; Điều 21 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 
12/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều 
của Luật bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 
của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.
- Căn cứ Luật Thi hành án Dân sự;

* v ề  hình thức: Đơn kháng cáo của nguyên đơn ừong thời hạn luật định, đã 
tạm ứng án phí theo quy định, nên được chấp nhận xem xét theo tìn h  tự phúc thẩm.

* v ề  nội dung: Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn. 
Sửa một phần bản án sơ thẩm số 322/2018/LĐ-ST ngày 23 tháng 10 năm 2018 
của Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu đòi tiền lương của ông Nguyễn Trung H;

Buộc Công ty cổ  phần Y Duợc phẩm V trả cho ông Nguyễn Trung H tiền lương còn 
thiếu là 97.500.308 đồng và khoản tiền do chậm trả lương là 24.821.953 đồng.

2. Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Trung H đòi Công ty cổ  phần 
Y Dược phẩm V trả các khoản tiền sau:

-Tiền lương kiêm nhiệm từ tháng 01/2012 đến tháng 05/2013 là: 233.329.182 đồng;

- Tiền chênh lệch giữa tạm ứng và thực chi của chi phí bán hàng là: 65.405.996 đồng;

- Tiền bồi thường 06 tháng trợ cấp thất nghiệp là 11.772.000 đồng;

- Tiền lãi chậm trả là 401.057.876 đồng.

3. Đình chỉ xét xử yêu cầu của ông Nguyễn Trung H đòi Công ty cổ  phần Y 
Dược phẩm V trả sổ bảo hiểm xã hội và thanh toán tiền thưởng trên doanh số bán 
hàng của năm 2010 và năm 2011 là 221.347.423 đồng.

4. Chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty cổ  phần Y Dược phẩm V.

Buộc ông Nguyễn Trung Htrả lại cho Công ty cổ  phần Y Dược phẩm V số 
tiền tạm ứng là 1.550.000.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 
khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 
chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 
Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.
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5. v ề  án phí sơ thẩm:

Ông Nguyễn Trung H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về tranh chấp lao 
động là 44.329.277 đồng được cấn trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 4.903.938 
đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AB/2012/04632 ngày 
26/02/2014; ông H còn phải nộp 39.425.339 đồng.

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về tranh 
chấp lao động là 6.116.113 đồng được cấn trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là
17.500.000 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 
AA/2014/000/3296 ngày 24/12/2015 Công ty cổ  phần Y Dược phẩm V được 
hoàn lại số tiền chênh lệch là 11.383.887 đồng.

6. về án phí phúc thẩm: Ông Nguyễn Trung H không phải chịu, hoàn trả tiền tạm ứng 
án phí ông H đã tạm nộp là 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số AA/2017/0023673 ngày 
29/10/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Các bên thi hành tại Chi cục Thi hành án Dân sự có thẩm quyền.

8. Trường hợp 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 của 
Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành được thực hiện theo quy định tại 
Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

9. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

N ơi nhận:^ IM. HỘI ĐỌNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
■ Tí  cao !ạ' THẨM PHÁN -  CHỦ TOA PHIÊN TÒA- TAND câp cao tại TP.HCM; •
-TANDQuận 1;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- Chi cục THADS Quận 1;
- Các đương sự;
- Lưu: VP, HS. ,

T rư ơ n g  V ăn H iền
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 05/2019/LĐ-PT 
Ngày: 30-8-2019 
V/v “Tranh chấp đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động trái pháp 
luật, yêu cầu thanh toán tiền làm 
thêm giờ và các chi phí khác”.

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

-  Thành phần H ội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Huỳnh Châu Thạch

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Văn Hiệp

Ông Dư Thành Trung

-  Thư kỷ phiên toà: Ông Nguyễn Đạt Nguyên -  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 30 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 02/2019/TLPT-LĐ ngày 16 tháng 7 năm 
2019 về tranh chấp: “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, 
yêu cầu thanh toán tiền làm thêm giờ và các chi phí khác”.

Do Bản án Lao động sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 05 tháng 6 năm 2019 
của Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh Lâm Đồng bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 199/2019/QĐ-PT ngày 
02 tháng 8 năm 2019 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ông Võ Sỹ P, sinh năm: 1962; cư trú tại thôn ĐK, xã B, 
huyện X, tỉnh Lâm Đồng, có mặt.

Người đại diện hợp pháp: Chị Võ Thị Ngọc C, sinh năm: 1997; cư trú tại 
thôn ĐK, xã B, huyện X, tỉnh Lâm Đồng, là người đại diện theo ủy quyền (Văn 
bản ủy quyền ngày 28/5/2019 do Ủy ban nhân dân xã B, huyện X, tỉnh Lâm 
Đồng chứng thực), có mặt.

Bị đơn: Trường Mẫu giáo TT; địa chỉ: thôn 2, xã B, huyện X, tỉnh Lâm Đồng.
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Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1972; cư trú tại khu 
phố TL, thị trấn NB, huyện X, tỉnh Lâm Đồng, là người đại diện theo pháp luật 
(Hiệu trưởng), có mặt.

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Lê Cao T, sinh năm: 
1972; cư trú tại số F, đường BTX, Phường E, thành phố Y, tỉnh Lâm Đồng, Luật 
sư của Văn phòng luật sư BT, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, có mặt.

Người kháng cáo: Ông Võ Sỹ p - Nguyên đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Theo đơn khởi kiện, lời trình bày tại các bản tự khai và trong quá trình 
tham gia tố tụng tại giai đoạn sơ thẩm của ông Võ Sỹ p và chị Võ Thị Ngọc c , 
người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn thì:

Từ ngày 10/8/2010 đến ngày 31/7/2018 ông Võ Sỹ p được thuê làm nhân 
viên bảo vệ tại Trường Mầu giáo TT, giữa ông và Trường Mầu giáo TT đã ký 
kết với nhau 11 hợp đồng lao động (viết tắt là HĐLĐ) có xác định thời hạn với 
thời gian của các hợp đồng khác nhau như: HĐLĐ lần đầu tiên được ký vào 
ngày 10/8/2010 thời hạn đến ngày 31/5/2011 và HĐLĐ lần thứ 11 được ký vào 
ngày 15/8/2017 với thời hạn từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/7/2018; cứ mỗi lần 
gần hết thời hạn của HĐLĐ trước thì giữa ông và Trường Mầu giáo TT ký tiếp 
HĐLĐ mới nối tiếp thời gian với HĐLĐ trước đó.

Theo các HĐLĐ được ký kết giữa hai bên thì công việc của ông là nhân 
viên bảo vệ tại Trường Mầu giáo TT, thời gian làm việc chính thức theo thỏa 
thuận bắt đầu từ 16 giờ 30 phút ngày hôm trước (thời điểm giáo viên trong 
trường kết thúc công việc) đến 08 giờ 00 phút ngày hôm sau {hết giờ phụ huynh 
gửi trẻ hàng ngày) và các ngày Thứ bảy, Chủ nhật trong năm. Ngoài ra theo sự 
phân công của Ban giám hiệu nhà trường thì ông còn được giao làm công việc 
chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên trường.

Trong suốt thời gian làm việc từ tháng 8/2010 đến 31/7/2018 ông luôn thực 
hiện tốt công việc được giao, tuân thủ và chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của 
Trường và nghĩa vụ của người lao động theo HĐLĐ đã ký kết.

Ngày 13/7/2018 ông nhận được Thông báo số 61/TB-MGTT về việc chấm 
dứt HĐLĐ có thời hạn với lý do HĐLĐ giữa ông và Trường Mầu giáo TT hết 
hiệu lực. Mặc dù theo như hợp đồng lao động lần thứ 11 ngày 15/8/2017 giữa 
ông và Trường Mầu giáo TT có thể hiện là hợp đồng lao động xác định thời hạn 
từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/7/2018 nhưng theo quy định của pháp luật lao 
động thì Trường Mầu giáo TT đã vi phạm các quy định của pháp luật lao động, 
cụ thể là Trường Mầu giáo TT chỉ được phép ký tối đa hai hợp đồng lao động 
xác định thời hạn với ông, nếu sau đó ông vẫn tiếp tục làm việc thì Trường phải
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ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với ông. Như vậy theo quy định 
của pháp luật lao động thì giữa ông và Trường Mầu giáo TT đã tự động xác lập 
hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Ngoài ra theo Công văn số 185/CV-GD ngày 04/8/2016 về việc hướng dẫn 
ký kết lại hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên năm học 2 016-2017  
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện X có nêu “Đối với những trường hợp đã 
có thời gian hợp đồng lao động tại đơn vị đủ 24 tháng trở lên, hoàn thành nhiệm 
vụ tại đơn vị đã công tác, đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng làm công việc 
trước đây thì thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Bộ Luật 
lao động” Như vậy Trường Mầu giáo TT đã không thực hiện đúng theo hướng 
dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện X về việc ký kết hợp đồng lao động 
với ông.

Ngày 13/7/2018 Hiệu trưởng Trường Mầu giáo TT ra thông báo về việc 
chấm dứt Hợp đồng lao động với ông và ngày 01/8/2018 ra Quyết định số 
02/QĐ-MGTT chấm dứt hợp đồng lao động với ông từ ngày 01/8/2018 với lý do 
hợp đồng hết hiệu lực là vi phạm quy định của pháp luật lao động.

Như vậy Trường Mầu giáo TT đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
với ông trái pháp luật bởi lẽ theo quy định của pháp luật thì HĐLĐ giữa ông và 
Trường Mầu giáo TT là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường 
Mầu giáo TT chỉ được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với ông khi có một 
trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động (viết tắt là 
BLLĐ) và khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì Trường phải thông báo cho ông 
biết trước theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 38 BLLĐ tức là nhà trường phải 
thực hiện việc thông báo trước ít nhất 45 ngày. Nhưng nhà trường đã không thực 
hiện đầy đủ các quy định nêu trên đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp 
của ông.

Ngoài ra HĐLĐ ngày 05/8/2016 có quy định thời gian làm việc của ông là 
24/24 và trên thực tế nhà trường cũng yêu cầu ông phải trực 24/24. Tuy nhiên 
nhà trường lại không trả cho ông tiền làm thêm ngoài giờ.

Do vậy ông làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết:

1. Buộc Trường Mầu giáo TT phải nhận ông trở lại làm việc theo hợp đồng 
lao động không xác định thời hạn và phải bồi thường cho ông những khoản tiền 
sau: - Tiền lương trong thời gian ông không được làm việc do bị chấm dứt 
HĐLĐ trái pháp luật tính từ ngày 01/8/2018 đến khi vụ án được Tòa án giải 
quyết xong tạm tính là 09 tháng, mức lương của ông tại thời điểm bị nghỉ việc là 
3.200.000đ/tháng, cụ thể: 09 tháng X 3.200.000đ/tháng = 28.800.000đ;
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- Tiền Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày 
01/8/2018 đến khi vụ án được Tòa án giải quyết xong tạm tính là 09 tháng, cụ 
thể: 09 tháng X 3.200.000đ/tháng X 21,5% = 6.192.000đ;

- Bồi thường cho ông 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động do đơn 
phương chấm dứt HĐLĐ ừái pháp luật là: 02 tháng X 3.200.000đ/tháng = 6.400.000đ;

- Khoản tiền lương tương ứng với 26 ngày làm việc do vi phạm về thời 
gian báo trước là: 3.200.000đ/30 ngày X 26 ngày = 2.773.000đ;

2. Tiền làm thêm ngoài giờ tính từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 
(Theo HĐLĐ kỷ năm 2016), cụ thể: số làm thêm là 08 giờ/ngày (tương đương 
với 40 giờ/tháng). Như vậy thời gian làm việc của ông gấp đôi thời gian làm 
việc mà BLLĐ quy định với số tiền là: 3.200.000đ/tháng X 12 tháng {Thời gian 
của HĐLĐ đã ký kết) X 150% = 57.600.000đ;

3. Tiền chăm sóc cây cảnh phải trả từ ngày 01/9/2010 đến hết 31/7/2018 
với số tiền 200.000đ/tháng với tổng số tiền là 19.000.000đ, Trường đã trả cho 
ông số tiền 600.000đ, còn lại số tiền 18.400.000đ.

Đến ngày 07/5/2019 ông p có đơn bổ sung nội dung khởi kiện yêu cầu Tòa 
án xem xét hủy Quyết định số 02/QĐ-MGTT ngày 01/8/2018 của Trường Mầu 
giáo TT về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Phúc.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Võ Sỹ p rút một phần nội dung khởi kiện, yêu 
cầu tuyên bố Trường Mầu giáo TT đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp 
luật do: HĐLĐ số 10/HĐLĐ ngày 15/8/2017 (thời hạn từ ngày 01/8/2017 đến 
ngày 3 ỉ /7/20ỉ  8) được ký kết giữa ông và Trường Mầu giáo TT đã đảm bảo về 
mặt pháp luật quy định để xác định đây là HĐLĐ không xác định thời hạn. Từ 
đó việc chấm dứt HĐLĐ của Trường Mầu giáo TT đã vi phạm thời gian báo 
trước cũng như căn cứ chấm dứt đối với HĐLĐ không xác định thời hạn.

Nay ông p khởi kiện yêu cầu như sau:

1. Hủy Quyết định số 02/QĐ-MGTT ngày 01/8/2018 của Trường Mầu giáo 
TT về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Phúc và xử lý hậu quả của việc đơn 
phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật, cụ thể:

- Buộc Trường Mầu giáo TT phải nhận ông Võ Sỹ p trở lại làm việc và ký 
kết lại HĐLĐ không xác định thời hạn với ông;

- Thanh toán tiền lương trong thời gian ông không được làm việc do bị 
chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật tính từ ngày 01/8/2018 đến nay là: 10 tháng X
3.200.000đ/tháng = 32'ooo.ooođ;

- Tiền Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tính từ ngày 01/8/2018 đến nay là 
10 tháng X 3.200.000đ/tháng X 21,5% = 6.880.000đ;
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- Bồi thường cho ông 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động do đơn 
phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật là 6.400.OOOđ;

- Khoản tiền lương tương ứng với 26 ngày làm việc do vi phạm về thời 
gian báo trước là: 3.200.000đ/30 ngày X 26 ngày = 2.773.000đ;

2. Tiền làm thêm ngoài giờ tính từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 
{Theo HĐLĐ kỷ năm 2016) là 57.600.000đ;

3. Thanh toán tiền chăm sóc cây cảnh phải trả từ ngày 01/01/2013 đến hết 
31/7/2018 với số tiền là: 200.000đ/tháng X 67 tháng = 13.400.000đ. Trường đã 
trả cho ông số tiền 600.000đ. Còn lại số tiền 12.800.000đ.

Tổng số tiền yêu cầu Trường Mầu giáo TT phải trả đến thời điểm xét xử là 
118.453.OOOđ.

- Theo lời trình bày của bà Nguyễn Thị H, người đại diện theo pháp luật 
của Trường Mầu giáo TT, thì:

1. v ề  hợp đồng lao động giữa Trường Mầu giáo Tân Thanh với ông Võ Sỹ 
P: Với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Trường Mầu giáo TT, giữa 
bà và ông p có ký kết với nhau 11 HĐLĐ xác định thời hạn trong khoảng thời 
gian từ ngày 10/8/2010 đến ngày 31/7/2018. Liên quan đến thời hạn của các 
HĐLĐ đã ký với ông Võ Sỹ p, bà phải căn cứ vào các Quyết định và các văn 
bản hướng dẫn của ủ y  ban nhân dân huyện X, Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện X để thực hiện.

Đặc thù của ngành giáo dục là thực hiện hợp đồng lao động theo năm học, cụ thể:

- Năm học 2010 - 2011 bà đã ký hợp đồng lao động với ông Võ Sỹ p 03 
bản hợp đồng lao động, bao gồm:

+ Hợp đồng {sổ 08) có thời hạn từ 10/8/2010 đến 31/5/2011: Hợp đồng có 
thời hạn ký đến ngày 31/5/2011 vì Phòng Giáo dục giao biên chế con người và 
ngân sách chi trả chỉ đến tháng 5/2011, không có lao động là bảo vệ;

+ Hợp đồng (số 15) có thời hạn từ 10/6/2011 đến 31/12/2011. Căn cứ vào 
Công văn số 432/CV-GD ngày 06/6/2011 V V Gia hạn hợp đồng hè 201 ỉ;

+ Hợp đồng (số 06) có thời hạn từ: 10/8/2011 đến 31/12/2011. Thực hiện 
Công văn số 540/HD-GD của Phòng Giáo dục ngày 04/8/2011 V/v Hướng dẫn 
tiếp nhận và hợp đồng lao động năm học 2010-2011.

- Năm học 2012-2013, bà ký với ông Võ Sỹ p 04 bản HĐLĐ gồm:

+ Hợp đồng {sổ 25) từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012. Thực hiện Thông 
báo số 857/TB-GD ngày 21/11/2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện X.

+ Hợp đồng {sổ 39) từ 03/8/2012 đến 31/12/2012. Lý do ông p có hồ sơ xin 
nâng lương theo niên hạn tháng 8/2012, bà đã có Quyết định số 29/QĐMGTT
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chẩm dứt hợp đồng lao động số 25/HĐLĐ ngày 01/01/2012. Thời gian từ ngày 
02/8/2012 mức lương của ông Sỹ là 1,5. Sau đó thỏa thuận lại HĐLĐ số 39 mức 
lương của ông p được nâng lên 1 ,68.

+ Hợp đồng {sổ 11) từ 01/01/2013 đến 31/7/2013. Thực hiện Thông báo số 
03/TB-GD ngày 08/01/2012 của Phòng Giáo dục và công văn số 661/HD-GD 
ngày 02/8/2012 của Phòng Giáo dục hướng dẫn và tiếp nhận hợp đồng viên 
chức năm học 2012 - 2013.

- Năm học 2013 -  2014 ủ y  ban nhân dân huyện X không giao biên chế cũng 
như ngân sách chi trả cho nhân viên bảo vệ, cụ thể: Tại Quyết định số 2342/QĐ- 
UBND ngày 09/9/2013 của ủ y  ban nhân dân huyện X V V Giao sổ lượng người 
làm việc trong đơn vị sự nghiệp cồng lập năm học 2013-2014, Trường Mầu giáo 
TT được giao 43 biên chế nhưng không có bảo vệ. Tuy nhiên sau khi xem xét đơn 
xin gia hạn HĐLĐ của ông Phúc ngày 25/7/2013 và để đảm bảo an ninh trường 
học, bảo vệ cơ sở vật chất nên bà đã họp bàn với Hội đồng nhà trường, tiết kiệm 
kinh phí trong ngân sách chi thường xuyên của Trường trong năm 2013 để hợp 
đồng với ông Võ Sỹ p theo thỏa thuận và cũng thông báo trong hội đồng sư phạm, 
công đoàn và ông Võ Sỹ p biết nguồn lương chi trả cho ông p và lý do xác định 
loại HĐLĐ có xác định thời hạn. Với sự đồng ý của ông p, nhà trường ký kết 
HĐLĐ số 65.HĐLĐ có xác định thời hạn từ ngày 01/8/2013 -31/7/2014 với ông p 
và ông p không có ý kiến gì.

- Từ năm học 2014 đến nay, bà đã ký với ông Võ Sỹ p 04 bản HĐLĐ, gồm:

+ Hợp đồng (so 107) từ 01/8/2014 đến ngày 31/7/2015. Căn cứ vào Quyết 
định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của ủ y  ban nhân dân huyện X V V Giao 
sổ lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp cồng lập năm học 2014-2015, 
Trường Mầu giáo TT được giao 46 người (khồnggiao bảo vệ).

+ Hợp đồng (số 23) từ 01/8/2015 đến ngày 31/7/2016. Căn cứ vào Quyết 
định số 2792/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của ủ y  ban nhân dân huyện X V V
Giao sổ lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp cồng lập năm học 2015- 
2016, Trường Mầu giáo TT được giao 46 người (khồng giao bảo vệ).

+ Hợp đồng (số 08) từ 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017. Căn cứ vào Quyết 
định số 2648/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của ủ y  ban nhân dân huyện X V V Giao 
sổ lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp cồng lập năm học 2016 - 2017, 
Trường Mầu giáo TT được giao 26 người (ikhông giao bảo vệ).

+ Hợp đồng (số 10) từ 01/8/2017 đến ngày 31/7/2018. Căn cứ vào Quyết 
định số 2862/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của ủ y  ban nhân dân huyện X V V 
Giao sổ lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp cồng lập năm học 2017 - 
2018, Trường Mầu giáo TT được giao 26 người (không giao bảo vệ). Vì nhu cầu 
cần bảo vệ nên trường tiếp tục tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên của trường.
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Vì nhu cầu cần bảo vệ và trường tiếp tục tiết kiệm kinh phí chi thường 
xuyên trong 04 năm học để ký thêm 04 HĐLĐ có xác định thời hạn với ông p và 
HĐLĐ số 10 ngày 01/8/2017 sẽ hết hạn vào ngày 31/7/2018, ông p cũng thỏa 
thuận ký hợp đồng có xác định thời hạn này mà không thắc mắc, khiếu nại gì.

Việc xác định loại HĐLĐ giữa Trường Mầu giáo TT với ông Võ Sỹ p chưa 
được thực hiện theo quy định của BLLĐ vì Trường không được giao biên chế 
bảo vệ cũng như ngân sách nhà nước từ năm học 2013 đến nay. Việc ký HĐLĐ 
với ông p là hợp đồng ngoài biên chế được giao do nhà trường tiết kiệm kinh phí 
từ nguồn chi thương xuyên để chi trả lương và các khoản phụ cấp cho ông p.

Bên cạnh đó hàng năm, ông Phúc có đơn xin hợp đồng lao động gửi nhà 
trường cụ thể: Đơn xin làm bảo vệ ngày 31/7/2011; Đơn xin tiếp tục hợp đồng 
ngày 30/8/2012; Đơn xin gia hạn hợp đồng ngày 25/7/2013; Bản cam kết hợp 
đồng lao động và xin tiếp tục hợp đồng ngày 31/7/2015; Đơn xin cam kết hợp 
đồng lao động và xin tiếp tục hợp đồng ngày 01/8/2016; Đơn xin gia hạn hợp 
đồng ngày 15/8/2017.

v ề  chế độ lương và các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp, phép, khen thưởng... đối với ông p đã được nhà trường thực 
hiện đầy đủ theo quy định.

Tổng số tiền đã chi cho ông Phúc từ 8/2010 đến tháng 7/2018 là 
326.355.735d.

- Khi gần hết thời hạn của HĐLĐ số 10, bà đã ký ban hành Thông báo số 
61/TB-MGTT ngày 13/7/2018 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp 
đồng số 10/HĐLĐ ngày 15/8/2017. Đến ngày 01/8/2018 thì ban hành Quyết định 
số 02/QĐ-MGTT về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông p là hoàn toàn đứng theo 
thỏa thuận HĐLĐ giữa trường Mầu giáo Tân Thanh và ông Võ Sỹ p đã ký kết.

Do đó, ông p cho rằng nhà trường đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái 
pháp luật để yêu cầu hủy Quyết định số 02/QĐ-MGTT ngày 01/8/2018 của 
Trường Mầu giáo TT về việc chẩm dứt HĐLĐ đổi với ông Phúc và xử lý hậu 
quả của việc chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật như: Buộc nhà trường phải nhận 
ông p trở lại làm việc cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại, gồm: Tiền lương 
trong thời gian ông p không được làm việc do bị chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật; 
Tiền BHXH, BHYT; Bồi thường cho ông p 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ do 
đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật; Khoản tiền lương tương ứng với 26 
ngày làm việc do vi phạm về thời gian báo trước;.... thì Trường Mầu giáo TT 
không đồng ý.

2. v ề  tiền làm thêm giờ tính từ ngày 01/8/2016 đến 31/7/2017:

Trong đơn cam kết HĐLĐ của ông p xin được tiếp tục HĐLĐ ngày 
01/8/2016: Tại phần 2 cam kết thực hiện nội quy, quy chế nhà trường ông đã
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viết túc trực bảo vệ 24/24 giờ nên trong HĐLĐ số 08/HĐLĐ ngày 05/8/2016 có 
nội dung tại điều 2 giờ làm việc theo quy định của nhà nước (24/24 giờ). Tuy 
nhiên trên thực tế nhà trường áp dụng nội dung quy chế làm việc đối với nhân 
viên bảo vệ nhà trường đã ban hành năm học 2016-2017 là:

“Trực bảo vệ trường học theo quy định thỏa thuận (giờ hành chỉnh khi cán 
bộ giáo viên làm việc thì bảo vệ không phải trực, nếu đi xa khỏi địa bàn thì phải 
xin phép, có mặt tại trường khi có sự việc cần giải quyết); bảo vệ an ninh trật tự, 
tài sản, không cho bất cứ ai mang tài sản của nhà trường ra khỏi trường khi 
chưa được sự đồng ý  của Hiệu trưởng;

Cuối buổi chiều kiểm tra tắt điện, quạt và đóng cửa tất cả các phòng học 
và phòng làm việc của trường. Đảm bảo an toàn, tiết kiệm về sử dụng điện, 
nước tại đơn vị.

Theo dõi thường xuyên và đề xuất việc sửa chữa, thay thế tài sản bị hỏng, 
mẩt. Các tài sản bị hỏng, cần thanh lỷ phải báo cáo kịp thời cho hiệu trưởng. Nếu 
để mẩt tài sản, máy móc thiết bị của trường mà bảo vệ không biết lỷ do, hoặc do 
thiếu trách nhiệm của cá nhân thì bảo vệ phải bồi thường tài sản đánh mẩt;

Phổi hợp với văn phòng chuẩn bị hệ thống âm thanh, ánh sáng cho các 
buồi Hội nghị, Lê hội...;

Chịu trách nhiệm tưới cây, hoa, cắt tỉa,... do trường trồng hoa, làm cỏ 
thuộc địa phận trường quản lý;

Hướng dẫn phụ huynh để xe đúng nơi quy định và chấp hành đúng nội quy 
của nhà trường;

Không cho người lạ tự tiện vào trường,

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân cồng”

Như vậy năm học 2016-2017, ông p thực hiện các công việc làm theo quy 
chế làm việc của đơn vị và số tiền ông Phúc đòi bồi thường như trong đơn 
57.600.000đ là không thỏa đáng.

3. Đối với khoản tiền chăm sóc cây trong khuôn viên nhà trường:

Việc ông p chăm sóc cây xanh, bảo vệ tài sản,... là sự thỏa thuận giữa ông p 
với nhà trường khi ký hợp đồng lao động. Hàng năm nhà trường đã ban hành Quy 
chế làm việc và tổ chức ừiển khai thực hiện theo Quy chế đã xây dựng, trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ tại nhà trường ông p không có ý kiến phản hồi.

Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị từ năm 2010 đến năm 2017 có nội dung 
như sau: - Trong Quy chế chi tiêu nội bộ, Bổ sung sửa đổi quy chế năm 2015 
được phê duyệt ngày 24/02/2016, tại mục 7 (trang 10) quy định “Thuê cắt cỏ 
sân trường và tu tạo cây xanh hợp đồng theo từng tháng mức khoán mồi tháng 
200.000 đồng/tháng”. Nhà trường đã thực hiện chi trả cho ông p từ tháng
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1/2016 đến tháng 12/2016 số tiền là 2.400.000đ, ông p đã nhận đầy đủ {có
chứng từ kèm theo).

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 có quy đm h“Thuê cắt cỏ sân trường 
và tu tạo cây xanh hợp đồng theo từng tháng mức khoán mỗi tháng 200.000 
đồng/tháng”. Nhà trường đã làm chứng từ rút l.óOO.OOOđ, từ tháng 01/2017 đến 
tháng 8/2017. Khi Kế toán gọi ông p ký chứng từ nhận tiền thì ông p đã không 
nhận. Nhà trường có lập biên bản v/v ông p không nhận tiền. Đến tháng 
12/2017, nhà trường đã làm thủ tục nộp trả vào ngân sách nhà nước.

- Các quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Mầu giáo TT từ tháng 12/2015 ừở 
về trước chỉ là “Thuê cắt cỏ sân trường và tu tạo cây xanh hợp đồng theo từng 
tháng mỗi tháng 200.000đồng * 12 tháng” (Thuê theo hợp đồng và không thực 
hiện khoán). Như vậy từ tháng 12/2015 trở về trước, nhà trường không thanh toán 
tiền cho bảo vệ về chăm sóc xanh là đứng với quy chế chi tiêu nôi bộ.

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không thành.

Tại Bản án số 01/2019/LĐ-ST ngày 05/6/2019, Tòa án nhân dân huyện 
huyện X, tỉnh Lâm Đồng đã xử:

Bác toàn bộ nội dung khởi kiện của nguyên đơn ông Võ Sỹ p đối với bị 
đơn Trường Mầu giáo TT v/v “Tranh chấp về đơn phương chẩm dứt Hợp đồng 
lao động trái quy định của pháp luật; yêu cầu thanh toán tiền làm thêm giờ và 
các chi ph ỉ khác” với số tiền là 118.453.000đ, bao gồm:

- Tiền lương ừong thời gian ông p không được làm việc do bị chấm dứt HĐLĐ 
trái pháp luật tính từ ngày 01/8/2018 đến nay là 10 tháng, với số tiền là 32.000.000đ;

- Tiền BHXH, BHYT tính từ ngày 01/8/2018 đến nay là 6.880.000đ;

- Bồi thường cho ông p 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động do đơn 
phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật là 6.400.000đ;

- Khoản tiền lương tương ứng với 26 ngày làm việc do vi phạm về thời 
gian báo trước là 2.773.000đ;

- Tiền làm thêm ngoài giờ tính từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 với 
số tiền là 57.600.000đ;

- Tiền công chăm sóc cây cảnh phải trả từ ngày 01/01/2013 đến hết 
31/7/2018 với số tiền là 13.400.000đ. Trường Mầu giáo TT đã trả cho ông số 
tiền 600.000đ, còn lại số tiền 12.800.000đ.

Giữ nguyên Quyết định số 02/QĐ-MGTT ngày 01/8/2018 của Trường Mầu 
giáo TT về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Võ Sỹ p.

Ngoài ra Bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và trách nhiệm thi 
hành án của các bên đương sự.
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Ngày 19/6/2019 ông Võ Sỹ p kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm giải quyết:

1. Buộc Trường Mầu giáo TT phải nhận ông p trở lại làm việc theo hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn.

2. Buộc Trường Mầu giáo TT phải bồi thường cho ông p những khoản tiền 
gồm: Tiền lương là 32.000.000đ; tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp là 6.880.000đ; tiền bồi thường 2 tháng lương theo hợp đồng lao động 
do đơn phương chấm dứt hợp đồng là 6.400.000đ; khoản tiền lương tương ứng 
với 26 ngày làm việc do vi phạm về thời gian báo trước là 3.200.000đ; tiền làm 
thêm giờ là 57.600.000đ; tiền chăm sóc cây cảnh là 12.800.000đ; tổng cộng: 
118.880.000d.

Tại phiên tòa,

Nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với yêu cầu buộc Trường 
Mầu giáo TT phải nhận ông trở lại làm việc, yêu cầu thanh toán tiền làm thêm 
ngoài giờ tính từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 và yêu cầu thanh toán tiền 
chăm sóc cây cảnh từ ngày 01/01/2013 đến hết 31/7/2018, chỉ yêu cầu bị đơn 
phải bồi thường các khoản thiệt hại gồm vi phạm thời gian báo trước, các khoản 
bảo hiểm, 02 tháng lương và tiền lương trong thời gian không làm việc kể từ 
ngày 01/8/2018 đến ngày xét xử phúc thẩm.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn chấp nhận việc rút một phần yêu cầu khởi 
kiện vừa nêu, đối với phần kháng cáo đề nghị bồi thường do đơn phương chấp dứt 
hợp đồng thì đề nghị không chấp nhận, đề nghị giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

Luật sư bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn đề nghị không chấp 
nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

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: Ghi nhận sự tự 
nguyện rút một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; đồng thời chấp nhận một 
phần kháng cáo của nguyên đơn về việc yêu cầu bồi thường do đơn phương chấp 
dứt hợp đồng lao động để sửa Bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Xuất phát từ việc ông Võ Sỹ p cho rằng quá trình ký hợp đồng lao động, 
Trường Mầu giáo TT đã thực hiện không đúng quy định của Bộ luật Lao động, 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ừái pháp luật nên có đơn khởi kiện yêu 
cầu Hủy Quyết định số 02/QĐ-MGTT ngày 01/8/2018 của Trường Mầu giáo TT 
về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông, giải quyết hậu quả của việc đơn 
phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật và buộc bị đơn phải thanh 
toán các chi phí làm thêm giờ, chi phí chăm sóc cây cảnh. Trường Mầu giáo TT 
không đồng ý nên các bên phát sinh tranh chấp, cấp sơ thẩm xác định quan hệ
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tranh chấp giữa các bên là “Tranh chấp đơn phương chẩm dứt hợp đồng lao động 
trái pháp luật, yêu cầu thanh toán tiền làm thêm giờ và các chi ph ỉ khác” là phù 
hợp với quy định của pháp luật.

[2] Xét về tính hợp pháp và loại hợp đồng lao động mà các bên đã ký kết:

[2.1] Theo hồ sơ thể hiện thì giữa ông Võ Sỹ p và Trường Mầu giáo TT do 
bà Nguyễn Thị H, là người đại diện theo pháp luật, đã ký kết với nhau 11 hợp 
đồng lao động có thời hạn khác nhau trong khoảng thời gian từ ngày 10/8/2010 
đến ngày 31/7/2018, các giao kết này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 
68/2010/NĐ-CP ngày 17/11/2010 của Chính phủ. Xét việc giao kết giữa ông p 
(người lao động) và Trường Mầu giáo TT (người sử dụng lao động) dựa trên sự tự 
nguyện của các bên, các chủ thể tham gia giao kết có đầy đủ năng lực pháp luật 
và năng lực hành vi nên các Hợp đồng nói trên có hiệu lực trong thực tế. Đến 
ngày 13/7/2018, nhà trường ra thông báo số 61/TB-MGTT về việc chấm dứt 
HĐLĐ có thời hạn với lý do HĐLĐ đã hết hiệu lực.

[2.2] Qua xem xét thì thấy rằng dù giữa Trường Mầu giáo TT (người sử 
dụng lao động) và ông p (người lao động) nhiều lần ký HĐLĐ có thời hạn, 
nhưng điều này không phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao 
động, cụ thế “Khi hợp đồng lao động tại Điếm b Khoản 1 Điều này (HĐLĐ xác 
định thời hạn) hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc ... thì hai bên 
phải kỷ kết hợp đồng mới, nếu không kỷ kết hợp đồng mới thì hợp đồng đã giao 
kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn...

Trường hợp hai bên kỷ kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định 
thời hạn thì cũng chỉ được kỷ thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp 
tục làm việc thì phải kỷ kết HĐLĐ không xác định thời hạn

Trong thực tế thì từ ngày 10/8/2010 đến ngày 31/7/2018 ông p liên tục thực 
hiện công việc bảo vệ tại Trường Mầu giáo TT, sau khi hợp đồng đang thực hiện 
vừa chấm dứt thì các bên tiếp tục ký hợp đồng mới, dù trong thời gian này khi 
thì Trường Mầu giáo TT ký hợp đồng với thời hạn 09 tháng, khi thì 01 năm 
nhưng kể từ Hợp đồng số 25 ngày 01/01/2012 trở đi, dù giữa ông p và Trường 
Mầu giáo TT ký hợp đồng có thời hạn nhưng cần xác định giao kết giữa các bên 
là Hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới đúng với bản chất và phù 
hợp với quy định của pháp luật.

[3] v ề  tính hợp pháp của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

[3.1] Việc chấm dứt hợp đồng lao động của Trường Mầu giáo TT đối với 
ông Võ Sỹ p không thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định 
tại Điều 36 Bộ luật lao động mà thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động do vậy phải tuân theo quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động và 
đảm bảo thời gian báo trước đối với HĐLĐ không xác định thời hạn.
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[3.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Nguyễn Thị H, người đại diện theo pháp 
luật của bị đơn, cũng thừa nhận việc Trường Mầu giáo TT ký Hợp đồng có xác 
định thời hạn với ông p từ năm 2010 đến năm 2018 là chưa phù hợp với quy 
định của pháp luật lao động tuy nhiên do đặc thù của ngành giáo dục là thực 
hiện hợp đồng lao động theo năm học, từ năm học 2013 -  2014 ủ y  ban nhân dân 
huyện X không giao biên chế cũng như ngân sách chi trả cho nhân viên bảo vệ 
nên phải tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên để ký hợp đồng và ông p cũng có 
đơn xin hợp đồng lao động gửi nhà trường.

Xét lời trình bày nói trên là không có cơ sở chấp nhận bởi lẽ trong trường 
hợp không được giao biên chế bảo vệ thì bị đơn (người sử dụng lao động) phải 
thực hiện theo đúng quy định của các Điều 36, 44 Bộ luật lao động, tuy nhiên 
trong thực tế thì Trường Mầu giáo TT vẫn tiếp tục ký HĐLĐ với ông p, việc 
thực hiện công việc bảo vệ của ông p liên tục, kéo dài, các đơn của ông p cũng 
chỉ mang nội dung được xin tiếp tục hợp đồng lao động, bị đơn không thể căn cứ 
vào đây để giao kết HĐLĐ có thời hạn với ông p được.

[3.3] Theo nội dung của các Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 
09/9/2013, số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của ủ y  ban nhân dân huyện X, 
tại Điều 2 thể hiện “Riêng vị trí bảo vệ, ủ y  ban nhân dân huyện không giao số 
lượng người làm việc đối với các đơn vị trường học có tổng số từ 24 người làm 
việc trở lên, các đơn vụ trường học tự cân đối tổng số kinh phí được giao, hợp 
đồng người bảo vệ và thực hiện theo đúng quy định” Đối với các Quyết định số 
2972/QĐ-UBND ngày 13/10/2015, số 2648/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của ủ y  
ban nhân dân huyện X, tại Điều 2 cững thể hiện “Riêng vị trí bảo vệ, tạp vụ: 
UBND huyện giao số lượng người làm việc đối với những bảo vệ có thời gian 
hợp đồng từ năm 1993 trở về trước và nhân viên thuộc biên chế trước đây (4 
người làm việc); ngày 11/01/2017 ủ y  ban nhân dân huyện X có Công văn số 
31/UBND-CV “đồng ý cho các đơn vị trường học tiếp tục ký hợp đồng lao động 
theo Nghị định 68/2010 ngày 17/11/2000 của Chính phủ đối với nhân viên bảo 
vệ ...”, trong khoản thời gian này cho đến ngày 31/7/2018 bị đơn vẫn thực hiện 
việc giao kết HĐLĐ với ông p và trả lương đầy đủ cho người lao động, điều này 
phù hợp với thực tế là trong khoản thời gian từ năm 2010 đến khi bị chấm dứt 
HĐLĐ, ông p thực hiện công việc bảo vệ tại Trường Mầu giáo TT. Do xác định 
hợp đồng lao động được xác lập giữa các bên là Hợp đồng không xác định thời 
hạn, thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động là 45 ngày, 
đối với hợp đồng số 10/HĐLĐ ngày 15/8/2017 nói trên, ngày 13/7/2018 Trường 
Mầu giáo TT ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, đến ngày 01/8/2018 bị 
đơn đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-MGTT ngày 01/8/2018 của Trường Mầu 
giáo TT về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Võ Sỹ p là chưa đảm 
bảo thời hạn thông báo theo quy định của pháp luật nên bị đơn phải chịu trách 
nhiệm đối với hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của mình.
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[3.4] Ngoài ra, bà H cũng thừa nhận sau khi chấm dứt HĐLĐ với ông p thì 
tiếp sau đó Trường Mầu giáo TT lại tiếp tục ký HĐLĐ với người khác để thực 
hiện công tác bảo vệ, điều này chứng tỏ bị đơn có nhu cầu sử dụng người lao 
động để thực hiện công tác bảo vệ cho nhà trường, tuy nhiên lại chấm dứt HĐLĐ 
với ông p dù trong quá trình công tác hàng năm bản thân ông p luôn hoàn thành 
nhiệm vụ, không thuộc trường hợp bị chấm dứt theo quy định tại Điều 36 và 
Khoản 1 Điều 38 BLLĐ nên việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của 
Trường Mầu giáo TT đối với ông p là không có cơ sở, làm ảnh hưởng đến quyền 
và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

Do đó có cơ sở khẳng định Quyết định số 02/QĐ-MGTT ngày 01/8/2018 
của Trường Mầu giáo TT về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông p là 
trái pháp luật.

[4] về việc giải quyết hậu quả do hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái 
pháp luật của bị đơn:

Đối chiếu với 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 chẩm 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 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên lẽ ra cần 
buộc Trường Mầu giáo TT phải có trách nhiệm nhận ông p trở lại làm việc và 
bồi thường cho ông p theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tòa ông 
p không muốn tiếp tục trở lại làm việc, đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động với 
bị đơn, xét đây là sự tự nguyện của nguyên đơn nên cần chấp nhận và cần căn cứ 
vào quy định tại các Khoản 2, 5 Điều 42 BLLĐ để giải quyết và buộc bị đơn 
phải bồi thường cho nguyên đơn theo quy định. Ông p chỉ yêu cầu bồi thường 
các khoản tiền thiệt hại do bị đơn đơn phương chấm dứt HĐLĐ bao gồm 02 
tháng lương theo Hợp đồng, tiền lương tương ứng do vi phạm thời gian báo 
trước và tiền lương trong những ngày không được làm việc đến ngày xét xử 
phúc thẩm, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; ngoài ra 
không yêu cầu gì thêm, trong thực tế trước khi ông p bị đơn phương chấm dứt 
HĐLĐ thì mức lương được hưởng là 3.200.000đ/tháng, cần căn cứ vào đây để 
tính toán để buộc bị đơn phải bồi thường, cụ thể:

- Tiền bồi thường 02 tháng lương theo hợp đồng: 3.200.000đ/tháng X 02 
tháng = 6.400.000đ;
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- Tiền lương trong những ngày không làm việc đến ngày xét xử phúc thẩm 
(từ ngày 01/8/2018 -> ngày 31/8/2019): 3.200.000đ/tháng X 13 tháng = 
41.600.000d;

- Tiền Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày 
01/8/2018 đến nay là 13 tháng X 3.200.000đ/tháng X 21,5% = 8.944.000đ;

- Tiền vi phạm thời gian báo trước là: 26 ngày X 3.200.000đ/tháng = 2.773.300đ.

Tổng cộng bị đơn phải bồi thường số tiền là 59.717.000đ.

[5] Cấp sơ thẩm chưa đánh giá đúng tính chất của vụ án nên cần chấp nhận 
kháng cáo của ông Võ Sỹ p, sửa Bản án sơ thẩm theo hướng đã nhận định.

[6] Đối với yêu cầu thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ tính từ ngày 01/8/2016 
đến ngày 31/7/2017 và yêu cầu thanh toán tiền chăm sóc cây cảnh từ ngày 
01/01/2013 đến hết 31/7/2018; tại phiên tòa ông p đã rút toàn bộ các yêu cầu vừa 
nêu; bị đơn đồng ý nên cần hủy một phần Bản án sơ thẩm về việc giải quyết đối với 
các yêu cầu vừa nêu và đình chỉ việc giải quyết vụ án là đứng đắn.

[7] v ề  án phí: Bị đơn phải chịu án phí Lao động sơ thẩm trên số tiền phải 
bồi thường cho nguyên đơn (59.717.000đ X 3%).

Ông p không phải chịu án phí Lao động phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

- Căn cứ các Khoản 2, 4 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Căn cứ Khoản 2 Điều 22, Điều 36, Khoản 1 Điều 38, các Khoản 1, 2, 5 
Điều 42 Bộ luật lao động;

- Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 12, Khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy 
định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Chấp nhận việc rút yêu cầu khởi kiện của ông Võ Sỹ p về việc yêu cầu 
Trường Mầu giáo TT phải thanh toán tiền làm thêm và tiền chăm sóc cây cảnh. 
Hủy phần giải quyết đối với yêu cầu này của Bản án sơ thẩm và đình chỉ việc 
giải quyết vụ án đối với hai yêu cầu nói trên.

Quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án đối với hai yêu cầu nói 
ừên của đương sự được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 218 Bộ luật Tố 
tụng dân sự.

- Chấp nhận kháng cáo của ông Võ Sỹ p, sửa Bản án sơ thẩm.

Tuyên xử:
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1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Võ Sỹ p về việc ‘Tranh chấp 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật” đối với Trường Mầu giáo TT.

2. Hủy Quyết định số 02/QĐ-MGTT ngày 01/8/2018 của Trường Mầu giáo 
TT về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Võ Sỹ p.

3. Buộc Trường Mầu giáo TT phải bồi thường cho ông Võ Sỹ p số tiền 
59.717.000đ (năm mươi chín triệu bảy trăm mười bảy nghìn đồng).

4. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Võ Sỹ p về việc chấm dứt Hợp đồng lao 
động với Trường Mầu giáo TT. Hợp đồng lao động số 10/HĐLĐ ngày 15/8/2017 
giữa ông Võ Sỹ p và Trường Mầu giáo TT chấm dứt kể từ ngày 30/8/2019.

5. v ề  án phí:

- Án phí sơ thẩm:

Miễn án phí Lao động sơ thẩm cho ông Võ Sỹ p.

Trường Mầu giáo TT phải chịu 1.791,500đ án phí Lao động sơ thẩm.

- Án phí phúc thẩm: các đương sự không phải chịu án phí Lao động phúc thẩm.

6. v ề  nghĩa vụ 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 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./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- VKSND tỉnh Lâm Đồng; THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- Phòng KT-NV & THA TAND tỉnh Lâm Đồng;
- TAND huyện X, tỉnh Lâm Đồng;
- Chi cục THADS huyện X, tinh Lâm Đồng;
- Đương sự; Đ ã  kỷ
- Lưu: bộ phận lưu trữ, hồ sơ vụ án.

Huỳnh Châu Thạch
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số 02/2019/LĐ-PT 
Ngày 06 - 8 - 2019 

“V/v Tranh chấp về bồi thường thiệt 
hại khi chấm dứt hợp đồng lao động

NHÂN DANH 
Ớc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:

Ông Nguyễn Đăng Phồn. 

Bà Thái Thị Hồng Vân 

Ông Phạm Văn Phấn.

- Thư kỷ phiên tòa\ Ông Hồ Ngọc Mạnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ A n  tham gia phiên tòa :

Từ ngày 30 tháng 7 và đến ngày 06 tháng 8 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân 
dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm công khai vụ án Lao động thụ lý số 
02/2019/TLPT-LĐ ngày 19 tháng 3 năm 2019 về việc “Tranh chấp bồi thường 
thiệt hại khi chấm dứt họp đồng lao động và tai nạn lao động”. Do Bản án Lao 
động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2019/QĐ-PT ngày 06 tháng 5 năm 
2019, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: ông Hoàng Xuân N, sinh năm 1956; địa chỉ: Nhà số 01, 
Đường 4A, Ngõ 20, Đường p, Khối 4, Phường T, thành phố V, tỉnh Nghệ An; có 
mặt tại phiên tòa.

Người bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của nguyên đơn:

+ Bà Trần Thị Thúy, Luật sư thuộc Công ty Luật họp danh Thái Bình Dương, 
Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An, số 83, Đường Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An; có mặt tại phiên tòa.

Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh - Kiểm sát viên.
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+ Ông Trần Hậu Thìn, Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư THT, Đoàn Luật sư 
thành phố Hà Nội, Căn hộ E8, Tòa nhà B, số 96, phố Định Công, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa.

- Bị đơn: Công ty cổ  phần T.

Địa chỉ: số 205, Đường L, thành phố V, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá H; chức vụ: Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn H l, sinh năm 1964; chức vụ: Phó 
giám đốc và ông Đoàn Quang L, sinh năm 1979; chức vụ: Kế Toán Trưởng; theo 
giấy ủy quyền ngày 31 tháng 5 năm 2019; đều có mặt tại phiên tòa.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Văn Danh, 
Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Vinh Diện và Cộng sự, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ 
An; có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Ông Nguyễn Bá H, sinh năm 1960.

Địa chỉ: số 205, Đường L, thành phố V, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn HI và ông Đoàn Quang L; đều 
có mặt tại phiên tòa.

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ: số 4, Đường T, thành phố V, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Trường G; chức vụ: Giám đốc Bảo
hiểm xã hội tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Quang Q; chức vụ: Trưởng phòng 
chế độ Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An; có đơn xin xét xử vắng mặt.

+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ: số 12, Đường T, thành phố V, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đoàn Hồng V; chức vụ: Giám đốc Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An.

- Người đại diện theo ủy quyền: Ông Chu Văn L - Chuyên viên Phòng Việc
làm - An toàn lao động; có đơn xin xét xử vắng mặt.

* Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Hoàng Xuân N và bị đơn Công ty cổ  
phần T.
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Theo Bản án Lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 27 tháng 11 năm 2018 
của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thì vụ án có nội dung như sau:

Trong đơn khởi kiện đề ngày 27 tháng 11 năm 2015; đơn sửa đổi, bổ sung 
đơn khởi kiện ngày 24 tháng 4 năm 2018, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ 
án và tại phiên tòa sơ thắm, nguyên đơn ông Hoàng Xuân N  trình bày.

Năm 1982, ông N được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Xây dựng B - Bộ 
Xây dựng (nay là Công ty cổ  phần T), trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng H. Năm 
1994, ông N được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp 8. Tháng 6 năm 1996, ông được 
bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công ty Xây dựng B kiêm chỉ huy công tìn h  Nghi Sơn. 
Tháng 8 năm 1998, ông N được bầu làm Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực 
Công ty Xây dựng B. Năm 2005, ông N được tiếp tục tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Công 
ty Xây dựng B. Tháng 8 năm 2005, ông N bị tai nạn và phải điều trị tại bệnh viện đến 
hết năm 2006, sau đó, ông N tiếp tục điều trị tại nhà do di chứng của tai nạn để lại.

Ngày 22 tháng 12 năm 2005, Bộ Xây dựng có Quyết định số 2348/QĐ-BXD 
về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước 
sang công ty cổ phần, Công ty cổ  phần B được chuyển đổi thành Công ty cổ  phần 
T, ông N thuộc diện không có nhu cầu sử dụng, phải chấm dứt hợp đồng lao động. 
Theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của 
Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư sắp xếp lại doanh nghiệp 
Nhà nước (Nghị định 41), Bộ Xây dựng đã có văn bản phê duyệt phương án cơ cấu 
lại công ty cổ phần hoạt động 12 tháng; Bộ Tài chính có Quyết định số 759/QĐ- 
BTC ngày 17 tháng 02 năm 2007 cấp ngân sách giải quyết chế độ trợ cấp đối với 
người lao động dôi dư. Căn cứ quyết định và nguồn tài chính của Nhà nước, ngày 01 
tháng 11 năm 2006, Công ty cổ  phần T đã có Quyết định số 63/QĐ-CT về việc giải 
quyết nghỉ việc hưởng chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh 
nghiệp Nhà nước đối với ông N. Việc chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ việc theo 
quy định của Nghị định 41, ông N hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, trong quá trình giải 
quyết các chế độ khi chấm dứt hợp đồng lao động cũng như giải quyết chế độ tai nạn 
lao động thì Công ty cổ  phần T đã vi phạm nên ông N khởi kiện các yêu cầu sau:

- Yêu cầu Công ty c ổ  phần T bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao 
động theo Quyết định số 63/QĐ-CT do công ty vi phạm trong việc chi trả các 
khoản trợ cấp đối với người lao động dôi dư, ông N được hưởng 76.129.300 đồng. 
Công ty Cổ phần T đã 03 lần thông báo để ông N lên nhận tiền và hồ sơ nhưng

NỘI DUNG v ụ  ÁN:
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thực tế công ty không giải quyết vì công ty giữ lại số tiền của ông N để khấu trừ nợ 
của Xí nghiệp 8 căn cứ vào Quyết định số 648/GĐ-TCKT ngày 21 tháng 9 năm 
2004. Tuy nhiên, ông N cho rằng Quyết định số 648/GĐ-TCKT không có căn cứ 
pháp luật. Từ năm 2004 đến năm 2015, ông N đã nhiều lần viết đơn khiếu nại, yêu 
cầu Công ty giải quyết chế độ nhưng không được giải quyết. Năm 2015, ông N đã 
ủy quyền cho Công ty Luật hợp danh Thái Bình Dương có công văn đề nghị hòa 
giải nhưng không thành. Việc Công ty c ổ  phần T tự ý giữ lại số tiền nghỉ việc theo 
chế độ 41 là vi phạm pháp luật. Ông N yêu cầu Công ty cổ  phần T trả lại số tiền
76.129.300 đồng và số tiền lãi suất chậm trả từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 đến 
tháng 11 năm 2018 l à  76.129.300 X 145 tháng X 0,83%/tháng = 91.989.571 đồng; 
tổng cộng là 168.118.871 đồng.

- Yêu cầu Công ty c ổ  phần T bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao 
động do vi phạm trong việc trả lại đầy đủ hồ sơ cho người lao động dôi dư. Tại 
thời điểm Công ty cổ  phần T ra Quyết định số 648/GĐ-TCKT, ông N đủ 51 tuổi, 
có 25 năm tham gia bảo hiểm, bị tổn thương sức khỏe do tai nạn và thuộc diện dôi 
dư do cổ phần hóa nên có đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thấp 
hơn chế độ hưu trí thông thường theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, Công ty cổ  
phần T đã không giao Quyết định số 648/GĐ-TCKT, không trả hồ sơ bảo hiểm xã 
hội cho ông N, không làm các thủ tục cần thiết để ông N được nghỉ hưu nên ông N 
không được hưởng lương hưu. Ông N đã viết đơn đề nghị trong nhiều năm nhưng 
mãi đến năm 2016, Công ty c ổ  phần T mới trả hồ sơ, làm các thủ tục để ông N 
được hưởng chế độ hưu trí. Ngày 12 tháng 01 năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Nghệ An đã có Quyết định số 0140170248/QĐ-BHXH cho ông N được hưởng 
lương hưu từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 với lỷ lệ 65%. Ông N đề nghị Công ty cổ  
phần T bồi thường các khoản:

+ Tiền lương hưu ông không được hưởng từ ngày 01 tháng 11 năm 2006 đến 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 là 116 tháng tương ứng số tiền 519.805.715 đồng và 
tiền lãi suất với mức lãi suất 10%/năm là 252.434.385 đồng;

+ Tiền thiệt hại về việc ông N không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 122 
tháng X 750.000 đồng = 91.500.000 đổng;

+ Tiền thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm từ ngày 01 tháng 11 
năm 2006 đến ngày 01 tháng 12 năm 2017 là 12 tháng, tương ứng số tiền 535.627.867 
đồng, bao gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại (chi phí thuê Luậtt sư 
theo các hợp đồng dịch vụ pháp lý) 80.000.000 đồng; chi phí thuê phòng nghỉ, đi lại, 
in ấn tài liệu từ năm 2007 đến năm 2018 là 12 năm, 01 năm bị thiệt hại được tính 06
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tháng lương cơ sở, thành tiền 12 năm X 06 tháng/năm X 1.150.000 đồng = 82.800.000 
đồng; chi phí gửi đơn đến cơ quan nhà nước, cơ quan có thẩm quyền ừong vòng 12 
năm và 01 năm bị thiệt hại được tính 01 tháng lương cơ sở, thành tiền 12 năm X 01 
tháng/năm X 1.150.000 đồng = 13.800.000 đồng; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm 
sút 1923 ngày X 172.349 đồng/ngày = 331.427.867 đồng; khoản bù đắp tổn thất về 
tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm tính bằng 10 tháng lương tối 
thiểu vùng đối với người lao động làm việc là 2.760.000 đồng/tháng X 10 tháng =
27.600.000 đồng. Tổng cộng là 1.399.367.966 đồng.

- Yêu cầu Công ty cổ  phần T bồi thường thiệt hại do không giải quyết chế độ tai 
nạn lao động hàng tháng: Ngày 19 tháng 8 năm 2015, ừên đường đi về nhà lấy tài liệu 
lên công ty làm việc, ông N bị tai nạn giao thông phải đi điều trị tại Bệnh viện Nghệ 
An, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức Hà Nội từ ngày 19 tháng 8 năm 
2015 đến ngày 31 tháng 10 năm 2015. Ông N đã chuẩn bị hồ sơ và đơn đề nghị công 
ty giải quyết nhưng sau đó công ty đã trả lại hồ sơ, không tiếp tục giải quyết cho ông 
hưởng ừợ cấp tai nạn lao động. Căn cứ quy định pháp luật, ông N yêu cầu Công ty cổ  
phần T bồi thường các khoản sau:

+ Toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong là 
29.490.500 đồng;

+ Bồi thường ít nhất bằng 30 tháng lương cho người lao động bị suy giảm lao 
động là 2.760.000 đồng X 30 tháng = 82.800.000 đồng;

+ Bồi thường ừợ cấp tai nạn lao động không được hưởng theo hình thức ừợ cấp 
01 lần quy định tại Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 là 146.832.000 đồng, bao 
gồm: Trợ cấp 01 lần đối với mức suy giảm 81% với số tháng được hưởng theo mức 
suy giảm 01% (suy giảm 05% khả năng lao độngu thì được hưởng 05 tháng lương tối 
thiểu chung, sau đó cứ giảm thêm 01% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu 
chung) là: (05 tháng + 81% X 0,5 tháng) X 2.760.000 đồng/tháng = 125.580.000 đồng; 
Khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội là 21.252.000 đồng; chi phí 
hợp lý khác yêu cầu được bồi thường là 176.600.000 đồng (bao gồm: 80.000.000 
đồng chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; 82.800.000 đồng chi phí thuê 
phòng nghỉ, đi lại, in ấn tài liệu; 13.800.000 đồng chi phí gửi đơn đến cơ quan Nhà 
nước, cơ quan có thẩm quyền).

Tổng cộng, yêu cầu Công ty c ổ  phần T bồi thường thiệt hại do vi phạm trong 
việc giải quyết chế độ tai nạn lao động là 435.722.500 đồng.

88



Tổng cộng cả 03 khoản, ông Hoàng Xuân N yêu cầu Công ty cổ  phần T bồi 
thường là 2.003.209.337 đồng.

Ngoài ra, tại đơn khởi kiện ngày 27 tháng 11 năm 2015, ông N còn yêu cầu 
Công ty Cổ phần T trả hồ sơ bảo hiểm xã hội nhưng trong năm 2016, Công ty cổ  
phần T đã trả hồ sơ và làm chế độ hưu trí cho ông N. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông N 
xin rút yêu cầu này.

Tại bản tự khai ngày 08 tháng 10 năm 2018, các lời khai trong quá trình giải 
quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty 
Cổ phần T (ồng Cao Sơn Đẩu và ông Đoàng Quang Lê) trình bày.

Công ty T là công ty cổ phần có mã số doanh nghiệp là 2900324272, được Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 
đầu ngày 22 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 23 tháng 02 
năm 2018; địa chỉ trị sở chính tại số 205, Đường L, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
Quá trình thay đổi mô hình và đổi tên công ty như sau: Từ năm 1985 đến ngày 25 
tháng 12 năm 2015 mang tên Công ty Xây dựng B, là doanh nghiệp Nhà nước; 
ngày 22 tháng 12 năm 2005, Công ty được Bộ Xây dựng ban hành quyết định 
chuyển đổi thành Công ty cổ  phần B; ngày 25 tháng 12 năm 2005 là ngày họp Đại 
hội đồng cổ đông thành lập Công ty c ổ  phần B đến tháng 5 năm 2008; từ tháng 6 
năm 2008 đến nay, công ty mang tên Công ty cổ  phần T.

Quá trình công tác của ông Hoàng Xuân N tại Công ty cổ  phần T (Công ty 
Cổ phần B trước đây) như sau: Từ năm 1995 đến ngày 18 tháng 6 năm 1998, ông 
N là Giám đốc Xí nghiệp 8 trực thuộc Công ty Xây dựng B; từ ngày 18 tháng 6 
năm 1998 đến ngày 25 tháng 12 năm 2005, ông N là Phó Giám đốc Công ty Xây 
dựng B; từ ngày 26 tháng 12 năm 2005 đến ngày 01 tháng 11 năm 2006, ông N là 
người lao động bình thường của Công ty cổ  phần B; từ ngày 02 tháng 11 năm 
2006 đến nay, ông N nghỉ theo chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị 
định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ và không còn là 
người lao động của Công ty.

Đối với các yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Xuân N, Công ty cổ  phần T có 
ý kiến như sau:

- về yêu cầu bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động theo Quyết 
định số 63/QĐ-CT ngày 01 tháng 11 năm 2006, ông N cho rằng Công ty cổ  phần 
T vi phạm trong việc chi trả các khoản trợ cấp đối với người lao động dôi dư số 
tiền là 76.129.300 đồng và tiền lãi của số tiền này là không có căn cứ, bởi lý do
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sau: Ông N nghỉ việc được hưởng chế độ trợ cấp dôi dư đợt 02 với số tiền
76.129.300 đồng. Sau đó, ông N đã tự nguyện làm giấy ủy quyền cho ông Nguyễn 
Bá H được nhận hộ số tiền này. Căn cứ giấy ủy quyền ông N đã ký, ngày 19 tháng 
6 năm 2007, Công ty c ổ  phần T đã chi trả số tiền này cho ông N thông qua người 
được ủy quyền là ông Nguyễn Bá H. Như vậy, thực tế Công ty đã chi trả đầy đủ 
toàn bộ số tiền 76.129.300 đồng cho ông N.

- Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại do ông N cho rằng Công ty cổ  phần T vi 
phạm ừong việc trả lại đầy đủ hồ sơ cho người lao động dôi dư theo quy định của 
pháp luật với số tiền 1.399.367.966 đồng cững là không có căn cứ, bởi vì:

Năm 2006, ông N nghỉ việc tại công ty theo chế độ lao đông dôi dư, thực hiện 
theo Điều 3 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP thì trường hợp của ông N không thuộc 
đối tượng được nghỉ hưu mà ông N thuộc trường hợp được chám dứt hợp đồng lao 
động và được hưởng chế dôi dư với số tiền 76.129.300 đồng. Công ty đã làm các 
thủ tục để ông N được nghỉ việc và hưởng chế độ dôi dư. Như vậy, một người lao 
động nghỉ việc không thể được hưởng một lúc hai chế độ là vừa nghỉ hưu, vừa 
hưởng tiền trợ cấp một lần dôi dư.

Hơn nữa, sau khi ông N nghỉ việc, do đang nợ tiền công ty nên công ty đã 
nhiều lần yêu cầu ông N làm việc, đối chiếu công nợ, trả nợ và làm các thủ tục để 
công ty giải quyết chế độ nhưng ông N đã không hợp tác thực hiện nên công ty 
không có cơ sở để giải quyết. Do ông N không hợp tác nên không làm thủ tục và đi 
giám định để xác định tại thời điểm năm 2006, ông N có bị suy giảm khả năng lao 
động từ 61% trở lên hay không nên không có căn cứ xác định ông N thuộc đối 
tượng được hưởng chế độ hưu trí.

- Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại do không giải quyết chế độ ừợ cấp tai nạn 
lao động hàng tháng với số tiền 435.722.500 đồng, Công ty cổ  phần T cũng không 
đồng ý, với lý do: Thực tế ngày 19 tháng 8 năm 2015, ông Hoàng Xuân N không đi 
làm mà nghỉ việc về quê ở Đô Lương nhân ngày rằm tháng bảy. Trên đường từ Đô 
Lương về Vinh thì ông N và vợ bị tai nạn giao thông, việc ông N nói ông bị tai nạn 
giao thông là do từ công ty về nhà lấy tài liệu là không đứng thực tế vì ngày hôm đó, 
ông N không đi làm và công ty cũng không có quyết định nào phân công ông đi về 
nhà lấy tài liệu. Do đó, tai nạn của ông N không phải tai nạn lao động, công ty không 
thể khai báo và lập biên bản điều ừa nên yêu cầu của ông N là không có căn cứ.
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Đồng thời, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn đề nghị Tòa án áp dụng 
thời hiệu khởi kiện đối với các yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Xuân N để đình 
chỉ giải quyết vụ án vì thời hiệu khởi kiện đã hết.

Tại bản tự khai ngày 18 tháng 10 năm 2018, các lời khai trong quá trình giải 
quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ồng 
Nguyễn Bá H  ủy quyền cho ồng Cao Sơn Đẩu và ồng Đoàn Quang L trình bày. 
Ngày 27 tháng 12 năm 2005, ông H được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng 
quản trị của Công ty T và từ tháng 01 năm 2006, được bầu làm Giám đốc công ty. 
Ông Hoàng Xuân N do không mua cổ phần nên từ ngày 26 tháng 12 năm 2005 đến 
ngày 01 tháng 11 năm 2006 chỉ là người lao động bình thường của công ty. Khi 
công ty Nhà nước chuyển sang cổ phần hóa, tại cuộc họp ngày 01 tháng 11 năm 
2006, ông N nhất trí nghỉ chế độ 41 đợt 02 với nguyên vọng mong muốn được giữ 
nguyên bậc lương cũ. Để tạo điều kiện cho ông N, lãnh đạo công ty nhất trí cho ông 
N được hưởng chức danh Trưởng phòng cơ điện với mức lương chuyên viên chính 
6/6, hệ số 5,65 cộng với phụ cấp 0,5 nên tổng hệ số lương ông N được hưởng là 6,15 
cao hơn mức lương ông N được hưởng của chức danh Phó Giám đốc là 5,98. Sau 
khi công ty tiến hành tổ chức giải quyết chế độ 41 đợt 02 vào ngày 22 tháng 12 năm 
2006, công ty đã ba lần gửi thông báo và gọi điện thoại mời ông N lên nhận tiền và 
bàn giao hồ sơ nhưng ông N không đến nhận. Theo quy định, nếu ba lần thông báo 
mà người lao động vẫn không đến nhận tiền trợ cấp nghỉ việc Công ty sẽ trả lại số 
tiền cho Nhà nước và người lao động sẽ không được hưởng chế độ nữa. Ông N đã 
viết giấy ủy quyền cho ông H nhận hộ và có nói với ông H nhận tiền xong thì nộp 
vào tài vụ công ty nhờ giữ hộ để khi quyết toán công nợ nếu thừa thì lấy ra, nếu 
thiếu thì nộp vào. Ông H đã nhận số tiền chế độ của ông N là 76.129.300 đồng theo 
Phiếu chi số 525 ngày 19 tháng 6 năm 2007, sau đó đã nộp vào nhờ công ty tạm giữ 
theo Phiếu thu tạm giữ số 159 ngày 19 tháng 6 năm 2007. Như vậy, số tiền ông N 
được hưởng theo Quyết định số 63/QĐ-CT ngày 01 tháng 11 năm 2006, công ty đã 
thanh toán đầy đủ cho ông N thông qua người ủy quyền là ông H nên đây là việc cá 
nhân giữa ông N và ông H, không liên quan đến công ty nữa. Tuy nhiên, từ sau khi 
ủy quyền đến nay, chưa bao giờ ông N gặp ông H để xin nhận lại tiền mà ông N nhờ 
ông H nhận và nộp lại thay, đây là lỗi của ông N. Còn về phía công ty thì sau khi 
hoàn thiện xong các thủ tục chi trả chế độ nghỉ việc, đã tiến hành thanh quyết toán 
toàn bộ kinh phí đã được sự phê duyệt của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội, trong đó có cả kinh phí chế độ nghỉ việc của ông N. 
Do đó, ông N khởi kiện yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại do không chi trả số tiền
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trợ cấp nghỉ việc theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP là không đúng, không có cơ sở vì 
công ty đã chi trả số tiền này cho ông N.

Tại Công văn sổ 1754/BHXH-CĐBHXH ngày 05 tháng 10 năm 2018, các lời 
khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo 
ủy quyền của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An là ồng Nguyễn Quang Q trình bày: 
Các yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Xuân N đối với Công ty T là không liên 
quan đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, bởi lẽ căn cứ vào hồ sơ hiện đang quản lý 
đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã 
làm đúng các quy định pháp luật các vấn đề sau:

- v ề  vấn đề xác nhận, chốt sổ; quản lý, ịrầ sổ bảo hiểm xã hội cho người lao 
động: Ông Hoàng Xuân N nguyên là Phó Giám đốc Công ty Xây dựng B, có thời gian 
công tác từ tháng 4 năm 1982 đến tháng 10 năm 2006 là 24 năm 7 tháng. Ngày 30 
tháng 12 năm 2006, Công ty Xây dựng B lập danh sách lao động, quỹ tiền lương điều 
chỉnh mức nộp bảo hiểm xã hội (mẫu C47-BH) đề nghị giảm đóng bảo hiểm xã hội 
117 lao động, trong đó có ông Hoàng Xuân N giảm đóng bảo hiểm xã hội nghỉ dưỡng 
chế độ 41. Ngày 02 tháng 4 năm 2007, Bảo hiểm xã hội Nghệ An thực hiện giảm 
đóng, chốt sổ bảo lưu thời gian công tác đối với ông Hoàng Xuân Kỳ vào giao sổ bảo 
hiểm xã hội của ông N cho Công ty Xây dựng B để trả cho người lao động theo quy 
định tại Quyết định số 2352/1999/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 9 năm 1999 của Tổng 
giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định, ừợ cấp, quản lý và sử 
dụng sổ bảo hiểm xã hội.

- về chế độ hưu trí: Ngày 05 tháng 01 năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ 
An tiếp nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí của ông Hoàng Xuân N 
do Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh chuyển đến. Hồ sơ gồm có: sổ bảo hiểm xã hội; 
đơn đề nghị (mẫu số 14-HSB) ngày 22 tháng 12 năm 2016; đơn giải trình lý do nộp 
chậm hồ sơ có xác nhận của chính quyền địa phương ngày 23 tháng 12 năm 2016 và 
biên bản xác minh đối tượng hưởng lương hưu của Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh 
ký ngày 04 tháng 01 năm 2017. Căn cứ các Điều 53, 54, 56, 59; mục 4 Chương III 
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã giải quyết chế độ 
hưu trí đối với ông N thời điềm hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 tại Quyết định 
số 0140176248/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 theo đúng quy định.

- về chế độ tai nạn lao động: Ông Hoàng Xuân N bị tai nạn giao thông ngày 19 
tháng 8 năm 2005. Tại thời điểm năm 2005, việc giải quyết chế độ tai nạn lao động 
theo quy định tại Nghị định 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ; Thông 
tư số 14/2005/TT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 3 năm 2005 của Bộ
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Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. 
v ề  mặt thủ tục và ừách nhiệm của người sử dụng lao động thì căn cứ vào Quyết định 
số 1584/1999/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 6 năm 1999 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam đã quy định: “Người sử dụng lao động phải lập đày đủ hồ sơ bao gồm: 
Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động gửi 
bảo hiểm xã hôi; biên bản điều ừa tai nạn lao động; giấy ra viện, sau khi đã điều trị tai 
nạn lao động ổn định; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội 
động Giám định y khoa và chuyển hồ sơ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh để giải 
quyết. Tuy nhiên, từ năm 2005 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An không tiếp 
nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động đối với ông Hoàng Xuân 
N nên ừách nhiệm không thuộc về Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An.

Tại Cồng vãn sổ 3672/CV-SLĐTBXH ngày 07 tháng 11 năm 2018, các lời khai 
trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy 
quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là ồng Chu Văn L có ỷ  kiếm Căn cứ 
vào quy định tại tiết a, tiết b khoản 2 mục I Thông tư liên tịch số số 14/2005/TT- 
BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN; khoản 3 Điều 19 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP 
hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; Công văn số 128 CT/VP ngày 11 tháng 
4 năm 2005 của Công ty Xây dựng B về việc thông báo giờ làm việc mùa hè của 
công ty; Điều 5 Nội quy lao động số 506 CT-TC ngày 10 tháng 8 năm 1996 của 
Công ty Xây dựng B thì vụ tai nạn xảy ra đối với ông Hoàng Xuân N vào ngày 19 
tháng 8 năm 2005 không được coi là tai nạn lao động, cũng không phải là tai nạn do 
các trường hợp rủi ro gắn liền với việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ lao động 
được phân công. Và theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 1994; Nghị định số 
06/CP ngày 22 tháng 01 năm 1995 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao 
động về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư liên tịch số 14/2005/TT-BLĐTBXH- 
BYT-TLĐLĐVN thì chỉ quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động, người 
lao động khi có tai nạn lao động xảy ra và chỉ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền 
điều tra một vụ tai nạn lao động; không quy định rõ trình tự, thủ tục, thẩm quyền để 
xác định một vụ tai nạn có phải là tai nạn lao động hay không.

Tại phiên tòa sơ thẩm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn 
đề nghị Hội đồng xét xử. Áp dụng Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; 
Điều 107, Điều 108 và điểm b khoản 2 Điều 145 Bộ luật Lao động năm 1994 sửa 
đổi năm 2002; điểm c và điểm d khoản 1 Điều 14, Điều 42 và Điều 51 Luật Bảo 
hiểm xã hội; Điều 28 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; tiểu 
mục 1.2 mục 1 và tiểu mục 3.2, tiểu mục 3.3 mục 3 phần II Nghị quyết số
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03/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; Điều 15 
Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 
năm 1995 sửa đổi năm 2003; điểm a và điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 
41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002; Điều 12 Nghị định số 06/CP ngày 20 
tháng 01 năm 1995 của Chính phủ; điểm b và điểm d khoản 1 Điều 32 Bộ luật Tố 
tụng dân sự để chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại phiên tòa sơ thẩm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn đề 
nghị Hội đồng xét xử:

- về tố tụng: Áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 202 Bộ luật Lao động năm 
2012 để xác định thời hiệu khởi kiện đã hết nên đình chỉ giải quyết vụ án.

- về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn.

Bản án Lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 27 tháng 11 năm 2018 của 
Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã quyết định:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 32, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 147, 
Điều 217, Điều 266 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 43, Điều 145 Bộ luật Lao động 
năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2002); Điều 202 Bộ luật Lao động năm 2012; Điều 
15, Điều 26 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị địnhk số 12/CP ngày 
26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ; Điều 604, Điều 605, Điều 611 Bộ luật Dân sự 
năm 2005; Điều 149, Điều 150, Điều 151, Điều 154, Điều 157, khoản 2 Điều 468, 
Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 
năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh 
nghiệp Nhà nước; Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2004 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP; Quyết định số 
2352/1999/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 9 năm 1999 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 
Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Thông tư liên 
tịch số 14/2005/TT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 3 năm 2005 hướng 
dẫn khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn định kỳ; tiểu mục 2.3.1 mục 2 
phần II Thông tư số 18/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Y tế hướng dẫn 
về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã 
hội; khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án; xử:

- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Xuân N về việc yêu 
cầu Công ty Cổ phần T trả sổ bảo hiểm xã hội do người khởi kiện rút đơn yêu cầu
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và yêu cầu Công ty c ổ  phần T bồi thường thiệt hại do không giải quyết chế độ tai
nạn lao động do thời hiệu khởi kiện đã hết.

- Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Xuân N về 
việc buộc Công ty c ổ  phần T bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động 
do vi phạm trong việc chi trả các khoản trợ cấp đối với người lao động dôi dư số 
tiền là 168.118.871 đồng.

- Buộc Công ty cổ  phần T bồi thường thiệt hại do vi phạm ừong việc chậm ịrầ 
lại hồ sơ, bảo hiểm xã hội cho ông Hoàng Xuân N với số tiền là 102.498.000 đồng.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về lãi suất do chậm thi hành án, quyền thỏa thuận 
thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi 
hành án, án phí và quyền kháng cáo của các đương sự trong vụ án.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 10 tháng 12 năm 2018, nguyên đơn ông Hoàng
Xuân N kháng cáo bản án sơ thẩm với lý do:

- Bản án sơ thẩm tuyên Công ty cổ  phần T không phải trầ số tiền ừợ cấp chế độ 
lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 là
76.129.300 đồng và tiền lãi của số tiền chậm trả này là không đứng;

- Bản án sơ thẩm không buộc Công ty cổ  phần T bồi thường thiệt hại về lương 
hưu với số tiền 772.240.100 đồng ừong 116 tháng từ ngày 01 tháng 11 năm 2006 đến 
ngày 31 tháng 6 năm 2016 là hoàn toàn không đứng;

- Bản án sơ thẩm kết luận về số tiền Công ty c ổ  phần T phải bồi thường thiệt 
hại về chế độ bảo hiểm y tế, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín, tinh thần bị 
xâm phạm số tiền 102.148.000 đồng là không đúng so với thực tế bị thiệt hại;

- Bản án sơ thẩm bác yêu cầu của ông N về bồi thường thiệt hại do không giải 
quyết ừợ cấp tai nạn lao động là không đứng.

Ông N đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm: Sửa toàn bộ bản án sơ thẩm, chấp nhận 
yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty cổ  phần T phải thanh toán và bồi 
thường cho ông Hoàng Xuân N tổng số tiền 2.003.209.337 đồng, bao gồm:

- Thanh toán và bồi thường chế độ 41 là 168.118.871 đồng; ừong đó: Tiền gốc 
chế độ 41 là 76.129.300 đồng, tiền lãi của số tiền chậm ịrầ (tạm tính đến ngày 27 tháng 
11 năm 2018) là 91.989.571 đồng. Ngoài ra, yêu cầu Tòa án tính thêm tiền lãi của số 
tiền chậm trầ từ ngày 27 tháng 11 năm 2018 đến thời điểm xét xử phúc thẩm;

- Bồi thường thiệt hại về tiền lương hưu, bảo hiểm y tế và thiệt hại do danh dự, 
nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm là 1.399.367.967 đồng; trong đó: Thiệt hại về lương
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hưu là 772.240.100 đồng, tiền thiệt hại về chế độ bảo hiểm y tế là 91.500.000 đồng, 
thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm là 535.627.867 đồng;

- Bồi thường thiệt hại về tai nạn lao động là 435.722.500 đồng; trong đó, chi 
phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong là 29.490.500 đồng, bồi 
thường bằng 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương là 82.800.000 đồng, bồi thường 
trợ cấp tai nạn lao động không được hưởng là 146.832.000 đồng và các chi phí hợp 
lý khác là 176.600.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Hoàng Xuân N thay đổi nội dung kháng cáo, chỉ 
yêu cầu Tòa án buộc Công ty cổ  phần T phải bồi thường cho ông tổng số tiền 
1.406.599.912 đồng, bao gồm:

- Tiền bồi thường chế độ 41 là 168.118.871 đồng; trong đó: Tiền gốc chế độ 
41 là 76.129.300 đồng, tiền lãi của số tiền chậm trả (tính đến ngày xét xử sở thẩm) 
là 91.989.571 đồng;

- Tiền bồi thường do tai nạn lao động 29.490.500 đồng;

- Tiền lương hưu không được hưởng là 550.476.408 đồng;

- Tiền thiệt hại về chế độ bảo hiểm y tế là 91.500.000 đồng;

- Tiền thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm là 567.014.133 đồng.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hoàng Xuân N đề nghị Hội 
đồng xét xử chấp nhận các yêu cầu kháng cáo của ông N.

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, bị đơn Công ty cổ  phần T kháng cáo bản án sơ thẩm 
vì cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử chấp nhận một phần yêu cầu của ông Hoàng 
Xuân N và buộc Công ty cổ  phần T phải bồi thường thiệt hại do vi phạm ừong việc 
chậm trả hồ sơ, bảo hiểm xã hội cho ông Hoàng Xuân N với số tiền là 102.498.000 
đồng là không có căn cứ; đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm và bác toàn 
bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Hoàng Xuân N. Tại phiên tòa phúc thẩm, 
người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ  phần T giữ nguyên nội dung kháng cáo 
và nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Hoàng Xuân N.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ  phần T đề nghị Hội 
đồng xét xử chấp nhận đề nghị của bị đơn.

Phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An:

- về việc tuân theo pháp luật của những người tiến hành tố tụng: Trong quá 
trình từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử, Thẩm phán được phân công đã thực hiện
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theo đúng quy định của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử, Thư 
ký phiên tòa đã tuân theo đúng trình tự, thủ tục phiên tòa.

- về việc chấp hành pháp luật của các đương sự: Nguyên đơn, bị đơn, người 
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
đương sự đã chấp hành đúng quy định tại Điều 70, Điều 71, Điều 72, Điều 73, 
Điều 75, Điều 76, Điều 85, Điều 86 và Điều 294 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
Quyền tranh tụng của các đương sự được bảo đảm.

- về thủ tục kháng cáo: Nguyên đơn ông Hoàng Xuân N và bị đơn Công ty 
Cổ phần T kháng cáo trong thời hạn luật định, có nộp tiền tạm ứng án phí nên được 
Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý giải quyết là đúng pháp luật.

- v ề  quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 
Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng chấp 
nhận một phần nội dung kháng cáo của Công ty cổ  phần T là không chấp nhận chi 
phí thuê luật sư mà ông Hoàng Xuân N yêu cầu; không chấp nhận kháng cáo của 
ông Hoàng Xuân N.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] về tố tụng: Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền Bảo hiểm xã hội 
tỉnh Nghệ An và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An có đơn xin 
xét xử vắng mặt, căn cứ Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến 
hành phiên tòa vắng mặt các đương sự này.

[2] Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã hỏi ý kiến của các đương sự về việc có 
thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không nhưng các đương sự 
không thỏa thuận được. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành phiên tòa theo quy định 
pháp luật.

[3] Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ và kết quả tranh tụng tại phiên 
tòa thể hiện: Ông Hoàng Xuân N được Công ty Xây dựng B - Bộ Xây dựng (nay 
là Công ty cổ  phần T) tuyển dụng vào làm việc từ năm 1982. Quá trình làm việc, 
ông N giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp 8 từ năm 1994; Phó Giám đốc Công ty 
Xây dựng B kiêm chỉ huy công trường Nghi Sơn từ năm 1998 và từ tháng 8 năm 
1998, ông N được bầu làm Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc thường trực Công ty 
Xây dựng B. Tháng 8 năm 2005, ông N bị tai nạn, phải điều trị tại bệnh viện đến 
hết năm 2006. Ngày 22 tháng 12 năm 2005, Công ty Xây dựng B tiến hành cổ 
phần hóa theo chủ trương của Nhà nước và được chuyển đổi thành Công ty cổ  
phần T. Ông N thuộc diện không có nhu cầu sử dụng, phải chấm dứt hợp đồng lao
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động và được hưởng chế độ theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 
năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại 
doanh nghiệp Nhà nước. Công ty c ổ  phần T đã có quyết định giải quyết nghỉ việc 
và cho ông N được hưởng chính sách theo quy định. Ông N đồng ý nghỉ việc 
nhưng không đồng ý đối với việc giải quyết các chế độ. Ngày 27 tháng 11 năm 
2015, ông N đã khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết buộc Công ty cổ  phần T phải 
bồi thường tổng số tiền 2.003.209.337 đồng.

Tại Bản án Lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 27 tháng 11 năm 2018 
của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã chấp nhận một phần khởi 
kiện của ông Hoàng Xuân N, buộc Công ty cổ  phần T bồi thường thiệt hại do vi 
phạm trong việc chậm trả lại hồ sơ, bảo hiểm xã hội cho ông Hoàng Xuân N với số 
tiền là 102.498.000 đồng. Sau khi xét xử sơ thẩm, nguyên đơn ông Hoàng Xuân N 
và bị đơn Công ty cổ  phần T kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị Tòa án cấp phúc 
thẩm xét xử lại theo quy định. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Công ty cổ  phần 
T giữ nguyên nội dung kháng cáo; ông N thay đổi nội dung kháng cáo, chỉ đề nghị 
Hội đồng xét xử buộc Công ty c ổ  phần T phải bồi thường cho ông tổng số tiền
1.408.465.000 đồng. Xét thấy, việc thay đổi này không vượt quá phạm vi kháng 
cáo ban đầu theo quy định tại Điều 284 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử 
chấp nhận để xem xét nội dung kháng cáo của các bên. Các nội dung kháng cáo 
nguyên đơn rút coi như không kháng cáo, Hội đồng xét xử không xem xét, chỉ xem 
xét nội dung kháng cáo còn lại.

[4] Xét kháng cáo của nguyên đơn ông Hoàng Xuân N:

Đối với số tiền bồi thường chế độ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp 
Nhà nước theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP và tiền lãi suất phát sinh, quá trình giải 
quyết vụ án cững như tại phiên tòa phúc thẩm, ông Hoàng Xuân N thừa nhận ông có 
ủy quyền cho ông Nguyễn Bá H để nhận chế độ với số tiền 76.129.300 đồng và chữ 
ký trong các giấy ủy quyền đúng là chữ ký của ông N. Tài liệu trong vụ án thể hiện: 
Sau khi nhận ủy quyền của ông N, ông H đã nhận đủ số tiền 76.129.300 đồng theo 
Phiếu chi số 525. Căn cứ quy định tại điểm d mục 1 Phần IV của Thông tư số 
19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 41/2002/NĐ-CP thì “Trường hợp 
người lao động không thể trực tiếp đến nhận các khoản trợ cẩp thì được ủy quyền 
cho người khác nhận khoản trợ cẩp này theo quy định của Bộ luật Dân sự”. Việc ủy 
quyền giữa ông N và ông H là hoàn toàn tự nguyện, Công ty cổ  phần T căn cứ vào 
nội dung ủy quyền để tiến hành chi trả khoản tiền chế độ 76.129.300 đồng là có căn
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cứ và đứng pháp luật. Ông Hoàng Xuân N cho rằng sau khi nhận số tiền trên, ông H 
đã nộp vào Phòng Tài vụ của công ty nên số tiền đó công ty đang giữ, ông N chưa 
được chi trả, xét thấy, Công ty cổ  phần T đã thực hiện đứng nghĩa vụ, trách nhiệm 
đối với người lao động dôi dư bị chấm dứt hợp đồng lao động, việc sau khi ông H 
nhận tiền nhưng không chuyển giao cho ông N đó là trách nhiệm của ông H. Tại Tòa 
án cấp phúc thẩm, đại diện Công ty cổ  phần T (ông H - giám đốc) thừa nhận số tiền 
này công ty không giữ mà do ông H đang quản lý, ông H và ông N sẽ giải quyết với 
nhau sau. Do đó, ông N có quyền khởi kiện ông H yêu cầu thanh toán tiền bằng một 
vụ án dân sự khác theo quy định pháp luật. Vì vậy, không có căn cứ để chấp nhận 
nội dung kháng cáo này của nguyên đơn ông Hoàng Xuân N.

Đối với số tiền bồi thường do tai nạn lao động 29.490.500 đồng, xét thấy, ông 
Hoàng Xuân N bị tai nạn ngày 19 tháng 8 năm 2005. Sau khi bị tại nạn, ông N đã 
chuẩn bị các hồ sơ, đề nghị Công ty c ổ  phần T giải quyết chế độ theo quy định. 
Hai bên đã làm việc với nhau và Công ty cổ  phần T đã trả lời yêu cầu của ông N 
ngày 01 tháng 11 năm 2006. Từ khi nhận được ý kiến trả lời của công ty, ông N 
không có phản hồi và không có yêu cầu gì. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2018, ông N 
có đơn khởi kiện bổ sung đề nghị Tòa án buộc Công ty cổ  phần T phải thanh toán 
chế độ do tai nạn lao động là hết thời hiệu 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi 
mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm quy 
định tại khoản 2 Điều 202 Bộ luật Lao động năm 2012. Mặt khác, quá trình giải 
quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An xác nhận vụ tai nạn của ông N ngày 19 
tháng 8 năm 2005 không được coi là tai nạn lao động, cũng không phải là tai nạn 
do các trường hợp khác rủi ro gắn liền với việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ 
lao động được phân công. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đình chỉ nội dung 
khởi kiện này là đúng pháp luật.

Đối với số tiền lương hưu 550.476.408 đồng không được hưởng, xét thấy, ông 
Hoàng Xuân N chính thức nghỉ việc tại Công ty cổ  phần T từ ngày 01 tháng 11 
năm 2006, lúc đó, ông N mới đủ 51 tuổi (ông N sinh ngày 07 tháng 6 năm 1955). 
Tại thời điểm này, ông N thuộc diện người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh 
nghiệp Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP 
và được hưởng chế độ theo quy định nên sẽ không được hưởng chế độ lương hưu 
nữa. Đến thời điểm ông N đủ 55 tuổi (ngày 07 tháng 6 năm 2011), căn cứ quy định 
tại khoản 2 Điều 145 Bộ luật Lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2002), 
Điều 26 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26
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tháng 01 năm 1995 của Chính phủ và tiểu mục 2.3.1 mục 2 Phần II Thông tư số 
18/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Y tế hướng dẫn về hồ sơ và quy 
trình giám định y khoan cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì ông N 
phải có đơn xin giám định khả năng lao động và hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm 
xã hội để được đi giám định y khoa. Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 
tòa phúc thẩm, ông N không xuất trình được các tài liệu, chứng cứ chứng minh ông 
bị mất sức lao động từ 61% trở lên để thuộc trường hợp được hưởng lương lưu 
theo quy định. Trên thực tế, sau khi nghỉ việc tại Công ty cổ  phần T, ông N không 
thực hiện việc giám định y khoa nên không xác định được mức độ suy giảm khả 
năng lao động. Mặt khác, ông N cũng thừa nhận từ năm 2010 đến năm 2011, ông 
vẫn đi làm việc tại Lào. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận nội dung kháng cáo 
này của ông Hoàng Xuân N.

Đối với số tiền thiệt hại về chế độ bảo hiểm y tế, Tòa án cấp sơ thẩm chấp 
nhận mức t h i ệ t  hại của ông N không được hưởng là 53 lần X 750.000 đồng/lần =
39.750.000 đồng. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm 2006, ông N đã nghỉ việc theo chế 
dộ dôi dư tại Công ty cổ  phần T. Theo bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội của ông 
N do Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cung cấp (bút lục hồ sơ số 257) thì ông N chỉ 
đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 10 năm 2006. Khi ông N không còn là người lao 
động của Công ty c ổ  phần T thì ông có quyền mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện ở 
địa phương hoặc ở đơn vị khác. Việc ông N không mua thẻ bảo hiểm dẫn đến 
không có thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng chế độ khi khám sức khỏe không phải 
là lỗi của Công ty c ổ  phần T. Căn cứ quy định tại Điều 4 Chương VI Nghị định số 
63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ ban hành điều lệ bảo 
hiểm y tế “Bao hiểm y  tế tự nguyện được áp dụng đổi với mọi đổi tượng có nhu 
cầu tự nguyện tham gia bảo hiểm y  tế, kể cả đổi tượng đã tham gia bảo hiểm y  tế 
bắt buộc nhưng muốn tham gia bảo hiểm y  tế tự nguyện để hưởng mức dịch vụ bảo 
hiểm y  tế cao hơn đổi với người tham gia bảo hiểm y  tế bắt buộc” Do đó, không 
có căn cứ chấp nhận kháng cáo này của ông Hoàng Xuân N.

Đối với số tiền thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm là 
567.014.133 đồng, bao gồm:

Số tiền thiệt hại do thu nhập thực tế ông N bị mất từ năm 2007 đến năm 2016, ông 
N và đại diện Công ty cổ  phần T đã nhiều lần gặp gỡ để ừao đổi, bàn bạc về những vẫn 
còn chưa thống nhất để tìm phương án giải quyết. Đồng thời, do không đồng ý với cách 
giải quyết của công ty nên ông N đã nhiều lần viết đơn đề nghị gửi các cơ quan khác
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nhau. Trong thời gian này, ông N không đi làm nên không có thu nhập. Tòa án cấp sơ 
thẩm chấp đã chấp nhận số tiền mất thu thập 27.575.840 đồng là có căn cứ.

về số tiền chi phí gửi đơn, in ấn tài liệu, đây là chi phí thực tế ông N đã phải 
thực hiện để giải quyết quyền lợi của mình nên cần chấp nhận mức mỗi năm 01 
tháng lương cơ sở trong 10 năm là 11.500.000 đồng.

về khoản tiền bồi thường tổn thất do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm 
phạm 27.600.000 đồng là phù hợp với thực tế và tình hình tại địa phương.

về số tiền chi phí Luật sư, đây không phải là chi phí hợp lý theo quy định 
pháp luật. Ông N có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc trường hợp phải 
mời Luật sư và theo quy định tại khoản 3 Điều 168 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì 
chi phí Luật sư do người yêu cầu chịu. Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận chi phí 
Luật sư 40.000.000 đồng là không chính xác. Ông N kháng cáo đề nghị chi phí 
Luật sư với mức 80.000.000 đồng là không có căn cứ.

về số tiền chi phí thuê phòng nghỉ, đi lại, ông N không xuất trình được các 
hóa đơn, chứng từ và chi phí này cũng không phù hợp với chi phí thực tế nên 
không có căn cứ để chấp nhận.

[5] Xét kháng cáo của Công ty cổ  phần T :

Ông Hoàng Xuân N có đơn khởi kiện gửi Tòa án cấp sơ thẩm ngày 27 tháng 11 
năm 2015 và sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện ngày 24 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ  
phần T đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án vì thời hiệu khởi kiện vụ án đã hết. 
Xét thấy, Công ty cổ  phần T ban hành Quyết định số 63/QĐ-CT về việc giải quyết 
nghỉ việc hưởng chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà 
nước ngày 01 tháng 11 năm 2006. Mặc dù sau đó Công ty cổ  phần T đã ba lần thông 
báo cho ông N đề nghị hoàn tất thủ tục để nhận tiền ừợ cấp nhưng đến ngày 10 tháng 
6 năm 2015, ông N mới được nhận Quyết định số 63/QĐ-CT và năm 2016, công ty 
mới trả sổ bảo hiểm xã hội cho ông N. Đại diện Công ty cổ  phần T cho rằng ông N đã 
nhận được quyết định năm 2006 nhưng không xuất trình được tài liệu, chứng cứ để 
chứng minh. Tại Công văn số 198/CV-GĐ ngày 09 tháng 6 năm 2015, Công ty cổ  
phần T đã thừa nhận việc giữ hồ sơ bảo hiểm xã hội của ông N và đến năm 2016 mới 
trầ cho ông N. Như vậy, hành vi của Công ty T kéo dài đến năm 2016 mới chấm dứt 
nên thuộc trường hợp khôi phục thời hiệu khởi kiện quy định tại Điều 162 Bộ luật 
Dân sự năm 2005. Căn cứ Điều 159 Bộ luật Tố tụng dân sự, Điều 162 Bộ luật Dân sự 
năm 2005 và Điều 202 Bộ luật Lao động năm 2012 thì thời hiệu khởi kiện vẫn còn. 
Do đó, không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu này của Công ty cổ  phần T.
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Công ty Cổ phần T đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn ông Hoàng Xuân N, tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, yêu cầu 
khởi kiện của ông N có căn cứ nên cần chấp nhận một phần.

Xét về lỗi, việc Công ty cổ  phần T không ịrầ sổ bảo hiểm xã hội, giữa hai bên 
nhiều lần làm việc để đối chiếu công nợ nên Tòa án cấp sơ thẩm xác định ông N chịu 
30% lỗi, Công ty cổ  phần T chịu 70% lỗi là có căn cứ. Ông N được chấp nhận các 
khoản tiền sau: số tiền mất thu thập 27.575.840 đồng, số tiền chi phí gửi đơn, in ấn tài 
liệu 11.500.000 đồng và số tiền bồi thường tổn thất do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị 
xâm phạm 27.600.000 đồng; tổng cộng 66.675.840 đồng. Ông N chịu 30% lỗi tương 
ứng với số tiền 20.002.000 đồng, số tiền còn lại 46.673.840 đồng, buộc Công ty cổ  
phần T phải bồi thường cho ông Hoàng Xuân N.

Từ những căn cứ và lập luận nêu trên, không có căn cứ để chấp nhận kháng 
cáo của ông Hoàng Xuân N, có căn cứ để chấp nhận một phần kháng cáo của Công 
ty Cổ phần T, sửa bản án sơ thẩm.

[6] về án phí: Do có sự thay đổi về số tiền phải trả nên phải tính lại án phí sơ 
thẩm Công ty cổ  phần T phải chịu. Công ty c ổ  phần T kháng cáo được chấp nhận 
một phần nên không phải chịu án phí phúc thẩm; ông Hoàng Xuân N kháng cáo 
không được chấp nhận nhưng thuộc trường hợp được miễn án phí nên không phải 
chịu án phí phúc thẩm.

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 
kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 
hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 2 Điều 308 và Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự,

1. Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Hoàng Xuân N; chấp nhận 
một phần kháng cáo của bị đơn Công ty cổ  phần T, sửa bản án sơ thẩm,

Căn cứ vào khoản 3 Điều 32, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 217 Bộ 
luật Tố tụng dân sự; Điều 43, Điều 145 Bộ luật Lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2002); Điều 202 Bộ luật Lao động năm 2012; Điều 15, Điều 26 Điều lệ 
Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị địnhk số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 
1995 của Chính phủ; Điều 604, Điều 605, Điều 611 Bộ luật Dân sự năm 2005; 
Điều 149, Điều 150, Điều 151, Điều 154, Điều 157, khoản 2 Điều 468, Điều 688 
Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm
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2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh 
nghiệp Nhà nước; Điều 4 Chương VI Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 
năm 2005 của Chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểm y tế; Thông tư số 19/2004/TT- 
BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 41/2002/NĐ-CP; Quyết định số 2352/1999/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 9 
năm 1999 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 
năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an 
toàn lao động, vệ sinh lao động; Thông tư liên tịch số 14/2005/TT-BLĐTBXH- 
BYT-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 3 năm 2005 hướng dẫn khai báo, điều tra, thống 
kê và báo cáo tai nạn định kỳ; tiểu mục 2.3.1 mục 2 phần II Thông tư số 18/TT- 
BYT ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Y tế hướng dẫn về hồ sơ và quy trình 
giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội; khoản 4; xử:

- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Xuân N về việc yêu cầu 
Công ty Cổ phần T ịrầ sổ bảo hiểm xã hội do người khởi kiện rút đơn yêu cầu;

- Đình chỉ yêu cầu Công ty cổ  phần T bồi thường thiệt hại do không giải 
quyết chế độ tai nạn lao động do thời hiệu khởi kiện đã hết;

- Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Xuân N về 
việc buộc Công ty c ổ  phần T bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động 
do vi phạm trong việc chi trả các khoản trợ cấp đối với người lao động dôi dư số 
tiền là 168.118.871 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu, một trăm mười tám nghìn, 
tám trăm bảy mươi mốt đồng);

- Buộc Công ty cổ  phần T bồi thường thiệt hại do vi phạm ừong việc chậm ịrầ 
lại hồ sơ, bảo hiểm xã hội cho ông Hoàng Xuân N với số tiền là 46.673.840 đồng 
(Bốn mươi sáu ừiệu, sáu trăm bảy mươi ba nghìn, tám trăm bốn mươi đồng);

- Ông Hoàng Xuân N có quyền khởi kiện vụ án dân sự khác về việc yêu cầu ông 
Nguyễn Bá H thanh toán cho ông N số tiền ừợ cấp đối với người lao động dôi dư theo 
Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ ông H 
đang quản lý để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đối với khoản 
tiền nêu ừên, nếu người phải thi hành án không thi hành thì hàng tháng người phải thi 
hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 
quy định tại khoản 2 Điều 468 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
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thi hành án theo quy định tại Điều 7, 8 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.

2. về án phí: Căn cứ Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 27 Pháp lệnh án 
phí, lệ phí Tòa án;Điều 12, Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 
miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

- về án phí sơ thẩm: Buộc Công ty cổ  phần T phải chịu 1.400.000 đồng (Một 
triệu, bốn trăm nghìn đồng) án phí sơ thẩm.

- về án phí phúc thẩm: Ông Hoàng Xuân N và Công ty cổ  phần T không phải 
chịu án phí phúc thẩm; trầ lại cho Công ty cổ  phần T 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 
đồng) số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2018/0003025 
ngày 11 tháng 12 năm 2018.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

S o i nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- VKSND tình Nghệ An; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND thành phố Vinh;
- Chi cục THADS thành phố Vinh;
- Các đương sự;
-LưuHSVA.

Nguyễn Đăng Phồn
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH IÂM ĐỒNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 07/2019/LĐ-PT 
Ngày: 24/9/2019
V/v “Tranh chấp đơn phương chấm
dứt hợp đông lao động trái pháp luật, 
và kiện đỏjJ ếỢảfl"Q ^ * ' \

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

-  Thành phần H ội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Vân

Các Thẩm phán : Ông Huỳnh Châu Thạch

Ông Nguyễn Duy Hoài

-  Thư kỷ phiên toà: Bà Trần Thị Hương Trang -  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 24 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 03/2019/TLPT-LĐ ngày 14 tháng 8 năm 
2019 về "Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đông lao động, kiện đòi lại tài 
sản". Do Bản án Lao động sơ thẩm số 02/2019/LĐ-ST ngày 17/7/2019 của Tòa 
án nhân dân thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 233/2019/QĐ-PT ngày 
04 tháng 9 năm 2019 giữa các đương sự:

1.Nguyên đơn: Ông N guyễn Đức B , sinh năm 1966. Địa ch ỉ: số 12 
đường NKKN, Phường 1, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đ ồng. Có mặt.

2.Bị đơn: Công ty Cổ phần  Đ ịa ốc ĐL. Địa chỉ: Số 25 đường TP, 
Phường 2, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Ngọc Th. Chức vụ: Chủ tịch 
Hội đồng quản trị.

Đại diện theo ủy quyền của ông Th: Ông Phạm Văn D (Văn bản ủy 
quyền số 05/UQ-DLR ngày 27/02/2019 của Công ty Cổ phần Địa ốc 
Đ L). Có mặt.

3.Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà N guyễn Thị P h , sinh 
năm 1983. Địa chỉ: Hẻm 27 AB, Phường 3, thành phố ĐL, tỉnh Lâm 
Đồng. Vắng mặt.
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-Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng kháng nghị.

-Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Nguyễn Đức B và bị đơn Công ty c ổ  
phần Địa ốc ĐL.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

* Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn; bản tự khai của nguyên đơn và các 
tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì:

Ông Nguyễn Đức B là người lao động làm việc theo hợp đồng không xác 
định thời hạn tại Công ty cổ  phần Địa ốc ĐL kể từ tháng 9 năm 2012. Hợp đồng 
lao động số 09/2012/HĐLĐ -  DLR, ngày 04/09/2012. Với chức vụ Phó tổng 
Giám đốc kiêm Trưởng phòng kế hoạch -  đầu tư.

Trong quá trình làm việc ông B đã thực hiện đúng và đầy đủ quyền, nghĩa 
vụ của người lao động, kỷ luật lao động của công ty và hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến, không vi phạm nội 
quy lao động của Công ty và Pháp luật lao động của Nhà nước.

Tuy nhiên, ngày 25/9/2017 bà Lê Thị Kim Ch nhân danh Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Địa ốc ĐL đã ký phát hành thông báo số 123/TB -  DLR về 
việc Đơn phương chấm dứt Hợp đồng Lao động và một số văn bản trái pháp luật 
đối với ông B mà không nêu được lý do chính đáng.

Tiếp đó, ngày 08/11/2017 bà Lê Thị Kim Ch -  Nhân danh Tổng Giám đốc 
ký ban hành Quyết định trái pháp luật số 39/QĐ-DLR về việc chấm dứt Hợp 
đồng Lao động với nội dung: Chấm dứt Hợp đồng Lao động đối với ông 
Nguyễn Đức B -  Nhân viên phòng Kế hoạch đầu tư Công ty cổ  phần Địa ốc ĐL 
kể từ ngày 09/11/2017. Theo luật lao động thì muốn cho người lao động nghỉ 
việc thì Công ty phải thông báo kế hoạch trước cho Sở Lao động Thương binh 
Xã hội và làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố ĐL nhưng Công ty đã 
không thực hiện đúng quy trình này và sau này Công ty mới gửi cho ông những 
quy trình trên, ông không được mời tham gia cuộc họp công đoàn và ông không 
có sai phạm gì. Do đó ông B khởi kiện, yêu cầu Tòa án:

1. Tuyên bố Công ty cổ  phần Địa ốc ĐL đã đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động đối với ông B là trái pháp luật.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Địa ốc ĐL thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi 
thường của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trái pháp luật theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động 2012: Trả tiền 
lương, bảo hiếm (bảo hiếm xã hội, bảo hiếm y  tế, bảo hiếm thất nghiệp) trong 
những ngày ông B không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương 
theo hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động; ông không có 
mong muốn trở lại làm việc. Tổng số tiền ông B yêu cầu bồi thường là 
279.917.316đ, trong đó tiền lương là 264.366.354đ (từ tháng 11/2017 đến tháng 
4/2019) còn lại là những tiền bồi thường khác như yêu cầu ở trên. Ông đã nhận 
qua tài khoản lương tháng 11 là 1.667.512đ (6 ngày). Còn lương tháng 9 và
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tháng 10 thì chưa nhận. Nay ông yêu cầu Công ty phải trả cho ông tiền lương 
tháng 9 và tháng 10/2017 là 17.540.745đ.

Đối với yêu cầu phản tố của Công ty ông có ý kiến như sau: số tiền tạm 
ứng 19.868.000đ thì tháng 01/2016 bà Nguyễn Thị Ph -  nhân viên Phòng Hành 
chính Quản trị tạm ứng số tiền trên cho ông phục vụ chi quà tết cho Công ty, vào 
thời điểm đó ông là người duyệt chi cho bà Ph ứng tiền. Ông thừa nhận Công ty 
có giao cho ông 01 điện thoại di động dùng phục vụ công việc. Sau khi Công ty 
ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông thì ông có đến làm việc 
nhưng Công ty không cho ông vào và ông cũng không nhận được thông báo trả 
điện thoại. Nay Công ty khởi kiện yêu cầu ông trả điện thoại thì ông đồng ý. 
Riêng đối với số tiền tạm ứng ông không đồng ý vì đây là số tiền ông đã tiếp 
nhận và chi tiêu cho công ty chứ không phải cho cá nhân.

*Theo bản tự khai của người đại diện theo ủy quyền của bị đơn và các tài 
liệu có trong hồ sơ vụ án thì: Ngày 25/9/2017 là ngày mà ông B bị đơn phương 
chấm dứt hợp đồng, đến ngày 17/10/2018, ông B mới có đơn khởi kiện gửi đến 
Tòa án. Do đó, việc ông B khởi kiện đã hết thời hiệu khởi kiện theo quy định 
của pháp luật.

Công ty cổ phần Địa ốc ĐL không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện 
của ông B với lý do Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông B 
là do thay đổi cơ cấu, thu hẹp sản xuất, vi phạm kỷ luật và không hoàn thành 
nhiệm vụ theo khoản 10, Điều 36; điểm c, khoản 1, Điều 38 Luật lao động số 
10/2012/QH13 ngày 18/6/2012.

Vì khó khăn kinh tế, không có tiền để trả lương cho người lao động, Công 
ty đã có Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 04/NQ/HĐQT-DLR ngày 
03/5/2017 và giao cho ban điều hành tổ chức thực hiện. Vì lý do này Công ty 
cũng đã ra thông báo và đơn phương chấm dứt hợp đồng với 12 trường hợp 
người lao động; giải quyết 04 trường hợp người lao động xin nghỉ việc vì không 
có công ăn việc làm {Nghị quyết 04/2017/NQ/HĐQT-DLR kèm theo). Trước khi 
ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông B công ty đã thực hiện đúng 
quy trình như: Tổ chức cuộc họp ngày 20/9/2017 giữa Đại diện người sử dụng 
lao động và Đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty về việc Công ty 
sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông B (Có biên bản họp và 
phương án sử dụng lao động ngày 20/9/2017 kèm theo).

Công ty đã có Công văn số 130/CV-DLR ngày 26/9/2017 gửi Sở Lao động 
Thương binh xã hội tỉnh Lâm Đồng trước 30 ngày theo quy định. (Cồng văn sổ  
130/CV-DLR kèm theo).

Công ty đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động trước 45 ngày theo 
quy định (Thông báo sổ 123/TB-DLR ngày 25/9/2017 kèm theo).

Công ty đã ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông B ngày 
08/11/2017 (Quyết định sổ 39/QĐ-DLR ngày 08/11/2017 kèm theo).

Công ty đã tính toán số tiền trợ cấp mất việc làm theo quy định khi đơn 
phương chấm dứt hợp đồng đối với ông B là 31.101.924đ (ông B đã nhận sổ tiền 
này, có ủy nhiệm chi ngày 19/12/2017 kèm theo).
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Công ty đã làm các thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội và giao cho ông B 
ngày 07/12/2017 (Có biên bản xác nhận kèm theo).

Từ những căn cứ trên, Công ty cổ phần địa ốc ĐL đã đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động đối với ông B theo đứng các trình tự, quy định và hoàn thành 
tất cả các nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp 
đồng đối với người lao động. Vì vậy không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường của 
ôngB.

Ngoài ra, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty có chi trả tiền 
trợ cấp mất việc làm theo Quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
cho ông B với số tiền là 15.550.962đ X 2 tháng = 31.101.924đ, đối với số tiền 
này nếu như yêu cầu của ông B được chấp nhận thì Công ty yêu cầu cấn trừ.

Lương tháng 11 thì Công ty đã chuyển cho ông B cùng với số tiền 
31.101.924đ trợ cấp mất việc. Còn đối với số tiền lương tháng 9 và tháng 10 là 
17.540.745đ Công ty chưa trả bởi vì khi ông B nghỉ việc còn giữ của Công ty 01 
điện thoại và số tiền tạm ứng chưa thanh toán là 19.868.000đ.

Nay Công ty có yêu cầu phản tố yêu cầu ông Nguyễn Đức B trả lại cho 
Công ty số tiền 19.868.000đ đã tạm ứng của Công ty có biên bản xác nhận công 
nợ tạm ứng ngày 04/01/2017 (ông B xác nhận có tạm ứng 20.000.000đ) và bảng 
kê, biên bản xác nhận nợ, phiếu đề nghị tạm ứng, phiếu chi kèm theo và 01 điện 
thoại Samsung Galaxy Note 5 Gold trị giá 17.630.000đ kèm theo biên bản bàn 
giao ngày 10/02/2016, hóa đơn giá trị gia tăng số 002197, giấy đề xuất phòng 
Hành chính Quản trị ngày 20/01/2016. Tổng số tiền Công ty yêu cầu ông B 
thanh toán lại là 37.498.000đ.

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyên Thị Ph trình bày: 
Bà làm văn thư của phòng Hành chính Quản trị của Công ty cổ phần Địa ốc ĐL, 
vào ngày 03/02/2016 bà có đề nghị tạm ứng số tiền 35.000.000đ (lúc đó là do 
ông Cao Phước - Tổng giám đốc ký duyệt) trong đó phần bà là 15.000.000đ và 
bà có đưa cho ông B 20.000.000đ (ứng giùm cho ông B). Ông B dùng số tiền 
này để lo chi phí tết cho công ty. Việc ông B chưa giao nộp những chứng từ để 
cho Công ty quyết toán thì đó là việc của ông B và Công ty. Nay các bên tranh 
chấp thì bà không có ý kiến gì.

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 02/2019/LĐ-ST ngày 17/7/2019 của Tòa 
án nhân dân thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng đã xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đức B về việc “Tranh chấp 
đơn phương chẩm dứt hợp đồng lao động” đối với Công ty cố phần địa ốc ĐL.

1. Tuyên bố Quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 
39/QĐ-DLR ngày 08/11/2017 của Công ty cổ phần Địa ốc ĐL là trái pháp luật.

Buộc Công ty cổ phần địa ốc ĐL có trách nhiệm thanh toán cho ông 
Nguyễn Đức B số tiền 365.568.835đ là khoản tiền bồi thường cho những ngày 
không được làm việc và tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền trợ cấp thôi 
việc và tiền bồi thường theo quy định do hành vi đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật.
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Tuyên bố Hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 09/2012/HĐLĐ- 
DLR ngày 04/09/2012 giữa Công ty cổ phần địa ốc ĐL và ông Nguyễn Đức B 
chấm dứt kể từ ngày 17/7/2019.

2. Đình chỉ một phần yêu cầu phản tố đòi lại tài sản là 01 điện thoại hiệu 
Samsung Galaxy Note 5 Gold cùng phụ kiện kèm theo là cục sạc pin, tai nghe, 
cáp giữa Công ty cổ phần Địa ốc ĐL với ông Nguyễn Đức B.

3. Chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty cổ phần địa ốc ĐL. Buộc ông 
Nguyễn Đức B phải có nghĩa vụ trả lại cho Công ty cổ phần địa ốc ĐL số tiền 
19.868.000d.

Sau khi cấn trừ nghĩa vụ cho nhau thì Công ty cổ phần địa ốc ĐL phải có 
trách nhiệm thanh toán cho ông Nguyễn Đức B số tiền 345.700.835đ.

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí, trách nhiệm thi hành án và quyền 
kháng cáo của các bên đương sự.

Ngày 29/7/2019 nguyên đơn ông Nguyễn Đức B kháng cáo xem xét lại 
phần nhận định của Tòa án.

Ngày 31/7/2019 bị đơn Công ty cổ phần địa ốc ĐL kháng cáo yêu cầu 
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên Quyết định số 39/QĐ-DLR ngày 08/11/2017 của 
Công ty cổ phần địa ốc ĐL là đúng quy định của pháp luật.

Theo Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 05/QĐKNPT-VKS-DS ngày 
30/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL thì yêu cầu Tòa án cấp 
phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm đối với yêu cầu trả tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, 
tiền bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Đức B đối với Công ty cổ phần địa ốc ĐL 
và tiền án phí.

Tại phiên tòa, Nguyên đơn ông B yêu cầu Hội đồng xét xử tính lại thời 
gian ông không được làm việc từ ngày 01/11/2017 đến ngày 17/7/2019 và khoản 
tiền trợ cấp mất việc làm 02 tháng theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao 
động. Bị đơn không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến về việc chấp 
hành pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại giai đoạn phúc thẩm cũng như tại phiên 
tòa hôm nay, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp hành đúng quy định của Bộ 
luật Tố tụng dân sự. Đồng thời, nêu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử phúc 
thẩm căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, xử chấp nhận một phần 
kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL, bác kháng cáo của 
nguyên đơn và bị đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm về tiền lương, tiền bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động là ông B và tính án phí đối với bị 
đơn Công ty cổ phần Địa ốc ĐL.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[ 1 ] về thủ tục tổ tụng. Bà Nguyễn Thị Ph có đơn xin xét xử vắng mặt nên 
xét xử vắng mặt đương sự theo quy định tại khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng 
dân sự.
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[2] về quan hệ tranh chấp: Xuất phát từ việc ông Nguyễn Đức B không 
đồng ý với Quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng của Công ty địa ốc ĐL, 
yêu cầu Công ty cổ phần địa ốc ĐL phải thanh toán tiền lương, bảo hiểm, trợ cấp 
thất nghiệp. Công ty cổ phần địa ốc ĐL không đồng ý, đồng thời có đơn phản tố 
yêu cầu ông B phải trả lại 01 điện thoại và số tiền tạm ứng chưa thanh toán là 
19.868.000đ, nên các bên phát sinh tranh chấp. Hiện nay nguyên đơn, bị đơn 
đều cư trú tại thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng, nên cấp sơ thẩm xác định quan hệ 
“Tranh chấp đơn phương chẩm dứt hợp đồng lao động và kiện đòi tài sản” và 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng 
là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] về nội dung: Qua xem xét thì thấy rằng: Theo hồ sơ thể hiện giữa ông 
Nguyễn Đức B và Công ty cổ phần Địa ốc ĐL đã ký kết Hợp đồng lao động số 
09/2012/HĐLĐ-DLR ngày 04/9/2012, không xác định thời hạn.

Tại Thông báo số 123 ngày 25/9/2017 của Công ty cổ phần Địa ốc ĐL thể 
hiện lý do chấm dứt hợp đồng lao động là "căn cứ vào tình hình thực tế hoạt 
động của Công ty cổ phần địa ốc ĐƯ \ Công ty cho rằng do kinh tế khó khăn, 
Công ty thua lỗ nhiều năm liền nên không có tiền trả lương cho người lao đồng, 
bên cạnh đó ông B có hành vi chiếm quyền điều hành của Công ty gây mất trật 
tự nên phải chấm dứt hợp đồng lao động với ông B. Như vậy, trường hợp đơn 
phương chấm dứt hợp đồng của ông B thuộc điểm c khoản 1 Điều 38 Bộ luật 
Lao động, trong trường hợp này Công ty phải xây dựng phương án sử dụng lao 
động và có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở theo biên 
bản họp và bàn phương án sử dụng lao động ngày 20/9/2017. Đồng thời, Công 
ty phải thông báo cho Cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh trước 30 
ngày trước khi cho thôi việc người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 13 
Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 và khoản 1 Điều 7 Thông tư số 
47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015.

Công ty có Công văn số 130/CV-DLR ngày 26/9/2017 gửi Sở Lao động 
Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng nhưng lại vi phạm thời hạn gửi công văn 
trên. Mặt khác, trước đó ngày 25/9/2017 Công ty đã ra Thông báo về việc đơn 
phương chấm dứt hợp đồng với ông B.

Như vậy, việc Công ty cổ phần địa ốc ĐL ban hành Quyết định số 39/QĐ- 
DLR ngày 08/11/2017 đối với ông Nguyễn Đức B là hành vi đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, không có căn cứ, không phù hợp với quy 
định tại Điều 36 và khoản 1 Điều 38 Điều 41 Bộ luật Lao động năm 2012, ông B 
không muốn quay trở lại làm việc đây là sự tự nguyện nên chấp nhận. Tòa án 
cấp sơ thẩm buộc Công ty cổ phần địa ốc ĐL phải thực hiện các nghĩa vụ theo 
Điều 42 Bộ luật Lao động như trả tiền lương, bảo hiểm cho những ngày ông B 
không được làm việc, chi trả trợ cấp thôi việc, tiền bồi thường là đúng quy định 
của pháp luật. Vì vậy, không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị đơn.
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Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động, tiền lương cho 
những ngày không làm việc tính từ ngày 08/11/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm 
17/7/2019 (Theo mức lương bình quân của 6 tháng trước khi mẩt việc là 
Ỉ5.550.962đ), cụ thể: Tiền lương của 20 tháng 17 ngày là 15.550.962đ X 20 
tháng 17 ngày = 319.831.451đ; tiền bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật: 15.550.962đ X 02 tháng = 31.101.924đ; tiền bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: 5.378.000đ X 21,5% X 20 tháng 17 ngày = 
23.780.619đ.

Tổng thời gian làm việc của ông B cho công ty là 05 năm 02 tháng. Thời 
gian này ông B tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy, thời gian ông B được chi 
trả trợ cấp thôi việc được tính từ tháng 11/2017 đến ngày xét xử 17/7/2019 là 20 
tháng, làm tròn 02 năm. Căn cứ Điều 48 Bộ luật Lao động, xác định trợ cấp thôi 
việc của ông B được hưởng tương đương 01 tháng lương là 15.550.962đ.

Do Công ty chưa trả tiền lương tháng 9 và tháng 10 cho ông B nên cần 
buộc Công ty thanh toán số tiền 9.596.892đ + 2.098.543đ + 5.845.3lOđ = 
17.540.745đ (BL119, 120).

Ông B đã nhận được lương của 06 ngày làm việc (từ 01/11/2017 đến 
06/11/2017) và tiền bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
tổng cộng 32.769.436đ (BL136) nên cần cấn trừ là phù hợp.

Như vậy, Công ty cần thanh toán cho ông B số tiền: 319.831.45lđ  + 
31.101.924đ + 23.780.619đ + 15.550.962đ + 17.540.745đ - 32.769.436đ = 
375.036.265đ.

Cấp sơ thẩm xác định không chính xác số ngày ông B không được làm 
việc, dẫn đến việc tính toán khoản tiền bồi thường tiền lương, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế không chính xác, gây thiệt hại cho ông B. Viện kiểm sát nhân dân 
thành phố ĐL kháng nghị theo hướng: Sửa một phần bản án sơ thẩm đối với yêu 
cầu trả tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Đức B 
đối với Công ty cổ phần địa ốc ĐL theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật 
Lao động là có căn cứ.

Đối với yêu cầu của ông Nguyễn Đức B yêu cầu Công ty cổ phần Địa ốc 
ĐL bồi thường cho ông thêm 2 tháng tiền lương theo quy định tại Điều 49 Bộ 
luật Lao động là không có cơ sở chấp nhận, bởi lẽ, cấp sơ thẩm xác định việc 
đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động với ông là trái pháp luật, khoản tiền 
bồi thường 02 tháng lương đã được cấp sơ thẩm buộc Công ty cổ phần địa ốc 
ĐL bồi thường theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động.

Từ những phân tích trên đây, Hội đồng xét xử nhận thấy không có căn cứ 
để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty cổ phần Địa ốc ĐL, chấp nhận một 
phần kháng cáo của ông B; chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát. Sửa bản án 
sơ thẩm theo hướng đã nhận định là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp 
luật.
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[3] về án phí: Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với số tiền 
phải hoàn trả cho bị đơn. Bị đơn phải chịu án phí lao động sơ thẩm đối với nghĩa 
vụ thanh toán. Do sửa án nên nguyên đơn, bị đơn không phải chịu án phí lao động 
phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ các khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử:

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL, chấp 
nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Đức B, không chấp nhận kháng cáo của 
Công ty cổ phần Địa ốc ĐL. Sửa bản án sơ thẩm, xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đức B về việc 
“Tranh chấp đơn phương chẩm dứt hợp đồng lao động” đối với Công ty cố 
phần Địa ốc ĐL.

Tuyên bố Quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 39/QĐ -  
DLR ngày 8/11/2017 của Công ty cổ phần Địa ốc ĐL là trái pháp luật.

Buộc Công ty cổ phần địa ốc ĐL có trách nhiệm thanh toán cho ông 
Nguyễn Đức B số tiền là 375.036.265đ là khoản tiền bồi thường cho những ngày 
không được làm việc và tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền trợ cấp thôi 
việc và tiền bồi thường theo quy định do hành vi đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật.

Tuyên bố Hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 09/2012/HĐLĐ -  
DLR ngày 04/09/2012 giữa Công ty cổ phần địa ốc ĐL và ông Nguyễn Đức B 
chấm dứt kể từ ngày 17/7/2019.

2. Đình chỉ một phần yêu cầu phản tố đòi lại tài sản là 01 điện thoại hiệu 
Samsung Galaxy Note 5 Gold cùng phụ kiện kèm theo là cục sạc pin, tai nghe, 
cáp giữa Công ty cổ phần Địa ốc ĐL với ông Nguyễn Đức B.

3. Chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty cổ phần Địa ốc ĐL. Buộc 
nguyên đơn ông Nguyễn Đức B phải có nghĩa vụ trả lại cho Công ty cổ phần 
Địa ốc ĐL số tiền 19.868.000đ (Mười chỉn triệu tám trăm sáu mươi tám ngàn 
đồng)

Sau khi cấn trừ nghĩa vụ cho nhau thì Công ty cổ phần Địa ốc ĐL phải có 
trách nhiệm thanh toán cho ông Nguyễn Đức B số tiền 355.168.265đ (Ba trăm 
năm mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi tám ngàn, hai trăm sáu lăm đồng).
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Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Đức B đối với yêu cầu đòi 
Công ty cổ phần địa ốc ĐL bồi thường thêm 02 tháng lương là 31.101.924đ (Ba
mươi mốt triệu một trăm lẻ một ngàn chỉn trăm hai mươi bổn đồng).

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày người được thi 
hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi hành án còn phải trả số tiền lãi, 
tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả, theo mức lãi suất quy định tại Điều 
357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

4. về án phí: Buộc Công ty cổ phần địa ốc ĐL phải chịu 18.751.813đ án 
phí lao động sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 3.000.000đ theo biên 
lai số 0011938 ngày 11/3/2019 và 300.000đ theo biên lai số 0012464 ngày 
08/8/2019 của Chi cục thi hành án thành phố ĐL. Công ty cổ phần Địa ốc ĐL 
còn phải nộp thêm 15.451.813đ án phí. Buộc ông Nguyễn Đức B phải chịu 
993.400đ án phí dân sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 
dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7 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./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- VKSND tỉnh Lâm Đồng; THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- Phòng KT-NV;
- TANDTp.ĐL;
- Chi cục THADS Tp. ĐL:
- Đương sự;
' Lưu (Đã ký)

Lê Thị Vân
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 01/2019/LĐ-PT
Ngàỵ 21-6-2019

NHÂN DANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẳm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Hồ Đức Châm. 
Các Thẩm phán: ông Lê Xuân Sơn;

Ông Triệu Văn Thái.
- Thư kỷ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phượng - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn.
-  Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa :

Bà Nguyễn Thị Khanh - Kiểm sát viên.
Ngày 21 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 01/2019/TLPT-LĐ ngày 10 
tháng 5 năm 2019 về tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải.

Do Bản án lao động sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 04 tháng 4 năm 
2019 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 01/2019/QĐ-PT ngày 
06 tháng 6 năm 2019, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: ông Bế Ngọc C; cư trú tại: Phố T, phường H, thành phố L, 
tỉnh Lạng Sơn; có mặt.

- Bị đơn: Bà Giáp Thị B, chức vụ: Trưởng ban D Lạng Sơn; nơi cư trú: 
Đường N, phường c , thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: ông Lương Đình H; cư trú tại: 
Đường L, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn (Văn bản ủy quyền ngày 13 
tháng 02 năm 2019); có mặt.

- Người kháng cáo: ông Bế Ngọc c là nguyên đơn.

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và bản án lao động sơ thẩm, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 01/7/2006, Ban D Lạng Sơn ký họp đồng lao động không xác định 
thời hạn (họp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ) với ông Be

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Ngọc c  để tuyển dụng vào làm lái xe ô tô của đơn vị (sau đây gọi tắt là Hợp 
đồng lao động ngày 01/7/2006).

Ngày 15/01/2018, Ban D Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Ban D) cử ông Bế 
Ngọc c  đi công tác theo Phiếu điều xe số 08-PĐX/BDVTU. Cụ thể, ông Bế 
Ngọc c  có nhiệm vụ điều khiển ô tô 12A-00410 từ Ban D vào thị trấn V, huyện 
V đón ông Lý Văn M (nguyên Phó Ban D) đi Hà Nội chữa bệnh.

Đến khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, trên đường từ Hà Nội về huyện V, 
tỉnh Lạng Sơn để đưa cháu ông Lý Văn M là anh Lý Văn Đ về nhà, khi đi đến 
Km 160 + 600 Quốc lộ 279, thuộc địa phận thôn Làng N, xã T, huyện c ,  tỉnh 
Lạng Sơn, xe ô tô 12A-00410 do ông Bế Ngọc c  điều khiển xảy ra tai nạn (tự 
đâm sang trái đường làm xe ô tô bị lật đổ). Hậu quả làm xe ô tô 12A-00410 bị 
hư hỏng nặng, theo biên bản định giá tài sản tố tụng hình sự thiệt hại của xe ô tô 
là 120.000.000 đồng.

Nguyên nhân sảy ra tai nạn theo Bản Kết luận điều tra số 03/KLĐT, ngày 
05/6/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện c , kết luận: “Đây là vụ 
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra ở đoạn đường vừa đi 
qua khỏi đoạn đường cong về bên trái theo hưởng đi, trước khi xảy ra tai nạn 
trên đường không có trướng ngại vật và các phương tiện khác tham gia giao 
thông. Nguyên nhân do Be Ngọc c  điều khiến xe ồ tồ trong khi đã uổng rượu, 
không làm chủ tốc độ và kiếm soát tay lái dân đến đế xe ồ tồ đi ra bên trái 
đường tự gây ra tai nạn, gây thiệt hại lởn về tài sản

Sau khi tai nạn xảy ra giữa Ban D và ông Bế Ngọc c  đã nhiều lần tự thỏa 
thuận về việc bồi thường nhưng không được nên Ban D đã khởi kiện đến Tòa 
án. Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 02/2019/DS-PT ngày 10/01/2019, Tòa án 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã buộc ông Bế Ngọc c  phải bồi thường thiệt hại (do xe 
ô tô 12A-00410 bị hư hỏng) cho Ban D với số tiền là 204.786.000 đồng.

Ngày 18/7/2018 Ban D đã tiến hành họp xử lý kỷ luật và ban hành Quyết 
định số 119-QĐ/BDVTU ngày 18/7/2018, về việc xử lý kỷ luật lao động với 
hình thức sa thải đối với ông Bế Ngọc c  (sau đây viết tắt là Quyết định sa thải). 
Sau khi sa thải, Ban D đã trả lương tháng 7/2018 và sổ Bảo hiểm cho ông Bế 
Ngọc c.

Đến tháng 12/2018, không đồng ý với Quyết định sa thải nên ông Bế 
Ngọc c  khởi kiện bà Giáp Thị B tại Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn.

Theo nguyên đơn ông Bế Ngọc C: Từ năm 2005 ông Bế Ngọc c  được ký 
hợp đồng theo Nghị quyết 68/2000/NĐ-CP với nội dung công việc là lái xe, thời 
gian làm việc từ ngày 01/7/2006 cho đến ngày ông Bế Ngọc c  bị sa thải theo 
Quyết định số 119-QĐ/BDVTU ngày 18/7/2018 về việc xử lý kỷ luật lao động. 
Trong quá trình làm việc tại Ban D ông Bế Ngọc c  luôn chấp hành tốt nội quy, 
quy chế làm việc của cơ quan, sự việc tai nạn ngày 15/01/2018 là do nguyên 
nhân khách quan, do lốp trước bên trái của xe bị rách nên ông Bế Ngọc c  không 
làm chủ được tốc độ và Kết luận của cơ quan điều tra cho rằng ông Bế Ngọc c  
say rượu trong khi thực hiện nhiệm vụ lái xe, gây thiệt hại nghiêm trọng là
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không đúng. Do đó, Quyết định sa thải đối với ông Bế Ngọc c  là trái pháp luật. 
Ông Bế Ngọc c  khởi kiện bà Giáp Thị B, Trưởng ban D Lạng Sơn, đề nghị Tòa 
án xem xét, giải quyết: Hủy bỏ Quyết định xử lý kỷ luật lao động (sa thải) số 
119-QĐ/BDVTU ngày 18/7/2018; bồi thường các chế độ theo quy định và buộc 
Ban D nhận ông Bế Ngọc c  trở lại làm việc như hợp đồng đã ký.

v ề  phía Ban D Lạng Sơn cho rằng: Ngày 15/01/2018, trên đường đi công 
tác ông Bế Ngọc c  điều khiển xe ôtô của cơ quan gây tai nạn. Trong quá trình 
chờ kết luận của cơ quan điều tra, ngày 23/4/2018, Ban D Lạng Sơn ra Quyết 
định thành lập Hội đồng kỷ luật. Ngày 26/4/2018 sau khi có ý kiến của Công 
đoàn cơ sở Ban D Lạng Sơn, Ban D đã tiến hành họp và quyết định tạm đình chỉ 
công tác 03 tháng đối với ông Bế Ngọc c . Ngày 18/7/2018, căn cứ vào Kết luận 
điều tra số 03/KLĐT ngày 05/6/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra -  Công an 
huyện c  về việc kết luận nguyên nhân xảy ra tai nạn là do ông Bế Ngọc c  điều 
khiển xe ôtô trong khi đã uống rượu, không làm chủ được tốc độ và kiểm soát 
tay lái dẫn đến để xe ôtô đi ra bên trái đường tự gây ra tai nạn, gây thiệt hại lớn 
về tài sản, căn cứ vào quy chế làm việc của đơn vị và Bộ luật Lao động, Ban D 
Lạng Sơn đã ra Quyết định số 119-QĐ/BDVTU về việc xử lý kỷ luật lao động 
bằng hình thức sa thải đối với ông Bế Ngọc c.

Với nội dung như trên, tại Bản án sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 04 
tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
quyết định:

Căn cứ vào khoản 1, 2, 7 Điều 3 của Bộ luật Lao động. Điều 5; điểm a 
khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 3 
Điều 68; Điều 271; khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Điểm a khoản 1 
Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội.

1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bế Ngọc c.
2. v ề  án phí: Ông Bế Ngọc c  được miễn nộp tiền án phí sơ thẩm.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về quyền kháng cáo của 

đương sự.
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, ông Bế Ngọc c  kháng cáo toàn bộ Bản án sơ 

thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành 
phố Lạng Sơn. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Bế Ngọc c  giữ nguyên nội dung kháng cáo.
Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:
v ề  tố tụng: Quá trình thụ lý và giải quyết tại cấp phúc thẩm, Thẩm phán, 

Hội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự. Các đương sự chấp hành và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy 
định của pháp luật.

v ề  tính có căn cứ và hợp pháp của kháng cáo: Đơn kháng cáo của ông Bế 
Ngọc c  trong thời hạn luật định nên kháng cáo hợp lệ.

v ề  nôi dung kháng cáo: Việc ông Bế Ngọc c  khởi kiện bà Giáp Thị B -  
Trưởng ban D Lạng Sơn là không đúng đối tượng khởi kiện, được quy định tại
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khoản 3 Điều 68 của Bộ luật Tố tụng dân sự vi Hợp đồng lao động ký ngày 
01/7/2006 được ký kết giữa người sử dụng lao động là Ban D Lạng Sơn với 
người lao động là ông Bế Ngọc c , tuy nhiên ông Bế Ngọc c  không khởi kiện 
Ban D Lạng Sơn mà chỉ khởi kiện bà Giáp Thị B là không đúng đối tượng, nên 
Tòa án cấp sơ thẩm bác đơn khởi kiện của ông Bế Ngọc c  là có căn cứ. Đề nghị 
Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố Tụng dân sự xử 
không chấp nhận kháng cáo của ông Bế Ngọc c , giữ nguyên Bản án lao động sơ 
thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 04/4/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng 
Sơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] v ề  quan hệ pháp luật tranh chấp: Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Ban D 
có Quyết định số 119-QĐ/BDVTU về việc xử lý kỷ luật lao động đối với ông Bế 
Ngọc c  lái xe có quan Ban D, với lý do có hành vi vi phạm khi thực hiện nhiệm 
vụ. Vì vậy, bản án sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp về xử lý kỷ 
luật theo hình thức sa thải là đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Bộ 
luật Tố tụng dân sự.

[2] v ề  xác định tư cách bị đơn trong vụ án: Tại Biên bản làm việc ngày 
18/3/2019, Thông báo số 791/TB-TA ngày 18/3/2019 của Tòa án nhân dân 
thành phố Lạng Sơn đã giải thích cho ông Bế Ngọc c  về yêu cầu khởi kiện của 
ông Bế Ngọc c  đối với cá nhân bà Giáp Thị B trong vụ án này là không đảm 
bảo. Bởi lẽ, bà Giáp Thị B ký Quyết định sa thải số 119 với tư cách là Trưởng 
Ban D - Người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động. Do đó tranh 
chấp lao động theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là tranh chấp giữa Ban D 
Lạng Sơn (người sử dụng lao động) và ông Bế Ngọc c  (người lao động), việc 
ông Bế Ngọc c  khởi kiện cá nhân bà Giáp Thị B là không đúng chủ thể, vì bà 
Giáp Thị B - Trưởng ban D Lạng Sơn không phải là chủ thể sử dụng lao động.

[3] Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Bế Ngọc c  vẫn giữ nguyên yêu cầu của 
mình, khẳng định chủ thể bị kiện là cá nhân bà Giáp Thị B - Trưởng ban D Lạng 
Sơn vì bà Giáp Thị B là người ký quyết định sa thải ông Bế Ngọc c . Do vậy, 
Tòa án cấp sơ thẩm xác định tư cách bị đơn là bà Giáp Thị B là có cơ sở và đảm 
bảo quyền quyết định và tự định đoạt của ông Bế Ngọc c  theo quy định tại Điều 
5, khoản 3 Điều 68 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[4] Từ những tích trên, xác định đây là vụ án tranh chấp về lao động, giữa 
người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó, người lao động ông Bế 
Ngọc c  và người sử dụng lao động được xác định là Ban D Lạng Sơn nhưng 
ông Bế Ngọc c  khởi kiện không đúng chủ thể là Ban D Lạng Sơn, chỉ khởi kiện 
cá nhân bà Giáp Thị B -  Trưởng ban D Lạng Sơn. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm 
xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bế Ngọc c  là đúng, 
không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của ông Bế Ngọc c , cần giữ nguyên 
Bản án lao động sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn.

[5] v ề  án phí sơ thẩm và phúc thẩm: Ông Bế Ngọc c  khởi kiện giải quyết 
tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải. Căn cứ điểm a khoản 
1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban
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Thường vụ Quốc hội, quy định về án phí, lệ phí Tòa án ông Bế Ngọc c  được 
miễn nộp tiền án phí sơ thẩm và phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 
Không chấp nhận kháng cáo của ông Bế Ngọc C; giữ nguyên Bản án lao 

động sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 04-4-2019 của Tòa án nhân dân thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:

Căn cứ vào khoản 1, 2, 7 Điều 3 của Bộ luật Lao động; Điều 5; điểm a 
khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 3 
Điều 68; Điều 271; khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điểm a khoản 1 
Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bế Ngọc c.
2. v ề  án phí: Ông Bế Ngọc c  được miễn nộp tiền án phí sơ thẩm và phúc

thẩm.
Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- TAND cấp cao tại Hà Nội; t h ẩ m ’PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN T Ò A
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Tổ HCTP; Phòng KTNV&THA;
- TAND thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- cc THADS tp. L, tỉnh Lạng Sơn;
- Các đương sự;
- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa Dân sự.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số 03/2019/LĐ-PT 
Ngày 19-6-2019 

V/v tranh chấp về đơn phương
ứt hợp đồng lao động.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM •  •  •

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Lực.

Các Thẩm phán: Ông Bùi Văn Tâm;

Ông Bùi Ngọc Thạch.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 
Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 
tòa: Bà Ngô Kim Duyên - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 20 tháng 5 và ngày 19 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án 
nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 
03/2019/TLPT-LĐ ngày 21 tháng 01 năm 2019 về việc “tranh chấp đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động”.

Do Bản án lao động sơ thẩm số 17/2018/LĐ-ST ngày 19/11/2018 của Tòa án 
nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 04/2019/QĐ-PT ngày 
22/3/2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 02/2019/QĐ-PT ngày 19/4/2019 và 
Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 01/2019/QĐPT-LĐ ngày 20/5/2019, giữa 
các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Phạm Văn T, sinh năm 1977; thường trú: Số V đường 
L, phường T, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú: Số A, khu phố H, 
phường Đ, thị xã T, tỉnh Bình Dương. Có mặt ngày 20/5/2019 vắng mặt ngày 
19/6/2019.

Người đại diện hợp pháp:

+ Ông Nguyễn Hồng N, sinh năm 1979; địa chỉ: E4 khu biệt thự L, đường 
P, phường H, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là người đại diện ủy quyền theo 
văn bản ủy quyền ngày 04/10/2018. Có mặt.
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+ Ông Lê Văn Th, sinh năm 1994; địa chỉ: Tầng G, số R đường P, Phường 
T, Quận V, Thành phố Hồ Chí Minh là người đại diện theo ủy quyền theo văn 
bản ủy quyền ngày 13/12/2018. Có mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông Phạm Văn 
T: Ông Lê Ngọc L và bà Võ Thị Anh L là Luật sư Công ty Luật TNHH C -  
Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng địa chỉ: Tầng G, số R đường P, 
Phường T, Quận V, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt.

- Bị đơn: Công ty Cổ phần Tập đoàn H; trụ sở: Số I, Đại lộ N, khu công 
nghiệp S, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp: Ông Huỳnh Thanh Tr, sinh năm 1980, thường 
trú: Âp N, xã Đ, huyện B, tỉnh Bến Tre; địa chỉ liên hệ: Số I, Đại lộ N, khu công 
nghiệp S, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương là người đại diện ủy quyền theo 
văn bản ủy quyền ngày 21/8/2018. Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Ông Lê Văn V, sinh năm 1982; địa chỉ: Xã L, huyện B, tỉnh Bến Tre. 
Địa chỉ liên lạc: Số V đường L, phường T, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Vắng mặt.

2/ Ông Trần Quốc Tr1, sinh năm 1979; địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập 
đoàn H; trụ sở: Số I, Đại lộ N, khu công nghiệp S, phường A, thị xã D, tỉnh Bình 
Dương. Vắng mặt.

- Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Phạm Văn T và bị đơn Công ty Cổ 
phần Tập đoàn H.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện ngày 06/4/2012, đơn khởi kiện bổ sung ngày 
10/5/2012, ngày 19/7/2012, lời khai có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa sơ 
tham, nguyên đơn ông Phạm Văn T và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn 
là ông Nguyễn Hồng N  thống nhất trình bày: Thống nhất với Công ty cổ phần 
Tập đoàn H (sau đây gọi tắt là Công ty) về thời gian bắt đầu làm việc của ông T 
là ngày 08/8/2001. Đến ngày 01/01/2005, hai bên ký hợp đồng lao động không 
xác định thời hạn. Các công việc của ông T đã từng đảm nhiệm tại Công ty là: 
Trợ lý Tổng Giám đốc, Giám đốc nhập khẩu, Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
kinh doanh kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tôn H, thành 
viên Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng H, Phó Tổng 
Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn H, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tôn H, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vật 
liệu xây dựng H, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Một thành viên Nhựa H, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật 
kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn H. Vì lý do cá 
nhân, ngày 18/4/2011 ông T nộp đơn xin thôi việc và thông báo ngày bắt đầu
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thôi việc là ngày 30/9/2011. Sau khi nộp đơn, ông T vẫn tiếp tục đi làm và đến 
ngày 29/4/2011 thì ông T nộp đơn xin nghỉ phép từ ngày 29/4/2011 đến ngày 
09/5/2011. Ngày 29/4/2011, Công ty đã niêm phong phòng làm việc của ông T 
tại văn phòng đại diện ở số C đường T, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 
07/5/2011, Công ty có thông báo số 51 gửi ông T yêu cầu ông T trở lại làm việc 
bình thường kể từ ngày 10/5/2011 tại địa điểm làm việc Số I, Đại lộ N, khu công 
nghiệp S, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương. Ông T đã chấp hành theo đúng 
nội dung thông báo trên. Tuy nhiên, khi ông T vào Công ty tại Số I, Đại lộ N, 
khu công nghiệp S, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương, ông T không được bố 
Tr1 công việc, phòng làm việc nên không có việc gì làm. Ông T vẫn tiếp tục đi 
làm cho đến hết ngày 30/6/2011 thì nhận được Thông báo số 53/TB/TGĐ/11 
ngày 10/5/2011 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông T kể từ ngày 
01/7/2011, thời gian đi làm này không được Công ty chấm công. Vì vậy, từ ngày 
01/7/2011 ông T không đi làm nữa. Trước khi nghỉ việc, ông T đang hưởng 
lương Tổng Giám đốc 100.000.000 đồng/tháng và mức thù lao Hội đồng quản 
trị là 8.000.000 đồng/tháng. Mức lương bình quân 06 tháng liền kề trước khi 
nghỉ việc là 88.187.667 đồng. Ông T xác định Công ty đã đơn phương chấm dứt 
hợp đồng trái quy định pháp luật nên ông T khởi kiện yêu cầu thanh toán các 
khoản sau:

+ Trả lương đợt 2 của tháng 4, lương tháng 5 và 6/2011 chưa thanh toán 
là: 67.247.845đ + 108.000.000đ + 108.000.000đ = 259.247.845 đồng.

+ Trả tiền lương và phụ cấp kiêm nhiệm trong suốt thời gian không được 
làm việc tại công ty từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2012 (13 tháng), căn cứ vào 
bình quân 06 tháng tiền lương và phụ cấp kiêm nhiệm liền kề là 88.187.667 
đồng, thành tiền: 88.187.667đ x 13 tháng = 1.146.439.667 đồng;

+ Bồi thường 02 tháng do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là: 
88.187.667đ x 02 tháng = 176.375.334 đồng;

+ Trả tiền trợ cấp thôi việc từ ngày 16/4/2001 đến hết ngày 31/12/2008 
(tương đương 08 năm, mỗi năm làm việc bằng nửa tháng lương và tính trên bình 
quân 06 tháng liền kề) là: 88.187.667đ x 08 năm x ^  tháng/năm = 352.750.667 
đồng;

+ Trả tiền lương chi bù lần 3 cho 4 ngày thứ 7 của tháng 9/2010 theo 
Thông báo số 46/TB/TGĐ/11 với số tiền là: 9.056.909 đồng.

Tổng cộng 1.967.870.421 đồng.

Đối với các yêu cầu phản tố của Công ty về việc yêu cầu ông T bồi 
thường và hoàn trả tổng số tiền 1.698.964.222 đồng. Người đại diện theo ủy 
quyền của ông T có ý kiến như sau:

Ông T đồng ý hoàn trả hoàn số tiền 13.398.000 đồng tương đương trị giá 
máy tính xách tay hiệu Dell Vostro 1014C943T mà hai bên đã thỏa thuận thống 
nhất về giá trị và đồng ý hoàn trả tiền thuế thu nhập cá nhân năm 2010 do Công 
ty đã nộp cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương thay cho ông T là 65.019.380 đồng.
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Đối với số tiền còn lại là 1.620.546.842 đồng ông T không đồng ý vì ông T 
không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty mà chính Công ty 
đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông T theo nội dung như đơn 
khởi kiện. Ông T xác định vào ngày 06/02/2010 đã tạm ứng 50.000.000 đồng, 
ngày 06/10/2010 tạm ứng 200.000.000 đồng, ngày 24/01/2011 tạm ứng
200.000.000 đồng, ngày 29/01/2011 tạm ứng 50.000.000 đồng, tổng số tiền ông 
T đã tạm ứng là 500.000.000 đồng. Tuy nhiên, ông T đã hoàn ứng số tiền này. 
Về chứng từ liên quan đến hoàn ứng ông T đã lưu giữ trong phòng làm việc 
nhưng sau đó Công ty đã niêm phong phòng làm việc của ông T và cho đến nay 
ông T vẫn không được nhận lại các chứng từ này. Ông T không đồng ý thanh 
toán số tiền này vì theo Thông báo số 92 ngày 16/10/2009 của Công ty ban hành 
thì việc ứng tiền cũng như hoàn ứng đã có quy định của Công ty, ông T đã hoàn 
ứng rồi nên sổ sách kế toán có bảo lưu đầy đủ. Thực tế, Công ty có sổ sách kế 
toán chi tiết, sổ tạm ứng hay sổ tiền mặt chi thanh toán hay không thì ông T 
không biết. Đối với số tiền ông Tr1 và ông V tạm ứng 720.000.000 đồng, ông T 
không đồng ý trả vì ông T không có chỉ đạo ông Tr1 và ông V tạm ứng số tiền 
này.

Theo bản tự khai ngày 25/5/2017, đơn phản tố ngày 14/6/2012, đơn phản 
tố bổ sung ngày 25/12/2014 ngày 25/5/2017 và tại phiên tòa sơ tham, người đại 
diện hợp pháp của bị đơn trình bày:

Công ty thống nhất ông T ngày vào làm việc là ngày 08/8/2001. Theo hồ 
sơ quản lý lao động của Công ty, quan hệ lao động của ông T chỉ còn lưu giữ 
hợp đồng lao động kể từ ngày 01/5/2004. Quá trình làm việc tại Công ty, ông T 
được bổ nhiệm nhiều chức danh khác nhau như lời trình bày của ông T là đúng. 
Ngày 18/3/2011, ông T được bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo 
pháp luật kể từ ngày 01/4/2011. Sau khi được bổ nhiệm, có nhiều phản ánh về 
việc làm sai trái của ông T trong quá trình điều hành Công ty trước đó. Khi 
Công ty biết được sự việc này thì ông T làm đơn xin thôi việc và nộp vào ngày 
18/4/2011, ngay sau khi nộp đơn ông T không đi làm nữa. Thời điểm này, ông T 
là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, chủ tài khoản của Công 
ty, khi ông T nghỉ việc mà không bàn giao công việc nên Công ty phải ra các 
quyết định thôi nhiệm các chức danh và bổ nhiệm người khác thay thế để điều 
hành hoạt động của Công ty. Công ty yêu cầu ông T vào làm việc để bàn giao 
công việc, tuy nhiên ông T không thực hiện nên ngày 07/5/2011, Công ty H mới 
ban hành Thông báo số 51/TB/TGĐ/11 yêu cầu ông T vào làm việc kể từ ngày 
10/5/2011 tại Số I, Đại lộ N, khu công nghiệp S, phường A, thị xã D, tỉnh Bình 
Dương. Tuy nhiên, ông T không vào nên ngày 10/5/2011, Công ty ban hành 
Thông báo 53/TB/TGĐ/11 với nội dung chấp nhận đơn xin chấm dứt hợp đồng 
lao động của ông T và đề nghị thời gian chấm dứt vào ngày 01/7/2011 thay vì 
ngày 30/9/2011 như ông T đề nghị và yêu cầu ông T vào Công ty để bàn giao 
công việc. Ngày 09/6/2011, Công ty ban hành Thông báo 64/TB/TGĐ/11 mời 
ông T vào Công ty để thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, ông T đã nhận 
được thông báo và xin hẹn lại ngày 17/6/2011 nhưng ông T không đến Công ty

122



5

nên hai bên chưa thỏa thuận được việc chấm dứt hợp đồng lao động. Sau khi 
nộp đơn xin thôi việc, ông T có đơn xin nghỉ phép liên tục thể hiện bằng các đơn 
từ ngày 25/4/2011 đến ngày 09/5/2011, từ ngày 11/5/2011 đến ngày 14/5/2011, 
từ ngày 16/5/2011 đến ngày 26/5/2011, từ ngày 27/5/2011 đến ngày 27/6/2011, 
từ ngày 28/6/2011 đến ngày 20/7/2011, từ ngày 21/7/2011 đến ngày 20/8/2011, 
từ ngày 22/8/2011 đến ngày 30/9/2011. Tất cả các đơn nghỉ phép của ông T đều 
không có sự phê duyệt của lãnh đạo Công ty. Công ty không ban hành quyết 
định chấm dứt hợp đồng lao động với ông T cũng không xử lý kỷ luật ông T. 
Việc Công ty thôi nhiệm các chức danh quản lý của ông T là để giải quyết kịp 
thời các vấn đề điều hành của Công ty. Ngày 29/4/2011, Công ty niêm phong 
phòng làm việc của ông T là do ông T không vào làm việc để tránh mất tài sản. 
Ông T đã tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian báo 
trước, ông T xin nghỉ vào ngày 30/9/2011 nhưng đã nghỉ việc từ ngày 
19/4/2011, điều đó thể hiện việc ông T đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động, vi phạm thời hạn báo trước. Do đó, Công ty không đồng ý trả lương cho 
ông T trong những ngày ông T không làm việc, không đồng ý bồi thường và 
không thanh toán các khoản trợ cấp thôi việc theo yêu cầu khởi kiện của ông T, 
Công ty chỉ đồng ý trả cho ông T số tiền 36.346.308 đồng, bao gồm những 
khoản sau:

+ Tiền lương đợt 2 của tháng 4/2011 là 7.692.308đ (cho 02 ngày làm việc 
là ngày 16 và 18 tháng 4/2011, ngày 17/4/2011 là ngày chủ nhật nên không tính, 
mức lương là 100.000.000đ/tháng kể từ ngày 01/4/2011);

+ Bù lương đợt 1 tháng 4/2011 số tiền 20.500.000 đồng (mức lương cũ là
59.000.000 đồng);

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (nửa tháng 4/2011) là 4.000.000
đồng;

+ Bù lương cho các ngày thứ bảy của tháng 9/2010 (do chỉ làm việc 04 
buổi sáng thứ bảy nên quy đổi 02 ngày làm việc, mức lương là 54.000.000đ):
54.000.000đ/26 ngày x 2 ngày = 4.154.000 đồng.

Công ty yêu cầu ông T bồi thường và hoàn trả cho Công ty tổng số tiền 
1.698.964.222 đồng (mức lương làm căn cứ bồi thường là 58.105.167 đồng) bao 
gồm các khoản sau:

+ Bồi thường nửa tháng tiền lương và phụ cấp lương là 29.052.583 đồng;

+ Bồi thường tiền lương trong những ngày không báo trước là: 
58.105.167 đồng x 5,3 tháng = 307.957.385 đồng.

+ Trả tiền thuế thu nhập cá nhân năm 2010 do Công ty đã nộp cho Cục 
Thuế tỉnh Bình Dương thay cho ông T là 65.019.380 đồng;

+ Trả giá trị máy vi tính hiệu Dell Vostro 1014C943T là 13.398.000 đồng;
+ Trả tiền tạm ứng trong quá trình làm việc là 1.220.000.000 đồng;

+ Trả tiền ông T mua hàng của Công ty là 30.536.874 đồng;
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+ Trả tiền đăng quảng cáo trên báo đầu tư là 33.000.000 đồng.

Tại bản tự khai ngày 16/3/2012, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
ông Trần Quốc Tr1 trình bày: Ngày 26/01/2011, ông T nhờ ông Tr1 ứng dùm số 
tiền 500.000.000 đồng tại bộ phận kế toán của Công ty. Sau khi ứng dùm số tiền 
trên, ông Tr1 đã đưa cho ông T 500.000.000 đồng tại văn phòng làm việc của 
ông T tại số C đường T, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh, việc giao tiền không 
có biên bản giao nhận, sau đó ông T đã đưa số tiền mà ông Tr1 đã ứng dùm cho 
cô Huỳnh Nhuận B. Ông Tr1 đã nhiều lần yêu cầu ông T thanh toán số tiền này 
lại cho Công ty để giúp ông Tr1 hoàn thành thủ tục hoàn ứng nhưng ông T chưa 
thực hiện. Ông Tr1 có ý kiến yêu cầu ông T hoàn trả số tiền này cho Công ty vì 
thực tế ông Tr1 là người ứng tiền theo sự chỉ đạo của ông T. Ông Tr1 từ chối đối 
chất và có yêu cầu giải quyết vắng mặt.

Tại bản tự khai ngày 13/9/2018 và bản tường trình ngày 12/3/2012, người 
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Lê Văn V trình bày: Ngày 20/12/2010, 
ông Lê Văn V có tạm ứng số tiền 220.000.000 đồng để trả thù lao cho Luật sư 
trong một vụ việc của Công ty. Ông T đã nhờ ông V ứng dùm số tiền
220.000.000 đồng tại bộ phận kế toán của Công ty. Sau khi ứng dùm số tiền 
trên, ngày 21/12/2010 ông V đã đưa cho ông T 220.000.000 đồng, tuy nhiên 
việc đưa tiền không có biên bản giao nhận. Ý kiến của ông V trước yêu cầu của 
Công ty về việc buộc ông T thanh toán số tiền này là yêu cầu Tòa án giải quyết 
theo quy định của pháp luật. Ông Lê Văn V từ chối đối chất và có yêu cầu giải 
quyết vắng mặt.

Bản án sơ thẩm số 17/2018/LĐ-ST ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Tòa 
án nhân dân thị xã D đã quyết định:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 32, Điều 147, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 
năm 2015;

Căn cứ vào các Điều 27, 37, 40, 42, 43, 55, 59 và 167 Bộ luật Lao động 
năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007); Điều 14 Nghị định 
44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ;

Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án năm 2009;

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Văn T đối với 
Công ty Cổ phần Tập đoàn H về việc thanh toán tiền lương trong những ngày đã 
làm việc và tiền trợ cấp thôi việc.

Buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn H có nghĩa vụ thanh toán cho ông Phạm 
Văn T số tiền 496.383.219 đồng trong đó bao gồm tiền lương trong những ngày 
đã làm việc là 114.844.760 đồng và tiền trợ cấp thôi việc là 381.538.459 đồng.

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Văn T đối với Công 
ty Cổ phần Tập đoàn H về việc buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn H bồi thường 
do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật số tiền: 
1.471.487.202 đồng.

124



7

3. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Tập đoàn H 
đối với ông Phạm Văn T về việc yêu cầu ông Phạm Văn T hoàn trả tiền tạm 
ứng, hoàn trả tiền thuế thu nhập cá nhân năm 2010 và hoàn trả giá trị máy vi tính 
hiệu Dell Vostro 1014C943T.

Buộc ông Phạm Văn T có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Cổ phần 
Tập đoàn H số tiền 578.417.380 đồng trong đó bao gồm: Tiền nợ thuế thu nhập 
cá nhân năm 2010 là 65.019.380 đồng, tiền giá trị máy vi tính hiệu Dell Vostr o 
1014C943T là 13.398.000 đồng và số tiền tạm ứng trong ngày 06/02/2010, ngày 
06/10/2010, ngày 24/01/2011 và ngày 29/01/2011 chưa hoàn ứng là 500.000.000 
đồng.

4. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Tập đoàn H đối 
với ông Phạm Văn T về việc buộc ông Phạm Văn T bồi thường do đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; buộc thanh toán tiền mua hàng, tiền 
đăng quảng cáo trên báo đầu tư và tiền ông Lê Văn V và ông Trần Quốc Tr1 đã 
tạm ứng tổng cộng là 1.120.546.842 đồng.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và trách nhiệm chậm thi hành án, 
quyền yêu cầu thi hành án và quyền kháng cáo cho các đương sự.

Ngày 27/11/2018 người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty Cổ 
phần Tập đoàn H - ông Huỳnh Thanh Tr kháng cáo không đồng ý một phần bản 
án sơ thẩm về các nội dung sau:

(1). Buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn H phải thanh toán cho ông Phạm 
Văn T các khoản: Tiền lương đợt 2 của tháng 4/2011 chưa thanh toán là
50.000.000 đồng; tiền lương 08 ngày làm việc tháng 5/2011 (từ 01/5 đến 10/5) 
là 30.769.224 đồng; tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị tháng 4/2011 là
8.000.000 đồng; tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị 08 ngày làm việc của 
tháng 5/2011 là 2.461.536 đồng; trợ cấp thôi việc 381.538.456 đồng. Tổng cộng 
472.769.219 đồng.

(2). Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Tập đoàn H 
về việc đòi ông T bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động bao gồm nửa tháng tiền lương và phụ cấp lương là 29.052.538 đồng và bồi 
thường do vi phạm thời gian báo trước là 307.536.874 đồng.

(3). Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Tập đoàn H 
về việc đòi ông T hoàn trả tiền mua hàng 30.536.874 đồng.

(4). Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Tập đoàn H 
về việc đòi ông T hoàn trả 33.000.000 đồng chi phí quảng cáo.

(5). Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Tập đoàn H 
về việc đòi ông T hoàn trả tiền tạm ứng (do ông Trần Quốc Tr1 và ông Lê Văn 
V nhận ứng thay ông T) tổng cộng là 720.000.000 đồng.

Ngày 03/12/2018, nguyên đơn ông Phạm Văn T kháng cáo một phần bản 
án sơ thẩm, không đồng ý hoàn trả cho Công ty Cổ phần Tập đoàn H số tiền tạm
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ứng 500.000.000 đồng. Ngày 20/3/2019 người đại diện theo ủy quyền của 
nguyên đơn - ông Lê Văn Th bổ sung kháng cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm 
theo hướng xác định lại số ngày làm việc của ông T từ ngày 18/4/2011 đến ngày 
01/7/2011, buộc bị đơn phải trả số tiền lương đợt 2 của tháng 4, lương tháng 5 
và tháng 6 năm 2011 tương ứng: 67.247.845 đồng + 108.000.000 đồng +
108.000.000 đồng = 259.247.845 đồng và không chấp nhận yêu cầu buộc ông T 
phải hoàn trả số tiền tạm ứng 500.000.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, 
yêu cầu phản tố và yêu cầu kháng cáo. Riêng người đại diện theo ủy quyền của 
ông Phạm Văn T bổ sung thêm yêu cầu: Xác định lại số ngày làm việc của ông 
T từ ngày 18/4/2011 đến ngày 01/7/2011, buộc bị đơn phải trả số tiền lương đợt 
2 của tháng 4, lương tháng 5 và tháng 6 năm 2011 tương ứng: 67.247.845 đồng 
+ 108.000.000 đồng + 108.000.000 đồng = 259.247.845 đồng. Yêu cầu Tòa án 
cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu của ông Phạm Văn T về việc đòi bồi thường 
thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo như 
đơn khởi kiện ban đầu của ông T.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Phạm Văn T có ý  kiến: 
Các yêu cầu kháng cáo của ông Phạm Văn T là có cơ sở chấp nhận, đề nghị Hội 
đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu của ông Phạm 
Văn T; không chấp nhận các yêu cầu kháng cáo của Công ty H.

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương: Về tố tụng: 
Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký cấp phúc thẩm đã chấp hành đúng các 
quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, các đương sự đã thực hiện đúng các quyền 
và nghĩa vụ khi tham gia phiên tòa theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân 
sự. Về nội dung: Qua xem xét hồ sơ vụ án nhận thấy không có căn cứ chấp nhận 
yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo 
của bị đơn, đề nghị Hội đồng xét xử sửa một phần bản án sơ thẩm về phần số 
ngày làm việc của nguyên đơn, số ngày nghỉ phép năm 2011, số ngày hưởng phụ 
cấp hội đồng quản trị, thời gian áp dụng mức lương 100.000.000 đồng làm căn 
cứ tính bồi thường.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:

[1] Về tố tụng:
[1.1] Về tính hợp lệ của kháng cáo: Ngày 19/11/2018, Tòa án nhân dân thị 

xã D xét xử vụ án, ngày 27/11/2018 đại diện bị đơn có đơn kháng cáo một phần 
bản án, ngày 03/12/2018 nguyên đơn có đơn kháng cáo một phần bản án. Theo 
quy định tại khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự, các đương sự đã kháng 
cáo trong thời hạn luật định.
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[1.2] Về phạm vi kháng cáo của đương sự: Ông Lê Văn Th được ông 
Phạm Văn T ủy quyền tham gia tố tụng tại cấp phúc thẩm từ ngày 13/12/2018, 
không được ủy quyền tham gia tố tụng ở cấp sơ thẩm và cũng không được ủy 
quyền kháng cáo bản án sơ thẩm. Ngày 20/3/2019 người đại diện theo ủy quyền 
của nguyên đơn - ông Lê Văn Th bổ sung kháng cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm 
theo hướng xác định lại số ngày làm việc của ông T từ ngày 18/4/2011 đến ngày 
01/7/2011, buộc bị đơn phải trả số tiền lương đợt 2 của tháng 4, lương tháng 5 
và tháng 6 năm 2011 tương ứng: 67.247.845 đồng + 108.000.000 đồng +
108.000.000 đồng = 259.247.845 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện 
nguyên đơn còn yêu cầu kháng cáo bổ sung: Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm 
chấp nhận yêu cầu của ông Phạm Văn T về việc đòi bồi thường thiệt hại do đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo như đơn khởi kiện ban 
đầu của ông T.

Xét thấy, việc người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bổ sung yêu 
cầu kháng cáo nêu trên nhưng đã hết thời hạn kháng cáo theo quy định tại khoản 
2 Điều 284 Bộ luật Tố tụng dân sự là vượt quá phạm vi kháng cáo ban đầu. Tại 
bản tường trình đề ngày 29/3/2019, ông Lê Văn Th trình bày về việc kháng cáo 
quá hạn của ông T là do sự nhầm lẫn và do ông T bận đi công tác không phải là 
lý do chính đáng và không thuộc trường hợp trở ngại bất khả kháng. Do vậy, căn 
cứ khoản 3 Điều 298 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án không xem xét yêu cầu 
kháng cáo bổ sung của người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn.

[1.3] Về sự vắng mặt của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 
ông Lê Văn V và ông Trần Quốc Tr1, xét thấy các đương sự này đã được Tòa án 
triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng vắng mặt. Hơn nữa, quá trình tham gia tố tụng ở 
cấp sơ thẩm, các đương sự này đã có lời khai rõ ràng và có văn bản đề nghị được 
vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng. Căn cứ vào khoản 2 Điều 296 Bộ luật Tố 
tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự này.

[2] Xét các kháng cáo của bị đơn:

[2.1]. Về nội dung buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn H phải thanh toán cho 
ông Phạm Văn T các khoản: Tiền lương đợt 2 của tháng 4/2011 chưa thanh toán 
là 50.000.000 đồng; tiền lương 08 ngày làm việc tháng 5/2011 (từ 01/5 đến 
10/5) là 30.769.224 đồng; tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị tháng 4/2011 
là 8.000.000 đồng; tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị 08 ngày làm việc 
của tháng 5/2011 là 2.461.536 đồng; trợ cấp thôi việc 381.538.456 đồng. Tổng 
cộng 472.769.219 đồng với các lý do: Sau ngày 19/4/2011 ông T đã không vào 
công ty làm việc, vi phạm thời hạn báo trước, việc ông T xin nghỉ không được 
sự đồng ý của người có thẩm quyền.

Xét thấy, sau ngày 19/4/2011, Công ty H chưa thanh toán cho ông T tiền 
lương, tiền thù lao, các khoản trợ cấp. Quan hệ hợp đồng giữa ông T và Công ty 
H là hợp đồng lao động không xác định thời hạn do vậy trường hợp nghỉ việc 
ông T được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và báo trước ít nhất 
là 45 ngày. Ngày 18/4/2011 ông T có đơn xin thôi việc và báo trước thời gian
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thôi việc kể từ ngày 30/9/2011 là phù hợp pháp luật lao động. Thời gian từ ngày 
18/4/2011 đến ngày 30/9/2011 giữa ông T và Công ty H vẫn tồn tại quan hệ lao 
động theo hợp đồng lao động đã ký kết. Từ ngày 25/4/2011 đến ngày 30/9/2011 
ông T có đơn xin nghỉ phép năm (15 ngày) từ ngày 25/4/2011 đến ngày 
09/5/2011, các đơn xin nghỉ việc riêng không lương từ ngày 11/5/2011 đến ngày 
14/5/2011, từ ngày 16/5/2011 đến ngày 26/5/2011, từ ngày 27/5/2011 đến ngày 
27/6/2011, từ ngày 28/6/2011 đến ngày 20/7/2011, từ ngày 21/7/2011 đến ngày 
20/8/2011, từ ngày 22/8/2011 đến ngày 30/9/2011.

Ngày 07/5/2011 Công ty ban hành Thông báo số 51/TB/TGĐ/n với nội 
dung yêu cầu ông T trở lại làm việc sau thời gian nghỉ phép kể từ ngày 
10/5/2011. Ngày 10/5/2011 Công ty ban hành Thông ̂ báo số 53/TB/TGĐ/11 với 
nội dung chấm dứt hợp đồng lao động với ông T kể từ ngày 01/7/2011. Ngày 
09/6/2011, Công ty ban hành Thông báo số 64/TB/HSG/2011 mời ông T vào 
ngày 11/6/2011 đến Công ty để thỏa thuận việc chấm dứt hợp đồng lao động. 
Ông T đã nhận được thông báo và hẹn lại thời gian làm việc vào lúc 10 giờ 30 
phút ngày 17/6/2011 nhưng ông T không đến. Sau đó, Công ty không ban hành 
thông báo, quyết định nào khác giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động 
giữa hai bên.

Từ diễn biến trên có căn cứ xác định: Quan hệ lao động giữa ông T và 
Công ty bắt đầu chấm dứt kể từ ngày 30/9/2011 theo đề nghị ban đầu của ông T 
và phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động. Ông T có đơn 
xin nghỉ việc không hưởng lương nếu Công ty không chấp thuận cho nghỉ việc 
nhưng ông T vẫn nghỉ thì Công ty có quyền xử lý kỷ luật lao động với ông T 
chứ không phải là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty nhận các 
đơn xin nghỉ phép của ông T, không thông báo cho ông T về việc không chấp 
nhận cho ông T nghỉ phép nhưng không xử lý kỷ luật ông T và kể từ sau ngày 
01/7/2011 Công ty cũng không ban hành bất kỳ quyết định nào chấm dứt hợp 
đồng lao động với ông T cũng như chưa giải quyết bất kỳ quyền lợi gì về tiền 
lương cũng như trợ cấp thôi việc cho ông T mà lại tiếp tục nhận các đơn xin 
nghỉ phép không hưởng lương của ông T đến ngày 30/9/2011. Do đó, Tòa án 
cấp sơ thẩm xác định giữa ông T và Công ty H không đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật, không chấp nhận yêu cầu bồi thường do hành vi 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của nguyên đơn và bị 
đơn đưa ra là có căn cứ.

Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn: Tiền 
lương đợt 2 của tháng 4/2011 chưa thanh toán là 50.000.000 đồng; tiền lương 08 
ngày làm việc tháng 5/2011 (từ 01/5 đến 10/5) là 30.769.224 đồng; tiền thù lao 
thành viên Hội đồng quản trị tháng 4/2011 là 8.000.000 đồng; tiền thù lao thành 
viên Hội đồng quản trị 08 ngày làm việc của tháng 5/2011 là 2.461.536 đồng là 
phù hợp với các đơn xin nghỉ phép của ông T, phù hợp Thông báo số 
51/TB/TGĐ/11 ngày 07/5/2011 của Công ty, phù hợp với mức lương được xác 
định làm căn cứ để giải quyết chế độ là 100.000.000 đồng/tháng.
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Về tiền trợ cấp thôi việc của ông T: Do ông T đơn phương chấm dứt hợp 
đồng phù hợp pháp luật nên bị đơn phải thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho ông 
T. Căn cứ Điều 42 Bộ luật Lao động năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2002, 
2006, 2007, Điều 15 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 
về tiền lương, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng 
lao động, xác định mức lương bình quân 06 tháng liền kề trước khi ông T nghỉ 
việc là 101.743.589 đồng (trong đó tháng 4/2011 là 108.000.000 đồng, tháng 
5/2011 là 102.461.536 đồng, tháng 6, 7, 8, 9/2011 là 100.000.000 đồng). Thời 
gian làm việc được các bên thống nhất xác định từ ngày 08/8/2001 đến ngày 
31/12/2008 là 07 năm 06 tháng. Theo đó, trợ cấp thôi việc của ông T đã được 
Tòa án cấp sơ thẩm tính: 101.743.589 đồng x 7,5 năm x V2 = 381.538.459 đồng 
là phù hợp quy định của pháp luật.

[2.2]. Như phân tích nêu trên, do không có căn cứ chấp nhận yêu cầu bồi 
thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật của nguyên 
đơn cũng như bị đơn nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị đơn về 
việc chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty H về việc đòi ông T bồi thường 
thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bao gồm nửa tháng tiền 
lương và phụ cấp lương là 29.052.538 đồng và bồi thường do vi phạm thời gian 
báo trước là 307.536.874 đồng.

[2.3]. Xét kháng cáo của bị đơn về việc bản án sơ thẩm tuyên không chấp 
nhận yêu cầu phản tố của Công ty H đòi ông T hoàn trả tiền mua hàng 
30.536.874 đồng: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét hóa đơn giá trị gia tăng số 
0107291 ngày 22/10/2010 (bút lục 502) do Công ty cung cấp thể hiện: Tại nội 
dung “người mua hàng” của hóa đơn có ký nhận thông tin là “bán hàng qua điện 
thoại” không có chữ ký và chữ viết họ và tên của ông Phạm Văn T; ông T cũng 
không thừa nhận có mua hàng theo hóa đơn này nên quyết định của cấp sơ thẩm 
là có căn cứ. Tại cấp phúc thẩm, Công ty H cũng không cung cấp được chứng cứ 
nào khác.

[2.4]. Xét kháng cáo của bị đơn về việc bản án sơ thẩm tuyên không chấp 
nhận yêu cầu phản tố của Công ty H đòi ông T hoàn trả 33.000.000 đồng chi phí 
quảng cáo:

Hợp đồng quảng cáo số 3184 ngày 11/4/2011 (bút lục 579) không chứng 
minh được việc quảng cáo phục vụ cho nhu cầu cá nhân ông T; ông T ký hợp 
đồng quảng cáo số 3184 với tư cách là người đại diện của Công ty H. Do đó, 
Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn là đúng pháp 
luật.

[2.5]. Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn về việc không chấp nhận yêu cầu 
phản tố của Công ty H về việc yêu cầu ông T hoàn trả tiền tạm ứng (do ông Trần 
Quốc Tr1 và ông Lê Văn V nhận ứng thay ông T) tổng cộng là 720.000.000 
đồng:
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Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án không có căn cứ 
xác định tổng số tiền 720.000.000 đồng ông Trần Quốc Tr1 và ông Lê Văn V 
nhận ứng thay cho ông T. Ông Tr1, ông V trình bày đã giao số tiền trên cho ông 
T nhưng không xuất trình được chứng cứ chứng minh. Các đương sự này cũng 
từ chối đối chất. Ông T không thừa nhận nên Tòa án cấp sơ thẩm xác định 
không có việc giao nhận tiền giữa các bên, không chấp nhận các yêu cầu phản tố 
này của bị đơn là phù hợp. Bị đơn kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng 
cứ nào khác để chứng minh cho yêu cầu phản tố của mình nên không có căn cứ 
chấp nhận.

[3] Xét kháng cáo của nguyên đơn về việc không đồng ý hoàn trả số tiền 
tạm ứng 500.000.000 đồng, thì thấy rằng:

Căn cứ các phiếu chi tạm ứng: Phiếu chi ngày 06/10/2010 số 
CM10100066 tạm ứng 200.000.000 đồng chi tạm ứng tiền phí công tác; Phiếu 
chi ngày 24/01/2011 số CM11010178 tạm ứng 200.000.000 đồng tạm ứng tiền 
phí công tác; Phiếu chi ngày 29/01/2011 số CM 11010241 tạm ứng 50.000.000 
đồng tạm ứng tiền phí công tác; Phiếu chi ngày 06/02/2010 số CM10020088 tạm 
ứng 50.000.000 đồng tạm ứng lương. Bị đơn phản tố yêu cầu nguyên đơn hoàn 
trả tổng số tiền 500.000.000 đồng nguyên đơn đã tạm ứng của bị đơn nhưng 
chưa được nguyên đơn hoàn ứng. Xét các phiếu chi nêu trên đều có chữ ký và 
ghi tên Phạm Văn T, nguyên đơn cũng thừa nhận đã tạm ứng các khoản tiền nêu 
trên. Vì vậy, có căn cứ xác định nguyên đơn có tạm ứng của bị đơn số tiền
500.000.000 đồng theo các phiếu chi tạm ứng do bị đơn cung cấp.

Xét thấy, lời khai của người đại diện nguyên đơn tại cấp phúc thẩm cho 
rằng đã hoàn ứng cho bị đơn số tiền 500.000.000 đồng, trong đó hoàn ứng bằng 
tiền mặt 50.000.000 đồng, khoản tiền còn lại 450.000.000 đồng đã có phiếu thu 
và các hóa đơn chứng từ hoàn ứng nộp cho kế toán của công ty, nhưng không 
cung cấp được chứng cứ chứng minh. Các phiếu thu và bản kê chứng từ hoàn 
ứng được nguyên đơn để trong phòng làm việc và bị bị đơn niêm phong nên 
không cung cấp được cho Tòa án. Tuy nhiên, biên bản bàn giao ngày 22/6/2011 
(bút lục 73) giữa nguyên đơn ông Phạm Văn T với Công ty H không thể hiện có 
các phiếu thu và bản kê nêu trên nên không có căn cứ xác định nguyên đơn đã 
hoàn ứng cho bị đơn tổng số tiền 500.000.000 đồng.

Phía nguyên đơn còn cho rằng, theo Thông báo số 92/TB/TGĐ/09 ngày 
16/10/2009 của Công ty H thì trước khi ứng khoản mới phải hoàn ứng khoản 
tiền trước, nếu chưa hoàn ứng khoản tạm ứng trước thì ông T không thể ứng tiếp 
được. Từ các căn cứ trên nguyên đơn không đồng ý yêu cầu phản tố hoàn trả số 
tiền 500.000.000 đồng cho bị đơn vì cho rằng đã hoàn ứng cho bị đơn. Việc 
nguyên đơn căn cứ Thông báo số 92/TB/TGĐ/09 ngày 16/10/2009 của Công ty 
H để chứng minh mọi khoản tạm ứng của ông T đều đã được hoàn ứng trước khi 
tạm ứng khoản mới chỉ mang tính suy đoán, không có giá trị chứng cứ chứng 
minh. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tài liệu do Công ty H cung cấp như 
các báo cáo tài chính, sổ quỹ, sổ chi tiết công nợ nhưng không thể hiện nội dung 
đã hoàn ứng khoản tiền trên.
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Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm đã có 
quyết định yêu cầu Công ty TNHH K là đơn vị kiểm toán của Công ty H cung 
cấp thông tin về việc hoàn ứng các khoản tiền nêu trên, nhưng đơn vị kiểm toán 
trả lời không cung cấp thông tin được vì không tham gia kiểm toán sau ngày 
30/9/2010. Khi mở phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử cũng đã cẩn trọng cho 
tạm ngừng phiên tòa theo yêu cầu của người đại diện của Công ty H để chờ xác 
nhận của đơn vị kiểm toán, nhưng theo báo cáo tài chính của Công ty TNHH K 
là đơn vị kiểm toán giữa niên độ cho Công ty H kỳ 6 tháng kết thúc ngày 
31/3/2019 cũng chỉ thể hiện khoản phải thu ngắn hạn khác, trong đó có khoản 
tạm ứng người lao động nói chung là 46.277.950.133 đồng, không có bản diễn 
giải chi tiết từng khoản tạm ứng của từng người lao động kèm theo.

Hội đồng xét xử đã hướng dẫn các bên có thể yêu cầu kiểm toán riêng nội 
dung khoản tạm ứng của ông Phạm Văn T, nhưng các bên đương sự đều không 
yêu cầu Tòa án trưng cầu kiểm toán. Các đương sự cũng không yêu cầu Tòa án 
thu thập chứng cứ bổ sung.

Tòa án cấp sơ thẩm xử chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn, 
buộc ông Phạm Văn T phải trả số tiền tạm ứng 500.000.000 đồng cho Công ty H 
là phù hợp tài liệu, chứng cứ đã thu thập được. Do đó, không có căn cứ chấp 
nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn đối với khoản tiền buộc phải hoàn trả
500.000.000 đồng.

[4]. Từ những phân tích nêu trên, xét thấy nguyên đơn và bị đơn kháng 
cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ nào khác để chứng minh nên không 
có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn và ý kiến của 
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương là phù 
hợp với quy định của pháp luật. Riêng đề nghị về việc sửa bản án sơ thẩm theo 
hướng nêu trên là không phù hợp theo các phân tích tại Mục [2.1]. Hội đồng xét 
xử phúc thẩm xét thấy cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm về tiền 
lương và tiền trợ cấp thôi việc cho ông T để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của 
người lao động.

[5]. Những phần còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[6]. Về án phí: Án phí sơ thẩm, đương sự phải chịu theo quy định của 
pháp luật. Về án phí phúc thẩm, do kháng cáo của các bên đương sự không được 
chấp nhận nên đương sự phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: Khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ vào các Điều: 27, 37, 40, 42, 43, 55, 59 và 167 Bộ luật Lao động
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năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007); Điều 15 Nghị định số 
114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, Điều 14 Nghị định 
số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

Căn cứ Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án năm 2009.

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Phạm Văn T về việc buộc 
ông T thanh toán khoản tiền tạm ứng 500.000.000 đồng. Giữ nguyên bản án Bản 
án lao động sơ thẩm số 17/2018/LĐ-ST ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Tòa án 
nhân dân thị xã D về khoản tiền này như sau:

Buộc ông Phạm Văn T thanh toán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn H các 
khoản tiền tạm ứng trong ngày 06/02/2010, ngày 06/10/2010, ngày 24/01/2011 
và ngày 29/01/2011 chưa hoàn ứng là 500.000.000 đồng.

2. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn H 
về tiền lương của ông Phạm Văn T trong những ngày đã làm việc, về tiền trợ 
cấp thôi việc, về yêu cầu ông Phạm Văn T bồi thường do đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động, thanh toán tiền mua hàng, tiền đăng quảng cáo trên báo và 
những khoản tiền ông Lê Văn V và ông Trần Quốc Tr1 ký tạm ứng thay. Giữ 
nguyên Bản án lao động sơ thẩm số 17/2018/LĐ-ST ngày 19 tháng 11 năm 2018 
của Tòa án nhân dân thị xã D về các nội dung như sau:

- Buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn H có nghĩa vụ thanh toán cho ông 
Phạm Văn T tiền lương trong những ngày đã làm việc:

1/ Tiền lương đợt 2 của tháng 4/2011 là: 50.000.000 đồng;

2/ Tiền lương 08 ngày làm việc của tháng 5/2011: Từ ngày 01/5/2011 đến 
ngày 10/5/2011 là: 100.000.000đ/26 ngày x 08 ngày = 30.769.224 đồng;

3/ Tiền thù lao Hội đồng quản trị tháng 4/2011 là 8.000.000 đồng;

4/ Tiền thù lao Hội đồng quản trị 08 ngày làm việc trong tháng 5/2011: 
2.461.536 đồng.

Cộng các khoản trên: 91.230.760 đồng.

- Buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn H có nghĩa vụ thanh toán cho ông 
Phạm Văn T trợ cấp thôi việc 381.538.456 đồng.

- Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Tập đoàn H đối 
với ông Phạm Văn T về việc buộc ông Phạm Văn T bồi thường do đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; buộc thanh toán tiền mua hàng, tiền

14
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đăng quảng cáo trên Báo Đầu tư và tiền ông Lê Văn V và ông Trần Quốc Tr1 đã 
tạm ứng tổng cộng là 1.120.546.842 đồng.

4. Những phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 
theo thủ tục phúc thẩm, cụ thể là tiền nợ thuế thu nhập cá nhân năm 2010: 
65.019.380 đồng; tiền giá trị máy vi tính hiệu Dell Vostro 1014C943T:
13.398.000 đồng; trả bù lương đợt 1 tháng 4/2011: 20.500.000 đồng; trả bù 
lương ngày thứ 7 tháng 9/2010: 3.114.000 đồng; Việc Tòa án nhân dân thị xã D 
không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Văn T đối với Công ty Cổ 
phần Tập đoàn H về việc buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn H bồi thường do đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật số tiền: 1.471.487.202 đồng 
đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án nếu người 
phải thi hành án không thi hành thì hàng tháng phải chịu tiền lãi theo mức lãi 
suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số 
tiền và thời gian chậm thi hành án. Riêng đối với tiền lương trong những ngày 
đã làm việc nếu chậm thanh toán thì phải chịu theo mức lãi suất quy định tại 
Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2012.

5. Về án phí:

5.1. Về án phí sơ thẩm:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn H phải chịu 36.338.601 đồng được khấu trừ 
23.419.400 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005532 
ngày 26/12/2014 và 02576 ngày 25/6/2012 của Chi cục Thi hành án dân sự thị 
xã D (Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D đã thực hiện thủ tục khấu trừ
8.584.000 đồng theo Biên lai số 02576 ngày 25/6/2012 tại Công văn số 
717/CCTHADS ngày 22/12/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D). 
Công ty Cổ phần Tập đoàn H còn phải nộp 12.919.201 đồng.

- Ông Phạm Văn T phải chịu 15.568.348 đồng.

5.2. Về án phí phúc thẩm:

- Ông Phạm Văn T phải chịu 300.000 đồng được khấu trừ 300.000 đồng 
theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0020472 ngày 03/12/2018 của 
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn H phải chịu 300.000 đồng được khấu trừ
300.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0020440 ngày 
27/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 
án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thoả 
thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều: 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 
sự. Thời hiệu thi hành án bản án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 
Thi hành án dân sự.
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;
- TAND thị xã D;
- Chi cục THADS thị xã D;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Lao động, Tổ HCTP.

T M .H Ộ I ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Nguyễn Công Lực
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 02/2019/LĐ-PT 
Ngày: 29-5-2019 

V/v “Tranh chấp về đơn phương 
chấm dú>ktffvđồng lao động”

NHÂN DANH 
Ớ c CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
•

- Thành phần Hội đồng xét x ử  phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiệp Hòa.
Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Lan.

Ông Nguyễn Hồng Thái.

- Thư kỹ phiên tòa: Ong Nguyễn Đồng Vũ - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 
tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhăn dẫn tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Bà
Nguyễn Thị Thùy Dương - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 25 tháng 4 và ngày 28, 29 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án 
nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 
01/2018/TLPT-LĐ ngày 06 tháng 12 năm 2018 về việc: “Tranh chấp về đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động”.

Do bản án lao động sơ thẩm số 02/2018/LĐ-ST ngày 17/9/2018 của Tòa án 
nhân dân thành phố Phan Thiết bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 65/2019/QĐ-PT ngày 12 tháng 4 năm 
2019 và Thông báo về thời gian tiếp tục phiên tòa số 44/2019/TB-DS ngày 17 tháng 5 
năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Trần Công T, sinh năm 1969.
Hộ khẩu thường trú: Khu phố 4, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ong Trần Văn Đ, 

Luật sư thuộc Công ty luật TNHH B, thuộc đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận.

2. Bị đơn: Công ty cổ phần L.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Kang Min H, sinh năm 1968. Chức danh: 

Tổng giám đốc.
Địa chỉ trụ sở chính: phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Vũ Xuân Y, sinh năm 1976. Chức vụ: 
Trưởng bộ phận pháp chế. Bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1983. Chức vụ: chuyên 
viên quan hệ lao động. Địa chỉ: Thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận.

3. Người kháng cáo: Nguyên đơn Trần Công T và người đại diện theo ủy 
quyền bị đơn là ông Vũ Xuân Y.

Tại phiên tòa, có mặt các ông bà: Trần Công T, Vũ Xuân Y, Nguyễn Thị Thu 
H và Luật sư Trần Văn Đ.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo án sơ thẩm:
Nguyên đơn ông Trần Công T trình bày:
Ông Trần Công T làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn L (nay là Công ty 

cổ phần L) - Chi nhánh Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Công ty) từ 
ngày 09/9/2013 theo Thư mời làm việc ngày 20/8/2013 của Công ty. Theo nội dung 
thư mời làm việc, ông T làm việc với vị trí Trưởng bộ phận Phi thực phẩm, loại hợp 
đồng xác định thời hạn (12 tháng hoặc hơn), thời gian thử việc: 02 tháng, tổng lương 
gộp trong thời gian thử việc là 15.300.000 đồng, mức lương chính hàng tháng là
12.600.000 đồng, phụ cấp hàng tháng là 5.400.000 đồng.

Ông T bắt đầu làm việc từ ngày 9/9/2013. Hết thời gian thử việc 02 tháng (từ 
ngày 09/9/2013 đến ngày 09/11/2013), ông T vẫn tiếp tục làm việc. Ngày 19/12/2013, 
ông T nghỉ việc theo thông báo của Công ty. Ngày 28/12/2013, Phòng nhân sự Công 
ty có giấy mời ông T đến Công ty họp và lập Biên bản thỏa thuận về việc kết thúc hợp 
đồng lao động trước thời hạn. Ông T ghi ý kiến vào biên bản nội dung: Không đồng ý 
việc giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động. Ngày 29/12/2013, Công ty ra Quyết định 
số 15/QĐKL-2013 với nội dung đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông 
Trần Công T, với lý do: Thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng, 
thời hạn chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 28/12/2013. Ngày 06/01/2014, ông T nhận 
được Quyết định chấm dứt hợp đồng nói trên.

Ngày 24/02/2014, ông Trần Công T có đơn khởi kiện về việc bị đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, với các yêu cầu:

- Hủy Quyết định số 15/QĐKL-2013 ngày 29/12/2013 của Công ty về việc đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông.

- Yêu cầu Công ty phải thanh toán các khoản tiền bồi thường như sau:
1. Tiền vi phạm thời hạn báo trước (45 ngày -  30 ngày (đã thanh toán), còn 15 

ngày chưa thanh toán X 600.000 đ/ngày = 9.000.000đ.
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2. Bồi thường 2 thángtiền lương do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 
(2 tháng X 18.000.000 đồng/tháng)36.000.000 đồng.

3. Tiền công những ngày chưa được nghỉ bù (15,5 ngày -  11 ngày (đã thanh 
toán), còn 4,5 ngày chưa thanh toán X 600.000đ/ngày là 2.700.000đ.

4. Tiền công làm thêm giờ 45 ngày, trong đó:vào ngày thườngl50% (30 ngày X 
5hx 67.000đ/hx 150%) là 15.075.000đ.

Vào ngày nghỉ:
+ Giờ chính của ngày nghỉ: 15 ngày X 600.000đ/ngày X 200% = 18.000.000đ.
+ Giờ tăng ca của ngày nghỉ: 15 ngày X 5h X 67.000đ/h X 300% = 15.075.000đ.
5. Tiền công ngày phép năm: 4 ngày X 600.000 đồng/ngày = 2.400.000 đồng.
6. Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là 

BHXH, BHYT, BHTN): Trong 02 tháng của năm 2013 đã thanh toán. Trong 56 tháng 
từ ngày 01/01/2014 đến tháng 8 năm 2018: 22% X 18.000.000 đồng/tháng X 56 tháng 
= 221.760.000 đ.

7. Tiền lương phải trả trong những tháng không được làm việc, tạm tính là 56 
tháng từ ngày 20/12/2013 đến ngày 24/8/2018 là 18.000.000 đồng/tháng X 56 tháng =
1.008.000.000 đồng.

8. Thanh toán bổ sung tiền lương còn thiếu của tháng 11 và tháng 12, theo mức 
lương chính 18.000.000 đồng/tháng -  15.300.000đ/tháng = 2.700.000đ X 02 tháng = 
5.400.000đ.

9. Tiền công tháng 12 còn thiếu 01 ngày là 600.000đ.
10. Bổ sung lại mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN của 

tháng 11 và tháng 12 năm 2013 theo mức lương 18.000.000đ/tháng, không phải tính 
theo mức lương căn bản 12.600.000đ/tháng là: 3.960.000đ X 02 tháng -  5.292.000đ 
(đã thanh toán) = 2.628.000đ.

11. Tại đơn khởi kiện, ông T không yêu cầu công ty phải nhận ông trở lại làm 
việc, nên yêu cầu công ty phải bồi thường cho ông thêm 06 tháng lương (18.000.000 
đ/tháng X 6 tháng = 36.000.000 đồng) để chấm dứt hợp đồng lao động. Khi tham gia 
tố tụng, ông T yêu cầu công ty nhận trở lại làm việc.

12. Chi phí tàu xe ăn ở khách sạn, tiền thuê mướn Luật sư từ lúc khởi kiện đến 
khi được giám đốc thẩm và xét xử lại, cụ thể: Tòa sơ thẩm mời lấy lời khai 04 lần, 
hòa giải 01 lần, đối chất 01 lần, hoãn xử 03 lần, xét xử 01 lần, nộp hồ sơ kháng cáo 01 
lần, tổng cộng 11 lần; Tòa phúc thẩm hoãn xử 01 lần và xét xử 01 lần, nộp hồ sơ đề 
nghị giám đốc thẩm 01 lần. Tòa án nhân dân tỉnh mời bổ sung chứng cứ 01 lần, tổng 
cộng 04 lần; Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết mời 04 lần, xét xử 01 lần, tổng
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cộng 05 lần. Như vậy, tổng số thời gian đi lại ăn nghỉ là 20 lần X chi phí 01 lần là
1.400.000đ = 28.000.000đ; Tiền thuê luật sư 02 lần là 30.000.000 đ.

Tổng cộng là 1.397.338.000 đồng.
Ông T đã nhận số tiền 11.890.000 đồng (trong đó gồm tiền BHXH, BHYT, 

BHTN của tháng 11, 12 năm 2013 là 5.292.000đ, 6.600.000 đồng 11 ngày nghỉ bù 
theo bản án số 01/2014/LĐ-ST ngày 12/8/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Bị đơn Công ty cổ phần L trình bày:
Nguyên vào ngày 20/8/2013, công ty có thư tuyển dụng ông T vào làm việc, 

với mức lương thử việc là 15.300.000 đồng, thời gian thử việc là 02 tháng, tính từ 
ngày 09/9/2013 đến ngày 09/11/2013. Kết thúc thời gian thử việc công ty nhận thấy 
ông T không đáp ứng được yêu cầu công việc nên đại diện công ty là giám đốc siêu 
thị bà Phí Thị Bích T (nay đã nghỉ việc) và các bộ phận ngành phi thực phẩm có họp 
đánh giá về khả năng của ông T. Qua các cuộc họp đánh giá, giám đốc siêu thị và bộ 
phận ngành hàng đã đánh giá ông T không phù hợp với công việc, nên có gia hạn 
thêm 01 tháng để ông T tiếp tục công việc, nhằm xác định khả năng của ông T. Tuy 
nhiên, trong quá trình gia hạn ông T không đáp ứng được yêu cầu công việc. Theo đó, 
ông T có 02 lần bị nhắc nhở bằng văn bản, đó là vào ngày 06/12/2013 và thông báo 
nhắc nhở vi phạm ngày 16/12/2013. Nên ngày 29/12/2013 công ty ra Quyết định số 
15/QĐ-KL- 2013 về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông T, lý 
do ông T thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng.

Trong quyết định, Công ty đã hỗ trợ cho ông T một tháng tiền lương báo trước 
là 18.000.000 đồng và một phần lương của tháng 12/2013 là 1.466.000 đồng và công 
ty đã chi trả tiền bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp cho ông T trong 2 tháng ông T làm 
việc (sau khi hết thời gian thử việc) là 5.292.000 đồng.

Tiếp đó, ngày 02/01/2014, Công ty ra Quyết định số 01/QĐ-2014 về việc hủy 
bỏ Quyết định số 15/QĐKL-2013 nêu trên. Tuy nhiên, qua buổi hòa giải ngày 
06/6/2014 nhận thấy sự thiếu thiện chí của ông Thành trong việc giải quyết vụ kiện và 
việc công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt đối với ông T là phù hợp quy định 
của pháp luật. Do vậy, công ty vẫn giữ nguyên quyết định số 15/QĐKL-2013 về việc 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông T và thu hồi Quyết định số 01/QĐ- 
2014 ngày 02/01/2014.

Việc ông T cho rằng, ông làm việc theo loại hợp đồng không xác định thời hạn 
là không có cơ sở. Bởi lẽ không có quy định nào thể hiện sau khi kết thúc thời gian 
thử việc mà các bên không ký hợp đồng thì đó là loại hợp đồng không xác định thời 
hạn. Ngay cả trong thư thử việc của công ty chỉ ghi là 12 tháng hoặc có thể hơn (được 
hiểu là sau khi kết thúc thời hạn thử việc công ty sẽ lựa chọn loại thời hạn hợp đồng

138



lao động để ký kết). Do vậy, yêu cầu bồi thường của ông T là không có cơ sở chấp 
nhận.

Ngoài ra, việc ông T cho rằng khi đánh giá khả năng người lao động không có 
mặt ông T, công ty xin giải thích như sau: Tại thời điểm giao các thông báo mời họp, 
đại diện Công ty có giao cho ông T, tuy nhiên ông T không nhận, nên công ty có niêm 
yết công khai tại nơi làm việc. Việc Quyết định giám đốc thẩm cho rằng bảng mô tả 
công việc không được giao cho ông T, công ty xin trình bày như sau: đối với bảng mô 
tả công việc trước khi người lao động làm việc đã được thông báo công khai về nội 
dung công việc phải làm,việc thông báo có các hình thức khác nhau. Tại thời điểm đó, 
các bảng mô tả công việc được phòng nhân sự mô tả theo sơ đồ nhiệm vụ của từng bộ 
phận. Sau khi ký kết hợp đồng lao động công ty sẽ giao cho người lao động bảng này 
và kèm theo hợp đồng lao động đã ký. Tuy nhiên, do ông T nghỉ việc trước khi ký kết 
hợp đồng nên chưa được giao trực tiếp cho ông T. Công ty không đồng ý yêu cầu bồi 
thường của ông T, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm (sơ thẩm lần 
1) tại bản án số 01/2014/LĐ-ST ngày 12/8/2014, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối 
cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm (phúc thẩm lần 1) tại bản án số 
01/2015/LĐ-PT ngày 13/4/2015. Theo đó cả 02 bản án đã bác yêu cầu khởi kiện của 
ông T, ghi nhận sự tự nguyện chi trả và hỗ trợ của Công ty cho ông T số tiền
11.892.000 đồng. Tại Quyết định giám đốc thẩm số 01/2017/LĐ-GĐT ngày 
09/8/2017 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã hủy 02 bản án trên và 
giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xét xử sơ thẩm lại theo quy 
định của pháp luật.

Ngày 17/9/2018, Tòa án nhân dân thành phổ Phan Thiết đưa vụ án ra xét xử  
tại bản án sơ thắm sổ 02/2018/LĐ-ST đã quyết định:

Áp dụng:
Điểm a khoản 01 Điều 32, điểm c khoản 01 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

đoạn 2 điểm b khoản 1 Điều 91, Điều 168, khoản 1 Điều 273, điểm a khoản 2 Điều 
482, khoản 2 Điều 485 Bộ luật tố tụng dân sự;

Điều 15, khoản 1 Điều 27, khoản 1 Điều 29, Điều 38, Điều 42, khoản 2 Điều 
114, khoản 02 Điều 200, điểm a khoản 01 Điều 201, khoản 2 Điều 202 Bộ Luật lao 
động năm 2012;

Khoản 2 Điều 6, Điều 7 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013, 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.

Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 của ủ y  ban thường vụ 
Quốc Hội về án phí và lệ phí Toà án.

Luật thi hành án dân sự.
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Tuyên xử:
Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trần Công T đối với Công ty 

cổ phầnL:
- Hủy Quyết định số 15/QĐKL-2013 ngày 29/12/2013 của Công ty cổ phần 

Lvề việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Công T.
- Buộc Công ty cổ phần L phải thanh toán cho ông Trần Công T số tiền

298.458.000 đồng (Hai trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn 
đồng), trong đó bao gồm các khoản về bồi thường tiền lương, tiền phép năm, tiền bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

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, 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.

Bản án này được thi hành ngay.
v ề  án phí: Công ty cổ phần L phải nộp 8.953.740 đồng án phí lao động sơ 

thẩm. Ông Trần Công T được miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí lao động 
sơ thẩm.

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn thông báo quyền kháng cáo theo quy định 
của pháp luật.

Ngày 01/10/2018, Công ty kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, không chấp 
nhận bồi thường cho ông T 02 tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động vì 
đến ngày 09/9/2014 hợp đồng lao động đương nhiên kết thúc, công ty không có nghĩa 
vụ nhận ông T vào làm việc trở lại.

Ngày 02/10/2018, ông T kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu sửa bản án 
theo hướng xác định hợp đồng lao động giữa ông và công ty là hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn, quyết định số 15 là trái luật, buộc công ty nhận ông trở lại 
làm việc và thanh toán các khoản theo Điều 42 Bộ luật Lao động 2012 gồm tiền 
lương, làm thêm giờ, tiền luơng của những ngày làm việc do chưa đuợc nghỉ bù, 
thanh toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do công ty chưa 
đóng, tiền luơng trong những ngày không được làm việc cho đến khi công ty nhận 
làm việc trở lại và bồi thường các khoản chi phí khởi kiện. Tổng các khoản tạm tính 
đến ngày xét xử sơ thẩm là 1.397.338.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thắm:

- Công ty và ông T vẫn giữ nguyên kháng cáo.
- Luật sư bảo vệ cho ông T đề nghị chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa 

bản án sơ thẩm, xác định quan hệ lao động giữa công ty và ông T là hợp đồng lao 
động không xác định thời hạn; Quyết định số 15 là trái pháp luật, buộc công ty phải 
thanh toán, bồi thường cho ông T các khoản theo Điều 42 Bộ luật lao động; nhận ông 
T trở lại làm việc và trả lương trong những ngày không được làm việc.
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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu: Việc tuân theo 
pháp luật trong vụ án, Thư ký, Thẩm phán, Hội đồng xét xử tiến hành tố tụng đúng 
quy định; người tham gia tố tụng chấp hành pháp luật; về nội dung: đề nghị không 
chấp nhận kháng cáo của công ty, chấp nhận một phần kháng cáo của ông T, sửa bán 
án sơ thẩm: xác định hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng, buộc công ty thanh 
toán, bồi thường các khoản theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xem xét tại 
phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng, đề nghị của Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Bình Thuận về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Đương sự tranh chấp quan hệ lao động xảy ra tại thời điểm năm 2013. Tòa 
án cấp sơ thẩm áp dụng pháp luật tại thời điểm xác lập, thực hiện, chấp dứt quan hệ 
lao động là Bộ luật lao động 2012; Luật bảo hiểm xã hội 2006; Luật bảo hiểm y tế 
2008 và các văn bản hướng dẫn áp dụng các Luật, Bộ luật này để giải quyết là đúng 
quy định.

[2] Vụ án này được Tòa án nhân dân tối cao chọn làm án lệ tại án lệ số 
20/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 
17/10/2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06/11/2018 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nên Tòa án áp dụng nội dung án lệ số 20 là mục 3 
và mục 4 dưới đây để giải quyết.

“Xác định quan hệ giữa ông T và Công ty.
[3] Ông Trần Công T vào làm việc tại Công ty L theo Thư mời nhận việc ngày 

20 tháng 8 năm 2013 với nội dung: “Loại hợp đồng lao động: xác định thời hạn (12 
tháng hoặc hơn). Thời gian thử việc: 02 tháng” Hết thời gian thử việc (từ ngày 09 
tháng 9 năm 2013 đến ngày 09 tháng 11 năm 2013) ông T không nhận được thông 
báo kết quả thử việc nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Công ty L cho rằng sau 02 tháng 
thử việc, ông T không đáp ứng được yêu cầu của công việc, nên công ty đã quyết định 
cho ông T thử việc thêm 01 tháng để tạo điều kiện cho ông T hoàn thành nhiệm vụ và 
để có thêm thời gian đánh giá năng lực của ông Thành. Tuy nhiên, không có tài liệu 
nào thể hiện giữa ông T và công ty L đã có thỏa thuận với nhau về việc kéo dài thời 
gian thử việc.

[4] Khoản 1 Điều 27 Bộ luật lao động quy định thời gian thử việc “Không quá 
60 ngày đổi với cồng việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên mồn, kỹ thuật từ 
cao đẳng trở lên”. Tại Bản tự khai ngày 14 tháng 6 năm 2014 đại diện công ty L trình 
bày: “Công ty hiếu rõ rằng, sau khi kết thúc thời gian thử việc (60 ngày) nếu chưa ký 
hợp đồng lao động thì người lao động được làm việc chỉnh thức theo loại hợp đồng 
xác định thời hạn 12 tháng” Như vậy, đại diện công ty L thừa nhận rằng sau khi hết 
thời gian thử việc, ông T đã trở thành người lao động chính thức theo hợp đồng lao 
động có thời hạn là 12 tháng. Trên thực tế, công ty L đã thương lượng với ông T về 
việc chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 28 tháng 12 năm 2013; khi thương lượng
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không có kết quả, ngày 29 tháng 12 năm 2013 Tổng giám đốc công ty L ra Quyết 
định số 15/QĐKL-2013 về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông 
T. Do đó, có đủ cơ sở để khẳng định quan hệ giữa ông Thành với công ty L sau khi 
hết thời gian thử việc là quan hệ hợp đồng lao động.”

Xác định loại hợp đồng lao động:
[5] Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động quy định có 03 loại quan hệ hợp đồng lao 

động, đó là:
“a. Hợp đồng không xác định thời hạn; là hợp đồng mà trong đó hai bên không 

xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
b. Hợp đồng lao động xác định thời hạn; là hợp đồng mà trong đó hai bên xác 

định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 
12 tháng đến 36 tháng.

c. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời 
hạn dưới 12 tháng.”

[6] Suốt quá trình tham gia tố tụng cả công ty và ông T đều xác nhận sau khi 
hết thời gian thử việc, hai bên không ký hợp đồng lao động hay có văn bản, thỏa 
thuận nào về thời hạn làm việc và thực tế ông T vẫn làm việc, hưởng lương bình 
thường cho đến khi nghỉ việc vào ngày 20/12/2013 theo thông báo của công ty. Hai 
bên tranh chấp về việc xác định lọai hợp đồng lao động thực tế ông T đã làm việc từ 
sau khi hết thời gian thử việc. Phía ông T xác định, mặc dù tại thư mời làm việc ngày 
20/8/2013, thể hiện công ty đã hứa hẹn sau khi hết thời gian thử việc sẽ ký kết hợp 
đồng lao động có thời hạn 12 tháng hoặc hơn, nhưng công ty không ký kết hợp đồng; 
với thực tế làm việc của ông phải được xác định là loại hợp đồng không xác định thời 
hạn bởi hai bên không có thỏa thuận nào về thời điểm kết thúc của hợp đồng. Còn 
phía công ty xác định hai bên không ký kết hợp đồng lao động nên phải lấy thư mời 
làm việc ngày 20/8/2013 để làm cơ sở giải quyết tranh chấp; theo đó hợp đồng giữa 
công ty và ông T là hợp đồng có thời hạn 12 tháng; điều này phù hợp với thực tế tại 
công ty ở thời điểm đó và cả sau này là sau khi hết thời gian thử việc những người lao 
động có vị trí việc làm tương tự như ông T phải trải qua hai lần hợp đồng lao động có 
thời hạn, mỗi lần 12 tháng rồi công ty mới ký kết hợp đồng không xác định thời hạn.

[7] Tại Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ số 21/2019/QĐ-CCTLCC ngày 
16/4/2019 và tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25/4/2019, Tòa án cấp phúc thẩm đã yêu 
cầu công ty cung cấp bản chính hợp đồng lao động giữa công ty với 03 người lao 
động có vị trí việc làm, có mức lương tương tự như ông T ở thời điểm năm 2013 để 
làm căn cứ xác định loại hợp đồng lao động của ông T. Phía công ty cho rằng không 
đủ thời gian truy lục hồ sơ để cung cấp cho Tòa án. Lý do này là không có căn cứ bởi 
theo quy định tại Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự, thời hạn cung cấp chứng cứ chỉ là 
15 ngày, nhưng Tòa án cấp phúc thẩm đã ấn định cho công ty thời hạn 01 tháng 12 
ngày nên lý do công ty đưa ra là không hợp lệ. Phía công ty chỉ cung cấp được một 
hợp đồng lao động mang tên Trần Xuân T có thời hạn 12 tháng nhưng hợp đồng này 
không đáp ứng yếu tố tương tự. Cụ thể hợp đồng này ký ở thời điểm năm 2014, 2015 
có mức lương 6 triệu đồng/tháng thấp hơn nhiều lần so với mức lương 18 triệu
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đồng/tháng của ông T, hợp đồng có nhiều trang nhưng chỉ có chữ kí của hai bên ở 
trang cuối cùng là không đảm bảo tính xác thực. Vì vậy, tài liệu do công ty đưa ra 
không đủ cơ sở để chứng minh sau thời gian thử việc, người lao động như trường hợp 
của ông T chỉ được công ty ký kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng.

[8] Phía công ty đề nghị căn cứ thư mời nhận việc ngày 20/8/2013 để xác định 
loại hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng. Ý kiến của công ty là không có cơ sở vì 
nội dung thư mời thể hiện công ty hứa hẹn chế độ làm việc là “loại hợp đồng lao động 
xác định thời hạn (12 tháng hoặc hơn)” chứ không chỉ là hợp đồng 12 tháng. Mặt 
khác, thực tế sau khi hết thời gian thử việc, giữa công ty và ông T không có bất cứ 
một thỏa thuận nào về thời hạn làm việc của ông T từ 12 đến 36 tháng như nội dung 
thư mời nên được xem là thỏa thuận này đã không đuợc công ty và ông T thực hiện. 
Vì vậy, không có cơ sở để xác định loại hợp đồng lao động giữa Công ty và ông T là 
hợp đồng lao động xác định thời hạn. Căn cứ thực tế giữa công ty với ông T không có 
thỏa thuận nào về thời hạn làm việc, thời điểm chấm dứt quan hệ lao động; căn cứ vào 
việc công ty không cung cấp đuợc tài liệu để chứng minh trường hợp tương tự như 
ông T công ty chỉ ký kết hợp đồng lao động với thời hạn 12 tháng; căn cứ thực tế sau 
khi hết thời gian thử việc, ông T vẫn làm việc bình thuờng, hưởng lương đầy đủ; căn 
cứ thời gian thử việc ông T phải trải qua là 02 tháng tương đương với trình độ chuyên 
môn từ cao đẳng trở lên cho thấy công việc của ông T đảm nhận có tính chất thường 
xuyên và lâu dài (Khoản 1 Điều 27 Bộ luật lao động); căn cứ quy định tại Điểm a 
Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động định nghĩa về hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn; áp dụng nguyên tắc giải thích hợp đồng theo hướng có lợi cho bên yếu thế 
(là nguời lao động) trong quan hệ lao động quy định tại Khoản 8 Điều 409 Bộ luật 
dân sự 2005; áp dụng nguyên tắc bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động, Tòa 
án cấp phúc thẩm xác định quan hệ lao động giữa công ty với ông T sau khi hết thời 
gian thử việc là loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

về tỉnh hợp pháp của việc chẩm dứt hợp đồng lao động :

[9] Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Công T 
ngày 29 tháng 12 năm 2013; lý do chấm dứt hợp đồng lao động là “Thường xuyên 
không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động”, thuộc trường hợp quy định tại 
Điểm a Khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động 2012. Tại thời điểm Công ty đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động với ông T, pháp luật lao động không có quy định nào 
được áp dụng làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

[10] Trước khi Bộ luật lao động 2012 có hiệu lực, căn cứ để xác định người lao 
động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được quy 
định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động, như 
sau:

“1. Người lao động thường xuyên không hoàn thành cồng việc theo hợp đồng 
lao động là không hoàn thành định mức lao động hoặc nhiệm vụ được giao do yếu tổ 
chủ quan và bị lập biên bản hoặc nhắc nhở bằng văn bản ỉt nhất hai lần trong một 
tháng, mà sau đó vân không khắc phục.
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Mức độ không hoàn thành công việc được ghi trong hợp đồng lao động, thỏa 
ước lao động tập thế hoặc nội quy lao động của đơn vị. ”

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Tuy nhiên, quy định tại Khoản 1 Điều 12 nêu 
trên không trái với các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật lao động nên được áp dụng làm 
căn cứ giải quyết vụ án.

[11] Công ty xuất trình bản Mô tả công việc, Thông báo nhắc nhở vi phạm ngày 
06/12/2013 và Thông báo nhắc nhở vi phạm ngày 16/12/2013, Bảng kế hoạch và đánh 
giá thành tích ngày 12/12/2013 và căn cứ vào các tài liệu này để cho rằng ông T 
không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Ông T cho rằng ông không được 
giao bản mô tả công việc, không nhận được 02 thông báo nhắc nhở của Công ty. Phía 
Công ty không cung cấp được chứng cứ chứng minh ông Thành đã được công ty giao 
bản mô tả công việc và thư nhắc nhở vi phạm. Như vậy, chứng cứ do Công ty cung 
cấp chưa đủ cơ sở để xác định ông Trần Văn T thường xuyên không hoàn thành công 
việc theo hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 điều 12 Nghị định số 44/2003/NĐ- 
CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ.

Sau khi hết thời gian thử việc, công ty chưa ký kết hợp đồng lao động với ông 
T trong đó có quy định rõ quyền, nghĩa vụ của người lao động, công ty cũng chưa có 
thỏa ước lao động tập thể, chưa có nội quy lao động quy định quyền, nghĩa vụ của 
người lao động. Do đó không có cơ sở để đánh giá mức độ không hoàn thành công 
việc của người lao động. Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với ông T với lý do 
thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng là trái pháp luật được quy 
định tại Điều 41 Bộ luật lao động.

về nghĩa vụ của Công ty do chẩm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật'.
[12] Do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên công ty 

phải có nghĩa vụ đối với ông T theo quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động. Tại Tòa án 
cấp sơ thẩm và phúc thẩm, ông T yêu cầu công ty nhận trở lại làm việc. Phía công ty 
không chấp nhận với lý do không còn vị trí việc làm. Do hai bên không thỏa thuận 
được nên căn cứ Khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động, buộc công ty phải nhận ông T trở 
lại làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trả tiền lương, tiền 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. Cụ thể các khoản được 
tính toán như sau:

- Tiền lương từ ngày 20/9/2013 -  28/5/2019 (ngày xét xử phúc thẩm) = 68 
tháng 08 ngày X 18.000.000 đồng/tháng = 1.228.800.000 đồng.

- Tiền bảo hiểm xã hội (công ty phải đóng cho người lao động nhưng chưa 
đóng) theo Khoản 1 Điều 92, Khoản 2 Điều 94, Điểm a Khoản 1 Điều 18 Luật bảo 
hiểm xã hội năm 2006 là 18% trên mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động:

18% X 68 tháng X 18.000.000 đồng/tháng = 220.320.000 đồng.
- Tiền bảo hiểm y tế (công ty phải đóng cho người lao động nhưng chưa đóng) 

theo Khoản 4 Điều 2, Khoản 1 Điều 12, Khoản 1 Điều 13, Khoản 2 Điều 14 Luật bảo 
hiểm y tế 2008 với mức đóng 2/3 của 6% tiền lương theo hợp đồng = 4%:
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4% X 68 tháng X 18.000.000 đồng/tháng = 48.960.000 đồng.
- Hai tháng tiền lương theo hợp đồng lao động:
18.000.000 đồng/tháng X 02 tháng = 36.000.000 đồng.
Tổng cộng các khoản ở mục này là: 1.228.800.000 đồng + 220.320.000 đồng +

48.960.000 đồng + 36.000.000 đồng = 1.534.080.000 đồng.
[13] Quyết định số 15 của công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với 

ông T kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2013. Tại Tòa án hai cấp, ông T và công ty xác 
nhận công ty thông báo cho ông T nghỉ việc từ ngày 19 tháng 12 năm 2013. Căn cứ 
Khoản 3 Điều 37, Khoản 5 Điều 42, Khoản 2 Điều 43 Bộ luật lao động, công ty phải 
báo cho người lao động biết trước ít nhất 45 ngày, công ty đã vi phạm thời hạn báo 
trước 35 ngày nên phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của ông 
T trong những ngày không báo trước là 35 ngày X (18.000.000 đồng/tháng : 30ngày) 
= 2 1 .000.000 đồng.

[14] Ông T yêu cầu công ty trả tiền bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của 
pháp luật do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Theo quy định tại Khoản 2 
Điều 18, Khoản 2 Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội người sử dụng lao động phải đóng 
bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tuy nhiên, cũng theo quy định tại Khoản 4 
Điều 3; Khoản 1, Điểm a, b Khoản 2 Điều 16; Khoản 3, Khoản 4 Điều 2; Điều 80; 
Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội thì điều kiện để người lao động hưởng bảo hiểm thất 
nghiệp là đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội. Ông T xác nhận chưa 
đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội nên theo quy định, ông Thành không 
đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, công ty không phải trả khoản tiền 
này cho ông Thành.

về yêu cầu thanh toán tiền lương làm thêm giờ'.
[15] Ông T yêu cầu công ty trả tiền lương cho những ngày làm việc tăng ca, 

làm việc vào ngày nghỉ hằng tuần, làm việc vào ngày nghỉ bù với tổng số tiền
57.450.000 đồng cho 46 ngày làm việc thêm giờ và cung cấp “Giấy đề nghị xác nhận 
ngày công làm việc” đề ngày 22 tháng 12 năm 2013 do Quản lý tổng vụ Nguyễn Thị 
Mỹ H xác nhận. Tài liệu này thể hiện ngày công làm việc của ông T trong tháng 9 và 
10 chưa được nghỉ bù 03 ngày; tháng 11 chưa được nghỉ hàng tuần từ ngày 20/10 đến 
04/11 và làm tăng ca 15 ngày (từ 17 giờ giờ đến 22 giờ); tháng 12 làm tăng ca 28 
ngày (từ 17 giờ đến 22 giờ); lý do tăng ca nhập hàng hóa chuẩn bị khai trương L theo 
yêu cầu công việc và yêu cầu của giám đốc. Ông T khai: Công ty chấm công bằng hệ 
thống vi tính quét vân tay; Khi thanh toán chế độ cho người lao động, Quản lý tổng vụ 
tại thời điểm ông T bị cho nghỉ việc là bà Nguyễn Thị Mỹ H xác nhận vào bảng chấm 
công giấy được trích xuất từ hệ thống vi tính rồi chuyển bộ phận tài vụ thanh toán cho 
người lao động; toàn bộ tài liệu chấm công do công ty lưu giữ, người lao động không 
có để cung cấp cho Tòa án; ông có được bản xác nhận trên vì ngay khi bị cho nghỉ 
việc, ông đã yêu cầu bà H xác nhận để giải quyết chế độ. Phía công ty xác nhận ông 
Thành chưa được nghỉ bù 11 ngày, thừa nhận công ty chấm công người lao động bằng 
hệ thống vi tính như ông T trình bày nhưng lại khai bà Nguyễn Thị Mỹ H không có 
nhiệm vụ xác nhận chấm công mà làm nhiệm vụ khác tại công ty và tài liệu do ông T
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cung cấp không có con dấu của công ty nên không chấp nhận thanh toán như yêu cầu 
của ông T.

[16] Nhận thấy, Bảng trích xuất thông tin chấm công của công ty đối với ông T; 
hợp đồng lao động giữa công ty với bà Nguyễn Thị Mỹ H; các văn bản quy định về 
việc sử dụng con dấu của công ty là những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc giải 
quyết yêu cầu của ông T và những tài liệu này do công ty quản lý, lưu giữ. Theo quy 
định tại Điểm b Khoản 1 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự quy định về nghĩa vụ chứng 
minh thì công ty có nghĩa vụ cung cấp, giao nộp tài liệu cho Tòa án. Thực tế, tại Tòa 
án cấp sơ thẩm, công ty thừa nhận căn cứ bản chấm công thì ông T đã làm việc trong 
11 ngày nghỉ bù. Lời khai của công ty thể hiện công ty có bảng chấm công đối với 
ông T. Tại Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ số 10/2019/QĐ-CCTLCC 
ngày 27/3/2019 và tại phiên tòa ngày 25/4/2019, Tòa án cấp phúc thẩm đã yêu cầu 
công ty cung cấp các tài liệu trên với thời hạn dài hơn quy định của Bộ luật tố tụng 
dân sự nhưng công ty không cung cấp được. Do phía công ty không cung cấp được tài 
liệu để phản bác lại tài liệu của ông T về các vấn đề như: ngày nghỉ hàng tuần của ông 
T (vì ông T làm việc theo ca), ngày nghỉ bù, thời gian làm tăng ca, bà Nguyễn Thị Mỹ 
H không có quyền xác nhận chấm công, quy trình sử dụng con dấu Công ty cổ phần L 
nên được xem là công ty không chứng minh được nội dung tài liệu do ông T cung cấp 
là không có thật. Bên cạnh đó, thời điểm từ tháng 9 đến tháng 12/2013 Chi nhánh của 
Công ty tại Phan Thiết chuẩn bị khai trương nên khối lượng công việc tăng dẫn đến 
người lao động phải làm thêm giờ là thực tế. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận những 
nội dung tại “Giấy đề nghị xác nhận ngày công làm việc” do ông T cung cấp là sự thật 
và chấp nhận kháng cáo của ông T về yêu cầu thanh toán khoản tiền lương làm thêm 
giờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 97, Điểm c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động và 
Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 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 với số tiền 57.450.000 đồng.

[17] Ông T yêu cầu công ty thanh toán tiền lương của 04 ngày nghỉ phép nhưng 
không được nghỉ. Công ty không cung cấp được bảng chấm công hoặc tài liệu khác 
thể hiện ông T đã nghỉ phép nên được xem là ông T chưa được nghỉ phép. Tòa án cấp 
sơ thẩm đã căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 111, Khoản 2 Điều 114 Bộ luật lao động; 
Khoản 2 Điều 6, Điều 7 Nghị định 45 nêu trên buộc Công ty thanh toán cho ông 
Thành tiền lương của 04 ngày nghỉ phép (04 ngày X 600.000 đồng/ngày = 2.400.000 
đồng). Nội dung này không có kháng cáo kháng nghị nên đã có hiệu lực pháp luật.

Đổi với yêu cầu thanh toán các khoản tiền khác\
[18] Ông T yêu cầu công ty thanh toán tiền lương còn thiếu của tháng 11 và 

tháng 12 theo mức lương 18.000.000 đồng/tháng. Tại Tòa án cấp sơ thẩm và phúc 
thẩm, cả ông T và công ty xác nhận công ty đã chuyển lương cho ông T qua tài khoản 
tại ngân hàng Vietinbank cụ thể tháng 9/2013: 8.750.000 đồng, tháng 10: 15.548.000 
đồng, tháng 11: 15.404.000 đồng, tháng 12: 15.140.000 đồng. Tổng cộng: 54.842.000 
đồng. Theo nhận định tại mục [3] thì thời gian thử việc của ông T từ ngày 09/9 - ngày 
09/11/2013 với mức lương 15.300.000 đồng/tháng, thời gian làm việc chính thức từ
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10/11 -  19/12 với mức lương 18.000.000 đồng/tháng. Theo đó tiền lương của ông T 
được nhận từ ngày 09/9 -  19/12/2013 là 43.290.000 đồng. Như vậy, công ty đã 
chuyển nhiều hơn 11.552.000 đồng (do công ty đã chuyển nguyên lương tháng 12 
nhưng ông T chỉ làm việc 19 ngày), số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của 
Công ty.

[19] Trong thời gian làm việc chính thức, Công ty chưa đóng bảo hiểm cho ông 
T. Ông T yêu cầu công ty trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tháng 11 và 
tháng 12 theo mức lương 18.000.000 đồng/tháng, công ty chỉ đồng ý trả cho ông với 
mức lương 12.600.000 đồng là không đúng quy định. Căn cứ các quy định đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nêu tại mục [12] công ty phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế cho người lao động trên mức lương theo hợp đồng lao động 18.000.000 
đồng/tháng nhưng công ty chưa đóng nên nay phải trả cho ông Thành. Cụ thể:

Tháng 11 ông T có 21 ngày làm việc chính thức X 18.000.000 đồng/tháng X 
22% = 2.772.000 đồng.

Tháng 12 ông T có 19 ngày làm việc chính thức (từ ngày 01 -  19/12) X
18.000.000 đồng/tháng X 22% = 2.508.000 đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm công ty phải trả cho ông Thành là 5.280.000 đồng.
[20] Ông T yêu cầu công ty bồi thường cho ông các khoản chi phí gồm: tàu xe, 

thuê nơi ở, thuê luật sư từ khi khởi kiện đến phiên tòa phúc thẩm hôm nay với tổng số 
tiền 58.000.000 đồng. Công ty không chấp nhận yêu cầu của ông Thành. Xét thấy, 
công ty chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông T là trái pháp luật nên đã phải chịu 
trách nhiệm thanh toán và bồi thường các khoản nêu trên theo quy định của pháp luật 
lao động. Việc ông T khởi kiện tham gia tố tụng tại Tòa án là để bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của mình, các chi phí ông T yêu cầu không phải là chi phí tố tụng và không 
thuộc trường hợp phải bồi thường theo quy định của pháp luật nên Tòa án cấp sơ 
thẩm không chấp nhận yêu cầu của ông T là đúng quy định.

[21] Căn cứ nhận định tại các mục [12], [13], [14], [16], [17], [18], [19], [20], 
tổng số tiền công ty phải có trách nhiệm thanh toán, bồi thường cho ông T do chấm 
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là 1.620.210.000 đồng.

[22] Tại Tòa án cấp phúc thẩm, ông T và công ty thống nhất xác nhận sau khi 
ông T nghỉ việc, vào tháng 01/2014, công ty đã chi trả cho ông Thành 19.466.000 
đồng và công ty đã thi hành bản án số 01/2014/LĐ-ST ngày 12/8/2014 của Tòa án 
nhân dân tỉnh Bình Thuận và bản án số 01/2015/LĐ-ST ngày 13/4/2015 của Tòa phúc 
thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh chi trả cho ông T số tiền
11.892.000 đồng. Tại văn bản số 93A/CTHADS-NV ngày 17/02/2017, Cục thi hành 
án dân sự tỉnh Bình Thuận đã xác nhận 02 bản án trên đã được tổ chức thi hành xong. 
Ngoài ra tại Biên bản xác minh của Tòa án cấp phúc thẩm, ngày 20/5/2019, Chi cục 
thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết xác nhận công ty đã thi hành xong số tiền
298.458.000 đồng theo bản án số 02/2018/LĐ-ST ngày 17/9/2018 của Tòa án nhân 
dân thành phố Phan Thiết. Tại phiên tòa, ông T cũng xác nhận nội dung này. Ba 
khoản tiền này và số tiền Công ty đã chuyển thừa 11.552.000 đồng nêu tại mục [18], 
Tòa án cấp phúc thẩm sẽ khấu trừ vào khoản tiền công ty phải thanh toán, bồi thường
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cho ông T nêu tại mục [21]. Như vậy, tổng số tiền công ty còn phải thi hành án là
1.278.842.000 đong (1.620.210.000 đồng - 19.466.000 đong - 11.892.000 đồng -
11.552.000 đồng -  298.458.000 đồng).

[23] Với các nhận định nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi 
kiện của ông T về các vấn đề: Hủy Quyết định số 15, bồi thường 02 tháng tiền lương 
do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, tiền lương những ngày 
chưa được nghỉ phép và không chấp nhận yêu cầu của ông T về yêu cầu bồi thường 
chi phí tàu xe, thuê nơi ở, thuê luật sư là đúng quy định. Đối với các yêu cầu còn lại 
Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận yêu cầu của ông T 
như xác định ông T có nghĩa vụ chứng minh giao nộp tài liệu, chứng cứ, không chấp 
nhận Bản xác nhận ngày công làm việc do ông T cung cấp, xác định loại hợp đồng lao 
động từ sau khi hết thời gian thử việc là hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng ... là 
đánh giá chứng cứ chưa chính xác, chưa xem xét toàn diện vụ án. Ngoài ra, công ty đã 
thi hành khoản tiền chi trả cho ông T tại các bản án trước nhưng Tòa án cấp sơ thẩm 
không khấu trừ cho công ty là thiếu sót, Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, 
chấp nhận một phần kháng cáo của ông T và ý kiến của Luật sư như nhận định trên. 
Đối với kháng cáo của công ty không có căn cứ nên không được chấp nhận.

[24] Do bản sơ thẩm bị sửa theo hướng ông T được tăng các khoản chi trả, bồi 
thường nên công ty phải chịu án phí sơ thẩm tương ứng với số tiền còn phải thi hành 
án 1.278.842.000 đồng. Ông T được miễn án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ: Khoản 2 Điều 308, Khoản 2 Điều 309, Khoản 2 Điều 148 Bộ luật tố 
tụng dân sự; Khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án số 
10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của ủ y  ban thường vụ Quốc Hội.

Không chấp nhận kháng cáo của Công ty cổ phần L. Chấp nhận một phần 
kháng cáo của ông Trần Công T, sửa bản án số 02/2018/LĐ-ST ngày 17/9/2018 của 
Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết:

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận khởi kiện của ông Trần Công T yêu cầu Công ty cổ phần L 
bồi thường các khoản chi phí tàu xe, thuê nơi ở, thuê luật sư với số tiền 58.000.000 
đồng.

2. Chấp nhận khởi kiện của ông Trần Công T yêu cầu hủy Quyết định số 
15/QĐKL-2013 ngày 29/12/2013 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần L và buộc 
công ty nhận ông Trần Công T trở lại làm việc; chấp nhận một phần khởi kiện của 
ông Trần Công T yêu cầu công ty chi trả và bồi thường các khoản chưa chi trả và các 
khoản do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:
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2.1. Hủỵ Quyết định số 15/QĐKL-2013 ngày 29/12/2013 của Tổng giám đốc 
Công ty cổ phần L về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần 
Công T.

2.2. Buộc Công ty cổ phần L nhận ông Trần Công T trở lại làm việc với vị trí 
công việc Trưởng bộ phận Phi thực phẩm Công ty cổ phần L, nơi làm việc chi nhánh 
công ty L tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với mức lương 18.000.000 
đồng/tháng kể từ ngày ông Trần Công T có đơn yêu cầu thi hành án.

Trường hợp không thể bố trí ông Trần Công T trở lại làm công việc trên thì 
Công ty cổ phần L phải bố trí công việc khác với mức tiền lương tương đương. 
Trường hợp ông Trần Công T không chấp nhận công việc được bố trí và yêu cầu công 
ty thanh toán chế độ theo quy định của pháp luật lao động thì công ty phải thực hiện 
việc thanh toán để chấm dứt nghĩa vụ thi hành án.

2.3. Buộc Công ty cổ phần L phải thanh toán cho ông Trần Công T tiền lương
18.000.000 đồng/tháng trong thời gian chưa bố trí được công việc theo bản án này, kể 
từ ngày ông Trần Công T có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi ông Trần Công T 
được nhận trở lại làm việc hoặc được giải quyết theo mục 2.2 nêu trên.

2.4. Buộc Công ty cổ phần L phải chi trả, bồi thường cho ông Trần Công T tổng 
số tiền 1.278.842.000 đồng (một tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu tám trăm bốn mươi 
hai nghìn đồng).

Kê từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đổi với các trường hợp cơ 
quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kế từ ngày có 
đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đổi với các khoản tiền phải trả 
cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, 
hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của sổ tiền còn phải thi 
hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 02 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

về án phí:
Ông Trần Công T được miễn án phí sơ thẩm và phúc thẩm.
Công ty cổ phần L phải nộp 29.577.000 đồng án phí lao động sơ thẩm và

300.000 đồng án phí lao động phúc thẩm, được khấu trừ 300.000 đồng đã nộp theo 
biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0023699 ngày 03/10/2018 của Chi cục thi hành án 
dân sự thành phố Phan Thiết.

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 qui định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 
thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 
sự

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

149



Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- TAND thành phố Phan Thiết;
- Chi cục THADS thành phố Phan Thiết;
- Đương sự;
- Lưu TDS;
- Tổ HCTP;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Hiệp Hòa
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - T ự do - Hạnh phúc

Bản án số: 01/2019/LĐ-PT 
Neàv: 09/5/2019
V/v: “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại 
do chaỊ]ỉ*dứl hợp đồng lao động”

- Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẳm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Hồ Thị Thanh Thúy 
Các Thẩm phán:

Ông Phạm Kim Của 
Ông Nguyễn Thế Hồng

-  Thư kỷ phiên toà: B à  B ù i  T h ị  T h ù y  D u n g ,  T h ư  k ý  T ò a  á n  n h â n  d â n  t ỉ n h  

Bến Tre.
- Dại diện Viện kiểm sát nhân dân tình Bến Tre: Ông Trần Văn Sung -  

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Ngày 09 tháng 5 năm 2019, tại hội trường xét xử Toà án nhân dân tình Bến Tre 
xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 01/2Ọ18/TLPT-LĐ ngày 31 tháng 10 
năm 2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động.

Do bản án lao động sơ thẩm số: 01/2018/LĐ-ST ngày 12/9/2018 của Tòa án 
nhân dân huyện Giồng Trôm bị kháng cáo, kháng nghị.

Theo Quyết định đua vụ án ra xét xử số 117/2019/QĐ-PT ngày 18 tháng 3 năm 
2019, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Trần Văn K, sinh năm 1973.
Địa chỉ: Ấp TI B l, xã TI s, thành phố M T2, tỉnh T3 G.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trần Thanh H 

-  Luật sư Văn phòng Luật sư Trần Thanh H, thuộc Đoàn Luật sư tinh T3 G.
2. BỊ đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ du lịch D

Th X.
Địa chi trụ sở: Ấp N H, xã MI T4, huyện GI T3, tính B T.
Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thúy DI -  Giám đốc Công ty.
Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Quách Duy T5, sinh năm

Địa chỉ: Ấp 1A, xã T Phú Đông, huyện GI T3, tỉnh Bến Tre.
1992.
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(Theo văn bản ủy quyền ngày 28/11/2018).
3. Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Trần Văn K.
4. Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B T.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm:
Theo đơn khởi kiện ngày 06/4/2018 và trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn ông Trần Văn K  trình bày:
Từ tháng 10/2012, ông Trần Văn K được Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên dịch vụ du lịch D Th X (gọi tắt là Công ty D Th X) nhận vào làm. Công 
việc của ông là tài công (lái tàu đưa khách tham quan). Thời điểm này Công ty 
chưa ký hợp đồng lao động.

Tháng 01/2014, Công ty ký hợp đồng lao động, loại hợp đồng lao động xác 
định thời hạn là 01 năm (một năm tái ký hợp đồng một lần), công việc làm cũng là 
tài công. Từ tháng 01/2014 đến nay, Công ty thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội 
cho ông K.

Theo thỏa thuận hai bên, mức lương hàng tháng (mỗi tháng làm đủ 30 ngày) 
là 5.200.000 đồng. Từ tháng 10/2012 đến hết tháng 03/2018, ông K nhận đủ tiền 
lương do Công ty D Th X trả.

v ề  các hợp đồng lao động từ năm 2014 đến năm 2017, Công ty D Th X đều 
không đưa cho ông.

Ngày 01/01/2018, Công ty D Th X tiếp tục tái ký hợp đồng lao động, loại 
hợp đồng thời vụ (03 tháng). Ông không đồng ý việc tái ký hợp đồng này với Công 
ty D Th X vì ông đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, có đóng bảo hiểm xã 
hội đầy đủ nhưng lần này lại ký hợp đồng lao động thời vụ (03 tháng) là trái với 
quy định của Luật lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi của ông, bởi vì nghề lái tàu 
chở khách tham quan là công việc thường xuyên của Công ty chứ không phải là 
thời vụ.

Ngày 01/04/2018, Công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động với ông, nhưng không thông báo cho ông biết trước một thời gian theo quy 
định của pháp luật.

Công ty D Th X đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái với quy định 
của Bộ luật luật lao động, vì vậy, ông K yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty D 
Th X bồi thường cho ông các khoản thiệt hại sau: Tiền lương thời gian không làm 
việc đến ngày xét xử 12/9/2018, tiền lương vi phạm thời gian báo trước 45 ngày, 
tiền 02 tháng lương đóng bảo hiểm và tiền 02 tháng lương làm việc, tổng số tiền 
ông K yêu cầu Công ty D Th X bồi thường là 47.686.000 đồng, ông K không có 
yêu cầu Công ty nhận làm việc trở lại.

Trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn 
trình bày:
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Vào ngày 30/3/2018, Công ty có nhận được phản ánh của khách du lịch về 
hành vi không đúng chuẩn mực của ông Trần Văn K. Phía Công ty có báo chính 
quyền địa phương để giải quyết và Công an xã M I T4 có lập biên bản sự việc ngày 
30/3/2018. Tại các biên bản làm việc này, phía ông K không thừa nhận hành vi 
trộm cắp tài sản của khách du lịch. Tại Công ty thì khách du lịch chỉ phát hiện ông 
K có hành vi lục lọi tài sản, tuy nhiên, sau khi khách du lịch về nước thì phát hiện 
mất một số tiền khoảng 800 đô la, sự việc này được khách du lịch chụp lại và có 
gửi thư điện tử diễn giải.

Tại hợp đồng lao động không số ký ngày 01/01/2018 có điều khoản quy định 
ông Trần Văn K có nghĩa vụ tuân thủ đúng các văn bản quy định của Công ty. Nội 
quy Công ty cũng là một văn bản do Công ty ban hành nhưng ông K đã không tuân 
thủ đúng. Mặt khác, phía ông K cũng tự nguyện, không ai ép buộc đồng ý ký tên 
vào hợp đồng làm việc thời vụ không số ngày 01/01/2018, điều này có nghĩa là ông 
K cũng chấp nhận hợp đồng này. Tuy nhiên, từ ngày ký hợp đồng đến nay ông K 
không đi làm việc. Phía Công ty có mời ông K đến làm việc nhiều lần nhưng ông K 
không đến dự. Công ty căn cứ vào việc ông K nghỉ việc không phép để chấm dứt 
hợp đồng lao động với ông K là đúng quy định. Vào ngày 01/4/2018, ông Trần Văn 
K có đến Công ty để nhận quyết định cho thôi việc. Công ty không lập biên bản 
nhưng ông K cũng chấp nhận quyết định cho thôi việc. Những việc làm của ông K 
ảnh hưởng tới hình ảnh của Công ty, ảnh hưởng tới bộ mặt của địa phương nên 
Công ty D Th X không đồng ý bồi thường thiệt hại cho ông Trần Văn K số tiền
47.686.000 đồng theo yêu cầu của ông K.

Do hòa giải không thành, Tòa án nhân dân huyện GI T3 đưa vụ án ra xét xử, 
tại bản án lao động sơ thắm sổ 01/2018/LĐ-ST ngày 12/9/2018 của Tòa án nhân 
dân huyện GI T3 đã quyết định:

Căn cứ Điều 18, Điều 22, Điều 36, Điều 37 và Điều 38 Bộ luật lao động năm 
2012 và Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  
ban Thường vụ Quốc hội.

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông Trần Văn K về 
việc yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ du lịch D Th X 
bồi thường số tiền 46.800.000 đồng.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các bên 
đương sự.

Ngày 24/9/2018 ông Trần Văn K kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu 
cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn.

Ngày 15/10/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B T có quyết 
định kháng nghị số 408/QĐKNPT-VKS-LĐ kháng nghị một phần bản án sơ thẩm 
số 01/2018/LĐ-ST ngày 12/9/2018 của Tòa án nhân dân huyện GI T3 theo hướng 
sửa một phần bản án sơ thẩm, buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
dịch vụ du lịch D Th X bồi thường trả trợ cấp thôi việc cho ông Trần Văn K với số 
tiền là 1 1 .000.000 đồng.
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Tại phiên toà phúc thẩm nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đề nghị Hội đồng 

xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận kháng cáo cũng như yêu cầu khởi 
kiện của nguyên đơn.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Kiểm sát viên phát biểu:
v ề  tố tụng: Hội đồng xét xử phúc thẩm và đương sự đã thực hiện đầy đủ các 

quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
v ề  nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B T có 

bổ sung một phần kháng nghị, nội dung bổ sung trong phạm vi kháng nghị ban đầu, 
đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự, 
tuyên sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện GI T3 theo hướng chấp nhận 
kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, chấp nhận kháng 
cáo của nguyên đơn, buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ du 
lịch D Th X bồi thường cho ông Trần Văn K số tiền là 47.686.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 
tra công khai tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, xét kháng 
cáo của nguyên đơn ônệ Trân Văn K, kháng nghị của Viện trưởng Viện kiêm sát 
nhân dân tỉnh B T và đễ nghị của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, Hội 
đông xét xử nhận định:

[1] Xét các hợp đồng lao động giữa Công ty D Th X với ông Trần Văn K
Ông Trần Văn K cho rằng từ khi bắt đầu làm việc cho Công ty D Th X vào 

năm 2014 với công việc là tài công lái tàu đưa khách tham quan thì ông và Công ty 
D Th X có ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm, sau 01 năm tái ký một 
lần. Trong khi đó, Công ty D Th X cho rằng chỉ thuê ông K làm tài công theo mùa 
vụ chứ không thuê theo hợp đồng xác định thời hạn 01 năm, tuy nhiên việc này chỉ 
là thỏa thuận miệng chứ không giao kết thành hợp đồng, cho đến ngày 01/01/2018 
hai bên mới ký hợp đồng lao động thời vụ 03 tháng.

Qua xem xét hồ sơ khởi kiện, Hội đồng xét xử thấy rằng, ông Trần Văn K 
làm tài công cho Công ty D Th X liên tục từ tháng 01/2014 đến hết tháng 3/2018, 
việc này được thể hiện qua việc Công ty D Th X đóng bảo hiểm xã hội cho ông 
Trần Văn K, xác định, đây là công việc có tính chất thường xuyên. Theo quy định 
tại khoản 3 Điều 22 Bộ luật lao động quy định “Không được giao kết hợp đồng lao 
động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để 
làm những công việc có tỉnh chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp 
phải tạm thời thay thế người lao động ” Mặt khác, tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật 
lao động quy định “Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao
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động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao 
động hết hạn, hai bên phải kỷ kết hợp đồng lao động mới... Trường hợp hai bên kỷ 
kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được kỷ 
thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải kỷ hợp đồng 
lao động không xác định thời hạn Nhận thấy, năm 2014, Công ty D Th X và ông 
K đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn là 12 tháng, đến năm 2015, giữa 
Công ty và ông K ký tiếp hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng. Như vậy, 
đến năm 2016 thì giữa Công ty và ông K phải ký hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn. Do đó, hợp đồng lao đồng giữa Công ty D Th X và ông K từ năm 
2016 trở đi là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Việc Công ty trình bày 
chỉ ký hợp đồng lao động thời vụ 03 tháng với ông K là không đúng theo quy định 
tại khoản 2, khoản 3 Điều 22 Bộ luật lao động.

Hơn nữa, theo Kết luận giám định số 231/2018/GĐTL ngày 03/12/2018 của 
Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh B T cũng như Kết luận giám định số 
495/C09B ngày 22/02/2019 của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố HCM 
đều kết luận “không đủ cơ sở kết luận chữ kỷ mang tên K  có phải do cùng một 
người ký ra hay không ”, vì vậy, cũng không có cơ sở khẳng định ông K đã ký tên 
vào hợp đồng lao động thời vụ ngày 01/01/2018 mà Công ty D Th X đã cung cấp. 
Hợp đồng này không tuân thủ về chủ thể giao kết, chỉ có một bên người sử dụng 
lao động ký tên nên không có giá trị pháp lý.

Do đó, không có cơ sở chấp nhận lời trình bày của Công ty D Th X về việc 
chỉ thuê ông K làm việc theo hợp đồng mùa vụ. Hợp đồng lao động giữa Công ty 
với ông K từ năm 2016 là hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

[2] Xét việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty D Th X đối với ông 
Trần Văn K

Ngày 01/4/2018, Công ty D Th X ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng 
lao động với ông K, lý do là ông K đã vi phạm nội quy Công ty, làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến uy tín của Công ty, tuy nhiên, có lúc Công ty lại trình bày lý do 
là từ khi ký hợp đồng ngày 01/01/2018 cho đến ngày 01/4/2018 ông K không đi 
làm việc. Hội đồng xét xử thấy rằng, theo biên bản xác nhận của Công ty thì ông K 
nghỉ việc từ ngày 01/4/2018, trong khi ông K cũng cho rằng vẫn đi làm việc đến 
ngày 01/4/2018 mới nghỉ việc, đồng thời, thực tế thì Công ty vẫn đóng bảo hiểm xã 
hội cho ông K đến hết tháng 3/2018. Như vậy, lý do Công ty đưa ra để chấm dứt 
hợp đồng lao động với ông K là có mâu thuẫn. Việc đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động của Công ty D Th X đối với ông Trần Văn K cũng không thuộc các 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động, bên cạnh đó, Công ty D 
Th X cũng không có chứng cứ chứng minh cho việc đã có thông báo trước cho ông
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K biết về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Như vậy, việc đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty D Th X là trái quy định của pháp 
luật.

[3] Nghĩa vụ của Công ty D Th X đối với ông Trần Văn K khi đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Theo quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động, Công ty D Th X phải có nghĩa 
vụ nhận ông K trở lại làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 
Tuy nhiên, do ông K không muốn tiếp tục làm việc nên Công ty D Th X phải thực 
hiện các nghĩa vụ khác đối với ông K theo quy định của Bộ luật lao động.

Theo ông K trình bày thì ông làm việc cho Công ty D Th X với mức lương
5.200.000 đồng/tháng, còn phía Công ty D Th X thì cho rằng thuê ông K làm việc 
với mức lương mỗi tháng là 4.400.000 đồng, cả hai bên đều không có chứng cứ 
chứng minh cho số tiền lương đã nêu. Do đó, xác định mức lương mà ông K được 
hưởng theo sự thừa nhận của phía Công ty D Th X là 4.400.000 đồng/tháng. Những 
ngày ông K không được làm việc được tính từ ngày ông K nghỉ việc (ngày 
01/4/2018) đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 12/9/2018) là 05 tháng 11 ngày. Tổng 
thời gian ông K làm việc cho Công ty D Th X là 04 năm 02 tháng. Như vậy, số tiền 
mà Công ty D Th X phải bồi thường cho ông K được tính cụ thể như sau:

- Tiền lương trong những ngày không làm việc: 4.400.000 đồng/tháng X 05 
tháng 11 ngày = 23.613.700 đồng.

- 02 tháng tiền lương (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): 04 năm 02 
tháng X ỵ2 X 4.400.000 đồng/tháng = 8.800.000 đồng.

- Tiền trợ cấp thôi việc: 4.400.000 đồng/tháng X (04 năm 02 tháng/2) =
1 1 .000.000 đồng.

- 02 tháng tiền lương do người lao động không muốn tiếp tục làm việc:
4.400.000 đồng/tháng X 2 tháng = 8.800.000 đồng.

Tổng cộng số tiền mà Công ty D Th X phải trả cho ông K là 52.213.700 
đồng. Tuy nhiên, ông K chỉ yêu cầu Công ty D Th X bồi thường cho ông số tiền
47.686.000 đồng. Xét yêu cầu này của ông K là có căn cứ chấp nhận. Vì vậy, buộc 
Công ty D Th X phải trả cho ông K số tiền là 47.686.000 đồng.

[4] Xét kháng cáo của ông K, Quyết định Kháng nghị của Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh B T, phát biểu của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa là phù hợp với 
nhận định nêu trên của Hội đồng xét xử nên có cơ sở chấp nhận.

Xét lời trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn 
là có cơ sở chấp nhận; Lời trình bày của người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là 
trái với nhận định nêu trên của Hội đồng xét xử nên không có cơ sở chấp nhận.
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cấp  sơ thẩm không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là 
không phù hợp, do đó, xét thấy, phải sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu 
cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[5] về chi phí tố tụng:
Do yêu cầu của ông K được chấp nhận nên Công ty D Th X phải chịu chi phí 

giám định với số tiền là 300.000 đồng + 1.200.000 đồng = 1.500.000 đồng. Tuy 
nhiên, số tiền này ông K đã thanh toán xong. Do đó, buộc Công ty D Th X có trách 
nhiệm trả lại cho ông K số tiền này.

[6] v ề  án phí:
Án phí lao động sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện của ông K được chấp nhận 

nên Công ty D Th X phải chịu số tiền án phí là 47.686.000 đồng X 3% = 1.430.500 
đồng.

Án phí lao động phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên ông K không 
phải chịu án án.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 2 Điều 308, các điều 309, 147, 148, 161 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự năm 2015;

Căn cứ các điều 22, 41, 42 của Bộ luật lao động năm 2012;
Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVWQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Trần Văn K.
Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 408/QĐKNPT-VKS-LĐ ngày 

15/10/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.
Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 12/9/ 2018 của Tòa án 

nhân dân huyện GI T3, tỉnh B T.
Cụ thể tuyên:
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Văn K đối với bị 

đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên dịch vụ du lịch D Th X.
Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên dịch vụ du lịch D Th X 

có nghĩa vụ trả cho ông Trần Văn K số tiền là 47.686.000 đồng (Bốn mươi bảy 
triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

2. Chi phí tố tụng:
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên dịch vụ du lịch D Th X phải 

chịu chi phí giám định là 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng), số tiền 
này ông K đã thanh toán xong. Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 
dịch vụ du lịch D Th X có trách nhiệm trả lại cho ông K số tiền 1.500.000 đồng 
(Một triệu năm trăm nghìn đồng).
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Kê từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành 
án của người được thi hành án đổi với các khoản tiền phải trả cho người được thi 
hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải 
thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn lại phải thi hành án theo 
mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Án phí lao động sơ thẩm:
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên dịch vụ du lịch D Th X phải 

chịu án phí lao động sơ thẩm với số tiền là 1.430.500 đồng (Một triệu bốn trăm ba 
mươi nghìn năm trăm đồng).

4. Án phí lao động phúc thẩm:
Do kháng cáo được chấp nhận nên ông K không phải chịu án án.
Trong 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 và 9 của 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.

N ơ i n h ậ n : TM. HỘI ĐỘNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- VKSND tỉnh B T. THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
- TAND huyện GI T3.
- Chi cục THADS huyện GI T3.
- Các đương sự.
- Lưu hồ sơ vụ án, Văn phòng, Phòng 
KTNV&THA.

HỒ Thị Thanh Thúy
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án sổ: 28 /2018/LĐ-PT 
N gày 19-11-2018 

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét x ử  phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Trần Thị Nhàn.

NHẢN DANH  
c  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Các Thẩmphán\ Ông Nguyễn Đắc Cường; 

Ong Phan Trí Dũng.

- Thư kỹ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thư ký Toà án nhân 
dân tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên
tòa: Bà Trần Thị Lý Loan - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 14 và 19 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân 
tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số
30/2018/TLPT-LĐ ngày 22/10/2018 về việc “tranh chấp trường hợp bị đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động”

Do Bản án lao động sơ thẩm số 15/2018/LĐ-ST ngày 24/8/2018 của Tòa án 
nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 30/2018/QĐXXPT- 
LĐ ngày 02/11/2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà G, sinh năm 1959; thường trú: Huyện L, tỉnh Đồng 
Tháp; tạm trú: Thị xã D, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà L, sinh năm 1996; địa chỉ 
liên hệ: Thị xã D, tỉnh Bình Dương (Văn bản ủy quyền ngày 10/7/2018).

- Bị đơn: Công ty TNHH A; địa chỉ: Thị xã D, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà A, sinh năm 1995; địa chỉ liên 
hệ: Thị xã D, tỉnh Bình Dương (Văn bản ủy quyền ngày 27/7/2018).

Người bảo vệ quyền và lợi ỉch hợp pháp của bị đơn: Ông LI -  Luật sư 
thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Luật 
sư V; địa chỉ: Thị xã D, tỉnh I

Bà L và ông LI có mặt A có đơn xin xét xử vắng mặt.
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- Người kháng cáo\ Bị đơn Công ty TNHH A.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

*tìại diện nguyên đơn trình bày:

Bà G không nhớ rõ thời gian vào làm việc tại Công ty TNHH A (viết tắt là 
Công ty A), bà xác định theo sổ bảo hiểm thì bà bắt đầu làm việc từ tháng 
6/2013; không thỏa thuận thời gian thử việc; công việc phải làm là cắt chỉ thuộc 
tổ may; địa điểm làm việc tại Công ty A, trụ sở: Thị xã D, tỉnh Bình Dương. Sau 
đó Công ty A và bà có ký hợp đồng lao động nhưng bà không nhớ rõ thời gian 
ký kết và loại hợp đồng lao động vì Công ty không giao cho bà 01 bản hợp 
đồng, mức lương hai bên thỏa thuận hưởng trên số lượng sản phẩm, không có 
các khoản phụ cấp khác, thực lãnh tiền lương của 06 tháng liền kề là 4.583.613 
đồng.

Trong suốt quá tìn h  làm việc bà G luôn đảm bảo sức khỏe để hoàn thành 
công việc được giao và chấp hành tốt nội qui, kỷ luật của Công ty. Tuy nhiên, vào 
ngày 29/3/2018 Công ty A bất ngờ thông báo cho bà nghỉ việc mà không báo trước, 
sau đó Công ty có yêu cầu bà đi làm thêm ngày 30/3/2018 để hưởng đủ tiền lương, 
bắt đầu nghỉ việc từ ngày 01/4/2018. Trước khi nghỉ việc Công ty đã thanh toán đầy 
đủ tiền lương, chốt sổ bảo hiểm và trầ sổ cho bà.

Nhận thấy, việc Công ty A cho bà G nghỉ việc là hành vi đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động. Nên bà G khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty 
A phải bồi thường cụ thể như sau:

- Bồi thường 02 tháng tiền lương do hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động ừái pháp luật 4.583.613 đồng X 2 tháng = 9.167.226 đồng.

- Bồi thường tiền lương tương ứng với thời gian không được báo trước 30 
ngày: 4.583.613 đồng;

- Nguyên đơn yêu cầu nhận lại làm việc, trường hợp nếu công ty không muốn 
nhận nguyên đơn ừở lại làm việc thì phải bồi thường 02 tháng tiền lương để chấm 
dứt hợp đồng lao động: 4.583.613 đồng X 2 tháng = 9.167.226 đồng.

Tổng cộng số tiền là: 13.750.839 đồng + 9.167.226 đồng = 22.918.065 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm người đại diện hợp pháp của nguyên đơn thay đổi yêu 
cầu khởi kiện xác định nguyên đơn không yêu cầu nhận ừở lại làm việc và rút yêu 
cầu bị đơn bồi thường 02 tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động: 
4.583.613 đồng X 2 tháng = 9.167.226 đồng.

*Đại diện bị đơn trình bày:

Bà G vào làm việc tại Công ty A vào tháng 6/2013, hai bên không thỏa 
thuận thời gian thử việc, công việc phải làm là cắt chỉ thuộc tổ may, địa điểm 
làm việc tại Công ty A, trụ sở: Thị xã D, tỉnh Bình Dương. Cho đến năm 2016 
hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm, về ngày
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tháng ký kết hợp đồng lao động thì không nhớ cụ thể vì Công ty đã làm thất lạc 
hồ sơ, quá trình làm việc nguyên đơn đảm bảo sức khỏe để thực hiện công việc 
được giao. Sau khi hết hạn hợp đồng hai bên không ký thêm hợp đồng nào khác 
và nguyên đơn vẫn làm việc bình thường tại Công ty, mức lương hưởng trên số 
lượng sản phẩm, không có các khoản phụ cấp khác, thực lãnh tiền lương của 06 
tháng liền kề của nguyên đơn là 4.583.613 đồng.

Quá trình làm việc về cơ bản bà G đảm bảo đủ sức khỏe để hoàn thành 
công việc được giao, tuy nhiên cũng có một số sai phạm nhưng Công ty không 
có lập văn bản nhắc nhở. về phía Công ty xác định không cho nguyên đơn nghỉ 
việc mà do nguyên đơn tự ý nghỉ việc, quan hệ lao động giữa Công ty và nguyên 
đơn vẫn còn hiệu lực. Nay trước yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn phía bị đơn 
hoàn toàn không đồng ý.

Tại Bản án lao động số 15/2018/LĐ-ST ngày 24/8/2018 của Tòa án nhân 
dân thị xã D đã quyết định:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà G đối với Công ty TNHH A về 
việc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Buộc Công ty TNHH A phải bồi thường cho bà G số tiền 13.750.839 đồng 
(mười ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn tám trăm ba mươi chín đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 
yêu cầu thi hành án, người phải thi hành án không thi hành thì còn phải chịu tiền 
lãi theo mức lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 
bố vào thời điểm trả tiền.

2. Ghi nhận sự tự nguyện của bà G không yêu cầu Công ty TNHH A 
nhận lại làm việc.

3. Đình chỉ yêu cầu của bà G đối với Công ty TNHH A về việc bồi 
thường 02 tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động: 4.583.613 đồng X 2 
tháng = 9.167.226 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành án 
và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 06/9/2018, bị đơn Công ty A có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ
thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn vẫn 
giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị 
đơn xác định, bị đơn chỉ kháng cáo đối với phần 1 trong quyết định của bản án 
sơ thẩm với lý do Công ty không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với 
bà G, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc Công ty A phải bồi thường là không đúng 
quy định của pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, sửa bản 
án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà G.

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương: Kể từ khi 
thụ lý vụ án cho đến khi xét xử, những người tiến hành tố tụng và những người
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tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. v ề  
hướng giải quyết vụ án: Ngày 29/3/2018, Công ty tiến hành mời 06 người lao động 
họp, trong đó có bà G để thông báo về tình hình của Công ty  và cho bà G nghỉ việc kể 
từ  ngày 01/4/2018 là vi phạm  thời gian báo trước theo quy định tại Đ iều 38 của Bộ 
luật Lao động nên Công ty  đã có hành vi đơn phương chấm dứt họp đồng lao động trái 
pháp luật. Bản án sơ thẩm  xử buộc Công ty  phải bồi thường cho bà G và đình chỉ đối 
với yêu cầu m à bà G đã rút là có căn cứ. Công ty  kháng cáo m ột phần của bản án sơ 
thẩm  nhưng không xuất trình được chứng cứ chứng minh. Do vậy, đề nghị Hội đồng 
xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 
thẩm tra tại phiên tòa; ý kiến tranh tụng của đương sự, của luật sư và quan điểm 
của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giải quyết vụ án,

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] về thủ tục:
Ngày 24/8/2018, Tòa án nhân dân thị xã D xét xử và tuyên Bản án số 

15/2018/LĐ-ST. Bị đơn Công ty A có tham gia phiên tòa sơ thẩm và có đơn 
kháng cáo vào ngày 06/9/2018 là còn trong thời hạn theo quy định tại khoản 1 
Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ, ngày 
13/11/2018 đại diện bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, do đó Tòa án sẽ xét 
xử vụ án vắng mặt bị đơn là bên có đơn kháng cáo, theo qui định tại Điều 296 
của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị 
đơn Công ty A xác định chỉ kháng cáo đối với phần 1 trong quyết định của bản án 
sơ thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty A bồi 
thường cho bà G số tiền 13.750.839 đồng. Căn cứ Điều 293 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự, Hội đồng xét xử chỉ xem xét lại phần bản án sơ thẩm có kháng cáo.

[2] Xem xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn Công ty A:
2.1 về quan hệ lao động: Nguyên đơn và bị đơn không cung cấp được hợp 

đồng lao động. Tuy nhiên, Công ty A thừa nhận tháng 06/2013 bà G vào làm việc tại 
Công ty A với công việc là cắt chỉ thuộc tổ may, năm 2016 hai bên có ký hợp đồng 
lao động xác định thời hạn 01 năm, không nhớ chính xác ngày ký kết hợp đồng 
vì Công ty đã làm thất lạc toàn bộ hồ sơ liên quan đến hợp đồng lao động.

Sau khi hết hạn hợp đồng, bà G vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty nhưng hai 
bên không ký kết hợp đồng lao động mới. Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 22 Bộ luật 
Lao động, hợp đồng lao động giữa bà G và Công ty A ừở thành hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn.

2.2 về việc chấm dứt hợp đồng lao động: Công ty cho rằng tại buổi họp với 
06 người lao động vào ngày 29/3/2018, Công ty lấy ý kiến chấm dứt hợp đồng lao 
động chứ Công ty chưa cho nghỉ việc, Công ty cững không có văn bản nào cho bà G 
nghỉ việc nhưng bà G đã tự ý nghỉ việc kể từ ngày 01/4/2018. Xem xét các ý kiến, sự
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kiện Công ty đã tìn h  bày, thực hiện ừong quá tìn h  phát sinh và giải quyết tranh 
chấp thấy rằng: Tại Biên bản hòa giải tranh chấp lao động ngày 05/4/2018 tại Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã D, người đại diện theo ủy quyền của Công 
ty là bà N và ông L3 thừa nhận: “Hiện tại tình hình tài chỉnh Công ty đang khó khăn 
nên hưởng Công ty sẽ cắt giảm lao động. Tuy nhiên về thủ tục thông báo bằng vãn 
bản đến người lao động, Công ty chim thực hiện mà chỉ thông báo bằng miệng. Nên 
việc người lao động yêu cầu hô trợ lương Công ty không thực hiện được Tại Công 
văn số 659/CV-BHXH ngày 07/8/2018 của Bảo hiểm xã hội thị xã D thể hiện, thủ 
tục chốt sổ bảo hiểm cho bà G đã được Công ty thực hiện vào ngày 30/3/2018; Tại 
Biên bản đối chất ngày 31/5/2018 (bút lục 35-38) và Biên bản hòa giải ngày 
27/6/2018 (bút lục 48-50) đại diện của Công ty cững thống nhất với tìn h  bày của bà 
G là vào ngày 29/3/2018 Công ty họp thông báo cho bà G nghỉ việc từ ngày 
01/4/2018 và Công ty đồng ý bồi thường cho bà G số tiền 9.000.000 đồng; Ngoài ra, 
tại Văn bản “thay đôi ỷ  kiến với nội dung của biên bản hòa giải thành ký ngày 
27/6/20ỉ  8 ”, người đại diện theo pháp luật của Công ty ông H cững xác định 
“nguyên đơn lật lọng thỏa thuận lao động với Công ty. Công ty thông báo thỏa 
thuận ngày 29/3/2018, bắt đầu nghỉ từ ngày 01/4/2018 (trước 3 ngày đối với họp 
đồng thời vụ). Thực chất quyết định nghỉ việc ngày 02/4/2018 đã gửi cho bảo hiêm 
thất nghiệp ” nên chỉ đồng ý hỗ ừợ cho bà G số tiền 4.270.000. Như vậy, các vấn đề 
nêu ừên đã thể hiện rõ ý chí và hành động của Công ty về việc chấm dứt hợp đồng 
lao động với bà G kể từ ngày 01/4/2018. Đồng thời, ngay sau khi bị Công ty chấm 
dứt hợp đồng lao động bà G đã khiếu nại tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội thị xã D nhưng tại buổi hòa giải ngày 05/4/2018 Công ty không giải quyết nên 
việc Công ty cho rằng bà G tự ý nghỉ việc hoặc Công ty đã thỏa thuận chấm dứt hợp 
đồng lao động với bà G là không có căn cứ chấp nhận.

Như phân tích tại mục 2.1 thì hợp đồng lao động giữa bà G với Công ty là 
hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Để chấm dứt hợp đồng lao động thì 
ngoài các căn cứ hợp pháp, Công ty còn phải thực hiện thủ tục thông báo cho bà 
G biết trước ít nhất 45 ngày về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, theo quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều 38 của Bộ luật Lao động. Ngày 29/3/2018, Công ty 
tiến hành thông báo cho bà G nghỉ việc kể từ ngày 01/4/2018 là Công ty đã vi 
phạm quy định của điều luật nêu trên.

[3] Xét thấy Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà G không đúng 
theo qui định của Điều 38 Bộ luật Lao động là Công ty đã đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trái pháp luật. Vì vậy, bà G khởi kiện yêu cầu Công ty bồi 
thường là có cơ sở chấp nhận. Trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, bà 
G thay đổi yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu cầu Công ty bồi thường cho bà G 02 tháng tiền 
lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và bồi thường 30 
ngày lương do vi phạm thời gian báo trước với số tiền 13.750.839 đồng là hoàn toàn 
tự nguyện. Tòa án cấp sơ thẩm đã xử buộc Công ty bồi thường cho bà G số tiền
13.750.839 đồng là phù hợp với quy định của pháp luật.

[4] Quá tìn h  xét xử vụ án tại cấp sơ thẩm cững như tại phiên tòa phúc thẩm, 
người đại diện theo ủy quyền của Công ty là bà A và luật sư bảo vệ quyền lợi hợp
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pháp của Công ty cho rằng: Trong quá tìn h  làm việc tại Công ty, ông L3, bà N đã tự 
ý thực hiện các công việc vượt quá phạm vi quyền hạn của mình nên Công ty đã xử 
lý kỷ luật bằng hình thức “kéo dài thời gian nâng lương 06 tháng ”, đồng thời thay 
đổi lời khai trước đây của ông L3, bà N và cho rằng: “Ngày 29/3/2018, ôngL3 và bà 
N  có đại diện Công ty mời người lao động họp đế lẩy ỷ  kiến về việc thỏa thuận chẩm 
dứt hợp đồng lao động chứ không phải thông báo chẩm dứt hợp đồng lao động với 
06 người lao động”. Xét thấy, sự việc này cững không làm thay đổi sự thật như đã 
nêu tại mục 2.2 là Công ty đã cho bà G nghỉ việc từ ngày 01/4/2018 không đứng qui 
định của pháp luật. Mặt khác, Công ty cững không xuất tìn h  được chứng cứ để 
chứng minh bà G tự ý nghỉ việc hoặc đã có sự thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao 
động giữa hai bên nên tìn h  bày của đại diện bị đơn tại cấp sơ thẩm cững như ý kiến 
của vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn tại cấp phúc thẩm là không có cơ sở chấp 
nhận.

[5] Từ những phân tích ừên xét thấy, Công ty kháng cáo nhưng không cung 
cấp được chứng cứ nào khác để chứng minh cho việc Công ty không đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động với bà G, nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo 
của Công ty. Nhận thấy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn là có căn cứ. Tuy nhiên, về phần nghĩa vụ chậm thi hành án Tòa sơ 
thẩm tuyên chưa chính xác cần điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định tại Điều 357 
và Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giải quyết vụ án là phù hợp với quy định của pháp 
luật nên chấp nhận.

[6] Các phần khác của quyết định bản án sơ thẩm, không bị kháng cáo kháng 
nghị đã phát sinh hiệu lực pháp luật.

[7] Án phí lao động phúc thẩm: Công ty TNHH A phải chịu theo quy định của pháp
luật.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 308, Điều 313 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; các Điều 357, 468 của Bộ luật Dân sự; Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc họi quy 
định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH A. Giữ 
nguyên Bản án số 15/2018/LĐ-ST ngày 24/8/2018 của Tòa án nhân dân thị xã 
D, tỉnh Bình Dương như sau:

Căn cứ các Điều 91, 92, 144, 147, 227, 244, 271 và 273 của Bộ luật Tố 
tụng Dân sự; các Điều 22, 38, 41, 42 và 90 của Bộ luật Lao động; khoản 2 Điều 
26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  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;
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1.1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà G đối với Công ty TNHH A về 
việc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Buộc Công ty TNHH A phải bồi thường cho bà G số tiền 13.750.839 đồng 
(mười ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn tám trăm ba mươi chín đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 
yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm thi hành thì còn phải trả 
lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự, tương 
ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

1.2. Ghi nhận sự tự nguyện của bà G không yêu cầu Công ty TNHH A 
nhận trở lại làm việc.

1.3. Đình chỉ yêu cầu của bà G đối với Công ty TNHH A về việc bồi 
thường 02 tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động: 4.583.613 đồng X 

02 tháng = 9.167.226 đồng.

1.4. Án phí lao động sơ thẩm: Nguyên đơn bà G không phải nộp. Bị đơn 
Công ty TNHH A phải chịu 412.525 đồng (bốn trăm mười hai nghìn năm trăm 
hai mươi lăm đồng).

2. về án phí lao động phúc thẩm: Công ty TNHH A phải nộp 300.000 
đồng (ba trăm nghìn đồng), được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 
đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0020096 ngày 
06/9/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D, tỉnh Bình Dương.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi 
hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 
có quyền thoả thuận thi hành án, 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.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

N ơ i n h ận : TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
-Đương sự; THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND thị xã D, /đã  '
- Chi cục THADS thị xã D; '  y '
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tổ HCTP, Tòa LĐ.

Trần Thị Nhàn
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 27 /2018/LĐ-PT 
N gày 19-11-2018 

V/v tranh chấp trường hợp bị đơn

NAM

- Thành phần Hội đồng xét x ử  phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Trần Thị Nhàn.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đắc Cường;

Ông Phan Trí Dũng.

- Thư ký phiên toà. Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thư ký Toà án nhân 
dân tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiêm sát nhân dân tình Bình Dương tham gia phiên  
tòa: Bà Trần Thị Lý Loan - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 14 và 19 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân 
tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 
29/2018/TLPT-LĐ ngàỵ 22/10/2018 về việc “tranh chấp trường hợp bị đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động”

Do Bản án lao động sơ thấm số 11/2018/LĐ-ST ngày 24/8/2018 của Tòa án 
nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 29/2018/QĐXXPT- 
LĐ ngày 02/11/2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà c , sinh năm 1960; thường trú: Huyện L, tỉnh Đồng 
Tháp; tạm tru: Thị xã D, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà H, sinh năm 1993; địa chỉ 
liên hệ: Thị xã D, tinh Bình Dương (Văn bản ủy quyền ngày 10/7/2018).

- Bị đơn: Công ty TNHH A; địa chỉ: Thị xã D, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà A, sinh năm 1995; địa chỉ liên 
hệ: Thị xã D, tỉnh Bình Dương (Văn bản ủy quyền ngày 27/7/2018).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông L -  Luật sư 
thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Luật 
sư V; địa chỉ: Thị xã D, tỉnh Bình Dương.

Bà H và ông L có mặt tại phiên tòa; bà A có đơn xin xét xử vắng mặt.
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- Người kháng cáo\ Bị đơn Công ty TNHH A.
NỘI DUNG VỤ ÁN:

*tìại diện nguyên đơn trình bày:

Bà c  bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH A (viết tắt là Công ty A) vào 
tháng 9 năm 2012, thỏa thuận thời gian thử việc 03 ngày, công việc phải làm tạp 
vụ, sau đó chuyển sang làm công việc cắt chỉ thuộc tổ may, địa điểm làm việc 
tại Công ty A, trụ sở: Thị xã D, tỉnh Bình Dương. Công ty A và bà có ký hợp 
đồng lao động một lần vào năm 2013 nhưng nguyên đơn không nhớ chính xác 
thời gian ký kết, loại hợp đồng lao động vì công ty không giao cho bà 01 bản 
hợp đồng, mức lương hai bên thỏa thuận hưởng trên số lượng sản phẩm, không 
có các khoản phụ cấp khác, tiền lương thực lãnh của 06 tháng liền kề là
4.385.585 đồng.

Trong suốt quá tìn h  làm việc bà c  luôn đảm bảo sức khỏe để hoàn thành 
công việc được giao và chấp hành tốt nội qui, kỷ luật của Công ty. Tuy nhiên, vào 
ngày 29/3/2018 Công ty bất ngờ thông báo cho bà nghỉ việc mà không báo trước, sau 
đó Công ty có yêu cầu bà đi làm thêm ngày 30/3/2018 để hưởng đủ tiền lương, bắt 
đầu nghỉ việc từ ngày 01/4/2018. Trước khi nghỉ việc Công ty đã thanh toán đầy đủ 
tiền lương, chốt sổ bảo hiểm và trả sổ cho bà.

Nhận thấy, việc Công ty A cho bà nghỉ việc là hành vi đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động. Nên bà c  khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty A 
phải bồi thường cụ thể như sau:

- Bồi thường 02 tháng tiền lương do hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động ừái pháp luật: 4.385.585 đồng X 2 tháng = 8.771.171 đồng.

- Bồi thường tiền lương tương ứng với thời gian không được báo trước 30 
ngày: 4.385.585 đồng;

- Nguyên đơn yêu cầu nhận lại làm việc, trường hợp nếu công ty không muốn 
nhận nguyên đơn ừở lại làm việc thì phải bồi thường 02 tháng tiền lương để chấm 
dứt hợp đồng lao động: 4.385.585 đồng X 2 tháng = 8.771.171 đồng.

Tổng cộng số tiền là: 13.156.756 đồng + 8.771.171 đồng = 21.927.927 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm người đại diện hợp pháp của nguyên đơn thay đổi yêu 
cầu khởi kiện xác định nguyên đơn không yêu cầu nhận ừở lại làm việc và rút yêu 
cầu buộc bị đơn bồi thường 02 tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động:
4.385.585 đồng X 2 tháng = 8.771.171 đồng.

*Đại diện bị đơn trình bày:

Bà c  vào làm việc tại Công ty A vào đầu năm 2013, hai bên thỏa thuận 
thời gian thử việc là 03 ngày, công việc phải làm là tạp vụ, sau đó chuyển sang 
làm công việc cắt chỉ thuộc tổ may, địa điểm làm việc tại công ty A, trụ sở: Thị 
xã D, tỉnh Bình Dương. Giữa hai bên có ký kết hợp đồng lao động vào đầu năm 
2013 , không nhớ cụ thể thời gian ký kết hợp đồng và loại hợp đồng lao động vì 
toàn bộ hồ sơ công ty đã làm thất lạc, sau đó không ký kết thêm hợp đồng lao
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động nào khác, nguyên đơn vẫn đủ sức khỏe tiếp tục làm việc, mức lương 
hưởng trên số lượng sản phẩm, không có các khoản phụ cấp khác, thực lãnh tiền 
lương 06 tháng liền kề của nguyên đơn là 4.385.585 đồng.

Quá trình làm việc về cơ bản bà c  đảm bảo đủ sức khỏe để hoàn thành 
công việc được giao, tuy nhiên cũng có một số sai phạm nhưng công ty không 
có lập văn bản nhắc nhở. v ề  phía công ty không có cho bà c  nghỉ việc mà do bà 
tự ý nghỉ việc, quan hệ lao động giữa Công ty và bà vẫn còn hiệu lực. Nay trước 
yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn phía bị đơn hoàn toàn không đồng ý.

Tại Bản án lao động số 11/2018/LĐ-ST ngày 24/8/2018 của Tòa án nhân 
dân thị xã D đã quyết định:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà c đối với Công ty TNHH A về 
việc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Buộc Công ty TNHH A phải bồi thường cho bà c  số tiền 13.156.756 đồng 
(mười ba triệu một trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm năm mươi sáu đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 
yêu cầu thi hành án, người phải thi hành án không thi hành thì còn phải chịu tiền 
lãi theo mức lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 
bố vào thời điểm trả tiền.

2. Ghi nhận sự tự nguyện của bà c không yêu cầu Công ty TNHH A nhận 
trở lại làm việc.

3. Đình chỉ yêu cầu của bà c đối với Công ty TNHH A về việc bồi thường 
02 tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động: 4.385.585 đồng X 2 tháng = 
8.771.171 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành án 
và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 06/9/2018, bị đơn Công ty A có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ
thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn vẫn 
giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị 
đơn xác định, bị đơn chỉ kháng cáo đối với phần 1 trong quyết định của bản án 
sơ thẩm với lý do Công ty không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với 
bà c , Tòa sơ thẩm tuyên buộc Công ty A bồi thường là không đúng quy định 
của pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ 
thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà c .

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương: Kể từ khi 
thụ lý vụ án cho đến khi xét xử, những người tiến hành tố tụng và những người 
tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. v ề  
hướng giải quyết vụ án: Ngày 29/3/2018, Công ty tiến hành mời 06 người lao 
động họp, trong đó có bà c  để thông báo về tình hình của Công ty và cho bà c  
nghỉ việc kể từ ngày 01/4/2018 là vi phạm thời gian báo trước theo quy định tại
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Điều 38 của Bộ luật Lao động nên Công ty đã có hành vi đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trái pháp luật. Bản án sơ thẩm xử buộc Công ty phải bồi 
thường cho bà c  và đình chỉ đối với yêu cầu mà bà c  đã rút là có căn cứ. Công 
ty kháng cáo một phần của bản án sơ thẩm nhưng không xuất trình được chứng 
cứ chứng minh. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu 
kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 
thẩm tra tại phiên tòa; ý kiến tranh tụng của đương sự, của luật sư và quan điểm 
của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giải quyết vụ án;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] về thủ tục:
Ngày 24/8/2018, Tòa án nhân dân thị xã D xét xử và tuyên Bản án số 

11/2018/LĐ-ST, bị đơn Công ty A tham gia phiên tòa sơ thẩm, đến ngày 
06/9/2018, bị đơn có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm là còn trong thời hạn theo 
quy định tại khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn đã được Tòa án 
triệu tập hợp lệ, ngày 13/11/2018 đại diện bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng 
mặt, do đó Tòa án sẽ xét xử vụ án vắng mặt bị đơn là bên có đơn kháng cáo, 
theo qui định tại Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị 
đơn Công ty A xác định chỉ kháng cáo đối với phần 1 trong quyết định của bản án 
sơ thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty A bồi 
thường cho bà c  số tiền 13.156.756 đồng. Căn cứ Điều 293 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự, Hội đồng xét xử chỉ xem xét lại phần bản án sơ thẩm có kháng cáo.

[2] Xem xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn Công ty A:
2.1 về quan hệ lao động: Nguyên đơn và bị đơn không cung cấp được hợp 

đồng lao động. Tuy nhiên, Công ty A thừa nhận đầu năm 2013 Công ty và bà c  ký 
kết hợp đồng lao động với công việc cắt chỉ thuộc tổ may, Công ty đã làm thất lạc 
toàn bộ hồ sơ liên quan đến hợp đồng lao động nên không nhớ cụ thể thời gian 
ký kết, loại hợp đồng. Dựa trên tính chất công việc mà bà c  đảm nhiệm và căn cứ 
quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 22 của Bộ luật Lao động, có cơ sở xác 
định đây là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng, bắt đầu từ 
năm 2013. Sau khi hết hạn hợp đồng, bà c  vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty nhưng 
hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới. Do đó, căn cứ quy định tại khoản 2 
Điều 22 của Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động giữa bà c  với Công ty ừở thành 
hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

2.2 v ề  việc chấm dứt hợp đồng lao động: Công ty cho rằng tại buổi họp với 
06 người lao động vào ngày 29/3/2018, Công ty lấy ý kiến chấm dứt hợp đồng lao 
động chứ Công ty chưa cho nghỉ việc, Công ty cững không có văn bản nào cho bà c  
nghỉ việc nhưng bà c  đã tự ý nghỉ việc kể từ ngày 01/4/2018. Xem xét các ý kiến, sự 
kiện Công ty đã tìn h  bày, thực hiện ừong quá tìn h  phát sinh và giải quyết tranh 
chấp thấy rằng: Tại Biên bản hòa giải tranh chấp lao động ngày 05/4/2018 tại Phòng
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Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã D, người đại diện theo ủy quyền của Công 
ty là bà N và ông LI thừa nhận: “Hiện tại tình hình tài chỉnh Cồng ty đang khó khăn 
nên hưởng Cồng ty sẽ cắt giảm lao động. Tuy nhiên về thủ tục thông báo bằng vãn 
bản đến người lao động, Cồng ty chim thực hiện mà chỉ thông báo bằng miệng. Nên 
việc người lao động yêu cầu hỗ trợ lương Công ty khổng thực hiện được”; Theo 
Công văn văn số 655/CV-BHXH ngày 07/8/2018 của Bảo hiểm xã hội thị xã D thể 
hiện, thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho bà c  đã được Công ty thực hiện vào ngày 
30/3/2018; Tại biên bản đối chất ngày 31/5/2018 (bút lục 33-36) và biên bản hòa giải 
ngày 27/6/2018 (bút lục 45-47) đại diện của Công ty cững thống nhất với tìn h  bày 
của bà c  là vào ngày 29/3/2018 Công ty họp thông báo cho bà c  nghỉ việc từ ngày 
01/4/2018 và Công ty đồng ý bồi thường cho bà c  số tiền 9.000.000 đồng; Ngoài ra, 
tại Văn bản “thay đồi ỷ  kiến với nội dung của biên bản hòa giải thành kỷ ngày 
27/6/20ỉ 8 ”, người đại diện theo pháp luật của Công ty ông H cững xác định 
“nguyên đơn lật lọng thỏa thuận lao động với Cồng ty. Cồng ty thông báo thỏa 
thuận ngày 29/3/2018, bắt đầu nghỉ từ ngày 01/4/2018 (trước 3 ngày đoi với hợp 
đồng thời vụ). Thực chất quyết định nghỉ việc ngày 02/4/2018 đã gửi cho bảo hiêm 
thất nghiệp ” nên chỉ đồng ý hỗ trợ cho bà c  số tiền 4.270.000. Như vậy, các vấn đề 
nêu ừên đều thể hiện rõ ý chí và hành động của Công ty về việc chấm dứt hợp đồng 
lao động với bà c  kể từ ngày 01/4/2018. Đồng thời, ngay sau khi bị Công ty chấm 
dứt hợp đồng lao động, bà c  đã khiếu nại tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội thị xã D nhưng tại buổi hòa giải ngày 05/4/2018 Công ty không giải quyết nên 
việc Công ty cho rằng bà c  tự ý nghỉ việc hoặc Công ty đã thỏa thuận chấm dứt hợp 
đồng lao động với bà c  là không có căn cứ chấp nhận.

Như phân tích tại mục 2.1 thì hợp đồng lao động giữa bà c  với Công ty 
là hợp đồng lao đông không xác định thời hạn. Để chấm dứt hợp đồng lao động 
thì ngoài các căn cứ hợp pháp, Công ty còn phải thực hiện thủ tục thông báo cho 
bà c  biết trước ít nhất 45 ngày về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38 của Bộ luật Lao động. Ngày 29/3/2018, 
Công ty tiến hành thông báo cho bà c  nghỉ việc kể từ ngày 01/4/2018 là Công ty 
đã vi phạm quy định của điều luật nêu trên.

[3] Xét thấy, Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà c  không đúng 
theo qui định của Điều 38 Bộ luật Lao động là Công ty đã đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trái pháp luật. Vì vậy, bà c  khởi kiện yêu cầu Công ty bồi 
thường là có căn cứ chấp nhận. Trong quá tìn h  giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, bà 
c  thay đổi yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu cầu Công ty bồi thường cho bà c  02 tháng tiền 
lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ừái pháp luật và bồi thường 30 
ngày lương do vi phạm thời gian báo trước với tổng số tiền 13.156.756 đồng là hoàn 
toàn tự nguyện. Tòa án cấp sơ thẩm đã xử buộc Công ty bồi thường cho bà c  số tiền 
13.156.756 đồng là phù hợp với quy định của pháp luật.

[4] Quá tìn h  xét xử vụ án tại cấp sơ thẩm cững như tại phiên tòa phúc thẩm, 
người đại diện theo ủy quyền của Công ty là bà A và luật sư bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của Công ty cho rằng: Trong quá tìn h  làm việc tại Công ty, ông L 1, bà N đã tự 
ý thực hiện các công việc vượt quá phạm vi quyền hạn của mình nên Công ty đã xử
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lý kỷ luật bằng hình thức “kéo dài thời gian nâng lương 06 tháng ”, đồng thời thay 
đổi lời khai trước đây của ông L l, bà N và cho rằng: “Ngày 29/3/2018, ông LI và bà 
N  có đại diện Công ty mời người lao động họp đế lẩy ỷ  kiến về việc thỏa thuận chẩm 
dứt hợp đồng lao động chứ không phải thông báo chẩm dứt hợp đồng lao động với 
06 người lao động”. Xét thấy, sự việc này cững không làm thay đổi sự thật như đã 
nêu tại mục 2.2 là Công ty đã cho bà c  nghỉ việc từ ngày 01/4/2018. Mặt khác, Công 
ty cững không xuất tìn h  được chứng cứ để chứng minh bà c  tự ý nghỉ việc hoặc đã 
có sự thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động giữa hai bên nên trình bày của đại diện 
bị đơn tại cấp sơ thẩm cững như ý kiến của vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn tại 
cấp phúc thẩm là không có cơ sở chấp nhận.

[5] Từ những phân tích ừên xét thấy, Công ty kháng cáo nhưng không cung 
cấp được chứng cứ nào khác để chứng minh cho việc Công ty không đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động với bà c , nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo 
của Công ty. Nhận thấy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn là có căn cứ. Tuy nhiên, về phần nghĩa vụ chậm thi hành án Tòa sơ 
thẩm tuyên chưa chính xác cần điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định tại Điều 357 
và Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giải quyết vụ án là phù hợp với quy định của pháp 
luật nên chấp nhận.

[6] Các phần khác của quyết định bản án sơ thẩm, không bị kháng cáo kháng 
nghị đã phát sinh hiệu lực pháp luật.

[7] Án phí lao động phúc thẩm: Công ty TNHH A phải chịu theo quy định của pháp
luật.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 308, Điều 313 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; các Điều 357, 468 của Bộ luật Dân sự; Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc họi quy 
định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH A. Giữ 
nguyên Bản án số 11/2018/LĐ-ST ngày 24/8/2018 của Tòa án nhân dân thị xã 
D, tỉnh Bình Dương như sau:

Căn cứ các Điều 91, 92, 144, 147, 227, 244, 271 và 273 của Bộ luật Tố 
tụng Dân sự; các Điều 22, 38, 41, 42 và 90 của Bộ luật Lao động; khoản 2 Điều 
26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 
phí, lệ phí Tòa án;

1.1 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà c đối với Công ty TNHH A về 
việc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Buộc Công ty TNHH A phải bồi thường cho bà c  số tiền 13.156.756 đồng 
(mười ba triệu một trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm năm mươi sáu đồng).
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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 phải thi hành án chậm thi hành thì còn phải trả 
lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự, tương 
ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

1.2 Ghi nhận sự tự nguyện của bà c  không yêu cầu Công ty TNHH A 
nhận trở lại làm việc.

1.3 Đình chỉ yêu cầu của bà c  đối với Công ty TNHH A về việc bồi 
thường 02 tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động: 4.385.585 đồng X 2 
tháng = 8.771.171 đồng.

1.4 Án phí lao động sơ thẩm: Nguyên đơn bà c  không phải nộp. Bị đơn 
Công ty TNHH A phải chịu 394.702 đồng (ba trăm chín mươi bốn nghìn bảy 
trăm lẻ hai đồng).

2. v ề  án phí lao động phúc thẩm: Công ty TNHH A phải nộp 300.000 
đồng (ba trăm nghìn đồng), được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 
đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0020101 ngày 
06/9/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D, tỉnh Bình Dương.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi 
hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 
có quyền thoả thuận thi hành án, 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.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
-Đương sự; THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND thị xã D; (Q~ k  r. •
- Chi cục THADS thị xã D; '  n
-  V K SN D  tỉnh Bình Dương;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tổ HCTP, Tòa LĐ.

Trần Thị Nhàn
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TÒA ÁN NHÂN DÂN

THÀNH PHÓ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bản án số: 06/2018/LĐ-PT

Ngày 30 tháng 10 năm 2018

V/v “Yêu cầu bồi thường thiệt hại 
do chấm dứt lao động trái pháp luật ”

VU N, NHÂN DANH
\  Nước CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM_ •  •  •

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-Thành phần Hội đồng xét x ử  phúc thẩm gồm có:

Thấm phán-Chủ toạ phiên toà: Ong Trương Chí Trung 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Ngọc Anh

Bà Võ Thị Ngọc Dung 

-Thư kỷ phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Hằng -Cán bộ TAND TP Đà Nang.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố  Đà Nằng: Bà Đặng Ngọc 

Hoài Linh-Kiếm sát viên tham gia phiên toà.

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 05/2018/TLPT-LĐ ngày 10 tháng 8 

năm 2018 về việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hạỉ do chấm dứt hợp đồng lao động 

trái pháp luật”, do Bản án lao động sơ thẩm số: 02/2018/DS-ST ngày 11 tháng 6 

năm 2018 của Tòa án nhân dân quận T, thành phố Đà Nang bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 05/2018/QĐ-PT ngày 24 

tháng 9 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 05/2018/QĐ-PT ngày 10 tháng 

10 năm 2018 giữa:

-Nguyên đơn: Ông Nguyễn Huy Trường G-Chủ Doanh nghiệp G.
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Nay là Công ty TNHH G (Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Công ty TNHH Một thành viên-Mã số Doanh nghiệp: 0200486789; Đăng ký thay 

đổi lần thứ 8 ngày 30/7/2018).

Địa chỉ: số X/1168 đường K, phường H, quận A, thành phố p.

Người đại diện theo ủy quyền (giấy ủy quyền sổ: 0918//ƯQ-MG ngày 

19/7/2018):

Bà Đặng Thị Phương D, sinh năm: 1988.

Địa chỉ: Tổ X4, phường B, quận T, TP Đà Nằng (có mặt).

-Bị đơn: Ông Thái Văn N, sinh năm 1982.

Địa chỉ: Tổ X9, phường Đ, quận T, thành phố Đà Nằng.

Người đại diện theo ủy quyền (giấy ủy quyền ngày 29/12/2017):

Bà Nguyễn Thị Ngọc c, sinh năm: 1982.

Địa chỉ: Tổ X9, phường Đ, quận T, thành phố Đà Nẳng(có mặt).

Người kháng cáo: Ông Nguyễn Huy Trường G.

NỘI DUNG VỤ ÁN

-Đại diện Doanh nghiệp G, bà Đặng Thị Phương D trình bày:

Doanh nghiệp G thỏa thuận bằng miệng, tuyển dụng ông Thái Văn N vào 

làm nhân viên cơ khí cho doanh nghiệp. Khi tiếp nhận ông N, doanh nghiệp có đưa 

01 bản cam kết thử việc (theo mẫu của doanh nghiệp) xuất phát từ ý chí của ông N, 

ông đã đọc và đồng ý ký vào văn bản này. Theo văn bản cam kết này doanh 

nghiệp có thu của ông N 200.000đ (có phiếu thu) tiền cam kết thử việc. Thời gian 

thử việc 02 tháng, kể từ ngày 15/08/2016 đến ngày 15/10/2016. Nhiệm vụ: Trực 

tiếp thi công các công trình cơ khí phục vụ cho doanh nghiệp, bảo dưỡng, bảo trì 

hệ thống văn phòng, nhà kho của doanh nghiệp. Ngày 19/08/2016, doanh nghiệp 

có cấp phát cho ông N 01 sổ nhật ký để ông N ghi lại công việc và vật tư làm hàng 

ngày và các dụng cụ, vật tư phục vụ cho công việc.

Ngày 11/10/2016 (trước ngày kết thúc thời hạn thử việc 03 ngày) Doanh 

nghiệp G đã có quyết định tuyển dụng chính thức đối với ông Thái Văn N và soạn
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thảo hợp đồng để ông N ký theo đúng quy định của pháp luật. Quyết định chính 

thức này được giao cho ông N nhằm mục đích doanh nghiệp đã nhận chính thức 

người lao động và ấn định một thời hạn nhất định trước 31/10/2016 ông N phải 

tiến hành ký kết xong hợp đồng lao động với doanh nghiệp. Tuy nhiên ngày 

26/10/2016 ông N tự ý nghỉ việc không thông báo cho doanh nghiệp. Chúng tôi đã 

gọi điện, nhắn tin nhiều lần yêu cầu ông N tới doanh nghiệp để thực hiện việc bàn 

giao nhưng ông N không thực hiện.

Do ông Thái Văn N nghỉ việc không báo trước, không bàn giao công việc 

đang thực hiện dở dang và để tiếp tục hoàn thành công việc mà doanh nghiệp đã 

giao cho ông N, doanh nghiệp phải cử cán bộ từ thành phố p vào để thực hiện công 

việc đã được giao cho ông N chưa hoàn thành gồm: Làm hệ thống nắp mương 

thoát nước dài 35m, rộng 0,22m; Sơn chống rỉ 2 lớp; Làm tủ đựng vật tư, tủ đôi dài 

6m, rộng lm, cao l,5m.

Chi phí Doanh nghiệp G phải chi trả để thực hiện công việc thay cho ông 

Thái Văn N chưa hoàn thành gồm:

Đợtl, làm nắp mương thoát nước: Chi phí nhân công 450.000đ/ngày/người X 

5 ngày = 2.250.000đ X 2 người = 4.500.000đ; Chi phí thuê xe đi lại: 16.500.000đ 

Đợt 2, làm tủ đựng vật tư: Chi phí nhân công : 450.000đ/ngày/người X 6 

ngày = 2.700.000đ X 2 người = 5.400.000đ; Chi phí thuê xe đi lại: 19.250.000đ; 

Tổng chi phí thực hiện công việc dang dở là 45.650.000đ.

Yêu cầu ông N bồi thường '/2 tháng lương do đơn phương nghỉ việc trái pháp 

luật quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động năm 2012. Mức lương: 4.500.000đ X 

tháng = 2.250.OOOđ. Tuy nhiên với mức lương yêu cầu này thì tại biên bản hòa giải 

ngày 7/3/2018 Doanh nghiệp G đã có ý kiến bổ sung khởi kiện về bồi thường tăng 

thêm tiền lương vì ông xác định ông N là lao động chính thức nên mức lương được 

điều chính từ 4.500.000 lên thảnh 5.500.000đ. Do đó số tiền lương mà doanh 

nghiệp yêu cầu ông N bồi thường là: 5.500.000x V2 tháng = 2.750.000đ.

Nay đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn tôi đề nghị tòa án buộc ông Thái 

Văn N phải bồi thường chi phí gồm:

175



Nhân công làm nắp mương thoát nước đợt 1 là: 450.000đ/ngày/người X 5 

ngày = 2.250.000đ X 2 người = 4.500.000đ.

Nhân công làm t ủ  đựng vật tư: 450.000đ/ngày/người X 6  ngày = 2.700.000đ 

X 2 người = 5.400.000đ.

Ngoài ra, bồi thường tiền lương do đơn phương nghỉ việc trái pháp luật của 

ông N là: 5.500.000x V2 tháng = 2.750.000đ. Tổng cộng là 12.650.000đ.

-Đại diện theo ủy quyền của ông Thái Văn N, bà Nguyễn Thị Ngọc c trình

bày:

Ông N được nhận vào làm việc tại Doanh nghiệp G từ ngày 15/8/2016 ông 

N được yêu cầu thử việc trong thời hạn 2 tháng (15/08/2016 đến 15/10/2016) tại vị 

trí nhân viên kỹ thuật với mức lương 4.500.000đ/tháng.

Khi vào làm việc công ty có thu 200.000đ tiền cam kết thử việc của ông N 

tại bản cam kết ngày 12/8/2016 hiện do doanh nghiệp đang cầm.

Khi hết hạn thử việc 15/10/2016, ông N vẫn tiếp tục làm việc, tuy nhiên, 

trong quá trình làm việc và trao đổi để chuẩn bị ký hợp đồng chính thức ông N cảm 

thấy có những yêu cầu không phù hợp ảnh hưởng đến tương lai nên ông N yêu cầu 

cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Ngày 25/10/2016 ông N thông báo nghỉ việc bằng miệng cho bà D. Ông N 

đã thông báo cho doanh nghiệp về việc xin thôi việc nên ông N hoàn toàn không 

có lỗi trong sự việc này. Mặt khác, ông N cũng chưa ký hợp đồng lao động nên 

chưa phải là nhân viên chính thức của doanh nghiệp và có quyền đơn phương nghỉ 

việc sau khi đã thông báo nên không phải bồi thường.

Ông Nguyễn Huy Trường G khởi kiện yêu cầu ông N bồi thường tiền lương 

và chi phí thi công tổng cộng là 12.650.000đ, tôi không chấp nhận.

Ngày 12.3.2018 ông Thái Văn N yêu cầu phản tố buộc ông Nguyễn Huy 

Trường G-Chủ Doanh nghiệp G phải hoàn lại số tiền 200.000đ đã nhận khi cam 

kết thử việc cho ông N.

Với nội dung trên, án sơ thẩm đã xử và quyết định:
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-Áp dụng Điều 32, điểm c khoản 1 điều 35, khoản 1 Điều 39, điểm d khoản 

1 Điều 40 Bộ luật tố tụng dân 2015; Điều 17, Điều 23, Điều 25, Điều 27, khoản 2 

Điều 29 Bộ luật lao động 2012; Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của ủ y  ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử:

-Đình chỉ yêu cầu của ông Nguyễn Huy Trường G-Chủ Doanh nghiệp G về 

việc buộc ông Thái Văn N thanh toán chi phí thuê xe đưa công nhân đi thành phố p 

và thành phố Đà Nằng, số tiền là 33.750.000đ.

-Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Huy Trường G-Chủ 

Doanh nghiệp G đối với ông Thái Văn N về việc “yêu cầu bồi thường do đơn 

phương chẩm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật”.

-Chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Thái Văn N đối với ông Nguyễn Huy 

Trường G-Chủ Doanh nghiệp G về việc đòi số tiền cam kết thử việc là 200.000đ.

-Buộc ông Nguyễn Huy Trường G-Chủ Doanh nghiệp G phải trả cho ông 

Thái Văn N số tiền 200.000đ.

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 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 lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

-Án phí tranh chấp lao động sơ thẩm ông Nguyễn Huy Trường G-Chủ 

Doanh nghiệp G phải chịu tổng cộng là: 935.500đ được khấu trừ vào khoản tiền 

tạm ứng án phí đã nộp tại biên lại thu số 8403 ngày 18/12/2018 và biên lai thu số: 

8571 ngày 13.03.2018. số còn lại hoàn trả cho nguyên đơn.

Ngoài ra, bản án còn tuyên quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 28 tháng 6 năm 2018, ông Nguyễn Huy Trường G kháng cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thấm tra tại phiên 

tòa và kết quả tranh luận tại phiên tòa; Sau khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đà Nằng phát biểu; Sau khi thảo luận và nghị án, Hội đồng xét xử nhận 

thấy:

[1] Tại đơn kháng cáo ngày 22/6/2018 Doanh nghiệp G yêu cầu: Hội đồng 

xét xử phiên tòa sơ thẩm ngày 11/6/2016 giải thích cho doanh nghiệp bởi vì khi hết 

thời hạn thử việc người lao động vẫn chưa ký hợp đồng lao động chính thức nhưng 

vẫn làm việc tại doanh nghiệp thì hợp đồng lao động có phát sinh hiệu lực không? 

Nếu không phát sinh thì số ngày vẫn làm việc khi đã hết hạn thử việc được tính 

như thế nào nếu hợp đồng phát sinh hiệu lực thì hợp đồng được quy định là bao 

lâu? Yêu cầu Tòa án dân thành phố buộc ông Thái Văn N và bà Nguyễn Thị Ngọc 

c  phải đưa ra tài liệu chứng cứ chứng minh doanh nghiệp có yêu cầu kéo dài thêm 

thời gian thử việc đối với ông Thái Văn N.

[2] Như vậy Doanh nghiệp G không kháng cáo về các quyết định bản án sơ 

thẩm. Tuy nhiên, HĐXX cần xem xét các nội dung liên quan đến quyết định bản 

án sơ thẩm như quy định tại Điều 293 Bộ luật tố tụng dân sự.

[3] Ông Thái Văn N là lao động thử việc tại Doanh nghiệp G. Ngày 

26/10/2016 ông N chính thức nghỉ việc tại Doanh nghiệp G. Theo Doanh nghiệp G 

khi nghỉ việc, ông N bỏ dở dang công việc nên doanh nghiệp phải chi phí nhân 

công để tiếp tục các công việc còn lại với tổng số tiền là 12.650.000đ, trong đó chi 

phí nhân công làm nắp mương thoát nước đợt 1 là 05 ngày, mỗi ngày 02 nhân 

công, số tiền là: 4.500.000đ; Chi phí nhân công làm tủ đựng vật tư 06 ngày, mỗi 

ngày 02 người, số tiền là: 5.4000.000đ. Ngoài ra, do ông Thái VănN  đơn phương 

nghỉ việc trái pháp luật nên phải bồi thường cho Doanh nghiệp G tháng lương, 

theo mức lương 5.500.000đ/ tháng, số tiền là: 2.750.000đ. Tổng cộng các khoản 

doanh nghiệp yêu cầu là : 12.650.000đ.

[4] Xét thấy: Ông Thái Văn N là lao động thử việc tại Doanh nghiệp G từ 

ngày 15/8/2016 đến hết ngày 15/10/2016. Khi đến hết thời hạn thử việc, ông N kéo 

dài thời hạn thử việc đến cuối tháng 10/2016, sau đó chấm dứt làm việc tại Doanh
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nghiệp G mà không cần báo với Doanh nghiệp G và không phải bồi thường là phù 

hợp với quy định tại khoản 2 Điều 29 Bộ luật lao động “Trong thời gian thử việc, 

mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận mà không cần phải báo trước và không phải 

bồi thường nếu việc làm thử việc không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận 

Mặt khác, đại diện cho Doanh nghiệp G không chứng minh được ông N đã gây 

thiệt hại cho doanh nghiệp và cũng không có căn cứ nào để xác định ông N đã gây 

thiệt hại cho Doanh nghiệp G. Theo lời khai của đại diện doanh nghiệp thì thực tế 

sau khi thi công, các nắp đậy mương thoát nước, tủ đựng vật tư vẫn do Doanh 

nghiệp G quản lý. Như vậy giá trị các sản phẩm này bao gồm giá trị vật tư và giá 

trị nhân công không thất thoát. Ông N cũng không nhận trước vật tư và cũng 

không ứng trước tiền công lao động để thi công các sản phẩm này. cấp sơ thẩm 

không chấp nhận yêu cầu này của Doanh nghiệp G là có căn cứ.

[5] Doanh nghiệp G cho rằng ông Thái Văn N là lao động chính thức tại 

doanh nghiệp theo Quyết định tuyển dụng số: 02/QĐ-16/MG ngày 11/10/2016. 

ông N nghỉ việc trái pháp luật nên phải bồi thường tháng lương, là không có căn 

cứ, vì lẽ: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và của người lao động 

được quy định tại hợp đồng lao động. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 bộ luật 

lao động thì “Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao 

động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động”. Tại các điều 

từ điều 15 đến điều 25 của Bộ luật lao động quy định rất chặt chẽ nội dung, hình 

thức cũng như nghĩa vụ và quyền lợi của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng lao 

động....Quyết định tuyển dụng của doanh nghiệp không làm phát sinh quyền và 

nghĩa vụ giữa người sử dụng lao động và người lao động và nếu có thì phải trên cơ 

sở hợp đồng lao động là văn bản có trước. Tại phiên tòa, đại diện cho Doanh 

nghiệp G xác định Quyết định số: 02/QĐ-16/MG ngày 11/10/2016 chỉ là văn bản 

mang tính hành chính nội bộ của doanh nghiệp, không phải là căn cứ làm phát sinh 

quyền và nghĩa vụ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Mặt khác, ông 

N hoàn toàn không biết việc việc Doanh nghiệp G ban hành quyết định tuyển dụng 

đối với mình, do đó không có căn cứ để xác định ông Thái Văn N là lao động
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chính thức của doanh nghiệp. Doanh nghiệp G khởi kiện yêu cầu ông Thái Văn N 

bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động nhưng không cung cấp được 

hợp đồng lao động ký kết giữa Doanh nghiệp G và ông Thái Văn N. cấp sơ thấm 

không chấp nhận yêu cầu này của Doanh nghiệp G là có căn cứ.

[6] Tại cấp phúc thẩm, không có tình tiết gì mới làm thay đổi nội dung vụ án 

và kết quả bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên các quyết định 

của bản án sơ thấm đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và yêu cầu phản tố 

của bị đơn như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nằng.

Vì các lẽ trên;

QUYÉT ĐỊNH

Áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 18; Điều 27, khoản 

2 Điều 29 Bộ luật lao động; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ 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/ Không chấp nhận kháng cáo của Doanh nghiệp G; Giữ nguyên Bản án sơ 

thẩm số: 02/2018/DS-ST ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận T, 

thành phố Đà Nằng.

1.1. Đình chỉ yêu cầu của ông Nguyễn Huy Trường G-Chủ Doanh nghiệp 

G về việc buộc ông Thái Văn N thanh toán chi phí thuê xe, số tiền là: 33.750.000đ.

1.2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Huy Trường 

G-Chủ Doanh nghiệp G về việc yêu cầu ông Thái Văn N “Bồi thường do đơn 

phương chẩm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật”, số tiền là: 12.650.000đ.

1.3. Chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Thái Văn N về việc buộc ông 

Nguyễn Huy Trường G-Chủ Doanh nghiệp G trả số tiền cam kết thử việc: 

200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

1.4. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, ông Thái Văn N yêu cầu thi 

hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng ông Nguyễn
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Huy Trường G 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.

1.5. Án phí lao động sơ thẩm:

-Ông Nguyễn Huy Trường G-Chủ Doanh nghiệp G phải chịu là: 

935.500đ, được khấu trừ vào 1.197.000đ đã nộp theo biên lai thu số: 008403 ngày 

18/12/2018 (do bà Đặng Thị Phương D nộp thay) và 300.000đ theo biên lai thu số: 

008571 ngày 13/03/2018 (do bà Đặng Thị Phương D nộp thay). Ông Nguyễn Huy 

Trường G được hoàn lại số tiền chênh lệch: 561.500đ.

2/ Án phí lao động phúc thẩm:

-Ông Nguyễn Huy Trường G phải chịu 300.000đ, được trừ vào 300.000đ 

tạm ứng án phí lao động phúc thẩm (do bà Đặng Thị Phương D nộp thay) tại biên 

lai thu số: 008876 ngày 27/7/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận T, thành 

phố Đà Nằng).

3/ Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên và được thi hành 

theo quy định tại Điều 02 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 dân sự được thực 

hiện theo định tại điều 30 luật thi hành án dân sự.

Noi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM

-VKSND TP Đà Nằng THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
-TAND quận T. (đã ký)
-Chi cục THADS quận T. Trưtmg Chí Trung
-Các đương sự.

-Lưu hồ sơ.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số 18/2018/LĐ-PT 
Ngày 25-10-2018 

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

n \ \  \ ..\ \ \  ' " ^ ' 1  . . . .  NHÂN DANH
y ^ ^ ị ẹ 2 V ụ j \ U 'Ở C  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Nhàn.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đắc Cường;

Ông Phan Trí Dũng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thư ký Tòa án nhân dân 
tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:
Bà Trần Thị Lý Loan - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án lao động phúc thẩm thụ lý số 10/2018/TLPT-LĐ 
ngày 12 tháng 7 năm 2018 về việc tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động.

Do Bản án lao động sơ thẩm số 06/2018/LĐ-ST ngày 02 tháng 5 năm 2018 của 
Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 14/2018/QĐ-PT ngày 15 
tháng 8 năm 2018, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1963; địa chỉ thường trú: Số 
292, tổ 4, Ấp A, xã C, huyện D, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Huy T, sinh năm 1972; địa chỉ 
liên hệ: Tổ 1, khu phố 3, phường Đ, thị xã T, tỉnh Bình Dương (Văn bản ủy quyền 
ngày 29/01/2018).

- Bị đơn: Công ty Cổ phần Nội thất E; địa chỉ: Thửa đất số 1708, tờ bản đồ số 
44, tổ 4, khu phố G, phường H, thị xã T, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Thiên Thanh K, sinh năm 1979; chức 
danh: Giám đốc; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 305/35, đường I, phường I, 
quận P, Thành phố Hồ Chí Minh.
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Ông Nguyễn Văn B, ông Nguyễn Huy T và ông Thiên Thanh K có mặt tại 
phiên tòa.

- Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Nguyễn Văn B .

NỘI DUNG VỤ ÁN:
*Theo đơn khởi kiện ngày 15 tháng 01 năm 2018, trong quá trình tham gia 

tố tụng tại cấp sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn 
Huy T trình bày:

Ngày 10/10/2016, ông Nguyễn Văn B vào làm việc tại Công ty Cổ phần Nội 
thất E (sau đây gọi tắt Công ty E) với chức danh Trưởng phòng Nhân sự theo 
Quyết định số 1010/2016/QĐ-KTD của Giám đốc Công ty. Đến ngày 06/02/2017, 
ông B và Công ty E cùng ký Hợp đồng lao động số 22/2017/HĐLĐ-KTD, thời hạn 
của hợp đồng là 02 năm kể từ ngày 06/02/2017 đến hết ngày 06/02/2019; tổng 
lương: 15.000.000 đồng/tháng. Mức lương 15.000.000 đồng/tháng không chỉ thể 
hiện rõ tại hợp đồng lao động mà còn thể hiện rõ tại Bảng thanh toán tiền lương 
hàng tháng và Giấy xác nhận số 1006/GXN-KTD ngày 10/06/2017 của Công ty về 
việc chưa thanh toán tiền lương.

Trong thời gian làm việc tại Công ty bản thân ông B luôn hoàn thành nhiệm 
vụ không vi phạm kỷ luật lao động.

Tuy nhiên, đến ngày 05/6/2017, ông Thiên Thanh K, Giám đốc Công ty bất 
ngờ giao cho ông B Quyết định số 0506/QĐ/CD-HĐLĐ ngày 05/6/2017 về việc 
chấm dứt hợp đồng lao động với ông B, theo đó yêu cầu ông B phải bàn giao công 
việc trước ngày 10/6/2017 mà không đưa ra bất cứ lý do gì để chấm dứt hợp đồng.

Trong thời gian ông B làm việc Công ty chưa hoàn thành thủ tục tham gia 
đóng bảo hiểm xã hội và xác nhận về việc tham gia bảo hiểm (chốt sổ bảo hiểm xã 
hội) cho ông B theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đến nay, Công ty cũng chưa 
thanh toán tiền lương cho những ngày ông B làm việc, cụ thể: Tiền lương tháng 
4/2017 là 15.000.000 đồng; tiền lương tháng 5/2017 là 15.381.231 đồng; tiền 
lương tháng 6/2017 (làm việc 09 ngày) là 5.192.307 đồng. Tổng cộng tiền lương 
Công ty còn nợ là 35.573.538 đồng. Ông B đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu thanh toán 
lương nhưng Công ty không thực hiện.

Như vậy, Công ty E đã có các hành vi vi phạm sau: Vi phạm nguyên tắc trả 
lương quy định tại Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2012; đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Điều 41 Bộ luật Lao động năm 
2012; đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vi phạm thời hạn báo trước quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012; vi phạm khoản 3 
Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012; Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
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Công ty E đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông B trái với 
quy định của pháp luật nên phải bồi thường cho ông B các khoản tiền sau:

Thanh toán tiền lương tháng 4/2017 là 15.000.000 đồng; lương tháng 5/2017 
là 15.581.231 đồng; lương tháng 6/2017 (09 ngày làm việc) là là 5.192.307 đồng; 
tổng cộng là 35.573.538 đồng mà ông B làm việc nhưng chưa được nhận.

Tiền lãi của số tiền lương 35.573.538 đồng với lãi suất của Ngân hàng theo 
quy định tại Điều 96 Bộ luật Lao động: 3.700.000 đồng.

Bồi thường tiền lương trong những ngày ông B không được làm việc, tính từ 
ngày 06/6/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm là 195.000.000 đồng.

Bồi thường 02 tháng tiền lương do Công ty đơn phương chấm dứt Hợp đồng 
lao động trái pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động, số tiền
30.000.000 đồng.

Bồi thường thêm 02 tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động theo 
khoản 3 Điều 42 Bộ luật Lao động, số tiền 30.000.000 đồng.

Trả trợ cấp thôi việc theo khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động, số tiền V 
tháng lương là 7.500.000 đồng.

Bồi thường tiền lương do vi phạm thời hạn báo trước theo điểm b khoản 2 
Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012, số tiền 14.423.075 đồng.

Thanh toán tiền lương của 09 ngày nghỉ hàng năm của năm 2017 do ông B 
chưa được nghỉ, số tiền 5.192.307 đồng.

Bồi thường 21.5 % tiền đóng bảo hiểm xã hội, số tiền 17.608.500 đồng.

Tổng số tiền tạm tính buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn ông Nguyễn Văn 
B là 338.997.420 đồng.

Buộc Công ty có nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 
hiểm thất nghiệp cho ông B từ tháng 02/2017 đến tháng 6/2017 theo quy định.

*Đại diện bị đơn trình bày:

Thống nhất với lời trình bày của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn về 
việc ông Nguyễn Văn B làm việc tại công ty từ ngày 10/10/2016. Đến ngày 
06/02/2017, Công ty E và ông Nguyễn Văn B mới ký Hợp đồng lao động số 
22/2017/HĐLĐ-KTD, thời hạn của Hợp đồng là 02 năm kể từ ngày 06/02/2017 
đến hết ngày 06/02/2019; tổng lương: 15.000.000 đồng/tháng (trong đó lương cơ 
bản là 6.300.000 đồng; thưởng các loại là 8.700.000 đồng). Trước khi Công ty ra 
Quyết định số 0506/QĐ/CD-HĐLĐ ngày 05/06/2017 về việc chấm dứt hợp đồng 
lao động với ông B thì giữa hai bên đã nói chuyện, thỏa thuận, đồng thuận và nhất 
trí, ông B tự nguyện nghỉ việc vì nhận thấy công ty đang làm ăn khó khăn, công 
nhân ít, đơn hàng chưa đáp ứng việc làm cho cán bộ công nhân viên của công ty.
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Điều này được thể hiện bằng các email trao đổi giữa ông K (A.K) và ông B (A. B). 
Nội dung email cho thấy hai bên đồng thuận, ông B vui vẻ và chấp thuận nghỉ việc, 
cụ thể tại email vào lúc 21 giờ 25 phút ngày 09/5/2017 từ “abc@gmail.com” tới 
“def@gmail.com” với nội dung “... Qua đây, Em rất cám ơn anh trong thời gian 
đã cùng nhau chia sẽ những điều thú vị trong cuộc sống, không phải vì những việc 
góp ý  phải bàn hôm nay mà sinh ý  tưởng chia tay này đâu nhé. Hiện tại tuổi cũng 
đã lớn rồi không còn năng động, sung mãng như thời còn trẻ nữa chắc phải chia 
tay cùng anh thôi và hy vọng sẽ có người nối tiếp sẽ giúp được anh nhiều việc 
trong công tác quản lý, đem lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Anh chuẩn bị kiếm 
người thay nhé. Những ý  kiến trên là chân tình, không hờn, không giận nhé...”. 
Công ty E nghĩ là chỗ anh em thân tình nên Công ty không có yêu cầu ông B nộp 
đơn xin nghỉ việc. Công ty khẳng định không có đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động với ông B nên không đồng ý bồi thường các khoản tiền theo yêu cầu của 
ông B.

Cho đến thời điểm này Công ty E chưa thanh toán tiền lương tháng 4/2017 
là 15.000.000 đồng; lương tháng 5 là 15.581.231 đồng; lương tháng 6/2017 (09 
ngày là 6.300.000 đồng x 9 ngày : 26 ngày) là 2.180.800 đồng; tổng cộng là
32.562.000 đồng cho ông B và Công ty đã đóng bảo hiểm xã hội cho ông B tại Cơ 
quan Bảo hiểm xã hội thị xã T tháng 4/2017 và tháng 5/2017 (02 tháng).

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 06/2018/LĐ-ST ngày 02 tháng 5 năm 2018 
của Tòa án nhân dân thị xã T đã tuyên xử:

1 . Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn B với Công ty 
Cổ phần Nội thất E về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Buộc Công ty Cổ phần Nội thất E có trách nhiệm thanh toán cho ông 
Nguyễn Văn B tiền lương của tháng 4/2017 là 15.000.000 đồng; lương tháng 
5/2017 là 15.581.231 đồng; lương 09 ngày làm việc của tháng 6/2017 là 5.192.307 
đồng và tiền lãi là 3.700.000 đồng. Tổng cộng là 39.473.538 đồng (ba mươi chín 
triệu bốn trăm bảy mươi ba nghìn năm trăm ba mươi tám đồng).

3. Buộc Công ty Cổ phần Nội thất E và ông Nguyễn Văn B có trách nhiệm 
đóng tiền bảo hiểm xã hội của tháng 02/2017, tháng 3/2017 và 09 ngày làm việc 
của tháng 6/2017 cho ông Nguyễn Văn B tại Bảo hiểm xã hội thị xã T theo quy 
định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, trách nhiệm chậm thi hành án, quyền 
yêu cầu thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 14/5/2018, nguyên đơn Nguyễn Văn B có đơn kháng cáo đối với phần 
1 và phần 3 trong phần quyết định của bản án sơ thẩm, vì ông cho rằng, cấp sơ 
thẩm đã xét xử vượt quá yêu cầu khởi kiện, áp dụng không đúng pháp luật lao 
động và có sai sót, vi phạm trong đánh giá chứng cứ. Đề nghị Tòa án cấp phúc
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thẩm giải quyết sửa phần 1 và phần 3 trong phần quyết định của bản án sơ thẩm 
theo hướng, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn, giải 
quyết các quyền lợi hợp pháp cho nguyên đơn theo như yêu cầu tại đơn khởi kiện; 
buộc bị đơn có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn từ tháng 2/2017 
đến tháng 5/2018 và thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn theo 
qui định của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Đại diện nguyên đơn và nguyên đơn xác định vẫn giữ nguyên kháng cáo và 
xác định giám đốc K đã chỉ đạo cho ông B bàn giao công việc chấm dứt hợp đồng 
lao động bằng email gửi lúc 08 giờ 26 phút ngày 05/6/2017. Căn cứ email này, ông 
B đã soạn thảo quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trình giám đốc Công ty ký. 
Theo quyết định này thì Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông B không 
có căn cứ pháp luật, không thông báo trước là trái pháp luật, nên đề nghị sửa án sơ 
thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Bị đơn yêu cầu giữ nguyên bản án sơ thẩm. Các đương sự không thỏa thuận 
được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương:

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đa chấp hành đúng 
cac quy định cua Bô luât Tô tung dân sư, các đương sự đa thực hiện đung các 
quyền va nghĩa vu khi tham gia phiên toa theo cac quy định cua Bô luât Tô tung 
dân sư.

Về nội dung: Căn cứ email ông B gửi cho ông K ngày 09/5/2017, thì ông B 
đã đề nghị Công ty tìm người thay thế ông và ông B là người soạn thảo quyết định 
nghỉ việc xác định thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, nên có cơ sở xác định 
hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động, không có căn cứ xác định Công ty 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông B nên không có cơ sở buộc 
Công ty bồi thường theo yêu cầu của ông B.

Về bảo hiểm xã hội, Tòa sơ thẩm tuyên buộc ông B phải đóng bảo hiểm là 
chưa chính xác nên đề nghị chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của guyên đơn 
sửa phần 3 quyết định của bản án sơ thẩm theo hướng buộc Công ty là người sử 
dụng lao động trích từ tiền lương của ông B để tham gia bảo hiểm xã hội cho ông 
B trong thời gian làm việc tại Công ty.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:

[1] Về tố tụng:
Ngày 02/5/2018, Tòa án nhân dân thị xã T xét xử vụ án và ban hành Bản án 

lao động sơ thẩm số 06/2018/LĐ-ST, ngày 14/5/2018 nguyên đơn có đơn kháng 
cáo bản án. Căn cứ khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự, nguyên đơn kháng 
cáo trong thời hạn luật định.
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Nguyên đơn xác định chỉ kháng cáo đối với phần 1 và phần 3 trong quyết 
định của bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết sửa phần 1 và 
phần 3 trong phần quyết định của bản án sơ thẩm theo hướng, chấp nhận yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn, giải quyết các quyền lợi hợp pháp cho 
nguyên đơn theo như yêu cầu tại đơn khởi kiện; buộc bị đơn có trách nhiệm đóng 
bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn từ tháng 02/2017 đến tháng 5/2018 và thực hiện 
các thủ tục bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn theo qui định của pháp luật. Do đó, 
căn cứ Điều 293 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại 
những phần của bản án sơ thẩm có kháng cáo.

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc Công ty đã đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động với nguyên đơn:

Theo nguyên đơn xác định ngày 05/6/2017, giám đốc Công ty bất ngờ giao 
cho ông B Quyết định số 0506/QĐ/CD-HĐLĐ ngày 05/6/2017 về việc chấm dứt 
hợp đồng lao động với ông B kể từ ngày 10/6/2017 mà không đưa ra bất cứ lý do 
gì và không thực hiện báo trước là Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trái pháp luật, theo quy định tại Điều 41 Bộ Luật lao động. Còn bị đơn cho 
rằng, ông B tự xin nghỉ việc vì nhận thấy Công ty đang làm ăn khó khăn, công 
nhân ít, đơn hàng chưa đáp ứng việc làm cho cán bộ công nhân viên của Công ty, ý 
kiến của ông B thể hiện qua email ông B gửi cho ông K giám đốc Công ty vào 
ngày 09/5/2017 và ông B đã tự soạn thảo quyết định, xác nhận nợ lương đưa cho 
giám đốc ký cùng một lúc với biên bản bàn giao công việc vào ngày 10/6/2017. 
Công ty cũng đồng ý với yêu cầu xin nghỉ việc của ông B do đó đây là sự thỏa 
thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Xem xét quyết định số 0506/QĐ/CD-HĐLĐ, theo sự thừa nhận của ông B 
thì quyết định này do ông B soạn thảo trên máy tính (máy Công ty giao cho ông B 
sử dụng khi ông vào làm việc tại Công ty) vào sáng ngày 05/6/2017, đến khoảng 
hơn 08 giờ cùng ngày giám đốc đến Công ty thì ông B đưa cho giám đốc ký, sau 
đó ông B đã tự đóng mộc dấu Công ty và giữ một bản, số còn lại được lưu giữ tại 
Công ty, fíle tạo lập quyết định được lưu trong máy tính ở thư mục đĩa D computer 
(BINH NS; TCT) và cho rằng việc ra quyết định cho ông B nghỉ việc là làm theo 
chỉ đạo của giám đốc Công ty tại email gửi ông B vào sáng ngày 05/6/2017. Xem 
xét nội dung email được gửi từ “def.com” đến “abc@gmail.com” vào lúc 08 giờ 26 
phút ngày 05/6/2017, thì không có nội dung nào thể hiện việc giám đốc Công ty 
chỉ đạo cho ông B soạn thảo Quyết định số 0506/QĐ/CD-HĐLĐ cho ông B nghỉ 
việc vào ngày 10/6/2017. Như vậy, theo toàn bộ nội dung email ông B gửi cho ông 
K vào lúc 21 giờ 25 phút ngày 09/5/2017, thì ông B đã trình bày về những khó 
khăn khi thực hiện công việc theo yêu cầu của giám đốc và xác định chức năng của 
phòng nhân sự trong Công ty không được tôn trọng khi đề xuất xử lý đối với nhân 
viên vi phạm lại bị vô hiệu bởi chính giám đốc Công ty và đề nghị ông K tìm 
người thay thế. Sự việc này thể hiện ý chí của ông B về việc sẽ chấm dứt hợp đồng
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lao động với Công ty. Hơn nữa, ý chí nghỉ việc của ông B còn được thể hiện rõ khi 
chính ông B là người tự soạn thảo quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và tự ấn 
định thời gian nghỉ là ngày 10/6/2017. Trên cơ sở đề nghị của ông B, giám đốc 
Công ty đã ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, sự việc này thể hiện sự 
đồng ý của Công ty đối với đề xuất của ông B, đây được xem là sự thỏa thuận 
chấm dứt hợp đồng lao động giữa hai bên, phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 
36 Bộ luật Lao động. Ngoài ra, ông B cho rằng sau khi nghỉ việc, rất nhiều lần ông 
B gửi email cho ông K nhắc nhở về việc thanh toán tiền lương và các chế độ khi 
Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng ông K không trả lời. Về 
việc này, xem xét các email do ông B gửi cho ông K trong khoảng thời gian sau 
ngày 10/6/2017 đến khi ông B gửi đơn yêu cầu Phòng lao động thị xã T hòa giải 
(ngày 10/10/2017) thì ông B cũng chỉ đề cặp đến việc yêu cầu ông K thanh toán 
tiền lương còn thiếu trong thời gian làm việc. Mặt khác, sự việc này nếu có xảy ra 
cũng không được xem là căn cứ để xác định Công ty đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động với ông B vì xảy ra sau thời điểm hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp 
đồng lao động.

Từ những phân tích nêu trên cho thấy giữa ông Nguyễn Văn B và Công ty E 
đã có thỏa thuận về việc ông B chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, ông Nguyễn 
Văn B cho rằng Công ty E bất ngờ giao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với ông B là không đúng 
thực tế và không có căn cứ chấp nhận. Do không có căn cứ xác định Công ty đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông B nên việc ông B yêu cầu Công ty bồi 
thường cho ông B tiền lương và phụ cấp trong những ngày không được làm việc tính 
từ ngày 06/6/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm; bồi thường 02 tháng tiền lương và phụ 
cấp lương; bồi thường 25 ngày tiền lương và phụ cấp lương do vi phạm thời hạn 
báo trước; bồi thường thêm 02 tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động; 
tiền trợ cấp thôi việc; tiền lương của 09 ngày nghỉ hàng năm cũng không có căn cứ 
chấp nhận.

[3] Xem xét yêu cầu của nguyên đơn về thực hiện chế độ bảo hiểm, tại đơn 
khởi kiện ông B yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty bồi thường 21,5% tiền 
đóng bảo hiểm xã hội (tạm tính): 13 tháng. Số tiền 6.300.000 x 21,5% x 13 tháng = 
17.608.500 đồng. Quá trình Tòa án giải quyết vụ án, ông B thay đổi yêu cầu buộc 
Công ty thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho ông trong 13 tháng kể từ tháng 
02/2017. Xét thấy, theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã 
hội năm 2014, thì ông B và Công ty thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm 
xã hội, cùng có nghĩa vụ nộp tiền vào quỹ bảo hiểm theo quy định nhưng thủ tục 
trích nộp bảo hiểm là nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Như vậy, Tòa sơ thẩm 
tuyên buộc Công ty và ông B đóng bảo hiểm xã hội là chưa chính xác, ông B 
kháng cáo về vấn đề này là có căn cứ chấp nhận. Tuy nhiên, do không có căn cứ
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xác định Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông B nên chỉ có 
cơ sở buộc Công ty tham gia bảo hiểm cho ông B từ tháng 02/2017 đến ngày 
10/6/2017 tính trên mức lương 6.300.000 đồng tháng và được trừ đi thời gian Công 
ty đã tham gia bảo hiểm cho ông B theo xác nhận của Bảo hiểm xã hội thị xã T. 
Ông B yêu cầu Công ty trích từ tiền lương Công ty còn thiếu của ông B để hoàn 
thành thủ tục đóng bảo hiểm cho ông là phù hợp qui định, nên cần điều chỉnh lại 
cách tuyên của phần 3 trong quyết định của bản án sơ thẩm.

Từ phân tích nêu trên xét thấy, ý kiến đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh Bình Dương là phù hợp quy định của pháp luật, có cơ sở chấp nhận 
một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn.

[4]Về án phí:

Án phí lao động sơ thẩm: Bị đơn phải chịu theo quy định của pháp luật. 
Nguyên đơn được miễn án phí sơ thẩm đối với phần yêu cầu không được tòa chấp 
nhận.

Án phí lao động phúc thẩm: Nguyên đơn được miễn án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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 Nguyễn Văn B, sửa 
một phần quyết định của Bản án sơ thẩm số 06/2018/LĐ-ST ngày 02/5/2018 của 
Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương như sau:

Áp dụng:

- Điều 36 Bộ luật Lao động;

- Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự;

- Điều 147, Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự;
- Các Điều 21, 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quyết định số 

595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của 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, bảo hiểm thất nghiệp;

- Điều 12 và 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 
quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn B đối với Công 
ty Cổ phần Nội thất E về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
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2. Buộc Công ty Cổ phần Nội thất E có trách nhiệm thanh toán cho ông 
Nguyễn Văn B tiền lương của tháng 4/2017 là 15.000.000 đồng; lương tháng 
5/2017 là 15.581.231 đồng; lương 09 ngày làm việc của tháng 6/2017 là 5.192.307 
đồng và tiền lãi là 3.700.000 đồng. Tổng cộng: 39.473.538 đồng (ba mươi chín 
triệu bốn trăm bảy mươi ba nghìn năm trăm ba mươi tám đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu 
cầu, nếu người phải thi hành án chưa thi hành xong khoản tiền nêu trên thì hàng 
tháng còn phải trả cho người được thi hành án khoản tiền lãi với mức lãi suất theo 
quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự trên số tiền chậm trả tương ứng 
với thời gian chưa thi hành án.

3. Buộc Công ty Cổ phần Nội thất E thực hiện hoàn tất thủ tục đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông Nguyễn Văn B theo qui 
định của pháp luật bảo hiểm trong thời gian tháng 02/2017, tháng 3/2017 và 09 
ngày làm việc của tháng 6/2017, với mức lương 6.300.000 đồng /tháng, tại Bảo 
hiểm xã hội thị xã T. Ông B có trách nhiệm giao sổ bảo hiểm xã hội cho Công ty 
để thực hiện thủ tục xác nhận bảo hiểm, sau khi hoàn tất thủ tục xác nhận bảo 
hiểm, Công ty có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho ông Nguyễn Văn B.

4. Về án phí lao động sơ thẩm: Công ty Cô phân Nội thất E phải nộp 
1.184.206 đồng (một triệu một trăm tám mươi bốn nghìn hai trăm lẻ sáu đồng).

5. Về án phí phúc thẩm: Đương sự không phải nộp.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 
dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thoả thuận thi 
hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 
hành án theo quy định tại các Điều: 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu 
thi hành án bản án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 
sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- Đương sự; t h ẩ m ’ p h á n  -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND thị xã T;
- Chi cục THADS thị xã T; , r.
- VKSND tỉnh Bình Dương; (đã
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tổ HCTP, Tòa LĐ.

Trần Thị Nhàn
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

Bản án số: 16/2018/LĐ-PT 
Ngày: 16-10-2018 

V/v tranh chấp về tiền lương 
và đơn phương chấm dứt hợp

iX ' ‘ ịng

i> u u t  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM •  •  •

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Nhàn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thư ký Tòa án nhân dân 
tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 
tòa: Ông Trần Văn Bé - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 
xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 18/2018/TLPT-LĐ ngày 31 
tháng 8 năm 2018 về việc tranh chấp về tiền lương và đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động.

Do Bản án lao động sơ thẩm số 05/2018/LĐ-ST ngày 27 tháng 6 năm 2018 
của Tòa án nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 17/2018/QĐ-PT ngày 
13 tháng 9 năm 2018, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông VU Viết K, sinh năm 1962; đia chi: Khu phố A, 
Phường B, thi xa D, tinh Binh Dương.

- Bị đơn: Công ty CÔ phân Dich vu Bao vê chuyên nghiêp Y; địa chi: Khu 
phố C, phương Đ, Quân E, Thanh phố Hồ Chi Minh.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Thế T -  chức vụ: Phó 
Tổng Giam đốc.

- Người kháng cáo: Bị đơn Công ty CÔ phân Dich vu Bao vê chuyên 
nghiêp Y.

NHÂN DANH

Các Thâm phán: Ông Nguyễn Đắc Cường; 

Ông Phan Trí Dũng.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Nguyên đơn bắt đầu vào làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 
chuyên nghiệp Y (sau đây gọi tắt là Công ty) từ ngày 25/10/2017, thời gian thử 
việc là 01 ngày. Nguyên đơn được phân công quản lý 3 mục tiêu tại số 33A 
đường Trường Sơn, Đại Phú và Phổ Quang với mức lương cơ bản 5.700.000 
đồng/tháng. Sau đó giữa nguyên đơn và Công ty có ký hợp đồng lao động nhưng 
trong hợp đồng lao động không ghi thời hạn hợp đồng, không ghi ngày ký kết vì 
vào thời điểm ký kết hợp đồng, phần các nội dung này đang để trống. Hợp đồng 
ngày 25/10/2017, nguyên đơn có ký tên nhưng nội dung ghi thử việc từ ngày 
25/10/2017 đến ngày 25/12/2017 là không đúng, đối với hợp đồng ngày 
26/12/2017 ghi thời hạn hợp đồng từ ngày 26/12/2017 đến ngày 26/12/2018 
nguyên đơn có ký nhưng không đúng về thời gian hợp đồng và ngày ký kết hợp 
đồng vì có sự tẩy xóa, bị đơn đã tự ý ghi và tự ý tẩy xóa thời hạn và ngày ký hợp 
đồng của hợp đồng này. Quá trình làm việc bị đơn không thực hiện việc đóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn cho nguyên đơn mặc dù trong quá trình làm 
việc nguyên đơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ ngày 14/12/2017, 
nguyên đơn đảm nhận thêm chức vụ quản lý và được tăng mức lương trách 
nhiệm lên 1.500.000 đồng/tháng.

Đến cuối tháng 12/2017, bị đơn liên tục yêu cầu nguyên đơn làm việc 
tăng ca và yêu cầu nguyên đơn làm một số công việc không rõ ràng, không đúng 
nhiệm vụ của nguyên đơn nên đến ngày 02/01/2018, nguyên đơn nộp đơn xin 
nghỉ việc và thông báo sẽ làm việc đến hết ngày 31/01/2018 sẽ nghỉ việc. Người 
nhận đơn xin nghỉ việc là ông Nguyễn Thế T. Tuy nhiên khi nộp đơn, ông 
Nguyễn Thế T không những không duyệt đơn mà còn xé bỏ đơn xin nghỉ việc 
của nguyên đơn. Nguyên đơn vẫn tiếp tục làm việc đến ngày 31/01/2018 và bắt 
đầu nghỉ chính thức từ ngày 02/02/2018. Nguyên đơn đã đến Công ty nhiều lần 
yêu cầu thanh toán tiền lương nhưng vẫn không được giải quyết.

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn phải thanh toán tiền lương từ ngày 
02/01/2018 đến 31/01/2018 là 8.030.000 đồng. Trong đó bao gồm:

1/ Lương chính: 5.700.000 đồng.

2/ Tiền lương trách nhiệm: 1.500.000 đồng.

3/ Tiền lương tăng ca: 830.000 đồng.

Nguyên đơn đồng ý hoàn trả tạm ứng lương tháng 01/2018 là 1.500.000 
đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn rút một phần đơn khởi kiện đối với yêu 
cầu thanh toán tiền lương trách nhiệm 1.500.000 đồng, chỉ yêu cầu thanh toán 
tiền lương tháng 01/2018 còn lại sau khi trừ số tiền tạm ứng lương là 5.030.000 
đồng.

Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn: Nguyên đơn không đồng ý bồi thường 
số tiền 14.460.000 đồng theo yêu cầu phản tố của bị đơn. Bởi lẽ vào ngày 
02/01/2018 nguyên đơn đã nộp đơn xin nghỉ việc cho đại diện Công ty là ông 
Nguyễn Thế T nhận, nhưng ông T đã xé bỏ đơn xin nghỉ việc, ngoài ra Công ty

* Nguyên đơn ông Vũ Viết K  trình bày:

192



3

không tuân thủ hợp đồng lao động đã thỏa thuận, buộc nguyên đơn tăng ca quá 
sức và không tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn theo quy định 
của pháp luật.

*Đại diện bị đơn trình bày:

Ông Vũ Viết K bắt đầu vào làm việc tại Công ty vào ngày 25/10/2017, 
học việc 01 ngày không hưởng lương, hết thời gian học việc, hai bên thỏa thuận 
ký hợp đồng thời vụ 02 tháng từ ngày 25/10/2017 đến 25/12/2017. Hết hợp đồng 
thời vụ, hai bên thỏa thuận ký hợp đồng thời hạn 01 năm từ ngày 26/12/2017 đến 
26/12/2018, mức lương theo hợp đồng là 4.020.000 đồng, thực lãnh là 5.700.000 
đồng. Công ty cho ông K thử việc công tác quản lý nhưng chưa ra quyết định 
cho hưởng lương trách nhiệm theo quy chế của Công ty cho nên ông K chưa 
được hưởng lương trách nhiệm 1.500.000 đồng/tháng. Đối với yêu cầu khởi kiện 
của ông K, Công ty đồng ý thanh toán tiền lương từ ngày 01/01/2018 đến ngày 
31/01/2018 bao gồm tiền lương 5.700.000 đồng, tiền tăng ca là 830.000 đồng 
nhưng ông K đã tạm ứng lương tháng 01/2018 là 1.500.000 đồng nên Công ty 
chỉ còn phải trả số tiền 5.030.000 đồng; Công ty không đồng ý trả tiền lương 
trách nhiệm 1.500.000 đồng.

Ngoài ra, Công ty có yêu cầu phản tố đối với ông K. Công ty không nhận 
được đơn xin thôi việc từ ông K, ông K đã tự ý nghỉ việc nên Công ty yêu cầu 
ông K phải bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 
luật với số tiền 14.460.000 đồng, bao gồm:

1/ Tiền bồi thường vi phạm thời gian báo trước tương đương 01 tháng 
lương thực tế: 5.700.000 đồng.

2/ Tiền bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 
luật theo mức lương hợp đồng lao động đã ký kết: 2.010.000 đồng.

3/ Bồi thường tiền lương cho người thay thế vị trí của nguyên đơn trong 
thời gian nguyên đơn tự ý nghỉ việc: 6.750.000 đồng.

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 05/2018/LĐ-ST ngày 27 tháng 6 năm 
2018 của Tòa án nhân dân thị xã D đã quyết định:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Vũ Viết K đối với Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Y về việc tranh chấp tiền lương.

Buộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Y phải thanh toán 
tiền lương tháng 01/2018 cho ông Vũ Thế K số tiền 5.030.000 đồng.

Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của ông Vũ Thế K đối với Công ty Cổ phần 
dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Y về việc yêu cầu thanh toán tiền lương trách 
nhiệm tháng 01/2018 là 1.500.000 đồng.

2. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo 
vệ chuyên nghiệp Y đối với ông Vũ Thế K về yêu cầu bồi thường tiền vi phạm 
thời gian báo trước.
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Buộc ông Vũ Thế K có trách nhiệm bồi thường cho Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Y tiền vi phạm thời gian báo trước là 657.700 
đồng.

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ 
chuyên nghiệp Y đối với ông Vũ Thế K về việc bồi thường do đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật số tiền 13.802.300 đồng.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, trách nhiệm chậm thi hành án, quyền 
yêu cầu thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 11/7/2018, bị đơn Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp 
Y kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết buộc 
nguyên đơn phải bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 
pháp luật với tổng số tiền là 14.460.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Đại diện bị đơn xác định kháng cáo đối với quyết định của bản án sơ thẩm 
về yêu cầu phản tố của bị đơn, đề nghị Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản 
tố. Nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, yêu cầu giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương: Về tố tụng, 
Thẩm phán, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đa chấp hành đúng cac quy định cua 
Bô luât Tô tung dân sư, các đương sự đa thực hiện đung các quyền va nghĩa vu 
khi tham gia phiên toa theo cac quy định cua Bô luât Tô tung dân sư. Về nội 
dung, nguyên đơn thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với 
bị đơn nhưng không thực hiện thủ tục báo trước là trái qui định của pháp luật, 
Tòa án cấp sơ thẩm chỉ buộc nguyên đơn bồi thường tiền báo trước, không áp 
dụng khoản 1 Điều 43 của Bộ luật Lao động buộc nguyên đơn bồi thường cho bị 
đơn nửa tháng lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 
là chưa chính xác. Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại, bị đơn không chứng 
minh được nên Tòa sơ thẩm không chấp nhận là phù hợp. Bị đơn kháng cáo 
nhưng không cung cấp được tài liệu để chứng minh thiệt hại. Đề nghị chấp nhận 
kháng cáo của bị đơn sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận một phần yêu 
cầu phản tố của bị đơn, không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đối với 
bản án sơ thẩm có nhiều chỗ viết sai tên đệm trong họ tên của nguyên đơn, đề 
nghị Hội đồng xét xử sửa chữa, tránh gây khó khăn cho đương sự khi thi hành 
án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:

[1] Về tố tụng:
Ngày 27/6/2018, Tòa án nhân dân thị xã D xét xử vụ án và ban hành Bản 

án lao động sơ thẩm số 05/2018/LĐ-ST, ngày 11/7/2018 (theo dấu bưu điện), bị
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đơn có đơn kháng cáo bản án. Căn cứ khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự, 
bị đơn kháng cáo trong thời hạn luật định.

Bị đơn xác định chỉ kháng cáo đối với quyết định của bản án sơ thẩm về 
yêu cầu phản tố, đề nghị Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn. 
Căn cứ Điều 293 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại 
phần của bản án sơ thẩm có kháng cáo, tức chỉ xem xét đến yêu cầu phản tố của 
bị đơn.

[2] Xét việc chấm dứt hợp đồng lao động của nguyên đơn:

Theo nguyên đơn xác định, việc nguyên đơn chấm dứt hợp đồng lao động 
là do bị đơn không bảo đảm điều kiện làm việc theo hợp đồng lao động, buộc 
nguyên đơn tăng ca liên tục, không thực hiện các chế độ bảo hiểm cho người lao 
động nên nguyên đơn đã thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động.

Xem xét quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao 
động theo điểm a, khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động quy định:

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, 
hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn 
dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn 
trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không 
được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. ”

Xem xét Bảng chấm công tháng 10/2017, tháng 11/2017, tháng 12/2017 
do bị đơn cung cấp và đã được nguyên đơn thừa nhận, thể hiện số giờ làm việc 
của nguyên đơn như sau:

Tháng 10/2017: Thời gian làm việc từ ngày 25/10/2017 đến 31/10/2017:
84 giờ;

Tháng 11/2017: Thời gian làm việc từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017: 
372 giờ; có ngày làm việc liên tục 24 giờ; làm việc 30 ngày/tháng.

Tháng 12/2017: Thời gian làm việc từ ngày 01/12/2017 đến 31/12/2017: 
365 giờ; có những ngày làm việc liên tục 15 giờ, 20 giờ, 16 giờ; làm việc 31 
ngày/tháng.

Như vậy, căn cứ theo Điều 1, 2, 3 Nội quy lao động Công ty; các Điều 
104, 106, 109 và Điều 110 Bộ luật Lao động có cơ sở xác định Công ty không 
đảm bảo đúng điều kiện làm việc theo hợp đồng lao động và trái quy định pháp 
luật khi sắp xếp nguyên đơn làm thêm giờ vượt quá thời gian pháp luật quy định. 
Đồng thời, bị đơn không trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm 
thất nghiệp cho nguyên đơn là vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y 
tế. Do đó, nguyên đơn thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
với bị đơn là phù hợp theo quy định viện dẫn như trên.

Bị đơn cung cấp đơn xin tăng ca của nguyên đơn, thời hạn một năm (từ
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ngày 25/10/2017 đến 25/10/2018) có chữ ký của nguyên đơn để cho rằng bị đơn 
không ép buộc nguyên đơn tăng ca. Tại phiên tòa nguyên đơn thừa nhận có ký 
đơn xin tăng ca. Xem xét nội dung đơn xin tăng ca thấy rằng ông K chỉ xin tăng 
ca 4 giờ trong một ngày nhưng thực tế như đã phân tích ở trên bị đơn bố trí 
nguyên đơn tăng ca nhiều hơn đơn yêu cầu là vi phạm thỏa thuận đôi bên và vi 
phạm pháp luật lao động nên việc nguyên đơn chấm dứt hợp đồng lao động là có 
căn cứ.

Đối với Bảng chấm công tháng 01/2018, nguyên đơn và bị đơn cung cấp 
02 bản có nội dung khác nhau, bản của nguyên đơn không có bản chính, bản của 
bị đơn có bản chính nhưng không có chữ ký của chỉ huy trưởng mục tiêu như 
bản chấm công của các tháng trước và không được nguyên đơn thừa nhận nên 
không có cơ sở xem xét là chứng cứ giải quyết vụ án.

Xét quá trình thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
của người lao động, theo điểm a, khoản 2 Điều 37 Bộ luật Lao động quy định:

“Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 
Điều này, người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm 
a, b, c và g  khoản 1 Điều này,”

Nguyên đơn cho rằng ngày 02/01/2018 nguyên đơn đã nộp đơn xin nghỉ 
việc đến ông Nguyễn Thế T -  Phó Giám đốc Công ty, nội dung thông báo sẽ làm 
việc đến hết ngày 31/01/2018. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế T không thừa nhận 
sự việc trên và nguyên đơn cũng không cung cấp được chứng cứ nào khác để 
chứng minh nên không có cơ sở xác định nguyên đơn đã thực hiện thông báo cho 
Công ty biết trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định 
tại khoản 2 Điều 37 của Bộ luật Lao động.

Như vậy, đối chiếu với quy định tại Điều 41 Bộ luật Lao động, Hội đồng 
xét xử thấy rằng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nguyên đơn đã vi 
phạm một trong các nội dung được quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động nên 
xác định nguyên đơn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 
với bị đơn.

[3] Xét yêu cầu phản tố của bị đơn về việc yêu cầu nguyên đơn bồi 
thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:

Bị đơn yêu cầu nguyên đơn phải bồi thường các khoản sau:

+ Tiền bồi thường vi phạm thời gian báo trước tương đương 01 tháng 
lương thực tế: 5.700.000 đồng.

+ Tiền bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 
luật theo mức lương hợp đồng lao động đã ký kết: 2.010.000 đồng.

+ Bồi thường tiền lương cho người thay thế vị trí của nguyên đơn trong 
thời gian nguyên đơn tự ý nghỉ việc: 6.750.000 đồng.

Tổng cộng là 14.460.000 đồng.
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Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
trái pháp luật được quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động như sau:

“1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng 
lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho 
người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao 
động trong những ngày không báo trước”.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì nguyên đơn phải bồi thường cho bị đơn 
nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động (4.020.000 đồng : 2 = 2.010.000 
đồng); đồng thời nguyên đơn phải bồi thường cho bị đơn số tiền tương ứng với 
tiền lương của 03 ngày không báo trước (5.700.000 đồng/tháng : 26 ngày/tháng x 
3 ngày = 657.700 đồng).

Tòa án cấp sơ thẩm buộc nguyên đơn có trách nhiệm bồi thường cho bị 
đơn số tiền do vi phạm thời gian báo trước 657.700 đồng; đồng thời không chấp 
nhận yêu cầu của bị đơn về việc buộc nguyên đơn bồi thường tiền lương cho 
người thay thế vị trí công tác số tiền 6.750.000 đồng là có căn cứ, đúng pháp 
luật.

Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ quy định tại khoản 1 
Điều 43 Bộ luật Lao động, không buộc nguyên đơn bồi thường cho bị đơn nửa 
tháng tiền lương theo hợp đồng lao động là có thiếu sót.

[4] Từ những phân tích trên, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị đơn, 
sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng đã phân tích nêu trên. Ý kiến đề nghị 
của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương là hoàn toàn phù hợp.

[5] Án phí lao động sơ thẩm:

- Bị đơn phải chịu án phí lao động sơ thẩm có giá ngạch tương ứng phần 
yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận và phần yêu cầu phản 
tố của bị đơn không được Tòa án chấp nhận.

- Nguyên đơn phải chịu án phí lao động sơ thẩm có giá ngạch tương ứng 
phần yêu cầu phản tố của bị đơn được Tòa án chấp nhận.

[6] Về án phí lao động phúc thẩm: Bị đơn không phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: Khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự,

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ 
chuyên nghiệp Y, sửa một phần quyết định của Bản án sơ thẩm số 05/2018/LĐ- 
ST ngày 27/6/2018 của Tòa án nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương.

Áp dụng:

7
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- Các Điều 22, 37, 41, 43 Bộ luật Lao động;

- Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự;

- Điều 147, Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Điều 12 và 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 
năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

Tuyên xử:

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Vũ Viết K đối với Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Y về việc tranh chấp tiền lương.

Buộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Y phải thanh toán 
tiền lương tháng 01/2018 cho ông Vũ Viết K số tiền 5.030.000 đồng.

2. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của ông Vũ Viết K đối với Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Y về việc yêu cầu thanh toán tiền lương trách 
nhiệm tháng 01/2018 là 1.500.000 đồng.

3. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo 
vệ chuyên nghiệp Y đối với ông Vũ Viết K về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại 
do đơn phương chấm dứt dợp đồng trái pháp luật.

Buộc ông Vũ Viết K phải bồi thường cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo 
vệ chuyên nghiệp Y số tiền 2.667.700 đồng (trong đó: bồi thường do vi phạm 
thời gian báo trước là 657.700 đồng; bồi thường nửa tháng lương theo hợp đồng 
lao động là 2.010.000 đồng).

4. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 
chuyên nghiệp Y đối với ông Vũ Viết K về việc bồi thường do đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật số tiền 11.792.300 đồng.

5. Về án phí sơ thẩm:

Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Y phải chịu án phí lao 
động sơ thẩm số tiền 653.769 đồng, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí sơ 
thẩm đã nộp 300.000 đồng theo Biên lai số 0019393 ngày 10/5/2018 của Chi cục 
Thi hành án dân sự thị xã D, tỉnh Bình Dương. Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ 
chuyên nghiệp Y còn phải tiếp tục nộp 353.769 đồng.

Ông Vũ Viết K phải nộp 300.000 đồng án phí lao động sơ thẩm.

6. Về án phí phúc thẩm:

Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Y không phải chịu. Chi 
cục Thi hành án dân sự thị xã D, tỉnh Bình Dương hoàn trả cho Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Y số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí phúc 
thẩm đã nộp theo Biên lai số 0019783 ngày 17/7/2018.

7. Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu 
người phải thi hành án không thi hành án, thì hàng tháng còn chịu tiền lãi đối với
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số tiền chậm thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 
tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 
án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thoả thuận 
thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 
thi hành án theo quy định tại các Điều: 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời 
hiệu thi hành án bản án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 
án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- Đương sự; t h ẩ m ’ p h á n  -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND thị xã D;
- Chi cục THADS thị xã D;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tổ HCTP, Tòa LĐ. (đa ký)

Trần Thị Nhàn
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG Độc lập -  Tự do -  H ạnh phúc

Bản án số: 02/2018/LĐ-PT 
Ngày: 21-9-2018 

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

NHÂN DANH
: CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM •  •  •

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

- Thành phần Hội đồng xét x ử  phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Tuấn 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thành Mới

Bà Sơn Nữ Phà Ca

- Thư kỷ phiên tòa: Ông Thái Thành Đạt -  Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 
Vĩnh Long.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long: Ông Nguyễn Phúc 
Vinh- Kiếm sát viên tham gia phiên tòa.

Ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 02/2018/TLPT -  LĐ ngày 21 tháng 6 
năm 2018 về: “Tranh chấp đơn phương chấm dứt họp đồng lao động”.

Do Bản án sơ thẩm số 01/2018/LĐST ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Tòa 
án nhân dân huyện L, tỉnh Vĩnh Long bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm: 04/2018/QĐ-PT ngày 15 
tháng 8 năm 2018, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Chị Lê Thị p, cư trú tại: Tố A, Khóm B, Phường N, thành 
phố V, tỉnh Vĩnh Long.

- Bị đơn: Trường Đại học c
Địa chỉ trụ sở: Ấp Y, xã K, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Anh Tô Vĩnh H, cư trú tại: Đường M, 
Phường D, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long (đại diện theo giấy ủy quyền ngày 
08/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học C).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bảo hiểm xã hội thành phố V, tỉnh Vĩnh Long
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Địa chỉ trụ sở: Đường G, Phường R, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn K, chức vụ: Giám đốc.

2. Bảo hiểm xã hội huyện L, tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ trụ sở: Khóm X, thị trấn L, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.

Người đại diện hợp pháp Bảo hiếm xã hội huyện L, tỉnh Vĩnh Long: Chị 
Phan Thanh Hồng T, chức vụ: Chuyên viên (đại diện theo văn bản ủy quyền số 
28/BHXH ngày 23/11/2017).

- Người kháng cáo: Trường Đại học c là bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện ngày 20/01/2014 và quá trình giải quyết vụ án, nguyên 
đơn chị Lê Thị p  trình bày: Ngày 17/4/2009 chị và Trường Đại học c  ký hợp 
đồng lao động số 39/2009/HĐLĐ-DCL, tại Điều 1 có xác định thời hạn là 02 năm, 
kể từ ngày 16/4/2009 đến ngày 15/4/2011. Chị được phân công làm Trưởng 
phòng Kế hoạch - Tài chính và Kế toán trưởng của Trường Đại học c . Khi hết 
thời hạn hợp đồng, chị vẫn làm việc tại trường nhưng không ký kết hợp đồng lao 
động mới.

Ngày 03/5/2012 quyền Hiệu trưởng Trường đại học c  ra Quyết định số 
174/QĐ - DCL đình chỉ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Kế toán 
trưởng của chị, buộc chị có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách và 
thực hiện công việc theo sự chỉ đạo, phân công của Quyền trưởng phòng mới. Sau 
đó chị vẫn làm việc bình thường và không có sai phạm khác. Tại Quyết định số 
55/QĐ-DCL ngày 22/02/2013 của quyền Hiệu trưởng Trường Đại học c  đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị. Việc đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động này là không đúng quy định của pháp luật. Chị khởi kiện yêu cầu:

- Huỷ Quyết định số 55/QĐ-DCL ngày 22/02/2013 của quyền Hiệu trưởng 
Trường Đại học c .

- Buộc Trường Đại học c  nhận chị lại làm việc.

- Bồi thường 02 tháng lương theo khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động và 
khoản tiền tương ứng tiền lương của 45 ngày do vi phạm thời hạn báo trước được 
quy định tại khoản 5 Điều 42 Bộ luật Lao động, tổng cộng bằng 28.700.000đồng.

- Trả cho chị tiền lương và phụ cấp lương trong những ngày chị không 
được làm việc tính từ ngày 01/03/2013 tạm tính đến ngày 30/04/2018 là 62 tháng, 
mỗi tháng lương 8.200.000 đồng bằng 508.400.000 đồng.

- Tiếp tục trả tiền lương và phụ cấp lương cho đến ngày chị được nhận lại 
làm việc.
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- Trường hợp đến tuổi nghỉ hưu mới giải quyết, chị yêu cầu được nhận tiền 
lương, phụ cấp lương cho đến ngày nghỉ hưu.

- Chị p yêu cầu Trường phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế và bảo hiểm thất nghiệp cho chị từ ngày 01/3/2013 cho đến ngày nhận lại làm 
việc.

- Chị p tự nguyện đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 
hiểm thất nghiệp đối với phần của chị theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian nghỉ việc cho đến nay chị chưa nhận tiền trợ cấp thất 
nghiệp, tiền bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp thôi việc của Trường Đại học c .

Chị p rút lại yêu cầu trả cho chị các khoản tiền nghỉ phúc lợi gồm: Nghỉ lễ 
30/4 và 01/5 năm 2013: 800.000 đồng, tiền 6 tháng đầu năm 2013: 1.000.000 
đồng, nghỉ mát năm 2013: 1.500.000 đồng, nghỉ lễ 02/9 năm 2013: 600.000 đồng, 
nghỉ lễ 20/11 năm 2013: 700.000 đồng, tiền phúc lợi năm 2013: 700.000 đồng và 
tiền lương tháng 13 năm 2013: 8.400.000 đồng. Chị không yêu cầu tăng lương từ 
hệ số 4,32 lên hệ số 4,65.

BỊ đơn Trường Đại học c  do anh Tô Vĩnh H  đại diện trình bày:

Ngày 17/4/2009 Trường Đại học c  và chị Lê Thị p ký hợp đồng lao động 
số 39/2009/HĐLĐ -  DCL, tại điều 1 của hợp đồng xác định thời hạn là 02 năm kể 
từ ngày 16/4/2009 đến ngày 15/4/2011.

Thực hiện hợp đồng chị p được phân công làm Trưởng phòng Kế hoạch Tài 
chính và Kế toán trưởng của Trường. Khi hết thời hạn hợp đồng, giữa trường và 
chị p không có ký kết hợp đồng lao động mới mà chị p vẫn tiếp tục làm việc tại 
trường cho đến khi bị chấm dứt hợp đồng lao động theo Quyết định số 55/QĐ - 
DCL. Từ khi làm việc đến đầu năm 2011, Trường phát hiện chị p trong công tác 
kế toán có những sai phạm như: Lập 02 quyển báo cáo tài chính năm 2009 cùng 
ngày 29/3/2010 nhưng nội dung khác nhau. Một quyển nộp cho Cục thuế, một 
quyển lưu lại. Nội dung khác ở việc chia lợi nhuận tích lũy chưa phân phối từ năm 
2000 đến năm 2009 với số tiền 32.456.211.636 đồng cho các nhà góp vốn đầu tư. 
Phần lợi nhuận tích lũy là tài sản của trường không được phân chia theo Điều 36 
Quy chế 86 của Trường đại học Dân lập. Trách nhiệm này thuộc về chị p và Phó 
hiệu trưởng Nguyễn Thanh D do đã sửa và ký duyệt vào quyển báo cáo tài chính 
nói trên. Khi chị p trình ký báo cáo kiểm toán 2009 và các giấy chứng nhận vốn 
cho các nhà đầu tư, ông C 1 là hiệu trưởng đã phát hiện hành vi vi phạm và không 
ký. Ông đã báo cáo với Hội đồng quản trị của trường. Sau đó ngày 16/6/2011 ủ y  
ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có Công văn số 1558/UBND-NCTD để chỉ đạo làm 
rõ sổ sách tài chính, kế toán của Trường Đại học c .

Qua công tác thanh tra, ngày 30/3/2012 Sở Tài chính đã công bố Kết luận 
số 294/KL.TTr.STC đối với Trường Đại học c , trong đó có thêm các sai phạm 
của chị p như: Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị vượt cấp, sai
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trình tự, trình ký báo cáo tài chính sai thẩm quyền, phát hành báo cáo tài chính sai 
quy định, kế toán chưa chấp hành nghiêm Luật Kế toán, chế độ kế toán hiện hành 
trong công tác tài chính tại đơn vị. Nội dung sổ sách kế toán có nhiều sai sót, cần 
chấn chỉnh lại. Với các sai phạm như trên, đáng lẽ Trường đã chấm dứt hợp đồng 
lao động từ ngày 15/4/2011 nhưng vẫn giữ chị p ở lại làm việc để phục vụ cho 
công tác thanh tra và giải quyết một số tồn đọng về tài chính. Sau khi Sở Tài 
chính có kết luận thanh tra, ngày 28/4/2012 Hội đồng quản trị của trường ra Nghị 
quyết số 18/NQ -HĐQT - DCL kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan. 
Ngày 03/5/2012 Trường Đại học c ra Quyết định số 174/QĐ - DCL đình chỉ chức 
vụ Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và Kế toán trưởng của chị p, chị có trách 
nhiệm bàn giao và thực hiện công việc theo sự chỉ đạo, phân công của quyền 
Trưởng phòng mới.

Ngày 23/6/2012 chị p đọc bản kiểm điểm tại cuộc họp Hội đồng quản trị và 
thừa nhận có thiếu sót về việc trình ký chưa đúng thẩm quyền chứng từ kế toán và 
sai sót trong lập báo cáo tài chính lần 2. Ngoài ra kể từ ngày 03/5/2012 đến ngày 
22/02/2013 chị p là nhân viên của Phòng Kế hoạch Tài chính không làm theo sự 
chỉ đạo của quyền Trưởng phòng mới, không chấp hành nội quy làm việc, đi trễ 
về sớm nhưng Trường không tổ chức họp xét kỷ luật đối với chị vì đang trong 
thời gian đoàn Thanh tra làm việc.

Tại cuộc họp Hội đồng lương và hợp đồng lao động vào ngày 22/02/2013 
đã biểu quyết 100% chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị p. Ngày 22/02/2013 
Trường Đại học c ra Quyết định số 55/QĐ - DCL đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động với chị p. Do không báo trước cho chị p biết nên Trường chỉ vi 
phạm thời hạn báo trước theo quy định.

Trường Đại học c có họp xét hạ bậc lương đối với chị p, có ban chấp hành 
công đoàn cơ sở tham gia. Ngoài quy chế chi tiêu nội bộ, Trường Đại học c  còn 
có thỏa ước lao động tập thể được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh 
Long xét duyệt. Trong nội dung thỏa ước lao động quy định khi chấm dứt hợp 
đồng lao động Trường không cần phải báo trước thời hạn 45 ngày đối với người 
lao động.

Tại biên bản vi phạm hành chính lập ngày 09/02/2018 của Cục Thuế tỉnh 
Vĩnh Long về năm 2009 -  2010, Trường Đại học c  kê khai thiếu thuế thu nhập cá 
nhân của ông Nguyễn Cao Đ. Tại Quyết định số 101/QĐ - CT ngày 13/02/2018 
của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long đã truy thu thuế thu nhập cá nhân. Đây cũng là sai 
sót của chị p và là một trong những lý do Trường Đại học c  đơn phương chấm 
dứt hợp đồng với chị. Ngoài ra chứng từ khấu trừ thuế thu nhập ngày 06/3/2012 
do chị p tự ý ký, điều này vi phạm nguyên tắc hoạt động của trường. Vì vậy, 
Trường Đại học c  không đồng ý các yêu cầu khởi kiện của chị Lê Thị p, chỉ đồng 
ý hỗ trợ cho chị p 45 ngày làm việc do vi phạm thời hạn báo trước và hỗ trợ thêm 
cho chị p 200.000.000 đồng do hoàn cảnh khó khăn.
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Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

- Bảo hiểm xã hội thành phố V trình bày: Chị p chưa hưởng trợ cấp bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố V. Trường hợp 
giải quyết buộc Trường Đại học c  truy nộp các khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế theo quy định từ tháng 3/2013 cho đến nay thì Bảo hiểm xã hội huyện L 
có trách nhiệm truy thu vì Bảo hiểm xã hội huyện L đang quản lý việc này.

- Bảo hiểm xã hội huyện L do chị Phan Thanh Hồng T đại diện trình bày:

v ề  hệ số lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
của chị Lê Thị p tại thời điểm tháng 02/2013: Hệ số lương của chị Lê Thị p, sinh 
ngày 07/11/1963 công tác tại Trường Đại học c  đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm tháng 02/2013 có hệ số lương là bậc 7 hệ số 
4,32.

v ề  tình hình chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chi trả trợ cấp bảo hiểm 
xã hội một lần của chị Lê Thị P: Tính đến thời điểm hiện tại cơ quan Bảo hiểm xã 
hội chưa chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội liên quan cho chị Lê Thị p.

Trường hợp Tòa án giải quyết buộc Trường đại học c  tiếp nhận chị p trở 
lại làm việc và phải truy nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp thì tổng số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 
nghiệp tạm tính từ tháng 3/2013 đến tháng 4/2018 cụ thể là:

Chị Lê Thị p phải đóng tổng cộng số tiền là: 32.742.144đồng.

Trường Đại học c  phải đóng tổng cộng số tiền là: 68.820.840 đồng. Ngoài 
ra chị T không có ý kiến gì khác.

Tại Bản án Lao động sơ thẩm số 01/2015/LĐ - ST, ngày 4/9/2015 của Tòa 
án nhân dân huyện L xử:

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn chị Lê Thị P:

- Hủy Quyết định số 55/QĐ-DCL ngày 22/02/2013 của Trường Đại học c  
về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Lê Thị p.

- Buộc Trường Đại học c phải có nghĩa vụ tiếp nhận chị Lê Thị p trở lại 
làm việc ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

- Buộc Trường Đại học c phải có nghĩa vụ trả cho chị p khoản tiền lương 
và phụ cấp lương những ngày chị Phụng không được đi làm việc từ tháng 3 năm 
2013 đến tháng 02 năm 2014 là 100.800.000 đồng, cộng với hai tháng lương và 
phụ cấp là 16.800.000 đồng, cộng với 45 ngày vi phạm thời hạn báo trước là
9.828.000 đồng. Tổng cộng chung các khoản là 127.428.000 đồng.

Đình chỉ xét xử đối với việc chị p yêu cầu nhà Trường trả cho chị tiền phúc 
lợi ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2013 là 800.000 đồng, tiền phúc lợi 6 tháng đầu 
năm 2013 là 1.000.000 đồng, tiền phúc lợi nghỉ mát năm 2013 là 1.500.000 đồng,

204



tiền phúc lợi ngày lễ 02/9 năm 2013 là 600.000 đồng, tiền phúc lợi ngày lễ 20/11 
năm 2013 là 700.000 đồng, tiền phúc lợi năm 2013 là 700.000 đồng và tiền lương 
tháng 13 năm 2013 là 8.400.000 đồng.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định 
của pháp luật.

Trong hạn luật định bị đơn Trường Đại học c  có đơn kháng cáo và Viện 
kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Vĩnh Long kháng nghị bản án sơ thẩm.

Tại Bản án lao động phúc thẩm số 03/2017/LĐ-PT, ngày 14/6/2017 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long:

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện L.

- Hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm số 01/2015/LĐST ngày 04/9/2015 của Tòa 
án nhân dân huyện L đã xử giữa nguyên đơn chị Lê Thị p với bị đơn Trường Đại 
học c.

- Chuyển hồ sơ vụ án về cho Tòa án huyện L giải quyết theo thủ tục chung.

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐST ngày 04 tháng 5 năm 2018 
của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định như sau:

Căn cứ Điều 32, 35, 39,144,147, 228, 229, 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự
2015;

Căn cứ Điều 22, 23, 38, 41, 42, 90 của Bộ luật Lao động năm 2012;

Căn cứ Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Điều 18 của Luật Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Điều 11, 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án số 
10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009.

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Lê Thị p.

- Hủy quyết định số 55/QĐ - DCL, ngày 22/02/2013 của Trường Đại học c  
về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Lê Thị p.

- Buộc Trường Đại học c tiếp nhận chị Lê Thị p trở lại làm việc sau khi bản 
án có hiệu lực pháp luật.

- Buộc Trường Đại học c phải trả cho chị p khoản tiền lương và các khoản 
hỗ trợ khác trong thời gian chị p không được làm việc từ tháng 03/2013 tính đến 
hết tháng 4/2018 số tiền là: 504.400.000 đồng cộng 02 tháng tiền lương và các 
khoản hỗ trợ khác là: 16.400.000 đồng và 45 ngày vi phạm thời hạn báo trước số 
tiền là: 12.300.000 đồng. Tổng cộng là: 537.100.000 đồng và tiếp tục trả lương và 
các khoản phụ cấp cho chị p mỗi tháng 8.200.000 đồng kể từ ngày 01/5/2018 cho 
đến khi chị p được tiếp nhận trở lại làm việc.

205



- Buộc Trường Đại học c phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp cho chị p từ tháng 3/2013 tạm tính đến tháng 4/2018 với số tiền là:
68.820.840 đồng (Sáu mươi tám triệu, tám trăm hai mươi ngàn, tám trăm bốn 
mươi đồng) và tiếp tục nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp cho chị p kể từ ngày 01/5/2018 theo quy định của pháp luật.

- Ghi nhận sự tự nguyện của chị Lê Thị p về việc nộp bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện L để truy nộp các 
khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hệ số lương 4.32 
tính từ tháng 3/2013 tạm tính đến tháng 4/2018 với số tiền là: 32.742.144 đồng 
và tiếp tục nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kể 
từ ngày 01/5/2018 theo quy định của pháp luật.

- Đình chỉ xét xử đối với việc chị p yêu cầu nhà Trường trả cho chị tiền 
phúc lợi ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2013 là: 800.000 đồng, tiền phúc lợi 6 
tháng đầu năm 2013 là: 1.000.000 đồng, tiền phúc lợi nghỉ mát năm 2013 là:
1.500.000 đồng, tiền phúc lợi ngày lễ 02/9 năm 2013 là: 600.000 đồng, tiền phúc 
lợi ngày lễ 20/11 năm 2013 là: 700.000 đồng, tiền phúc lợi năm 2013 là: 700.000 
đồng và tiền lương tháng 13 năm 2013 là: 8.400.000 đồng, từ bỏ không yêu cầu 
tăng lương niên hạn từ hệ số 4.32 lên hệ số 4.65.

- về án phí lao động:

+ Buộc Trường Đại học c  phải nộp tiền án phí lao động sơ thẩm là:
16.118.000 đồng.

+ Hoàn trả cho chị p số tiền tạm ứng án phí là: 2.211.000 đồng theo lai thu 
số 018283 ngày 28/02/2014 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện L.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về việc thi hành án và quyền kháng cáo của 
các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 09/5/2018, bị đơn Trường Đại học c  kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp 
phúc thẩm bác đơn khởi kiện của chị Lê Thị p. Trường tự nguyện hỗ trợ cho chị p 
39 ngày tiền lương do vi phạm thời hạn báo trước. Cụ thể: Lương của chị p
8.200.000 đồng/tháng : 28 ngày = 292.860 đồng/ngày. Như vậy số tiền nhà trường 
phải bồi thường chị p do vi phạm thời hạn báo trước là: 292.000 đồng/ngày X 39 
ngày = 11.421.540 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm Trường Đại học c  giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, 
các căn cứ kháng cáo và đề nghị chấp nhận yêu cầu kháng cáo, sửa một phần bản 
án sơ thẩm. Trường Đại học c  đề nghị thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động 
với chị p nhưng các điều kiện mà Trường đưa ra các bên không thỏa thuận được. 
Ngoài ra, Trường Đại học c không đồng ý bồi thường cho chị p theo mức lương 
trước đây vì chị p không tham gia làm việc, đề nghị xem xét lại hệ số lương, mức 
đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian giải quyết vụ án kéo dài, đây là yếu tố khách 
quan Trường Đại học không phải bồi thường do yếu tố khách quan này.
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Chị p trình bày hợp đồng lao động giữa chị với Trường Đại học c  ký kết 
ngày 17/4/2009, sau khi hết hạn hợp đồng chị tiếp tục làm việc, trở thành hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động Trường không thông báo cho chị biết trước ít nhất 45 ngày theo quy định tại 
điểm a, khoản 2, Điều 38 Bộ luật Lao động. Chị không thuộc 03 trường hợp được 
nêu tại mục 1.6, trang 4, Phần I, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học c . 
Chị chưa từng tham dự cuộc họp của Hội đồng kỷ luật do Trường Đại học c  tổ 
chức, mặc dù chị có sai phạm về việc chấp hành nguyên tắc tài chính trong việc 
điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2009 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Vi 
phạm này đã được kiểm điểm, rút kinh nghiệm tại Hội đồng quản trị và chị bị xử 
lý kỷ luật: Đình chỉ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Kế toán 
trưởng theo Quyết định số 174/QĐ - DCL ngày 03/5/2012. Trong thời gian làm 
việc từ tháng 3/2009 - 28/02/2013, chị nhiệt tình công tác, hoàn thành nhiệm vụ 
được giao, đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” các năm học 2009 - 2010, 2010 -  
2011, giấy khen “Lao động tiên tiến” năm học 2011 -  2012.

Tại phiên tòa vị Kiểm sát viên phát biểu việc tuân theo pháp luật trong quá 
trình giải quyết vụ án và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân 
sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Bảo hiểm xã hội thành phố V và Bảo hiểm xã hội huyện L, tỉnh Vĩnh 
Long có đơn xin xét xử vắng mặt, căn cứ khoản 1 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân 
sự năm 2015, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đối với họ.

[2] Hợp đồng lao động giữa chị Lê Thị p và Trường Đại học c ký kết ngày 
17/4/2009, thời hạn hai năm tính từ ngày 16/4/2009 đến ngày 15/4/2011. Khi hết 
hạn hợp đồng chị p vẫn tiếp tục làm việc tại Trường đến tháng 2 năm 2013 với 
công việc như hợp đồng đã ký trước đây nhưng các bên không ký hợp đồng lao 
động mới nên hợp đồng lao động giữa chị p và Trường Đại học c  đã ký trước đây 
trở thành hợp đồng không xác định thời hạn được quy định tại khoản 2 Điều 22 
của Bộ luật Lao động năm 2012. Trong hợp đồng lao động đã ký ghi chị p sinh 
ngày 11/7/1963, căn cứ vào giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu 
và sổ đóng bảo hiểm xã hội của chị p đều ghi chị p sinh ngày 07/11/1963, vì vậy 
có cơ sở để xác định chị p sinh vào ngày 07/11/1963 như án sơ thẩm đã xử là 
đúng quy định.

[3] Trường Đại học c  ban hành Quyết định số 55/QĐ ngày 22/2/2013 về 
việc chấm dứt hợp đồng lao động với chị p căn cứ ý kiến của Hội đồng quản trị về 
tổ công tác nhân sự họp ngày 31/01/2013 và kết luận của Hội đồng lương họp 
ngày 21/02/2013 về việc xét hợp đồng lao động của chị p. Căn cứ Trường chấm 
dứt hợp đồng lao động gồm: Chị p đã lập 02 quyển báo cáo tài chính năm 2009 
cùng ngày 29/3/2010 nhưng nội dung khác nhau. Một quyển nộp cho Cục thuế, 
một quyển không nộp cho cục thuế. Quyển có nội dung khác ở việc chia lợi nhuận
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tích lũy chưa phân phối từ năm 2000 đến năm 2009 với số tiền 32.456.211.636 
đồng cho các nhà góp vốn đầu tư. Tại báo cáo thanh tra số 294/KL.TTr.STC ngày 
30/3/2012 của Sở Tài chính kết luận chị p có những sai phạm như: Tổ chức thực 
hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị vượt cấp, sai trình tự, trình ký báo cáo tài 
chính sai thẩm quyền, phát hành báo cáo tài chính sai quy định, kế toán chưa chấp 
hành nghiêm Luật Kế toán, chế độ kế toán hiện hành trong công tác tài chính tại 
đơn vị. Nội dung sổ sách kế toán có nhiều sai sót, cần chấn chỉnh lại. Từ ngày 
03/5/2012 đến ngày 22/02/2013 chị p là nhân viên của Phòng Kế hoạch Tài chính 
không làm theo sự chỉ đạo của quyền trưởng phòng mới, không chấp hành đúng 
thời gian làm việc, đi trễ về sớm. Nhận thấy trong thời gian chị p làm công tác kế 
toán của Trường, tại bản báo cáo số 14/BCKT/2011 ngày 18/3/2011 của Công ty 
trách hiệm hữu hạn kiểm toán-thuế-tư vấn Sài Gòn kết luận báo cáo tài chính của 
Trường Đại học Dân lập c được lập ngày 29/3/2010 gồm bảng cân đối tài chính 
tại ngày 31/12/2009, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thuyết minh báo 
cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã phản ánh trung thực 
và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của trường, cũng như kết quả 
kinh doanh phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và quy 
định pháp lý có liên quan.

v ề  lập 0 2  báo cáo t à i  chính nói trên cùng ngày, theo P h ó  c h ủ  tịch H ộ i  đồng 
quản trị Nguyễn Cao Đ giải trình vào ngày 12/8/2011: Ngày 29/3/2010 Trường 
lập báo cáo tài chính năm 2009 để nộp cho Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long theo đúng 
quy định đối với các khoản thuế liên quan năm 2009. Thực hiện phân phối lợi 
nhuận tích lũy từ năm 2000 đến năm 2009 theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 
27/2/2010 của Hội đồng quản trị. Kế toán quên không sửa ngày. Báo cáo tài chính 
sau khi phân phối là báo cáo chính thức của trường, sau khi báo cáo tài chính năm 
2009 được kiểm toán thông qua sẽ nộp Cục thuế. Việc tổ chức thực hiện nghị 
quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc phân bổ lợi nhuận tích lũy từ năm 
2000 đến năm 2009 không giao cho quyền hiệu trưởng mới tổ chức thực hiện do 
không thuộc mốc thời gian điều hành và chịu trách nhiệm về mặt tài chính của 
quyền hiệu trưởng mới bổ nhiệm (do quyết định bổ nhiệm từ ngày 17/12/2009, 
công bố quyết định ngày 25/12/2009, nhận bàn giao từ ngày 06/01/2010). Tuy 
nhiên đây chỉ là dự kiến phân bổ lợi nhuận tích lũy từ năm 2000 đến năm 2009, 
các nội dung đều thông qua phiên họp hội đồng quản trị, có quyền hiệu trưởng 
mới bổ nhiệm tham dự. Như vậy hai quyển báo cáo tài chính có nội dung khác 
nhau, việc trình ký báo cáo không đúng thẩm quyền, nguyên nhân từ việc thực 
hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, các báo cáo trên đều được hội đồng quản 
trị thông qua, có quyền hiệu trưởng mới tham dự, đây không phải lỗi chính thuộc 
về chị p vì chị p chỉ là người thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị.

[4] Việc chưa hạch toán nguồn thu cho thuê mặt bằng căn tin từ tháng 
01/2009 đến tháng 8/2009 vào báo cáo tài chính năm 2009 số tiền 116.700.000 
đồng, theo thông báo kết quả giải quyết và tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến
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nghị khởi tố số 34 ngày 10/10/2014 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 
L thì trong thời gian chị p làm Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính việc thu, chi để 
ngoài sổ sách đã được thông qua ban giám hiệu, Hội đồng quản trị ký duyệt và có 
danh sách người nhận ký tên. Căn cứ vào tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra đã thu 
thập được, chưa đủ cơ sở chứng minh, chị p có hành vi tham ô tài sản. Đối với 
việc xử lý theo kiến nghị của kết luận thanh tra Sở Tài chính, Trường Đại học c  tổ 
chức kiểm điểm và rút kinh nghiệm với Hội đồng quản trị, chị p đã bị đình chỉ 
chức vụ kế toán trưởng và Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính theo Quyết định 
174 ngày 03/5/2012.

[5] Ngày 09/02/2018 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long lập biên bản về năm 2009 
-2010 Trường Đại học c  kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân của ông Nguyễn 
Cao Đ, trường cho rằng trách nhiệm của chị p. Tuy nhiên người phụ trách báo cáo 
thuế thu nhập cá nhân của Trường Đại học c  trong thời gian này là chị Trần Thị 
Q. Trường Đại học c  còn cho rằng từ ngày 03/5/2012 đến ngày 22/02/2013 chị p 
là nhân viên của Phòng Kế hoạch Tài chính không làm theo sự chỉ đạo của quyền 
trưởng phòng mới, không chấp hành đúng thời gian làm việc, đi trễ về sớm nhưng 
Trường không xuất trình được biên bản vi phạm, sổ chấm công, biên bản nhắc 
nhở vi phạm... nên không có căn cứ chấp nhận.

[6] Tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động quy định quyền đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động khi người lao động 
thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Trong quy 
chế của Trường Đại học c  chưa quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn 
thành công việc để làm cơ sở đánh giá người lao động thường xuyên không hoàn 
thành công việc theo hợp đồng lao động. Đối chiếu với các phân tích trên không 
có căn cứ để xác định việc chị p thường xuyên không hoàn thành công việc theo 
hợp đồng lao động. Chị p cũng không vi phạm Điều 8 thỏa ước lao động tập thể 
năm 2012 của Trường Đại học c . Mặt khác trong thời gian làm việc từ tháng 
3/2009 - 28/02/2013, chị p đều đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” các năm học 
2009 - 2010, 2010 - 2011. Cuối năm 2012 chị p được Trường Đại học c xét 
tặng giấy khen “Lao động tiên tiến” do hiệu trưởng Bùi Song C1 ký ngày 
20/11/2012. Vì vậy, Trường Đại học c  ban hành Quyết định số 55/QĐ ngày 
22/2/2013 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với chị p là trái pháp luật, cấp sơ 
thẩm đã hủy quyết định này là có căn cứ.

[7] Trường Đại học c khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với 
chị p còn vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày được quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 38 Bộ luật Lao động.

Tại Điều 42 Bộ luật Lao động quy định khi đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở 
lại làm việc theo hợp đồng đã giao kết và trả khoản tiền lương, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế cho những ngày không được việc làm của người lao động, cộng với 
ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Trường hợp có vi phạm thời
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hạn báo trước thì còn phải bồi thường cho người lao động khoản tiền tương ứng 
với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. Mức lương 
chị p yêu cầu để làm cơ sở tính bồi thường 8.200.000 đồng/tháng là phù hợp với 
bảng lương của trường. Căn cứ quy định trên các khoản tiền chị p yêu cầu được 
tính cụ thể như sau:

- Bồi thường 45 ngày vi phạm thời gian báo trước theo Điểm a Khoản 2
Điều 38 của Bộ luật Lao động: số tiền 8.200.000 đồng/tháng X 45 ngày =
12.300.000 đồng.

- Bồi thường 02 tháng tiền lương và các khoản hỗ trợ khác theo Khoản 1
Điều 42 của Bộ luật Lao động: số tiền 8.200.000đồng/tháng X 2 tháng =
16.400.000 đồng.

- Bồi thường tiền lương và các khoản hỗ trợ khác tính từ tháng 3/3013 tính 
đến tháng 4/2018: số tiền là: 8.200.000 đồng/tháng X 62 tháng = 508.400.000 
đồng.

Tổng cộng bằng: 537.100.000 đồng.

Trường Đại học c  có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 
chị p trong thời gian không được làm việc tính từ tháng 3 năm 2013 đến khi nhận 
chị p trở lại làm việc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. 
Mức đóng cụ thể được tính theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội huyện L, tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm truy thu các 
khoản tiền này.

Ghi nhận sự tự nguyện của chị Lê Thị p có trách nhiệm liên hệ với Bảo 
hiểm xã hội huyện L để truy nộp các khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
trong thời gian không được làm việc tính từ tháng 3 năm 2013 đến khi chị trở lại 
làm việc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Mức đóng 
cụ thể được tính theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 
Bảo hiểm xã hội huyện L, tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm truy thu các khoản tiền 
này.

Cấp sơ thẩm tính các khoản tiền bảo hiểm phải truy nộp, trong khi Bảo 
hiểm xã hội huyện L, tỉnh Vĩnh Long chưa có đơn yêu cầu giải quyết, vì vậy chỉ 
cần xác định trách nhiệm đóng các khoản tiền bảo hiểm của Trường Đại học c  
như nhận định ở phần trên là phù hợp.

[8] Bản án sơ thẩm tính án phí đối với các khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là không phù hợp, nên được sửa lại. Phần án 
phí sơ thẩm được tính như sau:

(400.000.000 đồng X 3%) + (137.100.000 đồng X 2%) = 14.742.000 đồng.

Vì các lẽ trên;
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QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ Khoản 2 Điều 308, Khoản 1 Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Trường Đại học C;

Sửa Bản án sơ thẩm số 01/2018/LĐST ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Tòa 
án nhân dân huyện L, tỉnh Vĩnh Long.

Áp dụng: Điều 22, 23, 38, 41, 42, 90 của Bộ luật Lao động năm 2012; Điều 
468 của Bộ luật Dân sự 2015; Điều 18, 19, 21 và Điều 22 của Luật Bảo hiểm xã 
hội; Điều 12, Khoản 2 Điều 26, Khoản 2 Điều 28 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban thường vụ Quốc hội quy 
định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 
án;

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Lê Thị p.

1. Hủy Quyết định số 55/QĐ - DCL, ngày 22/02/2013 của Trường Đại học 
c  về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Lê Thị p.

2. Buộc Trường Đại học c nhận chị Lê Thị p trở lại làm việc theo hợp 
đồng lao động đã ký kết.

3. Buộc Trường Đại học c  phải trả cho chị p các khoản tiền cụ thể như sau:
- Tiền lương và các khoản hỗ trợ khác trong thời gian chị p không được làm 

việc từ tháng 03/2013 tính đến hết tháng 4/2018: 504.400.000 đồng;

- 02 tháng tiền lương và các khoản hỗ trợ khác: 16.400.000đồng;

- Tiền bồi thường vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày: 12.300.000đồng;

Tổng cộng các khoản: 537.100.000 đồng.

Trường Đại học c  phải tiếp tục trả lương và các khoản phụ cấp cho chị p 
mỗi tháng 8.200.000 đồng kể từ ngày 01/5/2018 cho đến khi chị p được nhận trở 
lại làm việc theo hợp đồng lao động đã ký kết theo quy định của Bộ luật Lao 
động.

4. Buộc Trường Đại học c phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho chị 
p trong thời gian không được làm việc từ tháng 3 năm 2013 đến khi nhận chị trở 
lại làm việc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Bảo 
hiểm xã hội huyện L, tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm truy thu các khoản tiền này

5. Ghi nhận sự tự nguyện của chị Lê Thị p có trách nhiệm liên hệ với Bảo 
hiểm xã hội huyện L để truy nộp các khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
trong thời gian không được làm việc tính từ tháng 3 năm 2013 đến khi chị trở lại 
làm việc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Bảo hiểm 
xã hội huyện L, tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm truy thu các khoản tiền này.
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6. Án phí lao động:

- Trường Đại học c  phải chịu tiền án phí lao động sơ thẩm: 14.742.000 
đồng và không phải chịu án phí phúc thẩm, số t i ề n  tạm ứng án phí phúc thẩm
300.000 đồng Trường Đại học c  nộp theo biên lai thu số 1519 ngày 09/5/2018 
của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Vĩnh Long được khấu trừ.

- Chị Lê Thị p không phải chịu án phí, hoàn trả tiền tạm ứng án phí cho chị 
p 2.211.000 đồng theo lai thu số 018283 ngày 28/02/2014 tại Chi cục Thi hành án 
dân sự huyện L, tỉnh Vĩnh Long.

7. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị có hiệu lực pháp luật thi hành.

Kể từ ngày chị p có đơn yêu cầu 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 10%/năm, tương ứng với thời 
gian chưa thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 
2015.

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 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.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- TANDCC: 0 lb; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSNDTVL: 02b
-  CATANDTVL: Olb; /

- TANDHL: 0 lb; (Đã ký và đóng dâu)
- THADSHL: 02b;
- Đ/sự: 3b;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. TVT_ 5 . . .  „  ẤNguyên H ữu Tuân
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 15/2018/LĐ-PT - 1 ' " "
Ngày: 05-7-2018 

V/v đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động

NHÂN DANH
ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

•  •  •

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

-  Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hải Hà 
Các Thẩm phán: Bà Bùi Thị Phương Loan

Bà Châu Minh Hoàng
- Thư kỷ phiên tòa: Ông Hồ Dũng Liêm là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà

Mau.
-  Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ô n g

Bùi Trung Biển - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tính Cà Mau xét xử 
phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 18/2018/TLPT-LĐ ngày 07 tháng 6 năm 
2018 về việc “Tranh chấp đơn phương chẩm dứt hợp đồng lao động”.

Do bản án lao động sơ thẩm số: 11/2018/LĐ-ST ngày 29/3/2018 của Tòa án 
nhân dân thành phố Cà Mau bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2018/QĐPT-LĐ ngày 11 tháng 
6 năm 2018, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Thanh s, sinh năm 1979; Địa chỉ: Lô 11, đường 
số 16, khóm 4, phường 6, thành phố c , tỉnh Cà Mau (có mặt)

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Đới Văn SI - sinh năm 1974. 
Địa chỉ: Lô 13, đường số 16, khóm 4, phường 6, thành phố c , tỉnh Cà Mau. (Theo 
văn bản ủy quyền ngày 25/5/2018) (có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Sơn: Luật sư Trần Hoàng p, Văn 
phòng luật sư Trần Hoàng p - Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau (Vắng mặt).

- Bị đơn: Công ty cổ phần c . Địa chi: số 204, Quang T, khóm 3, phường 5, 
thành phố c , tỉnh Cà Mau.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Ngô Hoàng V -  sinh năm 1972 
(có mặt) (Theo giấy ủy quyền số 55/GUQ-CNCM ngày 29/6/2018); Địa chí: số 
45/5B đường L, phường 4, thành phố c , tinh Cà Mau.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Nguyên đom ông Nguyễn Thanh s  trình bày:

Ngày 01/3/2004 ông ký hợp đồng lao động với Công ty cấp thoát nước và 
công ứình đô thị Cà Mau, nay là Công ty cổ phần c  (gọi tắt là Công ty), công việc 
ông làm là nhân viên ghi thu thuộc phòng giao dịch khách hàng. Thời hạn hợp
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đồng là 01 năm, quá hạn đó không ký lại hợp đồng thì xem như hợp đồng dài hạn. 
Trong quá trình làm việc ông không vi phạm quy định, quy chế Công ty.

Ngày 27/7/2016, Công ty ban hành Quyết định số 147/QĐ-CTN về việc 
chấm dứt hợp đồng lao động cho ông nghỉ việc hưởng chế độ và chốt sổ Bảo hiểm 
xã hội đến ngày 27/7/2016.

Việc Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông đã vi 
phạm các điều sau:

- Vi phạm khoản 3 Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012, khoản 2 điều 31 và 
điều 208 BLLĐ. Công ty đã không xin ý kiến của UBND tỉnh Cà Mau trước khi 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với 29 người lao động.

Do Công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông là trái 
pháp luật nên ông yêu cầu tòa án buộc Công ty các vấn đề như sau:

- Hủy Quyết định số 147/QĐ- CTN ngày 27/7/2016 về việc chấm dứt hợp 
đồng lao động đối với ông và nhận ông trở lại làm việc.

- Chi trả tiền lương trong thời gian không được làm việc tính từ ngày 
27/7/2016 đến ngày 22/02/2018 là 78.351.000 đồng.

- Chi trả 02 tháng tiền lương theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật lao động 
bằng 7.835.200 đồng do ban hành Quyết định trái luật.

- Tiền ăn giữa ca là 14.960.000 đồng;
- Tiền thưởng 7.835.200đồng;
- Tiện thưởng lễ 30/4- 01/5 và nghỉ Tết là 4.000.000 đồng;
- Tiền lương 15 ngày nghỉ phép năm 2.938.200 đồng;
- Tiền tổn thất tinh thần 33.200.000 đồng;
- Chi phí nhờ tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 10.000.000 đồng;
- Chi phí khác 2.000.000 đồng;
Tổng cộng là 161.120.400 đồng.

Đại diện bị đơn trình bày: Sau khi Công ty thực hiện xong cổ phần hoá , đi 
vào hoạt động, Công ty tiến hành tái cơ cấu tổ chức bộ máy.Trường hợp cho ông s 
nghỉ việc thuộc trường hợp sắp xếp lao động. Giám đốc Công ty ban hành quyết 
định số 147/QĐ- CTN ngày 27/7/2016 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với 
ông s là đúng trình tự luật định nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông s.

Tại bản án lao động sơ thẩm số 11/2018/LĐ-ST ngày 29/3/2018 của Tòa án 
nhân dân thành phổ Cà Mau quyết định:

Căn cứ vào các Điều 22, 31, 36, 44, 46, 49 và Điều 200, 201, 202 Bộ luật 
lao động; Điều 32, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự.

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Nguyễn Thanh s khởi kiện Công 
ty cổ phần c  đối với các yêu cầu:

- Hủy Quyết định số 147/QĐ-CTN ngày 27/7/2016 về việc chấm dứt hợp 
đồng lao động đối với ông và nhận ông trở lại làm việc.

- Chi trả tiền lương trong thời gian không được làm việc tính từ ngày 
27/7/2016 đến ngày xét xử sơ thẩm là 78.351.000 đồng.

- Chi trả 02 tháng tiền lương theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật lao động 
bằng 7.835.200 đồng do ban hành Quyết định trái luật.
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- Tiền ăn giữa ca là 14.960.000 đồng; Tiền thưởng 7.835.200đồng; Tiền 
thưởng lễ 30/4- 01/5 và nghỉ Tết là 4.000.000 đồng; Tiền lương 15 ngày nghỉ phép 
năm 2.938.200 đồng; Tiền tổn thất tinh thần 33.200.000 đồng; Chi phí nhờ tư vấn, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 10.000.000 đồng; Chi phí khác 2.000.000 đồng.

Tiếp tục trả lương và các chế độ khác kể từ ngày tuyên án sơ thẩm cho đến 
ngày nhận ông trở lại làm việc tại Công ty.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương 
sự theo luật định.

Ngày 10/4/2018 ông Nguyễn Thanh s kháng cáo với nội dung đề nghị xem 
xét sửa án sơ thẩm, chấp nhận đơn khởi kiện của ông. Ông s thay đổi một phần 
yêu cầu, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận điều chỉnh tính lại mức lương cho ông 
vì thời gian ông nghỉ việc mức lương tối thiểu vùng có thay đổi và yêu cầu được 
tính lương đến thời điểm xét xử phúc thẩm. Rút kháng cáo đối với các yêu cầu tiền 
ăn giữa ca là 14.960.000 đồng; Tiền thưởng 7.835.200 đồng; Tiền thưởng lễ 30/4
01/5 và nghỉ Tết là 4.000.000 đồng; Tiền lương 15 ngày nghỉ phép năm 2.938.200 
đồng; Tiền tổn thất tinh thần 33.200.000 đồng; Chi phí nhờ tư vấn, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp 10.000.000 đồng; Chi phí khác 2.000.000 đồng.

Nguyên đơn tranh luận: Công ty chấm dứt hợp đồng với ông s nhưng không 
trao đổi ý kiến với ban chấp hành công đoàn, không báo trước cho người lao động 
là vi phạm Luật lao động.

Phía bị đơn tranh luận: Bị đơn xác định việc Công ty cho ông s thôi việc là 
căn cứ vào phương án cổ phần hóa, trong phương án này đã quy định sẳn, các trình 
tự này đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Công ty không vi phạm 
Điều 44 của Bộ luật lao động vì khi thực hiện phương án tái cơ cấu, xây dựng 
phương án sử dụng lao động đều có Ban chấp hành Công đoàn tham gia và ký tên, 
đóng dấu của tổ chức Công đoàn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm:
v ề  thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử tiến hành đúng theo quy 

định của pháp luật tố tụng và các đương sự cũng chấp hành đúng với quyền và 
nghĩa vụ của các đương sự được pháp luật quy định.

v ề  nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng khoản 2 Điều 308 
Bộ luật Tố tụng dân sự. Sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Cà 
Mau với nội dung chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Thanh s, hủy quyết định 
số 147/QĐ-CTN ngày 27/7/2016 của Công ty, buộc Công ty nhận ông s trở lại làm 
việc, buộc Công ty phải thanh toán chế độ tiền lương, bồi thường cho ông s và 
đóng các khoản bảo hiểm theo quy định. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các 
yêu cầu về tiền ăn giữa ca, tiền thưởng lễ tết, tiền nghỉ phép năm, tiền thưởng, chi 
phí nhờ tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chi phí khác, tiền tổn thất tinh 
thần.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

[1] Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với ông s theo hình thức là “Thay 
đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động” theo quy định tại khoản 10 Điều 36 Bộ 
luật Lao động. Để chấm dứt hợp đồng lao động với ông s, Công ty phải thực hiện
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các trình tự theo quy định tại Điều 44 và Điều 46 Bộ luật lao động và Công ty phải 
chứng minh được việc thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động.

[2] Vấn đề thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động Công ty: Tài liệu hồ 
sơ thể hiện Công ty có tổ chức lại lao động vì trước khi tái cơ cấu tổ chức lại lao 
động thì Công ty có tổng số lao động là 267 người, sau khi tổ chức lại lao động thì 
Công ty hoạt động có hiệu quả và chỉ sử dụng số lao động là 240 người, không 
phát sinh thêm bất cứ bộ phận mới hay người lao động mới nào, chỉ thay đổi tên 
của các Phòng ban và bố trí lại lao động cho phù hợp với điều kiện hoạt động của 
Công ty. Điều này chứng minh được Công ty có thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức 
lại lao động.

[3] về việc tuân thủ theo quy định tại Điều 44 và 46 Bộ luật Lao động thấy 
rằng: Ngày 09/5/2016 Công ty đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn để trao 
đổi phương án tái cơ cấu tổ chức bộ máy và bố trí lại lao động, cùng ngày Giám 
đốc Công ty trình Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua phương án này. Ngày 
12/5/2016 HĐQT ban hành Nghị quyết số 05 thông qua phương án. Trong phương 
án được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 05 tại trang 17 có nội dung: “Bước 
2: Xây dựng phương án sử dụng lao động. Khi xây dựng phương án sử dụng lao 
động phải có sự tham gia của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty

[4] Theo khoản 3 Điều 44 Bộ luật Lao động quy định “Việc cho thôi việc đổi 
với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã 
trao đoi với to chức đại diện tập thế lao động... ”, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Lao 
động quy định “Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia 
của to chức đại diện tập thế lao động tại cơ sở ”.

Xét thời điểm xây dựng phương án tái cơ cấu tổ chức chưa có danh sách của 
những người bị chấm dứt hợp đồng lao động (ngày 09/5/2016). Tuy nhiên, ngày 
16/5/2016 HĐQT, Ban điều hành, Trưởng phòng tổ chức làm việc với Trưởng bộ 
phận, đơn vị trực thuộc chốt lại danh sách người lao động của các bộ phận, đơn vị 
để xây dựng phương án sử dụng lao động sau khi tái cơ cấu tổ chức bộ máy (BL 
46) không có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động. Như vậy, khi xây 
dựng phương án tái cơ cấu tổ chức bộ máy thì Công ty thực hiện trình tự chặt chẽ 
là có họp Ban chấp hành Công đoàn vào ngày 09/5/2016 để thông qua phương án. 
Tuy nhiên, đến bước quan trọng là xây dựng phương án sử dụng lao động thì 
không có tài liệu nào thể hiện là Công ty trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao 
động tại cơ sở.

Thực tế khi kết thúc cuộc họp ngày 16/5/2016 (BL 46) thì ngày 17/5/2016 
HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 06. Trong thời gian này không có tài liệu thể 
hiện việc trao đổi với Ban chấp hành Công đoàn là không đúng với Nghị quyết số 
05 của Công ty và không tuân thủ theo khoản 3 Điều 44, khoản 2 Điều 46 của Bộ 
luật Lao động.

[5] Mặc dù trong phương án và các danh sách chấm dứt hợp đồng lao động 
có chữ ký của bà Thắm và đóng dấu của Ban chấp hành Công đoàn nhưng không 
có bất cứ biên bản nào thể hiện khi xây dựng phương án sử dụng lao động có sự
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tham gia của Ban chấp hành Công đoàn. Tại biên bản làm việc ngày 24/5/2018 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đối với Ban chấp hành Công đoàn của Công ty thì 
những thành viên của Ban chấp hành Công đoàn đều thể hiện quan điểm là khi xây 
dựng phương án sử dụng lao động, Công ty không mời Ban chấp hành tham gia.

Tại phiên tòa, phía Công ty cho rằng khi họp lãnh đạo và các trưởng bộ phận 
phòng ban xong vào ngày 16/5/2016 thì Công ty có đưa danh sách cho bà Thắm ký 
tên, việc bà Thắm ký danh sách chấm dứt hợp đồng lao động là đã thể hiện Công 
ty có trao đổi với Ban chấp hành Công ty. Như vậy, điều này thể hiện là mọi việc 
do Ban lãnh đạo của Công ty quyết định, việc bà Thắm ký tên chỉ là hình thức, 
không thể hiện được ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn bảo vệ quyền lợi cho 
người lao động. Đây là trách nhiệm của Công ty trong việc phối hợp với Ban chấp 
hành Công đoàn nhưng Công ty không thực hiện là vi phạm khoản 5 Điều 192 Bộ 
luật Lao động. Do đó, Công ty chưa thể cho thôi việc đối với nhiều người mà chưa 
trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

[6] Quyết định số 147/QĐ-CTN ngày 27/7/2016 được ban hành không đúng 
trình tự thủ tục như nhận định nêu trên nên cần chấp nhận kháng cáo của ông s về 
việc hủy Quyết định này và buộc Công ty phải nhận ông s trở lại làm việc.

Do chấp nhận yêu cầu hủy Quyết định số 147/QĐ- CTN ngày 27/7/2016 nên 
Công ty phải có trách nhiệm vật chất đối với ông s theo quy định tại khoản 1 Điều 
42 Bộ luật Lao động, cụ thể Công ty phải trả cho ông s các khoản sau:

Chi trả tiền lương trong thời gian không được làm việc: Ông s yêu cầu được 
tính tiền lương từ ngày 27/7/2016 đến ngày xét xử phúc thẩm, mức lương ông yêu 
cầu được nhận là 5.065.600 đồng, đây là số tiền lương ông thực nhận bình quân 06 
tháng. Công ty không chấp nhận yêu cầu của ông s vì ông s thực hiện công việc 
theo hình thức khoán sản phẩm, khi ông s thực hiện công việc thì ông s mới được 
nhận lương theo mức khoán, thực tế do Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức và công 
việc này không còn, thời điểm ông s về Phòng tổ chức hành chính thì mức lương 
của ông s sẽ được chi trả theo hệ số 1,18 là mức lương theo giao kết giữa Công ty 
và ông s và công lao động được tính 01 tháng là 30 ngày. Việc chi lương của Công 
ty là có căn cứ nên yêu cầu của ông s không được chấp nhận, do đó mức lương mà 
ông s được nhận cụ thể như sau:

- Từ ngàỵ 28/7/2016 đến 30/12/2016 là 05 tháng 03 ngày X 1,18 X 3.100.000 
= 18.655.800 đồng.

- Từ ngày 01/01/2017 đến 30/12/2017 là 12 tháng xl,18 X 3.320.000 =
47.011.000 đồng.

- Từ ngàỵ 01/01/2018 đến 05/7/2018 là 06 tháng 05 ngày X 1,18 X 3.530.000 
= 25.687.000 đồng.

Tổng cộng tiền lương: 91.353.800 đồng.
- Buộc Công ty bồi thường cho ông s bằng 02 tháng tiền lương (Tại thời 

điểm xét xử phúc thẩm theo mức lương cơ bản nhân với mức lương tối thiểu vùng) 
là 3.530.000 đồng/tháng X 1,18 X 02 tháng = 8.330.000 đồng.

Ngoài ra, Công ty còn phải có nghĩa vụ đóng các khoản bảo hiểm cho ông s 
từ ngày 28/7/2016 đến ngày xét xử phúc thẩm. Ông s có nghĩa vụ phối hợp với 
Công ty để đóng các khoản bảo hiểm của người lao động theo quy định của pháp
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luật.
Tại phiên tòa ông s rút yêu cầu kháng cáo các nội dung buộc Công ty chi trả 

tiền ăn giữa ca là 14.960.000 đồng; Tiền thưởng 7.835.200 đồng; Tiền thưởng lễ 
30/4- 01/5 và nghỉ Tết là 4.000.000 đồng; Tiền lương 15 ngày nghỉ phép năm 
2.938.200 đồng; Tiền tổn thất tinh thần 33.200.000 đồng; Chi phí nhờ tư vấn, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp 10.000.000 đồng; Chi phí khác 2.000.000 đồng. Do 
ông s rút yêu cầu nên cần đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Đối với số tiền trợ cấp thôi việc hiện ông s chưa nhận nên không xem xét 
đối trừ. Công ty tự thực hiện thủ tục để nhận lại số tiền này.

[7] Án phí lao động sơ thẩm, phúc thẩm ông s không phải chịu, quá trình 
giải quyết ông được miễn dự nộp nên không đặt ra việc hoàn lại . Công ty cổ phần 
c  phải chịu án phí lao động sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 289; khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của ủ y  
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.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần vụ án đối với yêu cầu rút một phần 
kháng cáo của anh Nguyễn Thanh s về tiền tiền ăn giữa ca là 14.960.000 đồng; 
Tiền thưởng 7.835.200 đồng; Tiền thưởng lễ 30/4- 01/5 và nghỉ Tết là 4.000.000 
đồng; Tiền lương 15 ngày nghỉ phép năm 2.938.200 đồng; Tiền tổn thất tinh thần
33.200.000 đồng; Chi phí nhờ tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 10.000.000 
đồng; Chi phí khác 2.000.000 đồng.

Chấp nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Thanh s.
Sửa bản án sơ thẩm số 11/2018/LĐ-ST ngày 29/3/2018 của Tòa án nhân dân 

thành phố Cà Mau.
Căn cứ vào các điều 22, 31, 36, 42, 44, 46 Bộ luật lao động; Điều 147 Bộ 

luật tố tụng dân sự.

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Thanh s đối với 
Công ty cổ phần c .

- Hủy Quyết định số 147/QĐ- CTN ngày 27/7/2016 về việc chấm dứt hợp 
đồng lao động đối với ông s và buộc Công ty cổ phần c  nhận ông Nguyễn Thanh 
s  trở lại làm việc.

- Buộc Công ty cổ phần c thanh toán cho ông Nguyễn Thanh s tổng số tiền 
là 99.683.000 đồng (Chín mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi ba ngàn đồng).

Kê 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 sổ tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 
định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự.
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Buộc Công ty cổ phần c  phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp từ tháng 8/2016 đến ngày xét xử phúc thẩm. Ông s có nghĩa vụ 
phối hợp với Công ty để đóng các khoản bảo hiểm của người lao động theo quy 
định của pháp luật.

Công ty có nghĩa vụ thanh toán tiền lương và các chế độ bảo hiểm khác cho 
ông Nguyễn Thanh s từ ngày xét xử phúc thẩm đến khi nhận ông Nguyễn Thanh s 
trở lại làm việc.

2. Án phí lao động sơ thẩm, phúc thẩm: Ông s không phải nộp, đã được 
miễn dự nộp nên không đặt ra việc hoàn lại . Công ty cổ phần c  phải chịu án phí 
lao động sơ thẩm là 2.990.000 đồng.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 
thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành 
án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 
hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: TM. H ỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
' THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- Tòa án nhân dân thành phô Cà Mau;
- Chi cục THADS thành phố C;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ; (Đã ký)
- Lưu án văn;
- Lưu VT(TM:TANDTCM).

Hoàng Thị Hải Hà
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BẢ RỊA-VŨNG TẦU Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 08/2018/LĐ-PT 
Ngày: 04-6-2018 
về việc: Tr/ch đơn phương 
chấm dứt lao động.

NHÂN DANH
^  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
- Thành phần Hội đồng xét xử  phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Huệ
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Minh Châu

Ông Trịnh Hoàng Anh

- Thư kỷ phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh -  Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa 
-V ũng Tàu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu: Ông Vũ 
Duyên Trường- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Trong các ngày 22-5-2018 và 04-6-2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 01/2018/TLPT- 
LĐ ngày 10-01-2018 về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động”;

Do Bản án lao động sơ thẩm số 18/2017/LĐ-ST ngày 29-9-2017 của Tòa án 
nhân dân thành phố Vbị kháng cáo;

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 11/2018/QĐ-PT ngày 19- 
3-2018; Quyết định hoãn phiên tòa số 14/2018/QĐ-PT ngày 29-3-2018; Thông báo 
về việc mở lại phiên tòa số 11/2018/TB-TA ngày 10-5-2018; Quyết định thay đổi 
người tiến hành tố tụng số 12/2018/QĐ-PT ngày 16-5-2018; Quyết định tạm ngừng 
phiên tòa phúc thẩm số: 17A/2018/QĐPT-LĐ, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Mai Công T, sinh năm 1964; Địa chỉ 151/10 Đường T, 
phường A, thành phố V (có mặt);

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Việt T, sinh năm 
1972; Địa chỉ 117 đường Đ, phường T, thành phố V- là người đại diện theo ủy 
quyền của nguyên đơn, theo Giấy ủy quyền lập ngày 24-8-2017 (có mặt).

2. Bị đơn: Công ty cổ phần Du lịch B; Địa chỉ 170 L, phường Ô , quận Đ Đ, 
thành phố Hà Nội;
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Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Lê Văn L, sinh năm 1960; Địa chỉ 
8/25 Đường p, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu - là người đại diện 
theo ủy quyền của bị đơn, theo Giấy ủy quyền số 20/DLBĐ -  GUQ ngày 16-12-
2015 (có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Phạm H -  Luật sư 
thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu (vẳng mặt).

3. Người kháng cáo: Bị đơn Công ty cổ phần Du lịch B.

NỘI DƯNG VỤ ÁN:

Theo đon khỏi kiện và các lòi khai tại Tòa án, nguyên đon là ông Mai 
Công T và ngưòi đại diện là ông Nguyễn Việt T trình bày (BL 7- 9, 52-55, 60, 61, 
119-123):

Ngày 01-8-2004, ông T bắt đầu làm việc tại Khách sạn B V thuộc Công ty cổ 
phần Du lịch B; Ngày 01-01-2007, Công ty cổ phần Du lịch B và ông T ký hợp 
đồng lao động số 42/2007, ông T làm nhân viên bảo vệ tại Khách sạn B V; Mức 
lương bậc 1/5 hệ số 1,65 -  B13; Hợp đồng không xác định thời hạn (BL14). Từ ngày 
01-4-2013 ông T được nâng bậc lương lên bậc 5/5 hệ số 3,09, thang bảng lương 
B13, theo Quyết định số 15/QĐ-KSBĐVT.

Ngày 30-3-2016 ông nhận được quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động số 
16/QĐ-DLBĐ ngày 16/3/2016 của Công ty cổ phần Du lịch B (BL 06). Ngày 06-4-
2016 ông nhận được tiền lương và tiền trợ cấp thất nghiệp do Công ty chuyển vào 
tài khoản.

Công ty đã vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày khi chấm dứt hợp đồng và 
chấm dứt hợp đồng lao động với ông là không đúng Điều 38 Bộ luật lao động nên 
ông khởi kiện Công ty, yêu cầu Tòa án:

- Hủy bỏ Quyết định số 16/QĐ-DLBĐ ngày 16-3-2016 của Tổng giám đốc 
Công ty cổ phần Du lịch B. Đồng thời, Công ty phải nhận ông trở lại làm việc theo 
hợp đồng đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong 
những ngày ông không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng lương theo hợp 
đồng lao động là 3.09 X 3.500.000đ = 10.815.000đ/l tháng.

- Trường hợp Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng thì yêu cầu phải thực 
hiện đúng trình tự, thủ tục và chi trả các chế độ mà ông được hưởng theo Bộ luật 
Lao động và Nghị định 91. Cụ thể chi trả cho ông tổng số tiền được hưởng theo chế 
độ là 182.619.OOOđ.

Bị đon là Công ty cổ phần Du lịch B, thông qua người đại diện là ông 
Lê Văn L trình bày (BL 50, 51, 60, 61,119-123):

Công ty có ký hợp đồng lao động với ông T, nội dung như ông T trình bày. 
Công ty cũng đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông T bằng Quyết định số
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16/QĐ-DLBĐ ngày 16-3-2016. Mức lương bình quân của ông T 6 tháng trước khi 
chấm dứt hợp đồng lao động là 3.847.226đ/tháng.

Trong khoảng thời gian năm 2015 và 2016, tình hình kinh doanh của Khách 
sạn B V không thuận lợi dẫn tới việc phải cho Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí T 
thuê khách sạn vào ngày 30-10-2015 theo Hợp đồng cho thuê tài sản số 
188/HĐDV.

Theo hợp đồng này thì Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí T sẽ phải sử dụng 
số lao động hiện có tại Khách sạn B V. Sau đó Công ty T có ký hợp đồng lại với tất 
cả người lao động đang làm việc của Khách sạn B, nhưng ông T không đồng ý ký 
hợp đồng với Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí T. Khách sạn B đã nhiều lần mời 
ông T lên làm việc nhưng ông T vẫn không đồng ý nên Công ty phải quyết định 
chấm dứt hợp đồng như ông T đã nêu.

Công ty cổ phần Du lịch B đã làm đúng trình tự, thủ tục về việc ban hành 
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông T và đã thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với người 
lao động theo quy định, đã chuyển vào tài khoản của ông T tổng số tiền 
33.807.422đ, trong đó tiền lương ngừng việc từ ngày 15-11-2015 đến ngày 15-3- 
2016 là 12.086.422đ; Tiền ăn ca 400.000đ; Tiền trợ cấp mất việc làm 21.321.000đ. 
Công ty cổ phần Du lịch B không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông T.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn -  Luật sư Phạm H cho 
rằng: Công ty cổ phần Du lịch B không đồng ý hủy Quyết định số 16/QĐ-DLBĐ 
ngày 16-3-2016. Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với ông T vì lý do thay đổi 
cơ cấu kinh doanh sản xuất theo khoản 1 Điều 44 Bộ luật Lao động và Điều 13 
Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015. Công ty đã làm đúng trình tự, thủ tục 
về việc ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông T. Hơn nữa, do 
Công ty đã cho Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí T thuê Khách sạn B V t ừ  ngày 30- 
10-2015 nên không thể nhận lại ông T vào làm việc, Công ty không chấp nhận bất 
kỳ yêu cầu khởi kiện nào của ông T.

Bản án lao động sơ thẩm số 18/2017/DSST ngày 29-9-2017 của Tòa án 
nhân dân TP.V đã tuyên xử:

- Hủy Quyết định số 16/QĐ-DLBĐ ngày 16-3-2016 về việc chấm dứt Hợp 
đồng lao động của Công ty cổ phần Du lịch B đối với ông Mai Công T.

- Chấm dứt Hợp đồng lao động giữa Công ty cổ phần Du lịch B với ông Mai 
Công T.

- Buộc Công ty cổ phần Du lịch B phải trả cho ông T 65.082.246 đồng.
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- Buộc Công ty cổ phần Du lịch B phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
cho ông T từ ngày 17-3-2016 đến ngày 29-9-2017 theo quy định của Luật Bảo 
hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

- Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo.

Nội dung kháng cáo: Ngày 11-10-2017, bị đơn là Công ty cổ phần Du 
lịch B kháng cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa Bản án sơ thẩm, công nhận 
Quyết định số 16/QĐ - DLBĐ ngày 16/3/2016 của Công ty cổ phần Du lịch B.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. Ý 
kiến của các đương sự vẫn như ở Tòa án cấp sơ thẩm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quan điểm về vụ 
án như sau:

Việc chấp hành pháp luật tố tụng của Thẩm phán chủ tọa trong quá trình thụ lý 
phúc thẩm và của Hội đồng xét xử phúc thẩm, của Thư ký phiên tòa đúng quy định. 
Các đương sự chấp hành tốt quy định pháp luật tố tụng.

v ề  nội dung vụ án: Theo Điều 36 Bộ Luật lao động thì Công ty cổ phần Du 
lịch B được quyền thay đổi cơ cấu. Việc thay đổi cơ cấu bằng cách cho Công ty 
Tthuê lại Khách sạn, nhưng không để người lao động nào mất việc làm, Công ty 
Tvẫn nhận toàn bộ người lao động hiện hữu. Phương án lao động thể hiện không ai 
mất việc làm. Do ông T không đồng ý làm cho Công ty Tnên Công ty Bưu diện 
chấm dứt hợp đồng lao động là không trái pháp luật. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét 
xử chấp nhận kháng cáo của Công ty B, sửa Bản án sơ thẩm theo hướng không 
chấp nhận đơn khởi kiện của ông T.

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 phúc thẩm nhận định:

[1] v ề  tố tụng: Đơn kháng cáo của bị đơn là Công ty cổ phần Du lịch B được 
làm trong thời hạn Luật định nên được chấp nhận xem xét. Người bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của bị đơn vắng mặt nhưng đại diện hợp pháp của bị đơn vẫn yêu cầu 
Hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa nên Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử là đúng quy 
định.

[2] v ề  nội dung:

[2.1] Quá trình thay đổi cơ cấu tổ chức Khách sạn B và chấm dứt hợp đồng lao 
động với ông T:

[2.1.1] Công ty cổ phần Du lịch B (viết tắt là Công ty B) cho Công ty cổ phần 
Du lịch Dầu khí T(viết tắt là Công ty T) thuê lại toàn bộ cơ sở vật chất của Khách sạn
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B V trong hạn 36 tháng kể từ ngày 15-11-2015. Theo hợp đồng cho thuê tài sản thì 
Công ty T đồng ý sử dụng toàn bộ lao động hiện tại, với vị trí, mức lương, các khoản 
đóng bảo hiểm xã hội, y tế như cũ của Khách sạn B V (BL 167-176).

[2.1.2] Vì cho thuê Khách sạn trong hạn 36 tháng, nên các hợp đồng lao động 
cũ của người lao động tại Khách sạn đã ký với Công ty B tạm hoãn trong thời gian 
này để thực hiện hợp đồng với Công ty T. Tại thời điểm này Công ty B đang có 62 
người lao động làm việc tại Khách sạn B V, đều là loại hợp đồng không xác định thời 
hạn. Khi Công ty T tiếp nhận quản lý, kinh doanh Khách sạn thì hầu hết người lao 
động của Công ty B đang làm việc tại Khách sạn B đã ký hợp đồng lao động trực tiếp 
với Công ty T, chỉ có 07 trường hợp - trong đó có ông T không đồng ý ký hợp đồng 
lao động với Công ty T. Vì vậy, Công ty B đã hai lần tạm hoãn thực hiện hợp đồng 
lao động với ông T, cụ thể:

- Ngày 12-11-2015 giữa Công ty B và 06 người lao động - trong đó có ông T 
ký thỏa thuận cho 06 người lao động tạm ngừng việc tại Khách sạn, vẫn hưởng lương 
trong thời hạn 15 ngày kể tò ngày 15-11-2015 (BL142-143).

- Ngày 14-12-2015, Công ty B ban hành văn bản số 242/DLBĐ-TGĐ về việc 
tiếp tục tạm ngừng việc, vẫn hưởng lương đối với 07 người lao động - trong đó có ông 
T; Thời hạn tạm ngừng là 01 tháng, kể từ 01-12-2015 đến 31-12-2015 (BL 93).

[2.1.3] Ngày 26-01-2016, Công ty B có công văn số 17/DLBĐ-TGĐ, những 
người lao động bị chấm dứt hợp đồng xác nhận có biết văn bản này, nội dung văn bản 
thể hiện: Công ty yêu cầu 07 người lao động - trong đó có ông T thực hiện một trong 
hai phương án: Ký phụ lục tạm hoãn hợp đồng lao động với Công ty B để chuyển 
sang ký hợp đồng lao động với bên thuê tài sản là Công ty T hoặc nếu không đồng ý 
phương án trên thì Công ty sẽ tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động đối với 07 người 
lao động theo quy định pháp luật, công văn có yêu cầu 7 người lao động có ý kiến 
phản hồi trước 31-01-2016 (BL100). Tuy nhiên 7 người lao động không có ý kiến phản 
hồi và cũng không ký Hợp đồng lao động với Công ty T.

[2.1.4] Ngày 16-3-2016 Công ty B ký Quyết định số 16/QĐ-HĐLĐ về việc 
chấm dứt hợp đồng lao động với ông Mai Công T (BL 06).

[2.2] Xét tính hợp pháp của việc chấm dứt hợp đồng lao động:

[2.2.1] Lý do Công ty B chấm dứt hợp đồng lao động với ông T thuộc trường 
hợp thay đổi cơ cấu và lý do kinh tế quy định tại Khoản 10 Điều 36 Bộ luật Lao động, 
được hướng dẫn cụ thể tại Điểm a, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Nghị định 
05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 của Chính phủ.

[2.2.2] Ông T cho rằng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông vì lý 
do kinh tế nên phải thay đổi cơ cấu là trái pháp luật vì Công ty kinh doanh không bị lỗ 
mà vẫn có lãi, yêu cầu Công ty phải bồi thường cho ông tất cả các khoản là 
161.809.000đ.
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[2.2.3] Công ty trình bày lí do chấm dứt hợp đồng lao động vì Khách sạn B V 
kinh doanh không hiệu quả nên phải cho Công ty T thuê lại toàn bộ Khách sạn, thời 
điểm đó kinh tế khó khăn, khủng hoảng, kết quả kinh doanh của Khách sạn B theo 
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán xác nhận thì năm 2014 Khách sạn B chỉ đạt lợi 
nhuận 71 triệu đồng (BL 166), buộc Công ty phải tính toán lại hiệu quả kinh doanh, 
thay đổi cơ cấu cho thuê Khách sạn là hợp lý và không trái pháp luật. Hội đồng xét xử 
thấy Pháp luật không cấm người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu cho phù hợp để có 
thể mang lại hiệu quả cao hơn.

[2.2.4] Ông T cho rằng Công ty B để cho Công ty T thuê Khách sạn là gián tiếp 
đẩy người lao động mất việc trong tương lai; Phương án sử dụng lao động của Công 
ty không thông qua Công đoàn Khách sạn B và không gửi cho cơ quan quản lý lao 
động là vi phạm trình tự, thủ tục.

Đối chiếu với Điều 44 Bộ luật lao động và khoản 3 Điều 13 Nghị định 05 thì 
chỉ khi Công ty thay đổi cơ cấu mà ảnh hưởng đến việc làm hoặc có nguy cơ mất việc 
làm, phải cho thôi việc từ 2 người trở lên thì Công ty mới phải xây dựng và thực hiện 
phương án sử dụng lao động, phải trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ 
sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh. Trường hợp này 
theo hợp đồng cho thuê tài sản thì Công ty T vẫn cam kết đồng ý sử dụng toàn bộ lao 
động hiện tại, với vị trí, mức lương, các khoản đóng bảo hiểm xã hội, y tế như của 
Khách sạn B V đang thực hiện (BL167-176) và thực tế tại thời điểm chuyển giao Khách 
sạn cho Công ty T thì hơn 50 lao động vẫn tiếp tục làm việc như cũ. Như vậy, việc 
cho thuê Khách sạn có thay đổi người quản lý, nhưng không ảnh hưởng đến việc làm, 
không người lao động nào phải cho thôi việc, tất cả vẫn được làm việc như cũ, không 
có sự thay đổi về vị trí hay tăng giảm số người lao động của Công ty B tại Khách sạn 
thì Công ty B không phải thực hiện các thủ tục trên. Không thể dự đoán tương lai có 
thể mất việc để áp dụng cho hiện tại.

[2.2.5] Việc Công ty B chấm dứt hợp đồng lao động với ông T là do ông T 
không đồng ý làm việc với Công ty T, không tiếp tục làm việc. Trước khi chấm dứt 
hợp đồng, giữa Công ty B và ông T cũng đã có thời gian dài bàn bạc với những lần 
thỏa thuận không thảnh.

[2.2.6] về thời hạn báo trước: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của 
Công ty đối với ông T là thuộc quy định tại Khoản 10 Điều 36 Bộ luật Lao động nên 
không bắt buộc áp dụng thời hạn báo trước 45 ngày như các trường hợp đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động. Do vậy, việc 
Công ty B cho ông T tạm ngừng công việc nhưng vẫn hưởng lương và chính thức 
chấm dứt hợp đồng vào ngày 16-3-2016 không phải là vi phạm thời gian báo trước.

[2.2.7] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kết luận Công ty B chấm dứt hợp
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đồng lao động với ông T là không trái pháp luật, nên không có căn cứ chấp nhận yêu 
cầu buộc Công ty B bồi thường theo quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động.

[2.3] v ề  trợ cấp mất việc làm: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Bộ luật lao 
động và Khoản 2 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ 
thì trong trường hợp Công ty B không thể giải quyết được việc làm cho ông T mà phải 
cho ông T thôi việc thì Công ty mới phải trả trợ cấp mất việc làm cho ông T mỗi năm 
làm việc là 01 tháng tiền lương, trừ thời gian ông T tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 
Nhưng không phải Công ty không bố trí được việc làm mà là do ông T không làm nên 
Công ty không có trách nhiệm phải thanh toán trợ cấp mất việc làm cho ông T. Tuy 
nhiên thực tế sau khi chấm dứt hợp đồng lao động Công ty đã trả cho ông T khoản trợ 
cấp mất việc làm là 21.731.000đ, nay Công ty không yêu cầu xem xét lại nên ông T 
được sử dụng số tiền này.

[2.4] về chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội: Công ty B đã chốt sổ bảo hiểm 
cho ông T từ tháng 3 năm 2016, cũng là thời gian chấm dứt hợp đồng lao động nên 
Công ty không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau ngày chấm dứt hợp đồng 
lao động.

[2.5] Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của Công ty B, sửa toàn bộ Bản án 
sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu cầu khởi kiện của ông T, công nhận 
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 16/QĐ-DLBĐ ngày 16-3-2016 của Công 
ty B đối với ông T là hợp pháp.

[3] v ề  án phí:

Án phí lao động sơ thẩm: Theo quy định về án phí, ông T được miễn nộp toàn
bộ.

Án phí lao động phúc thẩm: Công ty B không phải chịu.

Vì các lẽ trên, căn cứ Khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng các Điều 36, 44 Bộ luật Lao động; Điều 13, 14 Nghị định
05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 của Chính phủ; Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội về án phí, 
lệ phí Tòa án, tuyên xử:

Chấp nhận kháng cáo của bị đơn là Công ty cổ  phần Du lịch B.

Sửa Bản án lao động sơ thẩm số 18/2017-LĐST ngày 29-9-2017 của Tòa án 
nhân dân thành phố V, như sau:

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Mai Công T đối với Công ty cổ 
phần Du lịch B về việc yêu cầu hủy Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số
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16/QĐ-DLBĐ ngày 16-3-2016 của Công ty cổ phần Du lịch B đối với ông Mai Công 
T và các yêu cầu về bồi thường, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

2. Công ty cổ phần Du lịch B ban hành Quyết định số 16/QĐ-DLBĐ ngày 16- 
3-2016 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Mai Công T đúng với quy định 
pháp luật.

3. Án phí lao động:

- Sơ thẩm: Ông Mai Công T được miễn nộp, được trả lại 300.000 (Ba trăm 
ngàn) đồng tiền tạm ứng án phí theo Biên lai thu tiền số 0002089 ngày 21-02-2017 
của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố V.

- Phúc thẩm: Công ty cổ  phần Du lịch B không phải nộp, được trả lại 300.000 
(Ba trăm ngàn) đồng tiền tạm ứng án phí theo Biên lai thu tiền số 0008165 ngày 11- 
10-2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự thảnh phố V.

4. Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (04-6-2018).

TM.HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
Nơi nhận: THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
-VKSND tỉnh BR-VT;
-TAND thành phố V;
-Chi cục THADS thành phố V;
-Các đương sự;
-Lưu hồ sơ.

Đào Thị Huệ
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Các Thẩm phán Thẩm phán -  chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Minh Châu Trịnh Hoàng Anh Đào Thị Huệ
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LONG AN Độc lập -  Tự do -  H ạnh phúc

Bản án số: 02/2018/LĐ-PT 
Ngày: 11-4-2018 

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

NHÂN DANH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

•\ A ‘7 'y

Thành phân Hội đồng xét xử phúc thâm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:

Ông Phạm Phước Thiền 

Bà Phan Ngọc Hoàng Đình Thục 

Bà Lê Thị Kim Nga

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Vui - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An: Bà Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử 
phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 01/2018/TLPT-LĐ ngày 04 tháng 
01 năm 2018 về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”.

Do Bản án lao động sơ thẩm số 01/2017/LĐ-ST ngày 20 tháng 11 năm 
2017 của Tòa án nhân dân huyện C bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 02/2018/QĐ-PT ngày 
15 tháng 3 năm 2018 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Bà Trương Thị Kim H, sinh năm 1990;

Địa chỉ: Tổ 18, ấp 2/5, xã L, huyện C, tỉnh Long An.

Bị đơn: Công ty TNHH V;

Địa chỉ trụ sở: Lô K.02, đường L, khu công nghiệp L, xã L, huyện C, tỉnh 
Long An.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ali Aytac O - Giám đốc;
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đức H, sinh năm 1984;

Địa chỉ: Số 57 đường số 19 khu phố 4, phường H, quận T, Thành phố Hồ 
Chí Minh (văn bản ủy quyền ngày 09/4/2018).

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà 
Trương Thị Kim H  trình bày:

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Ngày 26/5/2014, Công ty TNHH V (gọi tắt là công ty) tuyển bà vào làm 
thử việc 02 tháng tại bộ phận nhân sự, lương căn bản 4.000.000đ/tháng.

Ngày 31/7/2014, bà và công ty có ký hợp đồng lao động số 58 thời hạn là 
01 năm làm việc tại bộ phận nhân sự, lương căn bản 4.000.000đ/tháng. Đến 
ngày 01/3/2015, công ty trả thêm cho bà phụ cấp trách nhiệm 1.200.000đ/tháng.

Ngày 31/7/2015, công ty và bà ký lại hợp đồng lao động số 40, thời hạn 12 
tháng, lương căn bản 5.000.000đ/tháng, phụ cấp trách nhiệm là 
2.700.000đ/tháng.

Ngày 31/7/2016, công ty và bà ký lại hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn số 18.03/2016/HĐLĐ/V, lương căn bản 5.000.000đ/tháng, trợ cấp đi lại 
380.000đ/tháng, trợ cấp nhà trọ 400.000đ/tháng, tiền ăn 20.000đ/ngày và trợ cấp 
khác là 5.700.000đ/tháng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, công ty chi trả 
cho bà đầy đủ lương và phụ cấp.

Ngày 23/8/2016, bà nghỉ thai sản nên tháng 9, tháng 10 không hưởng lương 
công ty mà hưởng bảo hiểm xã hội.

Ngày 01/11/2016, bà bắt đầu vào làm việc lại nên ngoài hưởng bảo hiểm xã 
hội của 6 tháng nghỉ thai sản, bà còn hưởng lương do công ty chi trả.

Ngày 20/02/2017, bà nhận được Quyết định số 27/2017/QĐTV-HCNS-VF 
ngày 20/02/2017 về việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động số 18 nói trên. 
Ngày 21 và 22/02/2017, bà có đến công ty bàn giao công việc.

Trước khi chấm dứt hợp đồng lao động với bà, công ty không có thông báo 
lý do, không báo trước cho bà 45 ngày và cũng không có họp Công đoàn. Trong 
quá trình làm việc, bà không có vi phạm hợp đồng lao động, nội quy công ty 
cũng như quy định của pháp luật. Do đó, công ty TNHH V đã đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động với bà trái pháp luật.

Ngày 07/5/2017, bà ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH T với mức 
lương cơ bản là 9 .153.000đ.

Nay bà khởi kiện yêu cầu được chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty 
TNHH V, yêu cầu Công ty TNHH V có nghĩa vụ bồi thường cho bà các khoản 
sau:

- Tiền lương trong những ngày bà không được làm việc từ ngày 20/02/2017 
đến ngày 06/5/2017;

- Chênh lệch tiền lương trong khoảng thời gian bà làm việc tại công ty 
TNHH T từ ngày 07/5/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm.

- Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày không được làm
việc.

- ít nhất 02 tháng tiền lương.

- Tiền trợ cấp thôi việc bằng '/2 tháng lương.

- Khoản tiền tương ứng với tiền lương 45 ngày không báo trước.
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- Tổn thất tinh thần 5.000.000đ;

Mức tiền lương làm căn cứ bồi thường là 12.000.000đ/tháng.

Công ty TNHH V do ông Bilar A đại diện theo ủy quyền (người phiên 
dịch bà Lê Thị Ngọc A), Luật sư Nguyễn Đức H  là người bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp trình bày:

Ngày 31/7/2016, Công ty TNHH V có ký Hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn số 18.03/2016/HĐLĐ/V với bà Trương Thị Kim H, công việc là 
nhân viên nhân sự, mức lương 12 .000.000đ/tháng (bao gồm các loại phụ cấp).

Ngày 21/02/2017, bà H có thỏa thuận với công ty về việc chấm dứt hợp 
đồng lao động số 18 nói trên.

Ngày 22/02/2017, bà H bàn giao công việc và chính thức nghỉ việc. Công 
ty đã trả cho bà H đầy đủ tiền lương và các khoản phụ cấp đến ngày 22/02/2017.

Sau khi nghỉ việc tại công ty, bà H có liên hệ với bà Nguyễn Thị T (Trung 
tâm giới thiệu việc làm) để tìm việc mới.

Ngày 28/02/2017, công ty ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 
27/2017/QĐTV-HCNS-VF đối với bà H.

Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà H là do có sự thỏa thuận giữa 
công ty với bà H, không phải do công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động. Do đó, Công ty TNHH V không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà 
H.

Vụ án đã được Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành hòa giải nhưng không thành. 
Tại bản án lao động sơ thẩm số 01/2017/LĐ-ST ngày 20/11/2017 của Tòa án 
nhân dân huyện c  căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35, 
điểm a khoản 1 Điều 39 và Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; các 
Điều 38, 41, 42 và 48 của Bộ luật lao động năm 2012; điểm b khoản 2 Điều 24 
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; Điều 19, 21 của Luật bảo hiểm 
xã hội năm 2014; điểm a khoản 1 Điều 12, Điều 26 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trương Thị Kim H đối với Công ty 
TNHH V .

Chấm dứt hợp đồng lao động số 18.03/2016/HĐLĐ/V ngày 31/7/2016 giữa 
Công ty TNHH V với bà Trương Thị Kim H.

Buộc Công ty TNHH V phải trả cho chị Trương Thị Kim H số tiền là 
92.205.500đồng.

Buộc Công ty TNHH V và bà Trương Thị Kim H có trách nhiệm liên hệ 
với cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế từ ngày 21/02/2017 đến ngày 05/5/2017 với mức lương làm căn cứ đóng 
bảo hiểm là 5.000.000 đồng/tháng.
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Không chấp nhận yêu cầu của bà Trương Thị Kim H yêu cầu Công ty 
TNHH V bồi thường thiệt hại về tinh thần 5.000.000đ.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về chi phí giám định chữ ký, án phí, 
quyền, thời hạn kháng cáo, quyền và nghĩa vụ thi hành án của các đương sự.

Bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Ngày 21/11/2017, bị đơn công ty 
TNHH V kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu cấp phúc thẩm bác toàn bộ 
đơn khởi kiện của bà H.

Ý kiến của Kiểm sát viên: Tòa án cấp phúc thẩm và các đương sự chấp 
hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Đơn kháng cáo của bà Trương 
Thị Kim H được làm trong thời hạn luật quy định, đủ điều kiện để xem xét theo 
trình tự phúc thẩm, về nội dung, công ty TNHH V không có chứng cứ chứng 
minh công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà H thuộc các trường hợp quy 
định tại Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012 cũng như không có biên bản thỏa 
thuận về việc bà H đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động. Tại thời điểm chấm dứt 
hợp đồng lao động, công ty không báo trước cho bà H 45 ngày. Công ty cũng 
không có chứng cứ chứng minh kết luận giám định ngày 28/9/2017 của Phân 
viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh không chính xác nên Hội 
đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu giám định lại là phù hợp. Vì vậy, án sơ 
thẩm buộc Công ty TNHH V bồi thường cho bà H 92.205.500đ là đúng quy định 
pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên 
bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Đơn kháng cáo của bà Trương Thị Kim H được thực hiện trong thời hạn 
luật quy định, đủ điều kiện để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại cấp sơ thẩm, ông Bekir A - Giám đốc và là người đại diện theo pháp 
luật của Công ty TNHH V ủy quyền cho ông Bilar A. Ông Nguyễn Đức H là 
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công ty.

Tại cấp phúc thẩm, bị đơn cung cấp giấy ủy quyền ngày 09/4/2018 của ông 
Ali Aytac o  -  Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 
V ủy quyền cho ông Nguyễn Đức H. Do đó, Hội đồng xét xử xác định ông Ali 
Aytac o  là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH V, ông Nguyễn 
Đức H là người đại diện theo ủy quyền của của Công ty TNHH V.

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, bà H vẫn giữ nguyên lời trình bày như ở cấp 
sơ thẩm. Ông H trình bày: Ngày 21/01/2017, bà H tự nguyện xin nghỉ việc nên 
bà H và công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động số 18. Do đó, công ty ra 
quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 27 ngày 28/02/2017 với bà H là đúng 
quy định pháp luật. Tuy nhiên, do sơ xuất nên công ty không ghi nội dung bà H 
xin nghỉ việc trong biên bản họp và cũng không yêu cầu chị H làm đơn xin nghỉ 
việc. Còn quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 27 ngày 20/02/2017 do bà 
H cung cấp không phải do ông Bekir A ký tên. Ông H đề nghị Hội đồng xét xử
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cho giám định lại chữ ký của ông Bekir A trong quyết định số 27 ngày 
20/02/2017 và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà H.

[4] Đối với yêu cầu của công ty về việc giám định lại: Tại kết luận giám 
định số 2817/C54B ngày 28/9/2017 của Phân viện khoa học hình sự tại Thành 
phố Hồ Chí Minh có nội dung: “Chữ ký mang tên Bekir A trong Quyết định số 
27 ngày 20/02/2017 so với chữ ký mang tên Bekir A trong các tài liệu mẫu so 
sánh là do một người ký ra” Căn cứ khoản 5 Điều 102 Bộ luật tố tụng dân sự 
năm 2015, việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho 
rằng kết luận lần đầu không chính xác, có vi phạm pháp luật. Công ty yêu cầu 
giám định lại nhưng không chứng minh được kết luận giám định trên không 
chính xác hay có vi phạm pháp luật nên Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu 
cầu giám định lại.

[5] Các đương sự thừa nhận: Ngày 21/02/2017, bà H tới công ty bàn giao 
công việc. Ngày 22/02/2017, bà H chính thức nghỉ. Bà H được công ty thanh 
toán tiền lương và các khoản phụ cấp đến ngày 22/02/2017. Do đó, có đủ cơ sở 
khẳng định công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà H vào ngày 22/02/2017.

Bà H khẳng định bà không tự nguyện xin nghỉ việc mà do công ty đã đơn 
phương chấm dứt hợp đồng với bà.

Công ty cho rằng bà H tự nguyện xin nghỉ việc nhưng chỉ cung cấp được 
chứng cứ là các thư điện tử bà H gửi cho các nhân viên trong công ty. Tuy 
nhiên, tất cả các thư điện tử trên đều có cùng một nội dung là bà H cảm ơn mọi 
người đã giúp đỡ trong thời gian làm việc, không đề cập đến việc bà H tự 
nguyện nghỉ việc. Công ty không cung cấp được chứng cứ chứng minh bà H tự 
nguyện nghỉ việc. Căn cứ Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012, công ty đã đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động với bà H trái pháp luật. Do đó, công ty có 
nghĩa vụ bồi thường hợp đồng lao động cho bà H.

[6] về mức tiền lương làm căn cứ bồi thường hợp đồng lao động:

The hợp đồng lao động số 18, hàng tháng bà H được công ty chi trả các 
khoản sau:

Mức lương cơ bản: 5.000.000đ;

Trợ cấp đi lại: 380.000đ;

Trợ cấp nhà trọ: 400.000đ;

Cơm trưa: 20.000đ/ngày;

Trợ cấp khác: 5.700.000đ (xe l.OOO.OOOđ; điện thoại l.OOO.OOOđ; phúc lợi 
khác: 3.700.000đ).

Căn cứ Điều 90 Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 21 Nghị định số 
05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số nội dung của Bộ luật lao động quy định: Tiền lương bao gồm mức lương theo 
công việc hoặc theo chức danh, phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp điều kiện lao 
động, tính chất phức tạp của công việc và các khoản bổ sung khác ngoài mức
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lương, phụ cấp lương, trừ tiền thưởng, ăn trưa giữa ca và các khoản hỗ trợ không 
liên quan đến thực hiện công việc. Như vậy, Hội đồng xét xử xác định, mức tiền 
lương bà H được công ty chi trả bao gồm lương cơ bản 5.000.000đ và trợ cấp 
khác là 5.700.000đ, tổng cộng là 10.700.000đ. cấp  sơ thẩm xác định mức tiền 
lương là 12 .000.000đ để làm căn cứ bồi thường là không đúng.

[7] Căn cứ Điều 42 Bộ luật lao động năm 2012, công ty TNHH V đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động với bà H trái pháp luật nên công ty có 
nghĩa vụ bồi thường cho bà H các khoản sau:

[7.1] Tiền lương trong những ngày bà H không được làm việc tại công ty 
TNHH V gồm:

-  Tiền lương từ ngày 23/02/2017 đến 06/5/2017: 02 tháng 13 ngày X 

10.700. OOOđ/tháng = 26.037.000đ;

- Tiền lương từ ngày 07/5/2017 đến ngày 20/11/2017 (ngày xét xử sơ 
thẩm): Trong khoảng thời gian này, bà H làm việc tại công ty TNHH T với mức 
lương 9.153.000đ. Do đó, công ty TNHH V có nghĩa vụ bồi thường cho bà H 
tiền lương chênh lệch: 6 tháng 13 ngày X 1.547.000đ/tháng = 9.952.000đ.

[7.2] Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Bà H không còn làm việc tại Công ty 
V từ ngày 23/02/2017 nhưng cấp sơ thẩm buộc công ty và bà H đóng bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 21/02/2017 đến ngày 05/5/2017 là không đúng vì 
bà H không còn hợp đồng lao động với công ty.

Do bà H được trả lương tới ngày 22/02/2017 nên công ty có nghĩa vụ trả 
tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bà H từ ngày 23/02/2017 đến ngày 
06/5/2017 (trước ngày bà H làm việc tại công ty TNHH T): 02 tháng 13 ngày X
5.000.000đ/tháng X 21% = 2.555.000đ.

[7.3] Trợ cấp thôi việc: Trợ cấp thôi việc là tổng thời gian bà H làm việc 
thực tế cho công ty trừ thời gian bà H tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trong thời 
gian bà H làm việc tại công ty TNHH V, công ty đã đóng bảo hiểm thất nghiệp 
cho bà H từ ngày 31/7/2014 đến ngày 22/8/2016. Từ ngày 23/8/2016, bà H nghỉ 
thai sản nên công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bà H. Thời gian bà H 
nghỉ thai sản 6 tháng được tính vào thời gian bà H làm việc thực tế cho công ty. 
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động, từ 
đủ 6 tháng được tính 1 năm làm việc nên bà H được trả trợ cấp thôi việc bằng '/2 
tháng lương là 5.350.000đ.

[7.4] Hai tháng tiền lương theo hợp đồng lao động: 10.700.000đ/tháng X 2 
tháng = 21.400.000đ.

[7.5] Tiền lương trong những ngày không báo trước: Công ty đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật 
lao động năm 2012 nên không áp dụng thời gian báo trước quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012. Do đó, công ty không có nghĩa vụ
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bồi thường cho bà H khoản tiền tương ứng với tiền lương trong 45 ngày không 
báo trước.

Tổng cộng, công ty TNHH V có nghĩa vụ bồi thường cho bà H số tiền: 
65.294.OOOđ.

[8] Phần quyết định của án sơ thẩm áp dụng điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị 
định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 để tính lãi suất đối với khoản tiền phải 
thi hành án là không đúng mà phải áp dụng khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 
năm 2015.

Bởi các lẽ trên.
Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

QUYÉT ĐỊNH:
Chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty TNHH V.

Sửa một phần bản án lao động sơ thẩm số 01/2017/LĐ-ST ngày 20/11/2017 
của Tòa án nhân dân huyện c .

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 
1 Điều 39 và Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; các Điều 38, 41, 42 
và 48 của Bộ luật lao động năm 2012; Điều 14, 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP 
ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của 
Bộ luật lao động; điểm a khoản 1 Điều 12, Điều 26 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trương Thị Kim H đối 
với Công ty TNHH V về việc “tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động”.

Chấm dứt hợp đồng lao động số 18.03/2016/HĐLĐ/V ngày 31/7/2016 giữa 
Công ty TNHH V với bà Trương Thị Kim H.

Buộc Công ty TNHH V có nghĩa vụ bồi thường cho bà Trương Thị Kim H 
số tiền là 65.294.000đ.

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trương Thị Kim H 
yêu cầu Công ty TNHH V có nghĩa vụ bồi thường số tiền 23.000.000đ (bao gồm
18.000.000đ trong 45 ngày không báo trước và 5.000.000đ tổn thất về tinh thần).

3. về chi phí giám định chữ ký là 1.800.000đ: Công ty TNHH V có nghĩa 
vụ chịu số tiền này (đã nộp đủ).

4. về án phí dân sự: Công ty TNHH V có nghĩa vụ chịu 1.958.820đ án phí 
sơ thẩm, không phải chịu án phí phúc thẩm, khấu trừ 300.000đ tiền tạm ứng án 
phí công ty đã nộp theo biên lai thu số 5809 ngày 29/11/2017 của Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện c . Công ty TNHH V có nghĩa vụ nộp tiếp 1.658.820đ.

5. 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
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từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 
khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 
tất cả các khoản tiền hàng tháng 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.

6. Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 
hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 
có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 
Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

N ơ i n h ận . TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM
- TAND cấp cao tại TP HCM; THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND tỉnh Long An;
- TAND huyện C;
- Chi cục THADS huyện C;
- Các đương sự;
- Lưu HS, án văn.

Phạm Phước Thiền
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÔA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 265/2018/LĐ-PT 
Ngày: 8/3/2018
V/v tranh chấp về tiền thu nhập tăng thêm.

NHÂN DANH
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
)ÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-  Thành phần Hội đồng xé t x ử  phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ba~Phan ThxLieh 
Các thẩm phán : Ông BÙi Liên Minh

Bà Nguyễn Thị Thoa
- Thư ký phiên toà : ông Lê Trọng Luân, Thư ký Toa an nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. " "
-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phô' Hồ Chí Minh: O n g

Trần Hồng Long - Kiekn sat vieh tham gia phiên tòa.
Ngay 08/3/2018 taiitruiBZ Toa-an nhah dah Thanh phoặioíChs Minh sog 

131 Nam Kỳ Khỏi Nghĩa, phường Ben Thành, Quận M xét xửphuc thakn cohg 
khai vuuan thuuly sog96/2017/TLPT-LĐ ngay 16/11/2017 vefW ranh chấp về 
tiền thu nhập tăng thêm” Do ban an lao động sơ thẩm số 2062/2017/LĐ-ST 
ngay 28/9/2017 cua Toa an nhah dah Quận 1, Thành phố Hồ Chs Minh bx 
khang cao.

Theo quyeg TOỉih wl a vuuan ra xet xl sog977/2018/Q\VPT-LW ngay 
07/3/2018 gil ậ cac w zng sl u

Nguyên đơn: bà Đinh Thị Mỹ T, sinh năm 1979
Trú tại: Đường T, Phường A, Quận c ,  Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị đơn: T rung tâm  Văn hóa Quận M, Thành phố Hồ Chí M inh
Trụ sở tại: Đường D, Phường B , Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh 
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Trần Mai V (xin vắng mặt)
Chức vụ: Phó Giám đốc trung tâm
Theo Văn bản ủy quyền ngày 24/01/2018 ông Nguyễn Trí D giám đốc 

Trung tâm Văn hóa Quận M ký.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện đề ngày 03/9/2015, lời khai trong quá trình tố tụng 
tại phiên tòa nguyên đơn bà Đinh Thị Mỹ T trình bày: Bà làm việc tại Trung

NƯỚC CỘNG HÒA
TÒA ÁN NHÂN I
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tâm Văn hóa Quận M từ tháng 4/2003 có ký hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn, nghiệp vụ chuyên môn là quản lý văn hóa, mức lương theo hệ số 3.33. 
Do đi học lớp đạo diễn sân khấu hệ chính quy nên ngày 26/9/2014 bà làm đơn 
xin nghỉ việc. Ngày 29/9/2014, Trung tâm ra quyết định số 38/QĐ-TTVH chấp 
thuận cho bà nghỉ việc từ ngày 01/10/2014 và sau đó đã trả cho bà trợ cấp. Nay 
bà yêu cầu Trung tâm trả cho bà 40% tiền lương tăng thêm từ tháng 01/2014 
đến tháng 9/2014 là 15.830.000 đồng với những căn cứ sau:

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu nên ngoài nhận lương cơ bản theo hệ 
số thì cán bộ nhân viên còn nhận lương thu nhập tăng thêm hạch toán từ năng 
suất, hiệu quả làm việc. Theo hàng tháng thì đơn vị chi trả 60%, 40% còn lại 
được nhận vào cuối năm sau khi quyết toán các khoản thu chi trong năm. Phần 
thu nhập tăng thêm từ tháng 01/2014 đến tháng 9/2014 bà chưa được Trung tâm 
chi trả 40% còn lại

Việc Trung tâm căn cứ Quy ước thi đua, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 
2014 để không chấp nhận yêu cầu của bà là không đúng quy định của Bộ luật 
Lao động, không đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, phân biệt 
đối xử giữa người ngoài biên chế và người trong biên chế. Ngoài ra, ông Vũ 
Hồng D và ông Trần Công T là những người thuộc trường hợp nghỉ việc như bà 
nhưng họ vẫn được hưởng 40% lương tăng thêm còn lại.

Bi đơn Trung tâm Văn hóa Quận M do ông Trần Mai V đại diện trình 
bày: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính. Theo Nghị đinh 
43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, kết quả tài chính trong năm 
của Trung tâm được sử dụng theo các bước sau:

Bước 1: Trích 25% quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 
Bước 2: Trích tiết kiệm 10% chi thường xuyên
Bước 3: Trích nguồn cải cách tiền lương 40% từ nguồn thu của các 

đơn vị sự nghiệp
Bước 4: Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động 
Bước 5: Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng ổn 

định thu nhập.

Căn cứ Quy ước thi đua và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 của đơn vị 
và kết quả tài chính hàng năm Trung tâm tạm tính số tiền thu nhập tăng thêm để 
làm cơ sở tạm tính cho người lao động 60%/tháng. Cuối năm, sau khi trang trải 
các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh 
lệch thu lớn hơn chi thì thực hiện từ bước 1 đến bước 5. Đến bước 3, nếu không 
còn tiền thì không thể trả thu nhập tăng thêm. Lúc này, Trung tâm phải thu hồi 
lại số tiền đã tạm ứng cho người lao động. Do vậy, trong Hội nghị cán bộ viên 
chức năm 2014 toàn thể các bộ viên chức đã thống nhất ưu tiên quyết toán tiền 
thu nhập tăng thêm cho người lao động tại thời điểm nghỉ việc .

Trường hợp của bà T làm việc tại Trung tâm từ tháng 4/2003 đến 
tháng 9/2014 theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, khi đồng ý 
cho nghỉ việc theo đơn xin nghỉ việc của bà T ngày 26/9/2014 Trung tâm đã
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quyết toán tiền thu nhập tăng thêm, do vậy Trung tâm không đồng ý với yêu 
cầu khởi kiện của bà T.

Trung tâm xác định trong trường hợp bà T được hưởng 40% tiền thu nhập 
tăng thêm như những trường hợp chuyển công tác thì số tiền thu nhập tăng thêm 
của bà T được trả là 15.830.000 đồng.

Tại bản án lao động sơ thẩm số 2062/LĐ-ST ngày 28/9/2017 của Tòa án 
nhân dân Quận M đã quyết định:

Căn cứ khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 
39, khoản 1 Điều 92, khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228 và khoản 1 điều 273 
của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ khoản 3 Điều 27 Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án năm 2009; Luật 
Thi hành án dân sự;

Tuyên xử:
1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đinh Thị Mỹ T về việc yêu 

cầu Trung Tâm Văn hóa Quận M trả tiền thu nhập tăng thêm của các tháng từ 
tháng 1/2014 đến tháng 9/2014 là 15.830.000 đồng.

2. Bà Đinh Thị Mỹ T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 474.000 đồng 
được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí 
số 0005290 ngày 12/10/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận M là 
450.000 đồng. Bà T còn phải nộp thêm là 24.900 đồng.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo của hai bên đương sự 
theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/10/2017 bà Đinh Thị Mỹ T nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án 
sơ thẩm. Bà T không đồng ý với nhận định của Tòa án nhân dân Quận M bà cho 
vì việc phân phối thu nhập tăng thêm cho người lao động căn cứ theo Nghị định 
43 của Thủ tướng Chính phủ, những người lao động phải được trả lương tăng 
thêm theo thực tế thời gian làm việc.

Tại phiên tòa phúc thẩm:
Bà Đinh Thị Mỹ T yêu cầu sửa án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của bà đòi 

Trung tâm Văn hóa Quận M phải thanh toán 40% tiền thu nhập tăng thêm còn 
lại cho bà, theo bà nếu căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 không thanh 
toán cho bà khi bà xin nghỉ việc là bất công, không phù hợp với quy định tại 
Nghị định 43 của chính phủ, bà cho Trung tâm có phân biệt trong lao động biên 
chế và lao động ký hợp đồng. Bà yêu cầu được thanh toán là 15.830.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu 
quá trình tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, của những người tham gia tố 
tụng trong giai đoạn xét xử phúc thẩm tuân theo đúng quy định của Bộ luật tố 
tụng dân sự năm 2015. v ề  hình thức: Đơn kháng cáo của nguyên đơn nộp đúng 
hạn luật định nên hợp lệ. v ề  nội dung: Căn cứ Nghị định 43 của Chính phủ, 
Quyết định 6458 của ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 9 của 
Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trung tâm Văn hóa Quận M trong năm 2014 và căn 
cứ bảng lương đã chi thu nhập tăng thêm của Trung tâm Văn hóa Quận M nộp
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thì phần 40% thu nhập tăng thêm mà bà T cho là Trung tâm chưa chi trả cho bà 
là không đúng vì theo quy chế người lao động xin nghỉ việc không được hưởng, 
phần thu nhập tăng thêm 60% thì Trung tâm đã quyết toán rồi cho nên yêu cầu 
của bà T là không có cơ sở để chấp nhận. Đề nghị không chấp nhận yêu cầu 
kháng cáo của bà T, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm .

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra các chứng cứ 
tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 
định:

[ l]v ề  hình thức: Đơn kháng cáo của nguyên đơn bà Đinh Thị Mỹ T nộp 
đơn và nộp tạm ứng án phí trong thời hạn luật định, thực hiện theo đúng quy 
định tại Điều 272, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 nên được chấp 
nhận đơn kháng cáo hợp lệ.

[2] về nội dung: Giữa bà T và Trung tâm có ký hợp đồng lao động không 
xác định thời hạn từ tháng 4/2003, ngày 26/9/2014 bà T xin nghỉ việc tại Trung 
tâm để đi học lớp đạo diễn sân khấu hệ chính quy. Trung tâm đã giải quyết các 
chế độ cho bà T là trả trợ cấp 3 tháng lương cho bà T nhưng chưa giải quyết tiền 
thu nhập tăng thêm từ tháng 01/2014 đến tháng 9/2014 bà T yêu cầu Trung tâm 
thanh toán là 15.830.000 đồng. Trung tâm không đồng ý cho là trường hợp của 
bà T làm tại Trung tâm từ tháng 04/2003 đến tháng 9/2014 theo hợp đồng lao 
động không xác định thời hạn, khi đồng ý cho nghỉ việc theo đơn xin nghỉ việc 
của bà T ngày 26/9/2014 Trung tâm đã quyết toán tiền thu nhập tăng thêm, theo 
quy chế chi tiêu nội bộ trong năm cán bộ viên chức nghỉ việc thì quyết toán số 
lương tăng thêm đã tạm ứng trên, do vậy Trung tâm không đồng ý với yêu cầu 
thanh toán khoản thu nhập tăng thêm trong 9 tháng năm 2014 của bà T.

[3] Xét thấy: Theo quyết định 6458/QĐ-UB.NCVX ngày 01/9/1995 của 
ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa 
Quận M thì Trung tâm Văn hóa Quận M là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán 
thu bù chi, có tư cách pháp nhân có con dấu riêng và được mở tài khoản tại 
Ngân hàng. Do đó, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, 
tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Trung tâm được thực hiện theo quy 
định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

[4] Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 và khoản 1 Điều 19 của 
Nghị định 43 ở trên thì đơn vị được tự bảo đảm chi phí hoạt động được quyết 
định tổng mức thu nhập trong năm cho người lao động sau khi đã trích lập các 
quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; hàng năm sau khi trang trải các khoản chi 
phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn 
hơn chi (nếu có) đơn vị được sử dụng theo trình tự sau: Đối với đơn vị tự đảm 
bảo chi phí hoạt động (i) trích tối thiểu 25% lập Quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp, (ii) trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, (iii) trích lập quỹ khen
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thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, mức trả thu nhập tăng 
thêm, trích lập các quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu 
nội bộ của đơn vị.

[5] Căn cứ Nghị định 43 ở trên thì Trung tâm Văn hóa Quận M là đơn vị 
tự đảm bảo chi phí hoạt động được quyết định tổng mức thu nhập trong năm 
cho người lao động, việc trích lập các quỹ và trả mức thu nhập tăng thêm tại 
Trung tâm sẽ do thủ trưởng đơn vị quyết định tức là giám đốc Trung tâm văn 
hóa Quận M quyết định.

[6] Ngoài ra, Trung tâm có Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành kèm 
theo Quyết định số 08 ngày 05/2/2014, ở Điều 9 Quy chế quy định: Nếu trong 
năm cán bộ viên chức nghỉ việc sẽ được quyết toán lương tăng thêm đã tạm 
ứng; cán bộ viên chức chuyến cồng tác thì lương tăng thêm tỉnh đủ nếu cuối 
năm cân đổi được sổ tiền đã tạm ứng và đúng thời gian chuyến qua đơn vị khác. 
Bà T thuộc trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và bà xin 
nghỉ việc chứ không thuộc biên chế của Trung tâm, hoặc chuyển công tác khác. 
Trung tâm đã quyết toán lương tăng thêm của bà T vào tháng 9/2014 và căn cứ 
vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 ở trên thì bà T không được hưởng mức 
lương 40% còn lại của năm 2014 như yêu cầu của bà. Còn trường hợp của ông 
Vũ Hồng D và ông Trần Công T là trường hợp chuyển công tác sang đơn vị 
khác không thuộc trường hợp nghỉ việc nên theo Quy chế chi tiêu nội bộ thì họ 
được hưởng 40% mức thu nhập tăng thêm trong năm. Do vậy, án sơ thẩm xử 
không chấp nhận yêu cầu của bà T đòi Trung tâm phải thanh toán 40% thu nhập 
tăng thêm từ tháng 01/2014 đến tháng 9/2014 là có cơ sở để không chấp nhận 
yêu cầu của bà T là đúng nên quyết định của bản án sơ thẩm được giữ nguyên.

về án phí: Lao động sơ thẩm, án sơ thẩm tính đúng nên được giữ nguyên.
về án phí lao động phúc thẩm: Do giữ nguyên bản án sơ thẩm nên bà T là 

bên kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm là 300.000 đồng
Vì các lẽ trên:

QUYÉT ĐỊNH

Căn cứ Khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
Căn cứ Điều 90, 93, 95 và 96 Bộ luật Lao động
Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy 

định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Khoản 3 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009;
Căn cứ 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:
Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Đinh Thị Mỹ T
Giữ nguyên bản án lao đông sơ thẩm;
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1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đinh Thị Mỹ T về việc yêu 
cầu Trung tâm Văn hóa Quận M trả tiền thu nhập tăng thêm của các tháng từ 
tháng 01/2014 đến tháng 9/2014 là 15.830.000 đồng.

2. Án phí lao động sơ thẩm bà Đinh Thị Mỹ T phải chịu là 474.000 đồng 
(bốn trăm bảy mươi bốn triệu đồng) được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 
theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0005290 ngày 12/10/2015 của Chi cục 
Thi hành án dân sự Quận M là 450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng). 
Bà T còn phải nộp thêm là 24.900 đồng (hai mươi bốn nghìn chín trăm đồng).

Án phí lao động phúc thẩm: bà Đinh Thị Mỹ T phải chịu 300.000 đồng (ba 
trăm nghìn đồng) được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng (ba trăm 
nghìn đồng) bà T đã nộp theo biên lai thu số 0022253 ngày 07/11/2017 của Chi 
cục Thi hành án dân sự Quận M.

3. Trl Zĩìg hzp quyegwnh w zu thi ha»h theo Đieíi 2 Luaj; thi haah an 
dah sl uthr ngl zu thi haah an dah sl ụngl /i-phai thi hash an dah sl uco 
quyeíì thoa thuaji thi haah an, quyeíì yeh caíi thi haah an, tl mguyeji thi hash 
an hoaq bxcl zẠg chegthi hash an theo quy wxnh taiicac Đieũ 6, 7 va~9 Luaj; 
thi haah an dah sl ụ th/i-hie]! thi hash an w zu thl u hieji theo quy wxnh taii 
Đieíi 30 luaj; thi haah an dah sl u

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: TM. H ỘI ĐỒNG PHÚC THẨM
- Tòa án nhân dân dân Tối cao; THAM PHAN — CHU TOA PHIEN TOA

■ •

- Tòa án nhân dân cấp cao tại Tp.HCM;
- VKS nhân dân cấp cao tại Tp.HCM
- VKS nhân dân Tp.HCM;
- Tòa án nhân dân Quận M;
- Chi cục THADS Quận M;
- Đương sự;
- Lưu HS, VP. Phan Thị Liên7 •
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 20/2017/LĐ-PT 
Ngày: 09-11-2017 

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

NHÂN DANH 
c  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Luật

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Nhàn 

Ông Nguyễn Đắc Cường

- Thư kỷ phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy Dương -  Thư ký Tòa án nhân dân 
tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 
toà: Bà Trần Thị Lý Loan - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 22, 26 tháng 9 và ngày 09 tháng 11 năm 2017 tại phòng 
xử án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ 
lý số 11/2017/TLPT-LĐ ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc tranh chấp về đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Do Bản án lao động sơ thẩm số 23/2017/LĐ-ST ngày 13/7/2017 của Toà 
án nhân dân thị xã TA bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 13/2017/QĐ-PT ngày 
14 tháng 9 năm 2017 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Võ Hùng P, sinh năm 1971; địa chỉ: đường CT, 
Phường 5, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Trương Chiến L, sinh 
năm 1978; địa chỉ: Ấp A, xã AD, thị xã BC, tỉnh Bình Dương (theo giấy ủy 
quyền ngày 09 tháng 02 năm 2017). Có mặt tại phiên tòa ngày 22 và 26/9/2017; 
vắng mặt tại phiên tòa ngày 09/11/2017.

- Bị đơn: Công ty TNHH SE VN, địa chỉ: Khu phố B, phường BC, thị xã 
TA, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Richard W, sinh năm 
1970; chức vụ: Tổng Giám đốc.
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Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Đoàn Văn T l, sinh năm 
1968; địa chỉ liên hệ: đường Đ, Phường 25, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh 
(theo hợp đồng ủy quyền ngày 11 tháng 02 năm 2017). Có mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Phùng Minh T2 
-  Luật sư của Văn phòng Luật sư Phùng Minh T2, thuộc Đoàn Luật sư Thành 
phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: Phường 3, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh. Có 
mặt.

- Người làm chứng:

1. Ông NLC1, địa chỉ: khu phố T, phường TB, thị xã DA, tỉnh Bình 
Dương. Vắng mặt.

2. Ông NLC2, địa chỉ: khu phố K, phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương. 
Vắng mặt.

3. Bà NLC3 -  Chủ tịch Công Đoàn Công ty TNHH SE VN, địa chỉ: Khu 
phố B, phường BC, thị xã TA, tỉnh Bình Dương. Có mặt tại phiên tòa ngày 
26/9/2017, vắng mặt tại các phiên tòa ngày 22/9/2017 và ngày 09/11/2017.

4. Ông NLC4 -  Trưởng phòng Hành chính Công ty TNHH SE VN, địa 
chỉ: Khu phố B, phường BC, thị xã TA, tỉnh Bình Dương, vắng mặt.

- Người kháng cáo: Bị đơn Công ty TNHH SE VN do ông Richard w làm 
đại diện.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo bản án sơ thẩm,

Nguyên đơn, đại diện nguyên đơn thống nhất trình bày:

Ông Võ Hoàng p làm việc tại Công ty TNHH SE VN (sau đây gọi tắt là 
Công ty) từ tháng 4/2006 và làm việc liên tục từ ngày đó cho đến ngày 
20/01/2016. Giữa ông p và Công ty có ký hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn, chức vụ và công việc theo hợp đồng lao động của ông p tại Công ty là 
Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng, lương của ông p tính từ năm 2015 là
42.000.000 đồng/tháng.

Vào lúc khoảng 15 giờ ngày 20/01/2016, trong lúc ông p đang làm việc 
tại văn phòng Công ty thì ông Richard w -  Tổng giám đốc của Công ty yêu cầu 
ông p vào phòng họp với ban điều hành và nhân sự. Tại phòng họp, ông Richard 
w  thông báo miệng là Công ty sa thải ông p ngay lập tức vì ông p làm việc 
không hiệu quả và yêu cầu bảo vệ Công ty buộc ông p ngay lập tức rời Công ty 
mà không cho phép ông p quay lại bàn làm việc để lấy bất kỳ hồ sơ, tài liệu gì 
(hồ sơ, tài liệu như: Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, các quyết 
định bổ nhiệm liên quan giữa ông p và Công ty). Sau khi bị đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động, ông p nộp đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động cá
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nhân tại Phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội thị xã TA giải quyết tranh 
chấp nhưng đại diện Công ty không đến làm việc.

Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: 
Ông p bị Công ty chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 19/01/2016 nhưng do 
nhớ nhầm nên trong đơn khởi kiện ghi ngày chấm dứt hợp đồng lao động là 
ngày 20/01/2017.

Do nhận thấy việc Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với 
mình là không đúng quy định của pháp luật nên ông p khởi kiện yêu cầu Tòa án 
giải quyết: Buộc Công ty TNHH SE VN phải nhận ông Võ Hùng p trở lại làm 
việc và bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 
với các khoản như sau: Bồi thường 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động 
là: 42.000.000 đồng/tháng X 2 = 84.000.000 đồng; trả tiền lương và phụ cấp 
khác trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 20/01/2016 đến ngày 
xét xử sơ thẩm (ngày 13/7/2017) là 17 tháng 23 ngày, với số tiền là: 42.000.000 
đồng/tháng X 17 tháng + (42.000.000 đồng: 26 ngày/tháng X 23 ngày) =
751.153.846 đồng. Tổng số tiền Công ty TNHH SE VN phải bồi thường cho ông 
p là 835.153.846 đồng.

Tài liệu chứng cứ mà nguyên đơn cung cấp gồm có bản sao kê tài khoản 
chuyển lương, biên bản làm việc về ngăn cản không cho vào Công ty TNHH SE 
VN làm việc, giấy mời hòa giải về tranh chấp lao động.

Bị đơn Công ty TNHH SE VN đã được Tòa án cấp sơ thẩm triệu tập hợp 
lệ nhưng không đến Tòa án cung cấp tài liệu chứng cứ; không tham gia phiên 
họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải ngày ngày 
06/3/2017, ngày 20/4/2017, ngày 11/5/2017; cũng như vắng mặt tại phiên toà 
xét xử sơ thẩm ngày 26/6/2017 và ngày 13/7/2017.

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 23/2017/LĐ-ST ngày 13/7/2017 của Toà 
án nhân dân thị xã TA, tỉnh Bình Dương căn cứ:

- Điều 32, Điều 35, Điều 39, Điều 91, Điều 147, Điều 227, Điều 266, 
khoản 2 Điều 482 Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Điều 22, Điều 38, Điều 41, Điều 42, Điều 90, Điều 202 Bộ luật Lao
động;

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội 
quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 
Toà án.

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Võ 
Hùng p với bị đơn Công ty TNHH SE VN về việc tranh chấp về đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động.

- Buộc Công ty TNHH SE VN phải nhận ông Võ Hùng p trở lại làm việc 
theo hợp đồng lao động đã ký kết kể từ ngày tuyên án.
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- Buộc Công ty TNHH SE VN phải bồi thường cho ông Võ Hùng p do đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với tổng số tiền là
835.153.846 đồng (tám trăm ba lăm triệu một trăm năm mươi ba ngàn tám trăm 
bốn sáu đồng).

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương
sự.

Ngày 25/7/2017, bị đơn Công ty TNHH SE VN do ông Richard w làm 
đại diện có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung của bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự không thỏa thuận được với nhau.

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của bị đơn cho rằng: về tố tụng: Ngày xảy ra tranh chấp lao động giữa ông 
p và Công ty là ngày 15/01/2016 nên ngày 19/01/2017, ông p mới nộp đơn khởi 
kiện là đã hết thời hiệu khởi kiện, về nội dung: Công ty không ban hành bất kỳ 
văn bản nào ngăn cản ông p vào Công ty làm việc. Trong khi các tài liệu mà 
nguyên đơn cung cấp là biên bản làm việc ngày 20/01/2016, ngày 22/01/2016 và 
ngày 25/01/2016 để thể hiện việc Công ty ngăn cản không cho ông p vào làm 
việc, có ghi nhận sự tham gia chứng kiến của đại diện Công đoàn là bà NLC3. 
Nhưng tại các biên bản trên, không có chữ ký của NLC3, cũng như tại phiên tòa 
NLC3 không thừa nhận nên không đảm bảo tính hợp pháp để được xem là 
nguồn chứng cứ. Mặt khác, những người làm chứng ký trong các biên bản trên 
(ông NLC2, ông NLC1) chỉ là bảo vệ của Công ty, họ ký các biên bản trên là 
ngoài chức năng, nhiệm vụ của bảo vệ và họ cho rằng nội dung họ ký xác nhận 
không đúng như nội dung các biên bản làm việc ngày 20/01/2016, ngày 
22/01/2016 và ngày 25/01/2016 mà nguyên đơn cung cấp cho Tòa án. Vì vậy, 
Công ty cho rằng đó là những chứng cứ được tạo lập một cách không hợp pháp 
và không chịu trách nhiệm về việc nhân viên của mình nhân danh Công ty ký 
một sự kiện pháp lý không được Công ty ủy quyền. Đối với vấn đề Phòng Lao 
động - Thương binh và xã hội thị xã TA mời Công ty đến làm việc để hòa giải 
tranh chấp lao động với ông p thì Công ty không nhận được thư mời, trong khi 
ông p lại có thư mời để cung cấp cho Tòa án và thời gian buổi làm việc được 
mời quá gấp nên việc Tòa án cấp sơ thẩm không xác minh, thẩm tra làm rõ mà 
công nhận sự kiện pháp lý trên là không khách quan. Đối với thời gian diễn ra 
các phiên họp về việc kiểm tra, công khai, tiếp cận chứng cứ và hòa giải, cũng 
như phiên tòa xét xử sơ thẩm thì thời gian đó, đại diện bị đơn đi công tác nước 
ngoài nên không thể tham dự và khi đó đại diện bị đơn có trình bày cho Thẩm 
phán giải quyết vụ án để tránh các thời gian trên, nhưng không được Thẩm phán 
ghi nhận. Ngoài ra, việc Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử buộc Công ty phải bồi 
thường và thanh toán tiền lương cho ông p nhưng lại không khấu trừ tiền lương 
những ngày ông p đã nhận đủ của tháng 01/2016 và không tuyên phần ông p 
phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nhiệp theo quy định pháp luật là có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng 
pháp luật. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa
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bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của nguyên 
đơn.

Đại diện nguyên đơn cho rằng bản án sơ thẩm đã xét xử đúng pháp luật; ý 
kiến của bị đơn về thời hiệu khởi kiện vụ án và các tài liệu, hồ sơ chứng cứ mà 
bị đơn cung cấp là không khách quan và không đúng quy định pháp luật tại 
khoản 4, Điều 96, khoản 2 Điều 184 Bộ luật Tố tụng dân sự nên đề nghị Hội 
đồng xét xử giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương: v ề  tố tụng, 
Hội đồng xét xử, các đương sự chấp hành đúng quy định pháp luật tố tụng dân 
sự. v ề  nội dung: Qua các tài liệu, chứng cứ Tòa án thu thập xác minh, lời khai 
của những người làm chứng, có cơ sở xác định ông Võ Hùng p tự ý bỏ việc chứ 
không phải do Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, đề 
nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm theo 
hướng Công ty không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 
với ông p.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ đã được thẩm tra tại 
phiên tòa; sau khi nghe ý kiến trình bày, kết quả hỏi, tranh luận của các đương 
sự, luật sư, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương,

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] về hình thức: Đơn kháng cáo của bị đơn Công ty TNHH SE VN làm 
trong thời hạn luật định, phù hợp với quy định tại Điều 271, 272 và 273 Bộ luật 
Tố tụng dân sự và đương sự đã đóng tạm ứng án phí theo quy định tại Điều 276 
Bộ luật Tố tụng dân sự nên được chấp nhận.

[2] về tố tụng:

Xem xét vấn đề thời hiệu khởi kiện: Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn 
trình bày ngày xảy ra tranh chấp lao động giữa ông p và Công ty là ngày 
20/01/2016. Tại đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động gửi cho Phòng Lao 
động -  Thương binh và Xã hội thị xã TA (bút lục 133, tài liệu Tòa án thu thập), 
ông p trình bày ngày xảy ra tranh chấp lao động là ngày 19/01/2016. Tại phiên 
tòa sơ thẩm, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Ông p bị Công 
ty chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 19/01/2016 nhưng do nhớ nhầm nên 
trong đơn khởi kiện ghi ngày chấm dứt hợp đồng lao động là ngày 20/01/2017. 
Ngược lại, bị đơn cho rằng ngày xảy ra tranh chấp lao động giữa ông p với Công 
ty là ngày 15/01/2016 nên ngày 19/01/2017, ông p mới nộp đơn khởi kiện là đã 
hết thời hiệu khởi kiện. Căn cứ cho yêu cầu kháng cáo của mình, bị đơn xuất 
trình bảng chi tiết chấm công và trả lương của Công ty đối với ông p tháng 
01/2016. Theo đó, trong tháng 01/2016, ông p chỉ làm 10 ngày công và bắt đầu 
nghỉ việc từ ngày 15/01/2016.

Xét thấy, các tài liệu bị đơn cung cấp chỉ là tài liệu nội bộ Công ty, mang 
tính chất ý chí của một bên, không được nguyên đơn đối chiếu, thừa nhận. Tại
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phiên tòa, đại diện bị đơn cũng thừa nhận việc chấm công của Công ty là sau khi 
trích xuất từ phần mềm, nhân viên của Công ty phải đối chiếu dấu vân tay và sau 
đó mới tiến hành chấm công cho người lao động, tức là việc chấm công của 
Công ty cần phải có sự can thiệp của con người. Mặt khác, theo bản sao kê tài 
khoản ngân hàng (bút lục 07) thì vào các ngày 02 và 03/02/2016, Công ty vẫn 
trả hết lương tháng 01/2016 và xét thưởng Tết 2016 cho ông p như một người 
lao động đi làm việc đầy đủ. Do đó, không thể công nhận nội dung của bảng chi 
tiết chấm công và trả lương của Công ty đối với ông p tháng 01/2016 để làm căn 
cứ cho rằng ngày 15/01/2016 là ngày xảy ra tranh chấp lao động giữa ông p với 
Công ty. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xác định thời hiệu khởi kiện của vụ án vẫn 
còn là có cơ sở.

Trong các ngày 22 và 26/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã 
tiến hành mở phiên tòa để xét xử đối với vụ án. Tuy nhiên, sau đó xét thấy cần 
tiến hành xác minh làm rõ thêm một số tài liệu, chứng cứ nên Hội đồng xét xử 
đã quyết định tạm ngừng phiên tòa. Ngày 09/11/2017, phiên tòa xét xử vụ án 
được tiếp tục, đại diện nguyên đơn ông Trương Chiến L và các người làm chứng 
ông NLC2, ông NLC1 mặc dầu đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng 
mặt tại phiên tòa, do đó Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa, tiến hành 
xét xử vắng mặt họ.

[3] v ề  nội dung:

- Nguyên đơn khởi kiện cho rằng bị Công ty TNHH SE VN đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động và cung cấp chứng cứ là biên bản làm việc ngăn 
cản không cho vào làm việc của Công ty đối với ông Võ Hùng p ngày 
20/01/2016, ngày 22/01/2016 và ngày 25/01/2016 có xác nhận của ông NLC2 và 
ông NLC1 là nhân viên bảo vệ của Công ty.

Xét thấy: Theo Biên bản xác minh ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân 
tỉnh Bình Dương đối với ông NLC1 (bút lục 238), văn bản xin vắng mặt và trình 
bày ý kiến của ông NLC2 (bút lục 401) thì NLC1, NLC2 đều cho rằng bản thân 
các ông không có chứng kiến và không biết gì về sự việc xảy ra tranh chấp giữa 
ông p với Tổng Giám đốc của Công ty. NLC1 khẳng định không biết tiếng Anh 
và không có nhận lệnh về việc không cho ông p vào Công ty làm việc; NLC2 
cũng không có áp giải ông p ra khỏi Công ty như ông p trình bày. Lý do các ông 
ký vào biên bản ngày 20/01/2016, ngày 22/01/2016 và ngày 25/01/2016 là do 
ông p nhờ các ông ký xác nhận cho sự việc ông p có đến Công ty, đến cổng bảo 
vệ của Công ty, chứ không có việc các ông ngăn cản không cho ông p vào Công 
ty làm việc. Các biên bản nêu trên là do ông p lập sẵn, sau đó nhờ các ông ký 
xác nhận, còn nội dung thì các ông không nhớ rõ.

Theo các biên bản ngày 20/01/2016, ngày 22/01/2016 và ngày 25/01/2016 
mà ông p cung cấp cho Tòa án để chứng minh cho việc ông p bị ngăn cản không 
cho vào Công ty làm việc thì nội dung các văn bản còn ghi nhận có sự chứng 
kiến của NLC4 là Trưởng Phòng Hành chính và bà NLC3 là Chủ tịch Công 
đoàn của Công ty. Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, cũng như lấy lời khai tại
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phiên tòa (bút lục 221, 224, 237), NLC4, NLC3 trình bày không biết gì về việc 
mâu thuẫn giữa ông p với Công ty; NLC4, NLC3 không nhận được lệnh hay có 
tham gia, chứng kiến sự việc Tổng Giám đốc ra lệnh ngăn cản không cho ông p 
vào Công ty làm việc và biên bản không có chữ ký của NLC3, NLC4. Trường 
hợp ông p cho rằng NLC3 vì lý do việc làm không ký vào biên bản xác nhận 
cho ông; thì lẽ ra, ông phải lập biên bản ghi nhận đúng sự việc xảy ra và nhờ các 
cá nhân, hay đại diện địa phương chứng kiến sự việc ký xác nhận cho ông, với 
điều kiện là biên bản phải phản ánh đúng sự thật khách quan đó nhưng ông p đã 
không thực hiện. Ở đây, các biên bản là do ông p lập sẵn, được ký ngoài trụ sở 
Công ty, không được những người ký xác nhận văn bản thừa nhận và nội dung 
văn bản không chính xác, không phản ánh đúng diễn biến của sự thật khách 
quan nên không có giá trị chứng minh.

- về đơn của ông p nộp cho Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội thị 
xã TA đề ngày 27/01/2016 để yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động giữa ông p 
với Công ty TNHH SE VN: Theo biên bản xác minh ngày 29/9/2017 của Tòa án 
nhân dân tỉnh Bình Dương (bút lục 236) thì kể từ khi nộp đơn, ông p không đến 
Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội thị xã TA, Phòng Lao động Thương 
Binh và Xã hội thị xã TA cũng không thể liên hệ được với ông p theo số điện 
thoại 09XXX4XXXX ông cung cấp trong đơn. Do đó, hồ sơ của Phòng Lao 
động Thương Binh và Xã hội thị xã TA không có lập biên bản hòa giải giữa ông 
p và Công ty TNHH SE VN. Giấy mời có đóng dấu treo đề ngày 27/01/2016 là 
do Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội thị xã TA cung cấp cho Tòa án 
nhân dân thị xã TA trong buổi làm việc chứ không phải gửi cho ông Võ Hùng p, 
vì từ khi nộp đơn đến nay, ông p không đến liên hệ với Phòng Lao động Thương 
Binh và Xã hội thị xã TA. Xét thấy, hòa giải không phải là thủ tục tiền tố tụng 
bắt buộc đối với việc khởi kiện vụ án về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động theo Điều 201 Bộ luật Lao động; nhưng như trên đã trình bày, các 
biên bản ngày 20/01/2016, ngày 22/01/2016 và ngày 25/01/2016 nguyên đơn 
cung cấp cho Tòa án không có giá trị chứng minh, kết luận có sự việc kể từ ngày 
20/01/2016, nguyên đơn bị ngăn cản không cho vào Công ty làm việc. Mặt khác, 
biên bản làm việc ngày 20/01/2016 và 22/01/2016 là nguyên đơn cung cấp sau 
khi khởi kiện tại Tòa án. Nay nguyên đơn không cung cấp các tài liệu, chứng cứ 
nào khác để chứng minh có sự tranh chấp trên giữa nguyên đơn với Công ty theo 
quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự nên không 
có cơ sở để xem xét cho rằng bị đơn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trái pháp luật với nguyên đơn.

Ngoài ra, từ khi nguyên đơn chấm dứt lao động tại Công ty nhưng Công 
ty vẫn đóng bảo hiểm đầy đủ cho nguyên đơn do vậy càng khẳng định Công ty 
không đơn phương cho nguyên đơn nghỉ việc.

Vì vậy, các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn phải bồi 
thường cho nguyên đơn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp
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luật theo Điều 42 Bộ luật Lao động: Bồi thường 02 tháng tiền lương theo hợp 
đồng lao động 42.000.000 đồng/tháng X 2 = 84.000.000 đồng; trả tiền lương và 
phụ cấp khác trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 20/01/2016 
đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 13/7/2017) là 17 tháng 23 ngày, với số tiền
42.000.000 đồng/tháng X 17 tháng + (42.000.000 đồng: 26 ngày/tháng X 23 
ngày) = 751.153.846 đồng, tổng cộng 835.153.846 đồng là không có căn cứ để 
chấp nhận. Án sơ thẩm không tiến hành xác minh làm rõ giá trị chứng cứ của 
các tài liệu nguyên đơn cung cấp mà xác định Công ty đã đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trái pháp luật với nguyên đơn là chưa chính xác.

Do xác định Công ty không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối 
với nguyên đơn nên yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc Công ty nhận nguyên 
đơn trở lại làm việc là không có căn cứ để chấp nhận.

Từ những nhận định trên, xét thấy kháng cáo của Công ty TNHH SE VN, ý 
kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, đại diện Viện Kiểm 
sát nhân dân tỉnh Bình Dương là phù hợp, có cơ sở chấp nhận. Ý kiến của đại 
diện nguyên đơn không phù hợp với những phân tích nêu trên nên không được 
chấp nhận.

Án phí lao động sơ thẩm: Nguyên đơn được miễn theo quy định của pháp
luật.

Án phí lao động phúc thẩm: Bị đơn Công ty TNHH SE VN không phải
chịu.

Vì các lẽ trên;

QUYÉT ĐỊNH:
Căn cứ: Khoản 2, Điều 148; khoản 2, Điều 308; Điều 309 Bộ luật Tố tụng 

dân sự;

Tuyên xử:

1) Chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị đơn Công ty TNHH SE VN.
2) Sửa Bản án lao động sơ thẩm số 23/2017/LĐ-ST ngày 13/7/2017 của 

Toà án nhân dân thị xã TA, tỉnh Bình Dương như sau:

Căn cứ vào:

- Điều 6, Điều 32, Điều 37, Điều 39, Điều 91, Điều 147, Điều 148, Điều 
227, Điều 313 Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Điều 38, Điều 41, Điều 42, Điều 201, Điều 202 Bộ luật Lao động;

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội 
quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 
Toà án,

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Võ 
Hùng p với bị đơn Công ty TNHH SE VN về việc buộc Công ty TNHH SE VN
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phải bồi thường số tiền 835.153.846 đồng và nhận ông p trở lại làm việc theo 
hợp đồng lao động đã ký kết do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 
pháp luật.

2. Án phí lao động sơ thẩm: Nguyên đơn không phải nộp.

3) về án phí lao động phúc thẩm: Công ty TNHH SE VN không phải 
chịu, hoàn trả cho Công ty TNHH SE VN 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã 
nộp tại Biên lai số 0015676 ngày 28/7/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị 
xã TA.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Nơi nhận:
-  Các đương sự; 04
- VKSND tỉnh Bình Dương; 01
- Chi cục THADS thị xã TA; 01
- TAND thị xã TA; 01
- Tổ HCTP; 01
- Lưu: Hồ sơ, Tòa Lao động. 02

Huỳnh Văn Luật
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phức

Bản án số: 524/2017/LĐ-PT 
Ngày: 12-6-2017
V/v Tranh chấp Đơn phương 
chấm dứtJỉẹỊiĩÌồng lao động

\  NHÂN DANH
ỈC 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: B à Châu K im  A nh

Các Thẩm phản: B à Võ Thị Sang 

Ông Hồ M inh Cường

- Thư kỹ phiên tòa: Ông Chu Minh Sang -  Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Phan 
N gọc K hanh -  K iểm  sát viên tham  gia phiên tòa.

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
M inh, tiến hành xét xử phúc thẩm  công khai vụ án lao động thụ lý số 
08/2017/TLPT-LĐ ngày 14 tháng 02 năm 2017, về việc tranh chấp “Đơn 
phương chấm  dứt hợp đồng lao động” .

Do Bản án lao động sơ thẩm số 02/2017/LĐ-ST ngày 11 tháng 01 năm 
2017 của Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 1192/2017/QĐ -  PT 
ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giữa 
các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông T, sinh năm 1970 (có mặt).
Địa chỉ: đường Đ, xã T, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người bảo vệ quyền và ỉợỉ ích hợp pháp của nguyên đơn:
Ông luật sư p (có mặt).
Địa chỉ: đường p, Phường p, Quận Q, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành viên Công ty Luật TNHH B, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Bị đơn: Công ty H.
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Người đại diện theo pháp luật: Ông L -  Giám đốc (có mặt).
Cùng địa chỉ: Tổ T, Khu phố K, phường T, Quận Ql, Thành phố Hồ Chí

M inh

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn:
Bà luật sư M (có mặt)
Địa chỉ: Cao ốc c, Phường Pl, Quận Q2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng luật sư M, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa.
3. Người kháng cáo: Công ty H -  Bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Đơn khởi kiện nộp ngày 02/6/2016 và trong quá trình giải quyết vụ 
án, nguyên đơn ông T  trình bày:

Ông và bị đơn Công ty H (sau đây gọi tắt là Công ty) ký kết bản thỏa 
thuận với nội dung: Thời hạn làm việc 01 năm từ ngày 21/3/2016 đến ngày 
31/3/2017, chức danh Giám đốc điều hành, mức lương 18.000.000 đồng/tháng. 
Tại cuộc họp ngày 07/5/2016, Công ty cho chấm dứt hợp đồng lao động với ông 
vì đã ứng nhiều tiền. Khi đến Công ty làm việc vào ngày 09/5/2016, ông được 
bà L (em của Giám đốc) thông báo Công ty sẽ cho ông nghỉ việc. Ngày 
10/5/2016, ông vẫn đi làm bình thường. Ngày 12/5/2016, Công ty ban hành 
Quyết định chấm dứt thỏa thuận công việc đối với ông, Quyết định này không 
có số. Ngoài ra, Công ty cũng gửi Thông báo khẩn về sự việc đế các Phòng 
Công chứng không làm việc với ông, làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của 
ông.

Nay nguyên đơn ông T khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc bị đơn Công ty H 
giải quyết các vấn đề sau:

- Tuyên bố Quyết định chấm dứt thỏa thuận công việc không số, ngày 
12/5/2016 của Công ty H là trái pháp luật và buộc Công ty nhận ông trở lại làm 
việc;

- Bồi thường 02 tháng tiền lương do chấm dứt hợp đồng lao động trái 
pháp luật là: 36.000.000 đồng;

- Trả lương trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 
01/5/2016 đến ngày 11/01/2017 theo mức lương 18.000.000 đồng/tháng;

- Yêu cầu Công ty ra quyết định đính chính tất cả nội dung cho thôi việc 
mà Công ty đã gửi cho khách hàng làm ảnh hưởng đến danh dự của ông;
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- Trả tiền lương tháng 4/2016 chưa được nhận là 23.330.000 đồng +
6.667.000 đồng. Ông đã nhận tạm ứng 49.000.000 đồng và đã chi công tác
8.500.000 đồng, ông yêu cầu cấn trừ và sẽ hoàn trả phần còn lại cho Công ty;

- Đóng bảo hiếm xã hội từ tháng 3/2016 đến ngày xét xử vụ án;
- Ông xác định rút yêu cầu bồi thường thiệt hại trong những ngày không 

được báo trước cho nghỉ việc là 18.000.000 đồng.
B ị đơn Công ty H  do ông L  là người đại diện theo pháp luật trình bày:

Công ty có ký thỏa thuận làm việc với nguyên đơn, thời hạn là 01 năm. 
Hơn một tháng làm việc tại Công ty, ông T đã được ứng số tiền 49.000.000 đồng 
nhưng không có chứng từ thế hiện đã chi vào việc gì; ngoài ra hồ sơ cá nhân của 
ông T thiếu bản sao có chứng thực, nên ngày 09/5/2016, Công ty mở cuộc họp 
và ra Quyết định tạm dừng công việc với ông T đế yêu cầu ông T phải bố sung. 
Tuy nhiên, ông T nói sẽ không làm việc với Công ty nữa nên Công ty đã ban 
hành Quyết định chấm dứt thỏa thuận công việc với ông T. Sau đó, ông T mở 
công ty khác kinh doanh cùng ngành nghề với bị đơn nên Công ty đã gửi thông 
báo đến các khách hàng là các Phòng Công chứng về sự việc trên nhằm tránh 
các thiệt hại nếu có cho Công ty. Trước các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, 
bị đơn không đồng ý do việc chấm dứt hợp đồng lao động là theo yêu cầu của 
chính nguyên đơn.

Ông T làm việc tại Công ty từ ngày 21/3/2016 đến ngày 09/5/2016, Công 
ty đã trả lương đến ngày 31/3/2016. Công ty đồng ý thanh toán lương cho ông T 
từ ngày 01/4/2016 đến ngày 09/5/2016 là 23.330.000 đồng, yêu cầu ông T phải 
hoàn trả số tiền còn lại sau khi trừ vào số tiền tạm ứng 49.000.000 đồng mà ông 
T đã nhận.

Công ty có yêu cầu phản tố, đòi ông T phải bồi thường 10.000.000 đồng 
do ông T đã chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty và 10.000.000 đồng chi 
phí đi lại ảnh hưởng đến công việc.

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 02/2017/LĐ-ST ngày 11 tháng 01 năm 
2017 của Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng:

- Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 39, Điều 91, Điều 92 
và Điều 227 của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015;

- Điều 38 và Điều 42 Bộ luật lao động năm 2012;
- Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án;
Tuyên xử:
1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện tranh chấp lao động “do bị đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động” của ông T đối với Công ty H.
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1.1. Tuyên bố Quyết định chấm dứt thỏa thuận công việc không số do 
Công ty H ký ngày 12/5/2016 là trái pháp luật.

1.2. Buộc Công ty H có trách nhiệm bồi thường cho ông T số tiền
154.300.000 đồng ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

1.3. Đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do không thông báo 
trước khi chấm dứt hợp đồng.

1.4. Buộc Công ty H phải nhận ông T trở lại làm việc theo bản thỏa thuận 
lao động mà hai bên đã ký ngày 21/3/2016.

1.5. Công ty H có trách nhiệm thu hồi Thông báo khấn không ngày có in 
hình ông T mà Công ty H đã gửi cho các Phòng Công chứng vào tháng 5/2016; 
và thông báo đến các đối tác của công ty nội dung là “giữa Công ty H và ông T 
đã chấm dứt quan hệ lao động từ ngày 12/5/2016, công ty không chịu trách 
nhiệm về những hành vi của ông T nhân danh Công ty kế từ ngày 09/5/2016 đến 
ngày công ty nhận ông T trở lại làm việc”.

1.6. Công ty H và ông T có trách nhiệm đóng Bảo hiếm xã hội cho ông T 
theo quy định của pháp luật về bảo hiếm, thời gian đóng bảo hiếm tính từ ngày 
21/3/2016 đến ngày 11/01/2017 trên mức lương 18.000.000 đồng/tháng, số tiền 
Công ty H phải nộp là 39.600.000 đồng, ông T phải nộp là 18.900.000 đồng.

2. Bác yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty H về việc ông T phải bồi 
thường số tiền là 10.000.000 đồng do chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường
10.000.000 đồng là chi phí đi lại.

Chấp nhận một phần yêu cầu của bị đơn Công ty H về việc đòi ông T 
hoàn trả tiền tạm ứng lương. Ông T đã thực hiện xong nghĩa vụ hoàn trả tiền tạm 
ứng.

Ngày 20/01/2017, Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 
nhận được Đơn kháng cáo của bị đơn Công ty H, kháng cáo đối với toàn bộ bản 
án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thấm,
Bị đơn do ông L là người đại diện theo pháp luật giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo, không đồng ý với Bản án sơ thấm tuyên Công ty đơn phương chấm 
dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật với lý do Công ty chấm dứt hợp đồng lao 
động với ông T là do ông T tự tuyên bố nghỉ việc. Căn cứ cho việc thỏa thuận 
này là tại cuộc họp ngày 09/5/2016, ông T tuyên bố chấm dứt hợp đồng lao động 
với Công ty. Theo ông L ngay tại cuộc họp nêu trên không lập biên bản, nhưng 
Công ty đã lập Biên bản xác nhận lại sự việc có chữ ký của tất cả nhân viên 
Công ty cùng tham gia và đề nghị đưa những người này vào tham gia tố tụng với 
tư cách là người làm chứng. Không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên
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đơn cho rằng Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, 
yêu cầu ông T trả lại số tiền tạm ứng của Công ty là 49.000.000 đồng, Công ty 
xác nhận chưa trả lương cho ông T từ ngày 01/4/2016 và đồng ý trả cho ông T 
tiền lương còn thiếu là 23.330.000 đồng từ ngày 01/4/2016 đến ngày 12/5/2016. 
Ngoài ra, ông L cũng thừa nhận, ngay sau buối họp ngày 09/5/2016 chính ông L 
yêu cầu không cho ông T đến Công ty làm việc.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn là bà luật sư M trình 
bày Tòa án cấp sơ thấm đánh giá chứng cứ không khách quan, nay đề nghị hủy 
bản án sơ tham, giao hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thấm xét xử lại theo quy định.

Nguyên đơn ông T giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đồng thời xác định ông 
không xin thôi việc như ý kiến của Công ty trình bày, Biên bản cuộc họp ngày 
09/5/2016 do Công ty tự lập không có chữ ký của ông. Do đó, Công ty ban hành 
Quyết định chấm dứt thỏa thuận công việc ngày 12/5/2016 với nguyên đơn là 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Nay ông yêu cầu Công 
ty phải bồi thường cho ông trong những ngày không được làm việc tính đến 
ngày xét xử phúc thấm, bao gồm tiền lương và tiền bảo hiếm xã hội theo quy 
định và bồi thường 02 (hai) tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động trái pháp luật. Nguyên đơn đồng ý trả cho Công ty số tiền 49.000.000 
đồng đã tạm ứng và xác nhận đã nhận đủ số tiền lương 6.667.000 đồng. Không 
đồng ý với yêu cầu của bị đơn triệu tập những người làm chứng tham gia phiên 
tòa phúc thấm vì những người này hiện là nhân viên của Công ty, sẽ không 
khách quan. Đe nghị không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn là ông luật sư p 
đề nghị giải quyết bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn do bị Công ty đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và phải trả lương trong 
những ngày không được làm việc tính đến ngày xét xử phúc thấm.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 
việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc 
thẩm như sau:

về tố tụng: Thấm phán Chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên 
tòa và đương sự đã chấp hành đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự từ khi 
thụ lý vụ án cho đến phiên tòa hôm nay.

về nội dung vụ án: Đe nghị không chấp n h ậ n  kháng cáo của bị đơn, xác 
định Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với nguyên đơn là trái 
pháp luật. Tuy nhiên, trong phần án phí Tòa án cấp sơ thấm đã cấn trừ số tiền bị 
đơn phải trả vào nghĩa vụ trả tiền tạm ứng 49.000.000 đồng của nguyên đơn đế 
tính án phí là không đúng quy định, cần sửa lại phần này. Đồng thời, cần giải
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quyết bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật theo 
Thỏa thuận công việc đã ký có thời hạn kết thúc vào ngày 31/3/2017.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thấm tra tại 
phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa;

Sau khi Hội đồng xét xử nghị án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

về hình thức:

Đơn kháng cáo của bị đơn Công ty H do ông L là người đại diện theo 
pháp luật được làm trong thời hạn luật định phù hợp với quy định tại Điều 271; 
Điều 272 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, đương sự đã đóng tạm 
ứng án phí theo quy định tại Điều 276 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 nên 
được chấp nhận về hình thức.

về nội dung'.
Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn nêu Công ty chấm dứt hợp đồng lao 

động với ông T là do ông T tuyên bố xin nghỉ việc ngay tại cuộc họp ngày 
09/5/2016. Căn cứ cho yêu cầu kháng cáo của bị đơn là Biên bản họp về việc 
xác nhận nội dung cuộc họp ngày 09/5/2016 của Công ty. Nguyên đơn ông T 
không đồng ý với ý kiến của Công ty nêu ông xin nghỉ việc tại cuộc họp ngày 
09/5/2016, không đồng ý với nội dung của Biên bản xác nhận lại cuộc họp ngày 
09/5/2016 do Công ty cung cấp với lý do không khách quan. Do đó, vấn đề cần 
đặt ra đế Hội đồng xét xử phúc thấm xem xét là Quyết định về việc chấm dứt 
thỏa thuận công việc ngày 12/5/2016 của Công ty đối với ông T có phải là do 
hai bên đương sự tự thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hay không, đế làm 
căn cứ giải quyết yêu cầu kháng cáo của bị đơn, yêu cầu khởi kiện của nguyên 
đơn.

Căn cứ Bản thỏa thuận ngày 21/3/2016 về việc thỏa thuận làm việc giữa 
Công ty và ông T, với nội dung: Chức danh: Phó giám đốc điều hành. Thời hạn 
thỏa thuận từ ngày 21/3/2016 đết hết ngày 31/3/2017. Mức lương 18.000.000 
đồng. Ông T đã làm việc theo Bản thỏa thuận đến ngày 12/5/2016 Công ty ban 
hành Quyết định về việc chấm dứt thỏa thuận công việc.

Xét Biên bản họp về việc xác nhận nội dung cuộc họp ngày 09/5/2016, 
được lập ngày 10/5/2016 của Công ty có nội dung: ^hỏm nay giám đốc L làm 
ông T  mất danh dự nên ông T  xin nghỉ công việc ngay bây giờ và ông T  sẽ hoàn 
trả lại đầy đủ sổ tiền này cho Công ty.” Có chữ ký của giám đốc Công ty và chữ 
ký xác nhận đại diện nhân viên Công ty, nhưng không có chữ ký của ông T,
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không được ông T thừa nhận nội dung này. Mặt khác, tại phiên tòa Công ty đề 
nghị triệu tập người làm chứng là những người tham gia cuộc họp ngày 
09/5/2017, cụ thể là bà T nhàm xác nhận nội dung ông T tuyên bố chấm dứt hợp 
đồng lao động. Hội đồng xét xử xét thấy, nội dung cuộc họp được bị đơn xác 
nhận làm sau cuộc họp, người làm chứng hiện đang là nhân viên của Công ty; 
nguyên đơn không thừa nhận nội dung cuộc họp do Công ty cung cấp. Do đó, 
không thế công nhận nội dung Biên bản cuộc họp ngày 09/5/2016 làm căn cứ đế 
giải quyết vụ án theo yêu cầu của Công ty, vì không khách quan.

Xét Quyết định về việc chấm dứt thỏa thuận công việc ngày 12/5/2016 
của Công ty có nội dung: “Căn  cứ và quyết định tạm dừng công việc ngày 
09/05/2016. Căn cứ nhân chứng và nội dung tin nhắn, hĩnh ảnh đến công việc 
kích động bôi nhọ làm ảnh hưởng đến công việc và uy tín Giám  đốc công ty 
TN H H  M T V  H . Quyết định Đ iều 1 : Chẩm  dứt, thanh lý thỏa thuận công việc đổi 
với Ông T từ ngày 12/05/2016Không thể hiện nội dung Công ty và ông T thỏa 
thuận chấm dứt hợp đồng lao động như trình bày của bị đơn.

Từ những căn cứ nêu trên có đủ cơ sở xác định Công ty cho rằng Quyết 
định về việc chấm dứt thỏa thuận công việc ngày 12/5/2016 của Công ty do hai 
bên tự thỏa thuận chấm dứt là không phù hợp với những tình tiết khách quan của 
vụ án, không phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012; 
vi phạm các quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012. Do đó, kháng cáo 
của bị đơn là không có cơ sở đế chấp nhận.

Do xác định Công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 
pháp luật, cần buộc Công ty thực hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động 
khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại 
Điều 42 Bộ luật lao động năm 2012, như sau:

Mức lương làm căn cứ cho việc bồi thường xác định theo tiền lương của 
hợp đồng lao động là 18.000.000 đồng. Nguyên đơn nêu chưa nhận lương từ 
ngày 01/4/2016 đến khi nghỉ việc và được bị đơn thừa nhận. Căn cứ bản thỏa 
thuận công việc ngày 21/3/2016 có thời hạn kết thúc vào ngày 31/3/2017. Do đó 
cần xác định tiền lương Công ty phải trả bao gồm tiền lương chưa thanh toán và 
tiền lương trong những ngày không được làm việc tống cộng là 12 tháng. Tòa án 
cấp sơ thấm khi xét xử chỉ giải quyết đến ngày xét xử sơ thấm, nhưng đến nay 
hợp đồng lao động đã hết do đó cũng cần sửa lại phần này đế giải quyết triệt đế 
vụ án. Buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền: 12 (tháng) X 18.000.000 
(đồng/tháng) = 216.000.000 đồng.

Tiền bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 
luật là: 02 (tháng) X 18.000.000 (đồng/tháng) = 36.000.000 đồng.

Tống cộng Công ty phải trả cho nguyên đơn số tiền:
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216.000.000 đồng + 36.000.000 đồng = 252.000.000 đồng.
Xét yêu cầu của nguyên đơn đòi tiền bảo hiếm xã hội trong thời gian làm 

việc theo thỏa thuận, chưa được Công ty thực hiện. Công ty nêu tiền lương
18.000.000 đồng theo thỏa thuận đã bao gồm tiền đóng bảo hiếm xã hội, nhưng 
không được nguyên đơn đồng ý. Hội đồng xét xử xét thấy, căn cứ Bản thỏa 
thuận ngày 21/3/2016 về việc thỏa thuận làm việc giữa Công ty và ông T, có nội 
dung: “ Điều 5: điều khoản thi hành. Những vẩn đề không ghi trong thỏa thuận 
công việc thì áp dụng quy định thỏa ước tập thể, trường hợp chưa cổ thỏa ước 
tập thể thì áp dụng quy định của pháp l u ậ t Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chấp 
nhận yêu cầu này của nguyên đơn là phù hợp quy định tại Điều 186 Bộ luật lao 
động năm 2012; quy định tại Điều 19, Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Tuy nhiên, đế giải quyết vụ án triệt đế như nhận định ở trên, Công ty cũng 
phải đóng bảo hiếm xã hội cho ông T là 12 (mười hai) tháng, cụ thế với số tiền
18.000.000 X 22% X 12 = 47.520.000 đồng. Buộc Công ty phải nộp số tiền
47.520.000 đồng cho ông T, trong thời gian ông T làm việc từ ngày 01/4/2016 
đến ngày 31/3/2017, tại Cơ quan bảo hiếm xã hội có thấm quyền. Đồng thời, 
phải có trách nhiệm chốt số bảo hiếm xã hội và trả số bảo hiếm xã hội cho ông 
T sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nêu trên theo quy định của pháp luật. Ông T 
phải có nghĩa vụ liên hệ Cơ quan bảo hiếm xã hội có thấm quyền đế đóng tiếp số 
tiền của người lao động phải thực hiện theo quy định đối với thời gian và tiền 
lương tương ứng nêu trên.

Từ những phân tích nêu trên, cũng không có căn cứ chấp nhận yêu cầu 
phản tố của bị đơn đối với số tiền 10.000.000 đồng tiền thiệt hại do nguyên đơn 
chấm dứt hợp đồng lao động, và 10.000.000 đồng chi phí đi lại. Tổng cộng là
20.000.000 đồng.

Đồng thời, không có căn cứ chấp nhận đề nghị của người bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của bị đơn yêu cầu hủy án sơ thấm, giao hồ sơ về cho Tòa án 
cấp sơ thấm giải quyết lại. Không có căn cứ giải quyết như đề nghị của người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn yêu cầu bồi thường cho đến 
ngày xét xử phúc thấm.

Nguyên đơn đồng ý với yêu cầu của bị đơn là trả lại số tiền 49.000.000 
đồng đã được ứng trước từ Công ty.

Như vậy, xét phải sửa án sơ thấm theo các nội dung đã phân tích nêu trên.
Án phí lao động sơ thấm: Bị đơn phải chịu án phí có giá ngạch đối với các 

khoản tiền cụ thế như sau:
- Số tiền 252.000.000 (hai trăm năm mươi hai triệu) đồng phải trả cho 

nguyên đơn: 252.000.000 đồng X 5% = 12.600.000 đồng;
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- số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng yêu cầu phản tố không được 
chấp nhận: 20.000.000 đồng X 5% = 1.000.000 đồng;

- Số tiền 47.520.000 (bốn mươi bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn) đồng 
phải đóng bảo hiếm xã hội tại Cơ quan bảo hiếm xã hội có thấm quyền cho 
nguyên đơn: 47.520.000 X 5% = 2.376.000 đồng.

Tống cộng: Án phí lao động sơ thấm bị đơn phải chịu là 15.976.000 
(mười lăm triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn) đồng.

Án phí lao động phúc thấm: Do sửa án sơ thấm nên bị đơn không phải 
chịu theo quy định pháp luật.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng:
- Khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;
- Điều 36, Điều 42; Điều 186 Bộ Luật lao động năm 2012;
- Điều 19, Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủ y  ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn Công ty H.
Sửa Bản án lao động sơ thẩm số 02/2017/LĐ-ST ngày 11 tháng 01 năm 

2017 của Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuyên xử:
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T đối với Công ty H.
1.1. Tuyên bố Quyết định chấm dứt thỏa thuận công việc không số do 

Công ty H ký ngày 12/5/2016 là trái pháp luật.
1.2. Buộc Công ty H có trách nhiệm bồi thường cho ông T số tiền

252.000.000 (Hai trăm năm mươi hai triệu) đồng khi án có hiệu lực pháp luật, 
thi hành tại cơ quan Thi hành án dân sự có thấm quyền.

1.3. Buộc Công ty H có trách nhiệm đóng tiền bảo hiếm xã hội cho ông T 
với số tiền 47.520.000 (Bốn mươi bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn) đồng cho 
thời gian làm việc từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/3/2017, tại cơ quan bảo hiếm 
xã hội có thấm quyền. Đồng thời, phải có trách nhiệm chốt số bảo hiếm xã hội 
và trả số bảo hiếm xã hội cho ông T sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nêu trên.
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1.4. Bản thỏa thuận lao động giữa Công ty H và ông T ký ngày 21/3/2016, 
hết hiệu lực kể từ ngày 31/3/2017.

2. Đình chỉ giải quyết yêu cầu của ông T về việc đòi Công ty H bồi 
thường thiệt hại do không thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng.

3. Công ty H có trách nhiệm thu hồi Thông báo khấn không ngày có in 
hình ông T mà Công ty H đã gửi cho các Phòng Công chứng vào tháng 5/2016;

4. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty H về việc buộc 
ông T phải bồi thường số tiền là 10.000.000 (Mười triệu) đồng do chấm dứt hợp 
đồng lao động và 10.000.000 (Mười triệu) đồng là chi phí đi lại.

5. Ông T phải có nghĩa vụ hoàn trả số tiền tạm ứng lương là 49.000.000 
(Bốn mươi chín triệu) đồng cho Công ty H.

Ke 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 kế 
từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 
khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 
tất cả các khoản tiền, hàng tháng 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.

6. Án phí:
6.1. Án phí lao động sơ thấm có giá ngạch Công ty H phải chịu là

15.976.000 (Mười lăm triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn) đồng, được cấn trừ 
vào số tiền tạm ứng án phí sơ thấm đã nộp là 385.000 (ba trăm tám mươi lăm 
nghìn) đồng theo Biên lai thu số 0022697 ngày 23/9/2016 của Chi cục Thi hành 
án dân sự Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty H còn phải nộp thêm án 
phí sơ thấm số tiền là 15.591.000 (mười lăm triệu năm trăm chín mươi mốt 
nghìn) đồng.

6.2. Án phí lao động phúc thấm Công ty H không phải chịu, được nhận lại 
số tiền tạm ứng án phí phúc thấm đã nộp là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng theo 
các Biên lai thu số 0023638 và 0023639 cùng ngày 20/01/2017 của Chi cục Thi 
hành án dân sự Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì 
người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 
thuận thi hành án, 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 Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bản án phúc thấm có hiệu lực pháp luật kế từ ngày tuyên án.

261



Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HỒ Chí Minh;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HỒ Chí Minh;
- Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tòa án nhân dân Quận Q;
- Chi cục Thi hành án dân sự QuậnQ;
- Đương sự;
- Lưu (T I7).

TM, HỘI ĐÒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(đã ký và đóng dấu)

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

- Thư kỷ phiên tòa: Ông Thái Thành Đạt -  Thư k ý  Tòa án nhân dân tỉnh 
Vĩnh Long.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tình Vĩnh Long: Bà Lê Thị Hồng Vân
-  K i ể m  s á t  viên t h a m  g i a  phiên t ò a .

Ngày 07 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét 
xử phúc thẩm cồng khai vụ án thụ lý số: 04/2016/TLPT -  LĐ ngày 31 tháng 10 
năm 2016 về: “Tranh chấp họp đồng lao động”.

Do Bản án số 03/2016/LĐ-ST ngày 20/9/2016 của Tòa án nhân dân thành 
phố V, tỉnh Vĩnh Long bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm: 01/2017/QĐPT ngày 13 
tháng 3 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Anh Phạm Tấn Đ; địa chỉ: Khu dân cư L, phường T, thành 
phố V, tỉnh Vĩnh Long.

Người bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của nguyên đơn: Ông Huỳnh Chí 
T -  Luật sư Cồng ty luật họp danh E thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
-  C h i  n h á n h  G  t ạ i  c ầ n  T h ơ .

2. Bị đơn: Cồng ty cổ  phần D; trụ sở: đường M, phường N, thành phố V, 
tỉnh Vĩnh Long.

Người đại diện họp pháp của bị đơn: Anh Nguyễn Trọng TI (đại diện theo 
văn bản ủy quyền số 26/CTD ngày 18/8/2016); địa chỉ: đường Q, quận B, thành 
phố Hà Nội.

TỈNH VĨNH LONG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 01/2017/LĐ-PT
Ngày: 07-4-2017
V/v tranh chập hợp 

đồngjạỉ£đơtog.
NHÂN DANH 

: CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

-  Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẳm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Tuấn

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Trường 

Bà Đặng Duy Mỹ Ngọc
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Bà Vũ Thị Thu H -  
Luật sư Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn s thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà 
Nội.

3. Người kháng cáo: Công ty cổ  phần D -  Là bị đơn.
4. Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn anh Phạm 
Tấn Đ trình bày: Anh Đ làm việc tại Công ty cổ phần D từ tháng 9/1993 đến 
tháng 3/1997, từ tháng 3/1997 đến tháng 03/1999 anh đi bộ đội, từ tháng 4/1999 
anh tiếp tục làm việc tại công ty Công ty cổ phần D. Vào ngày 15/4/2005 Công ty 
Cổ phần D ký hợp đồng số 494/HĐLĐ-CTD với anh, loại hợp đồng không xác 
định thời hạn (trước đó có ký nhiều hợp đồng có thời hạn). Trong suốt 20 năm 
làm việc tại công ty anh đã được bổ nhiệm qua nhiều chức vụ, luôn hành thành 
tốt nhiệm vụ được giao. Vào tháng 5/2013 anh được giám đốc công ty điều động 
về công ty (thời điểm này anh được phân công phụ trách bán hàng tại khu vực 
miền Đông và miền Trung) nhưng khi về công ty thì ban giám đốc không phân 
công nhiệm vụ mới cho anh và cũng không nêu lý do vì sao. Đồng thời, công ty 
cũng không trả lương và phụ cấp cho anh từ tháng 7/2013 và không đóng bảo 
hiểm xã hội cho anh từ tháng 01/2015. Anh nhiều lần đề nghị giám đốc công ty 
xem xét giải quyết nhưng giám đốc công ty chỉ hứa hẹn.

Ngày 04/4/2016 anh gửi đơn yêu cầu Hội đồng hòa giải cơ sở Phòng Lao 
động Thương binh và Xã hội thành phố V xem xét giải quyết. Ngày 08/4/2016, 
Hội đồng hòa giải cơ sở Phòng Lao động Thương bình và Xã hội thành phố V tổ 
chức hòa giải. Ngày 20/4/2016, Công ty cổ  phần D ban hành văn bản số 57/CTD 
ngày 20/4/2016 trả lời không chấp nhận yêu cầu của anh, không đồng ý nên anh 
khởi kiện đến Tòa án. Anh Đ cho rằng việc Công ty cổ  phần D không trả lương, 
không đóng bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ khác cho anh nhưng không 
có lý do là hành vi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Vì vậy, anh yêu 
cầu buộc Công ty cổ  phần D phải trả lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội 
và bồi thường cho anh theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Tiền lương: Lương bình quân của anh trong 06 tháng (từ tháng 01/2013 
đến tháng 6/2013) là 7.611.165 đồng/tháng. Anh yêu cầu công ty trả cho anh 38 
tháng lương (từ tháng 7/2013 đến tháng 8/2016): 7.611.165 đồng/tháng X 38 
tháng = 289.224.270 đồng.

2. Tiền lương tháng 13 (tiền thưởng tết): 02 năm (năm 2014 và 2015) bằng 
15.422.330 đồng.
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3. Tiền bảo hiểm (các khoản bảo hiểm): 16.799.200 đồng.

4. Tiền trợ cấp thôi việc: 1.150.000 đồng/tháng X 3.32 X 13,5 tháng X 0.5% 
= 25.771.500 đồng.

5. Bồi thường theo quy định của pháp luật về việc đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trái pháp luật: Bồi thường 12 tháng không trả lương 
(7.711.165 đồng/tháng X 12 tháng = 92.533.980 đồng).

Anh Đ yêu cầu Công ty cổ  phần D bồi thường cho anh các khoản tiền nói 
trên bằng 426.890.572 đồng. Anh rút yêu cầu yêu cầu Công ty cổ  phần D bố trí 
lại việc làm cho anh.

Người bị kiện Công ty cổ  phần D trình bày: Thời gian anh Đ làm việc tại 
công ty như anh Đ trình bày là đúng. Trong quá trình làm việc anh Đ để xảy ra nợ 
tính đến ngày 22/8/2013 là 1.026.768.300 đồng. Công ty có văn bản nhắc nhở 
anh Đ về việc thu hồi nợ. Công ty có quy định nếu để xảy ra nợ những người bán 
hàng phải chịu trách nhiệm trích 1/3 lương hàng tháng để trả cho đến khi hết nợ 
thì công ty sẽ trả lại. Nếu để nợ quá hạn phải bị phạt theo quy chế và theo lãi suất 
ngân hàng. Công ty buộc anh Đ ngưng bán hàng để xử lý nợ và quy định thời 
gian thu hồi nợ nhưng anh Đ không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên đến thời 
điểm hiện tại công ty vẫn chưa có quyết định xử lý gì đối với anh Đ. Anh Đ 
hưởng lương theo doanh thu UTC, ITC, hưởng theo tỉ lệ % doanh thu nhưng anh 
Đ không thu được nợ nên không có cơ sở trả lương. Tháng 8/2013 công ty không 
trả lương cho anh Đ nhưng công ty vẫn đóng bảo hiểm cho anh Đ đến tháng 
12/2014, công ty thông báo cho anh Đ từ tháng 01 năm 2015 công ty tạm ngưng 
đóng bảo hiểm xã hội nhưng bảo hiểm y tế vẫn đóng thêm 6 tháng. Tất cả các phí 
bảo hiểm đều đóng chung, bảo hiểm thất nghiệp tạm ngưng đóng từ năm 2015.

Công ty không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của anh Đ do anh Đ là người 
vi phạm hợp đồng, tự nghỉ việc, đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động. Đồng 
thời, thời hiệu khởi kiện đã hết và vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Tòa án.

Tại Bản án sơ thẩm số 03/2016/LĐ-ST ngày 20/9/2016 của Tòa án nhân 
dân thành phố V, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định:

Áp dụng điểm b, d khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35 và điểm a 
khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 147 và khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân 
sự.

Áp dụng khoản 2 Điều 200; khoản 3 Điều 37; Điều 41; khoản 1 Điều 98; 
khoản 1 Điều 186 và khoản 1 khoản 2 Điều 42 của Bộ luật Lao động.
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Áp dụng khoản 2 Điều 11 và khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh về án phí lệ phí 
Tòa án.

Tuyên xử:

I. v ề  nội dung:

Chấp nhận một phần đơn yêu cầu của anh Phạm Tấn Đ.

Buộc Công ty cổ  phần D có trách nhiệm trả cho anh Phạm Tấn Đ các 
khoản tiền như sau:

- Tiền lương: Từ tháng 7/2013 đến tháng 8/2016 là 289.224.270 đồng.

- Tiền bảo hiểm (các khoản bảo hiểm): Từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2016 
bằng số tiền 16.799.200 đồng.

- Tiền trợ cấp thất nghiệp (Thôi việc): 13,3 năm bằng 25.771.700 đồng.

- Bồi thường (Theo Điều 42 Bộ luật lao động) về việc đơn phương chấp 
dứt hợp đồng trái pháp luật: 12 tháng không trả lương bằng số tiền 92.533.980 
đồng.

Tổng cộng bằng số tiền là 424.329.100 đồng.

Ghi nhận sự tự nguyện của anh Đ về việc tự nguyện nộp lại trả công ty số 
tiền là 12.860.708 đồng. Trong đó:

Tiền tạm ứng: 5.749.045 đồng;

Tiền thuốc (nợ) 487.433 đồng;

Tiền các khoản bảo hiểm 6.624.230 đồng;

Như vậy, Công ty cổ  phần D còn phải trả cho anh Phạm Tấn Đ các khoản 
nêu trên tổng số tiền bằng 411.468.400 đồng.

Không chấp nhận yêu cầu của anh Phạm Tấn Đ về yêu cầu tiền lương 
tháng 13 (tiền thưởng tết) 02 năm (năm 2014 và 2015) bằng số tiền 15.422.330 
đồng.

Đình chỉ phần yêu cầu của anh Phạm Tấn Đ về việc yêu cầu công ty nhận 
lại làm việc và bố trí công việc hợp lý (do nguyên đơn rút yêu cầu).

Hợp đồng lao động số 494/HĐLĐ-CTD ngày 15/4/2005 giữa Công ty cổ  
phần D ký với anh Phạm Tấn Đ hết hiệu lực thi hành.

Không xem xét yêu cầu phản tố tại phiên tòa hôm nay đối với Công ty cổ  
phần D, về việc công ty yêu cầu anh Phạm Tấn Đ phải bồi thường cho công ty, vì 
trước đó công ty không thực hiện việc phản tố.

II. v ề  án phí:
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Buộc Công ty cổ  phần D phải nộp là 12.239.400 đồng, tiền án phí lao 
động sơ thẩm.

Anh Phạm Tấn Đ không phải nộp án phí, số tiền tạm ứng án phí đã nộp là
1.512.000 đồng, theo biên lai thu số 1692 ngày 13/5/2016 tại Chi cục Thi hành án 
dân sự thành phố V, tỉnh Vĩnh Long được hoàn trả lại cho anh Đ.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà người 
có nghĩa vụ thi hành án không thực hiện nghĩa vụ thì hàng tháng người có nghĩa 
vụ phải thi hành án còn phải chịu thêm phần lãi suất, tính theo lãi suất cơ bản do 
Ngân hàng nhà nước quy định của số tiền chưa thi hành án tương ứng với thời 
gian chậm thi hành án tại thời điểm thi hành án.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên việc thi hành án và quyền kháng cáo của 
các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/9/2016 bị đơn Công ty cổ  phần D kháng cáo bản án sơ thẩm với 
nội dung:

- Thời điểm nguyên đơn có yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa 
giải tranh chấp lao động là ngày 4/4/2016 (Đơn yêu cầu v/v Doanh nghiệp không 
trả lương, không đóng bảo hiểm cho người lao động) khi đã hết thời hiệu yêu cầu 
hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải, thời điểm anh Đ biết quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình bị vi phạm từ tháng 07/2013 (đối với tiền lương), tháng 12/2013 
(đối với tiền thưởng). Các tranh chấp về tiền lương, tiền thưởng tết và các tranh 
chấp khác theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đã quá thời hiệu 01 năm kể từ 
ngày nguyên đơn phát hiện ra hành vi mà nguyên đơn cho rằng quyền, lợi ích 
hợp pháp của mình bị vi phạm;

- Tòa án nhân dân thành phố V đã triệu tập chị T2 không phải là người đại 
diện hợp pháp của Công ty cổ  phần D tham gia tố tụng (giấy ủy quyền cho chị 
T2 đã hết hiệu lực). Thời điển này Công ty cổ  phần D đã ủy quyền cho anh 
Nguyễn Trọng TI đại diện;

- Công ty chưa đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh Phạm
Tấn Đ;

- Từ tháng 8/2013 đến nay anh Đ tự ý nghỉ việc, không có mặt tại nơi làm 
việc đây là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

- Bản án sơ thẩm cho rằng: “Anh Đ không vô làm việc, tự chấm dứt hợp 
đồng lao động là đúng theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động, vì 
anh Đ khiếu nại không được giải quyết là xem như anh đã có báo trước cho công 
ty”, nhận định này là không có cơ sở pháp lý;
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- Bản án sơ thẩm nhận định mâu thuẫn: Không xác định rõ bên nào đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty không có văn bản trả lời, không 
giải quyết kiến nghị, không trả lương, không đóng bảo hiểm, không phân công 
nhiệm vụ cho anh Đ được hiểu là công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động, nhưng cũng đồng thời khẳng định việc anh Đ không đến làm việc cũng là 
tự đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

- Kháng cáo đối với nội dung: Tòa án tuyên “Hợp đồng lao động số 
494/HĐLĐ-CTD ngày 15/4/2005 giữa Công ty cổ  phần D ký với anh Phạm Tấn 
Đ hết hiệu lực thi hành” là không đúng thẩm quyền và không có cơ sở pháp lý;

- Bản án tuyên “Buộc Công ty cổ  phần D có trách nhiệm trả cho anh Đ 
các khoản tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền trợ cấp thất nghiệp (thôi việc) và khoản 
bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” là không có căn cứ;

- Kháng cáo đề nghị xem xét yêu cầu phản tố của công ty và phần án phí 
của bản án sơ thẩm;

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh 
Phạm Tấn Đ về việc yêu cầu công ty trả cho anh Đ số tiền 424.329.100 đồng, bao 
gồm: Tiền lương từ tháng 7/2013 đến tháng 8/2016 là 289.224.270 đồng; tiền bảo 
hiểm (các khoản bảo hiểm) từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2016 bằng số tiền 
16.799.200 đồng; tiền trợ cấp thất nghiệp (thôi việc): 13,5 năm bằng 25.771.700 
đồng; bồi thường (theo Điều 42 Bộ luật Lao động) về việc đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trái pháp luật: 12 tháng không trả lương bằng số tiền 
92.533.980 đồng.

Tại Quyết định số 94/2016/QĐKN-LĐ ngày 24/10/2016 của Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long kháng nghị bản án số 03/2016/LĐ-ST 
ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Vĩnh Long 
theo thủ tục phúc thẩm với nội dung như sau:

- Anh Đ yêu cầu Công ty cổ  phần D trả tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các loại hình bảo hiểm này là bảo hiểm bắt 
buộc, khi giải quyết các việc trên sẽ phát sinh tiền trích nộp cho cơ quan bảo 
hiểm nhưng cấp sơ thẩm không đưa cơ quan bảo hiểm tham gia tố tụng với tư 
cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục 
tố tụng;

- Việc thu thập chứng cứ không đầy đủ: Không thu thập bảng chấm công 
của Phòng kinh doanh để xác định anh Đ có mặt tại công ty hay không, chưa thu 
thập sổ bảo hiểm xã hội của anh Đ để làm căn cứ tính chế độ cho thôi việc;
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- Triệu tập chị Võ Thị Hồng T2 tham gia phiên họp kiểm tra việc giao 
nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải với tư cách là đại diện bị đơn trong 
khi thời hạn ủy quyền cho chị T2 đến ngày 21/6/2016 hết thời hạn. Vì vậy phiên 
họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải vào ngày 
23/8/2016 không thực hiện với người đại diện hợp pháp của công ty là vi phạm 
nghiêm trọng thủ tục tố tụng;

- Buộc Công ty cổ  phần D trả lương cho anh Đ tháng 7/2013 là không 
đúng vì công ty đã thanh toán xong;

- Xác định mức lương bình quân đối với anh Đ để làm căn cứ bồi thường 
không đúng;

- Xác định trách nhiệm bồi thường theo Điều 42 Bộ luật Lao động không
đúng;

- Xác định Công ty cổ  phần D đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
trái pháp luật không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án;

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ 
thẩm chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo đúng quy định 
của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Vị kiểm sát viên đề nghị sửa đổi một phần kháng nghị, do đương sự đã 
cung cấp chứng cứ đầy đủ. v ề  giấy ủy quyền cho chị T2, Công ty cổ  phần D ủy 
quyền tham dự phiên hòa giải tranh chấp lao động theo đơn khởi kiện của anh 
Phạm Tấn Đ. Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày 14/6/2016 đến hết ngày 
21/6/2016 hoặc đến khi có văn bản khác thay thế. Việc chị Võ Thị Hồng T2 tham 
gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải với 
tư cách là đại diện bị đơn là phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy đề nghị 
sửa bản án sơ thẩm.

Vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn phát biểu quan
điểm:

- Việc giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân về các khoản tiền lương, 
tiền thưởng tết, bảo hiểm xã hội theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không 
thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố V vì các lý do sau: Tranh chấp 
về các khoản tiền lương, tiền thưởng tết bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải của 
hòa giải viên trước khi yêu cầu Tòa án giải quyết nhưng thời điểm nguyên đơn có 
yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động ngày
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4/4/2016 khi đã hết thời hiệu; yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đã quá thời hiệu 
01 năm.

- Chị Võ Thị Hồng T2 -  Phó chánh Văn phòng công ty được ủy quyền 
tham dự phiên hòa giải tranh chấp lao động theo đơn khởi kiện của anh Phạm 
Tấn Đ ngày 21/6/2016, giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày 14/6/2016 đến ngày 
21/6/2016 hoặc đến khi có văn bản khác thay thế. Ngày 18/8/2016, theo Giấy ủy 
quyền số 26/CTD, công ty đã ủy quyền cho anh Nguyễn Trọng T l, tham gia và 
thực hiện các thủ tục tố tụng tại các cấp tòa án trong vụ án lao động nêu trên 
nhưng Tòa án nhân dân thành phố V vẫn gửi các văn bản tố tụng cho chị Võ Thị 
Hồng T2 không phải là người đại diện hợp pháp của công ty là sự vi phạm thủ 
tục tố tụng.

- Công ty đã đưa ra nội dung phản tố trong thời hạn theo quy định của 
pháp luật và yêu cầu anh Đ phải hoàn trả cho Công ty tổng số tiền 22.420.772 
đồng, bao gồm: Tiền bồi thường theo quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động số 
tiền 1.909.000 đồng; tiền bồi thường cho những ngày không báo trước số tiền 
5.580.154 đồng; số tiền anh Đ phải thanh toán cho công ty sau khi cân đối khoản 
lương và các khoản phải khấu trừ là 14.931.618 đồng. Tòa án nhân dân thành phố 
V không thực hiện thủ tục phản tố để xem xét yêu cầu của bị đơn là xâm phạm 
đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn.

- Từ tháng 7/2013 đến khi anh Phạm Tấn Đ có đơn khởi kiện tại Tòa án 
công ty không ban hành bất cứ quyết định, văn bản hay thông báo nào về việc 
chấm dứt hợp đồng lao động với anh Phạm Tấn Đ. Công ty vẫn duy trì quan hệ 
lao động với anh Đ, thể hiện: Thanh toán tiền lương tháng 7/2013, phân công 
anh tập trung thu hồi nợ. Thực tế từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2014 anh Đ vẫn 
thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ và có báo cáo, đối chiếu công nợ với Phòng Kế 
toán của công ty. Bản án sơ thẩm nhận định công ty đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động với anh Đ là không đúng. Công ty không đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động với anh Đ vì vậy công ty không có trách nhiệm bồi thường 
cho anh Đ theo Điều 42 Bộ luật Lao động.

- Từ tháng 8/2013 đến nay anh Đ tự ý nghỉ việc, không có mặt tại nơi làm 
việc. Từ tháng 8/2014 đến nay Phòng Kinh doanh đã nhắc nhở anh Đ nhiều lần 
để anh Đ tiếp tục thu hồi công nợ nhưng anh Đ không thực hiện và không đến 
công ty. Hành vi tự ý nghỉ việc của anh Đ thể hiện đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động của anh Đ là trái r>hár> lnât
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- Bản án sơ thẩm tuyên hợp đồng lao động đã ký giữa Công ty cổ  phần D 
và anh Đ hết hiệu lực thi hành là không đúng thẩm quyền giải quyết của Tòa án 
và vượt quá so với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

- về yêu cầu trả lương từ tháng 07/2013 đến tháng 04/2016: Tiền lương 
tháng 07/2013 công ty đã thanh toán tiền lương tháng 7/2013 cho anh Phạm Tấn 
Đ. Nội dung này được thể hiện trong bảng thanh toán lương tháng 7/2013. Tiền 
lương từ tháng 8/2013 đến tháng 4/2016 ông Đ không đến công ty làm việc nên 
không có lương thời gian theo chức danh công việc. Anh Đ có thu hồi công nợ 
được 70.393.846 đồng, tương đương với số tiền % doanh số thực thu được hưởng 
là 1.554.982 đồng. Nhưng số tiền này không đủ để trừ vào tiền nợ tạm ứng cá 
nhân và tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp công ty nộp 
cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Do anh Đ không tiếp tục thu nợ, không có doanh 
thu và anh cũng không đến công ty để được phân công nhiệm vụ nên công ty 
không có căn cứ nào để thanh toán lương theo % doanh số thực thu cho anh Đ.

- về yêu cầu trả tiền trợ cấp thôi việc 13,3 năm bằng 25.771.700 đồng, tại 
phiên tòa anh Đ đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với công ty nên công ty 
đồng ý thanh toán khoản tiền này cho anh Đ.

- về tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế từ năm 
2015 đến tháng 8/2016 do anh Đ không đến công ty làm việc, không hưởng 
lương nên công ty không đóng các khoản tiền trên cho anh Đ là đúng.

- Đề nghị xem xét yêu cầu phản tố của công ty và phần án phí của bản án 
sơ thẩm;

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Tòa 
án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết đối với tranh chấp hợp đồng lao động của anh Đ 
là đúng thẩm quyền. Việc Công ty cổ  phần D ủy quyền cho chị T2 đại diện là 
hợp pháp. Cấp sơ thẩm không thụ lý đơn yêu cầu phản tố của bị đơn là đúng quy 
định. Công ty cổ  phần D không trả lương cho anh Đ, không phân công công việc 
cho anh Đ là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Vì 
không thực hiện đúng theo Điều 38 Bộ luật Lao động, cấp  sơ thẩm đã tuyên 
chấm dứt hợp đồng lao động là không vượt quá phạm vi khởi kiện của anh Đ, vì 
anh Đ đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với công ty từ giai đoạn xét xử sơ 
thẩm. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên hợp đồng lao động đã ký giữa Công ty cổ  phần 
D và anh Đ hết hiệu lực thi hành là đúng quy định, v ề  tiền lương anh Đ chưa 
nhận tiền lương từ tháng 7/2013 là có căn cứ, cấp sơ thẩm tính bình quân 06
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tháng lương liền kề như vậy là phù hợp với quy định. Việc cấp sơ thẩm tính bồi 
thường cho anh Đ 12 tháng lương là phù hợp. Đề nghị giữ nguyên bản án sơ 
thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm anh Đ đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với 
Công ty Cổ phần D, các ý kiến khác thống nhất với vị luật sư bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của anh trình bày.

Tại phiên tòa vị kiểm sát viên phát biểu việc tuân theo pháp luật trong quá 
trình giải quyết vụ án và đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 284, khoản 2 Điều 308, 
khoản 1 Điều 309 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, khoản 2 Điều 30 Pháp lệnh án phí, 
lệ phí Tòa án. Sửa một phần Bản án lao động sơ thẩm số 03/2016/LĐ-ST ngày 
29/9/2016 của Tòa án nhân dân thành phố V:

- về trả lương: Công ty đã thanh toán lương cho anh Đ tháng 7/2013 theo 
Bảng thanh toán lương tháng 7/2013 có anh Đ ký tên.

- Xác định công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh Đ 
trái pháp luật không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Công ty không 
có văn bản hay thông báo nào về việc chấm dứt hợp đồng lao động với anh 
Phạm Tấn Đ. Công ty vẫn duy trì quan hệ lao động với anh Đ, phân công anh Đ 
thực hiện nhiệm vụ. Do Công ty không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
với anh Đ trái pháp luật nên không phải bồi thường theo Điều 42 Bộ luật Lao 
động.

- Do công ty chưa chấm dứt hợp đồng lao động với anh Đ nên việc trả 
lương cho anh Đ được tính từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2014, tương ứng với 
thời gian công ty đóng bảo hiểm xã hội cho anh Đ và mức lương phải xem xét 
theo quy chế lương của công ty, lương của anh Đ được tính hệ số lương X mức 
lương cơ sở do nhà nước quy định (1.150.000 đồng/tháng).

- Ghi nhận sự tự nguyện của anh Đ chấm dứt hợp đồng lao động với công 
ty. Ghi nhận công ty trợ cấp thôi việc cho anh Đ 13,5 năm bằng 25.711.700 đồng.

Công ty phải chịu án phí lao động sơ thẩm theo quy định và không phải 
chịu án phí phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Theo quy định tại khoản 1 Điều 202 Bộ luật Lao động: “Thời hiệu yêu 
cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06
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tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi 
ích hợp pháp của mình bị vi phạm”. Thời điểm anh Đ có yêu cầu hòa giải viên 
lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động là ngày 4/4/2016 về việc Công ty 
Cổ phần D (sau đây gọi tắt là Công ty D) không trả lương, không đóng bảo hiểm 
cho anh Đ, hành vi không trả lương, không đóng bảo hiểm xã hội xảy ra liên tục, 
kéo dài từ tháng 7/2013 cho đến ngày anh Đ có đơn yêu cầu (trong nhiều năm) 
nên còn thời hiệu. Và do hòa giải không thành, anh Đ khởi kiện đến Tòa án có 
thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 (sửa 
đổi bổ sung năm 20 11) là đúng trình tự, thủ tục.

[2] Tại Khoản 2 Điều 202 Bộ luật Lao động quy định: “Thời hiệu yêu cầu 
Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra 
hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi 
phạm”. Anh Đ khởi kiện tranh chấp hợp đồng lao động với Công ty D về việc 
công ty không trả lương, không đóng bảo hiểm xã hội xảy ra ở nhiều thời điểm 
khác nhau, liên tục, kéo dài trong nhiều năm (từ tháng 7/2013 cho đến ngày có 
đơn khởi kiện tháng 5/2016) nên thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày có hành vi 
xâm phạm cuối cùng vì vậy việc anh Đ khởi kiện là còn trong thời hiệu.

[3] Chị Võ Thị Hồng T2 -  Phó chánh Văn phòng công ty được người đại 
diện theo pháp luật của Công ty D ủy quyền tham gia giải tranh chấp lao động 
theo đơn khởi kiện của anh Phạm Tấn Đ. Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày 
14/6/2016 đến hết ngày 21/6/2016 hoặc đến khi có văn bản khác thay thế. Đến 
ngày 18/8/2016, theo Giấy ủy quyền số 26/CTD, Công ty D đã ủy quyền cho anh 
Nguyễn Trọng T l, thay mặt công ty tham gia và thực hiện các thủ tục tố tụng tại 
các cấp tòa án trong vụ án lao động nêu trên. Như vậy, việc ủy quyền của công ty 
cho chị Võ Thị Hồng T2 đã chấm dứt kể từ thời điểm Giấy ủy quyền số 26/CTD 
có hiệu lực, tức là ngày 18/8/2016. Vì vậy, kể từ ngày 18/8/2016, anh Nguyễn 
Trọng TI là người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Công ty D. Việc Tòa án 
nhân dân thành phố V ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử số 
200/2016/QĐST-LĐ ngày 22/8/2016 và giấy triệu tập số 200/GTT-TA ngày 
23/08/2016 đều ghi chị T2 là người đại diện theo ủy quyền của Công ty D là vi 
phạm thủ tục tố tụng, tuy nhiên tại phiên tòa sơ thẩm anh T 1 là người đại diện 
theo ủy quyền của Công ty D có mặt, quyền nghĩa vụ tố tụng của Công ty D vẫn 
được bảo đảm nên đây không phải là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
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[4] Nguyên đơn anh Phạm Tấn Đ yêu cầu bị đơn Công ty D trả tiền lương 
và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Các loại bảo hiểm này 
là bảo hiếm bắt buộc được trích tỉ lệ từ quỹ lương của doanh nghiệp và lương của 
người lao động theo quy định do người sử dụng lao động nộp cho cơ quan quản 
lý bảo hiểm. Do đó khi giải quyết yêu cầu đòi tiền lương sẽ đồng thời phát sinh 
tiền trích nộp cho cơ quan bảo hiểm. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 68 Bộ luật 
Tố tụng dân sự, việc cơ quan Bảo hiểm xã hội tham gia tố tụng với tư cách 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong trường hợp nếu họ đề nghị tham 
gia với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoặc được các đương sự 
khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách 
là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành tố 
tụng tại cấp sơ thẩm, cơ quan Bảo hiểm xã hội không có đề nghị tham gia tố 
tụng, các đương sự khác đều không yêu cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội tham gia tố 
tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan do đó không cần thiết 
phải thực hiện thủ tục này.

[5] Ngày 1/7/2016 Công ty D đã gửi đến Tòa án nhân dân thành phố V 
văn bản ý kiến có nội dung yêu cầu anh Đ phải hoàn trả cho công ty tổng số tiền 
22.420.772 đồng, bao gồm: (a) tiền bồi thường theo quy định tại Điều 43 Bộ luật 
Lao động số tiền 1.909.000 đồng; (b) tiền bồi thường cho những ngày không báo 
trước số tiền 5.580.154 đồng; (c) số tiền anh Đ phải thanh toán cho công ty sau 
khi cân đối khoản lương và các khoản phải khấu trừ là 14.931.618 đồng. Tại bút 
lục số 197 đại diện Công ty D cam kết sẽ nộp đơn phản tố cho Tòa án trong thời 
hạn 15 ngày kể từ ngày 03/8/2016 nhưng hết thời hạn này công ty không nộp 
đơn, Tòa án cấp sơ thẩm không làm thủ tục và xét yêu cầu phản tố của bị đơn là 
có căn cứ. Trường hợp này bị đơn có quyền khởi kiện vụ kiện khác theo quy định 
của pháp luật tố tụng dân sự.

[6] v ề  yêu cầu trả lương từ tháng 07/2013 đến tháng 04/2016:

Tiền lương tháng 07/2013: Theo Bảng thanh toán lương tháng 7/2013 (đơn 
vị miền Đông + miền Trung) lập ngày 29/8/2013 được chính anh Phạm Tấn Đ 
ký tên vào mục phụ trách khu vực. Doanh số thực thu là 98.548.894 đồng tương 
ứng với tiền lương và chi phí được hưởng là 2.456.667 đồng. Bảng tổng hợp 
lương bán hàng khu vực miền Đông + miền Trung đợt 2 - tháng 7/2013 được lập 
ngày 9/9/2013 cũng ghi nhận lương và chi phí được hưởng của anh Đ là 
2.456.667 đồng. Như vậy có căn cứ để xác định anh Đ được hưởng tiền lương
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tháng 7/2013 theo bảng quyết toán lương của công ty (02 đợt) bằng 4.913.334 
đồng. Trừ các khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 
tiền công đoàn phí của tháng, Công ty D còn phải trả cho anh Đ lương tháng 
7/2013: 4.526.057 đồng. Công ty D cho rằng anh Đ có tạm ứng 2.069.390 đồng 
được khấu trừ xong, Công ty cho rằng đã trả lương cho anh Đ. Thực tế lương 
tháng 7/2013 của anh Đ 4.526.057 đồng nếu theo khấu trừ của công ty thì vẫn 
chưa trả đủ tiền lương cho anh Đ. Mặt khác tại phiên tòa anh Đ không thừa nhận 
có tạm ứng khoản tiền này, nếu có tranh chấp khoản tiền tạm ứng, Công ty D 
được quyền khởi kiện ở vụ kiện khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 
Do Công ty D chưa thanh toán lương tháng 7/2013 cho anh Đ nên anh Đ yêu cầu 
chi trả là có căn cứ.

Tiền lương từ tháng 8/2013 đến tháng 4/2016: Tại thời điểm tháng 
8/2013, anh Đ phụ trách bán hàng khu vực miền Đông và miền Trung thuộc 
Phòng Kinh doanh. Theo quy định tại Điều 9 Quy chế lương của Công ty cổ  
phần D ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ.CTD ngày 19/6/2012 của Tổng 
Giám đốc, tiền lương đối với các phòng kinh doanh tại công ty được xác định 
như sau: Tiền lương = Lương thời gian theo chức danh công việc + % doanh số 
thực thu. Từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2014 anh Đ có thu hồi công nợ được
70.393.846 đồng, công ty vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho anh đến hết 
năm 2014. Như vậy có căn cứ để xác định thời gian này anh Đ vẫn đi thu hồi nợ 
cho công ty nhưng việc thu hồi nợ không đạt hiệu quả, doanh số thực thu thấp, 
nên mức lương hàng tháng mà anh Đ được hưởng bằng hệ số lương cơ bản X 

lương tối thiểu chung theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động (lương tối thiểu 
chung 1.150.000 đồng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013, hệ số lương cơ bản 3,32 
theo quyết định lương của Tổng giám đốc công ty ký ngày 20/6/2013). Cụ thể 
tiền lương của anh Đ từ tháng 8/2013 đến hết tháng 12/2014 được tính như sau:

- Từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2013: Mức lương hàng tháng 3.818.000 
đồng X 5 tháng = 19.090.000 đồng;

- Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12/2014 mức lương hàng tháng
3.818.000 đồng X 12 tháng = 45.816.000 đồng;

Công ty đã trích nộp các khoản bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm xã hội từ 
tháng 8/2013 đến tháng 12/2014, anh Đ có trách nhiệm nộp lại cho công ty số 
tiền trích đóng các khoản bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ 10,5% mà công ty đã nộp 
thay cho anh Đ, số tiền 6.624.230 đồng (Từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2013 tiền
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bảo hiểm xã hội anh Đ phải nộp 1.813.350 đồng, từ tháng 01/2014 đến tháng 
12/2014 tiền bảo hiểm xã hội anh Đ phải nộp 4.810.680 đồng).

Tiền lương nói trên được khấu trừ tiền bảo hiểm xã hội anh Đ phải nộp, 
còn lại Công ty D phải hoàn trả cho anh Đ: 58.281.770 đồng.

Từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2016, anh Đ thừa nhận anh không đến 
Công ty D làm việc, Phòng Kinh doanh của công ty đã nhắc nhở nhiều lần nhưng 
anh Đ không tiếp tục thu nợ do anh trực tiếp bán hàng, không có doanh thu và 
anh cũng không đến công ty để được phân công nhiệm vụ. Theo quy định tại 
Điều 90 Bộ luật Lao động thì tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động 
trả cho người lao động theo thỏa thuận, căn cứ vào năng suất lao động và chất 
lượng công việc. Do từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2016 anh Đ không đến công 
ty làm việc, không thực hiện công việc mà công ty giao, trên nguyên tắc có làm 
thì có hưởng, việc công ty không trả lương cho anh Đ trong khoảng thời gian này 
là có căn cứ.

[7] v ề  yêu cầu trả tiền bảo hiểm từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2016: Giai 
đoạn từ 01/01/2015 đến tháng 30/11/2015: Theo quy định tại điểm 2.1 Khoản 2, 
Điều 54 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo 
hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ- 
BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam), nếu 
trong tháng người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 
ngày trở lên thì không tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp của tháng đó. Trong toàn bộ 12 tháng của năm 2015, anh Đ không đến 
công ty làm việc, cũng không thực hiện nhiệm vụ thu hồi công nợ nên công ty 
không đóng bảo hiểm cho anh trong thời gian này là có căn cứ.

Giai đoạn 01/12/2015 đến tháng 8/2016: Theo quy định tại Điểm 1.7 
Khoản 1 Điều 38 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo 
Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam) thì nếu trong tháng người lao động không làm việc 
và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không 
đóng bảo hiểm xã hội tháng đó và thời gian này không được tính để hưởng bảo 
hiểm xã hội.

Căn cứ các quy định nêu trên Công ty D không đóng bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho anh Đ từ khi anh tự ý nghỉ việc là có cơ sở.
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Vì vậy yêu cầu trả các khoản bảo hiểm của anh Đ từ tháng 8/2013 đến 
tháng 8/2016 bằng số tiền 16.799.200 đồng là không có căn cứ.

[8] về yêu cầu trả tiền trợ cấp thôi việc 13,3 năm bằng 25.771.700 đồng: 
Tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: Người sử dụng lao động có 
trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng 
lao động theo các trường hợp tại khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 Bộ luật 
Lao động. Do anh Đ yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty D, nên 
công ty có nghĩa vụ trầ trợ cấp thôi việc cho anh Đ, được tính cụ thể như sau:

-  Trợ cấp thôi việc: 13,5 tháng X /4  X 1.150.000 đồng X 3.32 =  25.771.500
đồng.

Trong đó thời gian trợ cấp thôi việc được tính:

Từ 01/9/1993 đến hết tháng 2/1997: 03 năm 6 tháng.

Từ 01/3/1997 đến tháng 3/1999: Không tính vào thời gian trợ cấp thôi việc 
do anh Đ đi nghĩa vụ quân sự đã được hưởng trợ cấp xuất ngũ.

Từ 01/4/1999 đến hết tháng 12/2008: 09 năm 9 tháng.

Tổng cộng 13 năm 3 tháng, tính tròn 13,5 năm.

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Công ty D cũng đồng ý chi trả khoản 
tiền ừợ cấp thôi việc nói trên cho anh Đ.

[9] về yêu cầu bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
trái pháp luật theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động: Trong quá trình giải 
quyết vụ án tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm Công ty D không có văn bản đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh Đ. Tòa án cấp sơ thẩm nhận định 
hành vi “không trả lương”, “không đóng bảo hiểm”, “không phân công nhiệm 
vụ” theo lời khai của nguyên đơn để đi đến kết luận rằng Công ty D đơn phương 
chấm dứt hợp đồng trái pháp luật để từ đó buộc công ty phải bồi thường cho anh 
Đ theo Điều 42 Bộ luật Lao động là không có căn cứ. Anh Đ yêu cầu Công ty D 
bồi thường 12 tháng không trả lương bằng 92.533.980 đồng là không có cơ sở 
chấp nhận.

Do sửa bản án sơ thẩm theo hướng nhận định trên nên phần án phí được 
tính lại như sau:

Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận một phần bằng 
88.579.527 đồng nên bị đơn phải chịu án phí 3% của số tiền này bằng 2.657.300

277



đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. Bị đơn 
không phải chịu án phí lao động phúc thẩm.

Nguyên đơn không phải chịu án phí theo quy định tại khoản 2 Điều 11 
Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYÉT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 2 Điều 308, khoản 2 Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Công ty cổ  phần D;

Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh
Long;

Sửa Bản án sơ thẩm số 03/2016/LĐ-ST ngày 20 tháng 9 năm 2016 của 
Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Vĩnh Long.

Áp dụng: Điều 36, 37, 42, 48 và Điều 202 Bộ luật Lao động. Xử:

Chấp nhận một phần đơn yêu cầu của anh Phạm Tấn Đ.

1. Buộc Công ty cổ  phần D có trách nhiệm hoàn trả cho anh Phạm Tấn Đ 
các khoản tiền như sau:

- Tiền lương tháng 7/2013: 4.526.057 đồng.

- Tiền lương: Từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2014 bằng: 58.281.770 đồng.

- Tiền trợ cấp thôi việc: 13,3 năm (tính tròn 13,5 năm) bằng 25.771.700
đồng.

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Phạm Tấn Đ về việc yêu 
cầu Công ty Cổ phần D trả các khoản tiền như sau:

- Trả tiền lương từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2016 (20 tháng lương, mỗi 
tháng 7.711.165 đồng bằng 154.223.300 đồng).

- Tiền bảo hiểm (các khoản bảo hiểm): Từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2016 
bằng 16.799.200 đồng.

- Bồi thường về việc đơn phương chấp dứt hợp đồng trái pháp luật: 12 
tháng không trả lương bằng 92.533.980 đồng.

3. Ghi nhận sự tự nguyện của anh Đ về việc:

- Anh Phạm Tấn Đ chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty cổ  phần D.

- Anh có trách nhiệm hoàn trả Công ty cổ phần D số tiền 6.326.478 đồng, 
bao gồm:
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Tiền tạm ứng: 5.749.045 đồng;

Tiền thuốc (nợ) 487.433 đồng;

4. về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 11, khoản 4 Điều 27, khoản 2 Điều 
148 Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Buộc Công ty cổ  phần D phải chịu 2.657.300 đồng, tiền án phí lao động 
sơ thẩm và không phải chịu án phí phúc thẩm, số tiền Công ty cổ  phần D đã nộp 
tạm ứng án phí phúc thẩm 200.000 đồng theo biên lai thu số 1999 ngày 
06/10/2016 của Chi Cục thi hành án dân sự thành phố V, tỉnh Vĩnh Long được 
khấu trừ. Số tiền Công ty cổ  phần D còn phải nộp 2.457.300 đồng.

Anh Phạm Tấn Đ không phải nộp án phí, số tiền tạm ứng án phí đã nộp là
1.512.000 đồng, theo biên lai thu số 1692 ngày 13/5/2016 tại Chi cục Thi hành án 
dân sự thành phố V được hoàn trả lại cho anh Đ.

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị có hiệu lực pháp luật thi hành về việc: Không chấp nhận yêu cầu của anh 
Phạm Tấn Đ về yêu cầu tiền lương tháng 13 (tiền thưởng tết) 02 năm (năm 2014 
và 2015) bằng số tiền 15.422.330 đồng.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà người 
có nghĩa vụ thi hành án không thực hiện nghĩa vụ thì hàng tháng người đó còn 
phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước 
công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán được quy định 
tại khoản 2 Điều 305 Bộ luật Dân sự năm 2005.

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 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.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

- VKSNDTVL: 02b;
- CATANDTVL: Olb;
- TANDTPV: Olb;
- THADSTPV: 02b;
-Đ/sự: 03b;
- Lưu: 04b. Nguyễn Hữu Tuấn

Nơi nhận:
- TANDCC: Olb;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 01/2016/LĐ-PT 
Ngày: 31/8/2016 
V /v “Tranh chan. về đơn 
phương chấm dứt kợp đồng 
lao

NHÂN DANH 
G HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\N  NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

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

+ Thâm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị Trang 
+ Các Thẩm phán: Ồng Võ Văn Lập

Ông Hàng Lâm Viên 
+ Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ong Phạm Quang Trung

- Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
+ Đại diện Viện kiêm sát nhân dần tỉnh Ninh Thuận:

Ông Nguyễn Hồng Hiển - Kiểm sát viên tham gia phiên toà.

Ngày 31 tháng 8 năm 2016, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh 
Ninh Thuận đưa ra xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 
01/2016/TLPT-LĐ ngày 22/6/2016 về việc “Tranh chấp về đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động”. Do bản án lao động sơ thẩm số 01/2016/LĐ-ST ngày 
17/5/2016 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận bị kháng 
cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 01/2016/QĐ-PT ngày 
08 tháng 8 năm 2016 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà H - sinh năm 1985.
Địa chỉ: Thôn 3, xã A, huyện s, tỉnh Ninh Thuận (có mặt).
2. Bị đơn: Trường Trung học phổ thông p.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình L -  Hiệu trưởng.
Địa chỉ: Thôn 1, xã c , huyện N, tỉnh Ninh Thuận (có mặt).
3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
- Ông Nguyễn Văn B -  sinh năm 1961 (có mặt).
Địa chỉ: K4, phường D, TP. T, tỉnh Ninh Thuận.
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh N
Người đại diện theo ủy quyền: Ồng T, sinh năm 1963, Trưởng phòng Tổ 

chức và Cán bộ theo Văn bản ủy quyền số 1328/GƯQ-SGDĐT ngày 13/8/2015 
(có mặt).

4. Người kháng cáo: Bà H là nguyên đơn.

NHẬN THẤY
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Theo đơn khởi kiện ngày 20 tháng 01 năm 2015 và quá trình tham gia tổ 
tụng nguyên đơn bà H  trình bày:

Từ ngày 01/9/2009 đến ngày 01/9/2012, Trường Trung học phổ thông p 
(Trường P) do hiệu trưởng là ông Nguyễn Văn B đại diện đã ký với bà 03 hợp 
đồng làm việc với công việc là giảng dạy môn Văn. Các hợp đồng có thời hạn 
12 tháng cụ thể gồm: Hợp đồng làm việc (không số) ngày 01/9/2009 với nội 
dung “hợp đồng làm việc 12 tháng, từ ngày 01/9/2009 đến ngày 01/9/2010, thử 
việc của ngạch mã số 15113, bậc 1, hệ số 2,34, chế độ bảo hiểm xã hội như giáo 
viên”; hợp đồng làm việc số 10/HĐLĐ ngày 01/9/2010 với nội dung: “thời hiệu 
làm việc từ ngày 01/9/2010 đến ngày 31/8/2011, thử việc ngạch mã số 15113, 
bậc 1, hệ số 2,34, phụ cấp 30%, bảo hiểm xã hội 21,5%, bảo hiểm y tế 4% như 
giáo viên” và hợp đồng làm việc (không số) ngày 01/9/2012 đến ngày 
01/9/2013, thử việc ngạch mã số 15113, hệ số 2,34, bậc 1, bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế và quyền lợi khác như giáo viên”.

Quá trình thực hiện các hợp đồng làm việc, năm 2012, Trường p có ban 
hành Quyết định số 34/QĐ-PVĐ ngày 01/9/2012 về việc nâng lương cho bà từ 
bậc 1, hệ số 2,34 lên bậc 2, hệ số 2,67, mức lương mới được hưởng từ ngày 
01/9/2012. Tháng 8/2013 bà nghỉ thai sản theo chế độ bảo hiểm và sau thời gian 
nghỉ thai sản Trường p không ký hợp đồng giảng dạy với bà nữa; đồng thời 
Trường p ra Quyết định số 13/QĐ-THPT.P ngày 05/02/2014 về việc chấm dứt 
hợp đồng làm việc với bà kể từ ngày 09/02/2014. Sau khi nhận được quyết định 
chấm dứt hợp đồng làm việc, bà đã khiếu nại đến Trường p và Sở giáo dục và 
đào tạo tỉnh N để được giải quyết nhưng việc hòa giải không thành. Vì vậy, bà 
khởi kiện đến Tòa án yêu cầu giải quyết những vấn đề sau:

- Buộc Trường p phải thu hồi Quyết định số 13/QĐ-THPT.P ngày 
05/02/2014 về việc chấm dứt hợp đồng làm việc để bà trở lại làm việc theo hợp 
đồng không xác định thời hạn.

- Trả tiền lương, phụ cấp, các khoản bảo hiểm xã hội những ngày không 
được làm việc từ khi chấm dứt hợp đồng lao động ngày 10/02/2014 đến ngày xét 
xử sơ thẩm tổng cộng là 145.567.500 đồng.

BỊ đơn Trường Trung học pho thông p  trình bày tại các văn bản ngày 
03/8/2015, ngày 16/3/2016 và tại phiên tòa:

Trường p xác nhận từ năm 2009 đến năm 2012 có ký kết 03 hợp đồng làm 
việc với bà H giảng dạy môn Văn tại Trường với loại hợp đồng xác định thời 
hạn 12 tháng là đúng như trình bày của bà H. Các hợp đồng cụ thể: Hợp đồng 
làm việc thời hạn 12 tháng từ ngày 01/9/2009 đến ngày 01/9/2010; hợp đồng 
làm việc 12 tháng từ ngày 01/9/2010 đến ngày 31/8/2011 và hợp đồng làm việc 
12 tháng, từ ngày 01/9/2012 đến ngày 01/9/2013. Thời gian từ ngày 01/9/2011 
đến cuối tháng 8/2012 hai bên không ký hợp đồng nhưng bà H vẫn làm công 
việc giảng dạy môn Văn tại Trường p. Lý do không ký hợp đồng là sau thời gian 
nghỉ thai sản thì bà H trở lại làm việc và được Trường p chấp nhận. Sau khi kết 
thúc năm học hai bên ký lại hợp đồng thời hạn 12 tháng từ 01/9/2012 đến 
01/9/2013 nên có ba hợp đồng làm việc trong thời gian bốn năm như trên.

Tháng 8 năm 2013 bà H nghỉ thai sản. Hết thời gian nghỉ thai sản giữa 
Trường p với bà H không tiếp tục ký kết hợp đồng nên ngày 05/02/2014 Trường 
p có quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với bà H kể từ ngày 09/02/2014.
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Trong thời gian làm việc bà H được hưởng lương, phụ cấp và được Trường 
p trích nộp đóng các khoản bảo hiểm xã hội đúng quy định.

Trường p nhận thấy việc ký kết hợp đồng làm việc với bà H khi chưa được 
tuyển dụng thông qua Hội đồng tuyển dụng là không đúng quy định pháp luật 
hiện hành về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc với viên chức. Trường p 
nhận thấy tất cả các hợp đồng hai bên đã ký đều vô hiệu toàn bộ. Thực chất đây 
là hợp đồng lao động trên cơ sở nằm phục vụ nhu cầu giảng dạy tạm thời trong 
thời gian chờ chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng chính thức. Tuy nhiên do các hợp 
đồng lao động có xác định thời hạn, thời hạn thực hiện đã hết, Trường p đã trả 
lương, phụ cấp đủ cho bà H trong thời gian làm việc, vì vậy không đồng ý nhận 
bà H trở lại làm việc và bồi thường tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, chế độ bảo hiểm 
xã hội theo yêu cầu khởi kiện.

Người có quyền lợi và nghĩa yụ liên quan ông Nguyễn Văn B trình bày:
Thời gian ký kết các hợp đồng làm việc với bà H từ năm 2009 đến năm 

2012 ông đang làm Hiệu trưởng Trường p là người đại diện bên người sử dụng 
lao động ký các hợp đồng trên. Ông thừa nhận việc ký kết hợp đồng làm việc 
với bà H khi chưa được tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền là sai quy định 
của pháp luật về tuyển dụng, ký kết hợp đồng với viên chức. Hợp đồng được ký 
theo hình thức xác định thời hạn từng năm này thực ra là những hợp đồng lao 
động và đã được các bên thực hiện, thời hạn hợp đồng đã hết. Thời gian làm 
việc bà H được Trường p trả đầy đủ lương, phụ cấp, bảo hiểm theo đúng quy 
định của pháp luật. Ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà H.

Người có quyền lợi và nghĩa yụ liên quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
N trình bày tại Văn bản số 1700/SGDĐT-TCCB ngày 06/10/2015 và tại 
phiên tòa:

Bà H chưa phải là viên chức vì chưa được tuyển dụng vào viên chức thông 
qua thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định. Trường p ký hợp đồng làm việc hình 
thức và nội dung đối với viên chức nhưng chưa có kết quả tuyển dụng là trái quy 
định của pháp luật về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc với viên chức. 
Trường p ký các hợp đồng làm việc với bà H từ năm 2009 đến năm 2012 nêu 
trên đã không xin ý kiến phê duyệt theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh N vì Trường p là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh N quản lý.

Việc bà H yêu cầu Trường p nhận bà trở lại làm việc và công nhận như 
viên chức là không có cơ sở để xem xét vì việc tuyển dụng viên chức phải căn 
cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, vị trí việc làm, quỹ tiền lương của đơn vị; 
điều kiện, quy trình, thủ tục tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Luật 
Viên chức năm 2011.

Tại bản án lao động sơ thẩm số 01/2016/LĐ-ST ngày 17/5/2016 của Tòa án 
nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Thuận quyết định:

Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 31, Điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi 
bổ sung năm 2011); các điều 9, 20, 23, 24, 25 và 30 Luật Viên chức năm 2011, 
Điều 48, 49, điểm a, b khoản 1 Điều 50, khoản 2 Điều 52, điểm a khoản 1 Điều 
201, khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động năm 2012; khoản 6 Điều 139 Luật Bảo 
hiểm xã hội năm 2006; Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính 
phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị 
sự nghiệp của nhà nước; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của
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Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ 
quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Khoản 2 Điều 11 Pháp lệnh án phí, 
lệ phí Tòa án năm 2009.

Tuyên xử:
- Tuyên bố các Hợp đồng làm việc (không số) ngày 01/9/2009; Hợp đồng 

làm việc số 10/HĐLĐ ngày 01/9/2010 và Hợp đồng làm việc (không số) ngày 
01/9/2012 được ký kết giữa Trường Trung học phổ thông p với bà H bị vô hiệu 
toàn bộ.

- Không chấp nhận yêu cầu của bà H đối với Trường Trung học phổ thông 
p về việc nhận bà trở lại làm giáo viên giảng dạy môn Văn tại Trường Trung học 
phổ thông p.

- Không chấp nhận yêu cầu của bà H về việc yêu cầu Trường Trung học 
phổ thông p chi trả các khoản tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản bảo 
hiểm xã hội tổng cộng 145.567.500 đồng.

v ề  án phí: Bà H không phải chịu án phí lao động sơ thẩm.
Bị đơn Trường Trung học phổ thông p, những người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan ông Nguyễn Văn B và Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh N không phải 
chịu án phí lao động sơ thẩm.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của đương sự.
Ngày 26/5/2016, nguyên đơn bà H làm đơn kháng cáo bản án lao động sơ 

thẩm số 01/2016/LĐ-ST ngày 17/5/2016 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh 
Ninh Thuận. Nội dung kháng cáo:

Bà H kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm 
chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà, sửa bản án sơ thẩm theo hướng:

- Buộc Trường Trung học phổ thông p thu hồi Quyết định số 13/QĐ- 
THPT.P ngày 05/02/2014 về việc chấm dứt hợp đồng làm việc; nhận bà vào làm 
việc theo hợp đồng đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế trong những ngày người lao động không được làm việc... và các chế độ 
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Thẩm định lại 03 bản hợp đồng làm việc giữa bà và nhà trường đã ký kết, 
đây là người thật, việc thật, nội dung hợp đồng không vi phạm quy định của 
pháp luật, chủ thể hợp đồng có đầy đủ tư cách pháp nhân. Vậy 03 hợp đồng làm 
việc trên không thể vô hiệu toàn phần mà chỉ vô hiệu một phần tại bản hợp đồng 
làm việc lần ba về thời gian là 12 tháng.

XÉT THẤY

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, nguyên đơn bà H không rút đơn khởi 
kiện, không thay đổi, bổ sung, không rút đơn kháng cáo. Các đương sự không 
thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ 
có trong hồ sơ vụ án; lời trình bày và kết quả tranh luận của các đương sự. Hội 
đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Toà án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật 
cần giải quyết là “Tranh chắp về đơn phương chẩm dứt hợp đồng lao động” là 
có cơ sở và đúng pháp luật.

Xét nội dung kháng cáo của nguyên đơn bà H, Hội đồng xét xử phúc thẩm 
nhận thấy:
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Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bên đương sự đều thừa nhận: Từ 
ngày 01/9/2009 đến ngày 01/9/2012, Trường Trung học phổ thông p do hiệu 
trưởng là ông Phạm Văn B đại diện đã ký với bà H 03 hợp đồng làm việc với 
công việc là giảng dạy môn Văn. Trong thời gian giảng dạy tại trường, bà H 
được hưởng mọi chế độ như giáo viên.

Xét thấy: Các hợp đồng Trường Trung học phổ thông p ký với bà H từ năm 
2009 đến năm 2012 trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng là loại hợp đồng lao động 
xác định thời hạn tuy không đúng mẫu nhưng về nội dung và hình thức của hợp 
đồng hoàn toàn phù hợp với quy định tại các điều 16, 17, 22 Bộ luật lao động 
2012. Bà H có đủ trình độ để đảm nhận việc giảng dạy môn Văn, trường Trung 
học phổ thông p có nhu cầu thuê mướn giáo viên, việc chi trả các chế độ cho bà 
H hoàn toàn không vi phạm các nguyên tắc tài chính thì không thể cho rằng “vì 
bà H  không phải là viên chức của trường nên 03 hợp đồng làm việc xác định 
thời hạn từ ngày 01/9/2009 đến ngày 01/9/2012 của bà H  đã kỷ với Trường 
Trung học pho thông p  là trái quy định của pháp luật về tuyến dụng viên chức” 
như nhận định của bản án sơ thẩm. Việc tuyển dụng thông qua hình thức thi 
tuyển hoặc xét tuyển là điều kiện để xem xét người đó là viên chức theo biên 
chế của trường Trung học phổ thông p, không phải là điều kiện để xác định hợp 
đồng lao động giữa bà H và Trường Trung học phổ thông p có đúng pháp luật 
hay không. Mặt khác, 03 hợp đồng trên đã thực hiện xong nhưng Tòa án cấp sơ 
thẩm tuyên vô hiệu là không cần thiết.

Xét nội dung kháng cáo của bà H: Buộc Trường Trung học phổ thông p thu 
hồi Quyết định số 13/QĐ-THPT.P ngày 05/02/2014 về việc chấm dứt hợp đồng 
làm việc; nhận bà vào làm việc theo hợp đồng đã giao kết và phải trả tiền lương, 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được 
làm việc... và các chế độ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng 
xét xử phúc thẩm xét thấy: Bà H chưa được Hội đồng tuyển dụng tuyển dụng 
thông qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển; Hiện nay Trường Trung học phổ 
thông p đã đủ giáo viên dạy môn Văn nên không có nhu cầu thuê mướn giáo 
viên; Trong thời gian thực hiện các hợp đồng lao động nói trên Trường Trung 
học phổ thông p đã chi trả đầy đủ chế độ cho bà H; Từ khi nghỉ việc ngày 
05/02/2014 cho đến nay bà H đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp do vậy Hội 
đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo này của bà H.

Tuy nhiên trong thời gian bà H nghỉ thai sản, Trường Trung học phổ thông 
p đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không thông báo cho bà Hằng ít 
nhất 30 ngày theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động 2012 là 
vi phạm. Vì vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của 
bà H buộc Trường Trung học phổ thông p phải bồi thường cho bà H một khoản 
tiền tương ứng với tiền lương của bà H trong những ngày không báo trước quy 
định tại khoản 5 Điều 42 Bộ luật lao động 2012 là: 4.605.750 đồng{(Cách tính: 
tiền lương 01 tháng của bà H 3.991.650 đồng : 26 ngày làm việc một tháng) X 30 
ngày}

Tại phiên tòa người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị đơn - luật sư V 
tranh luận: các nội dung kháng cáo của bà H là không có cơ sở. Đề nghị Hội 
đồng xét xử phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của bà H, giữ nguyên bản án sơ 
thẩm.
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Tại phiên tòa phúc thẩm Kiểm sát viên đề nghị: Hội đồng xét xử phúc thẩm 
áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự chấp nhận một phần kháng cáo 
của bà H, sửa bản án sơ thẩm.

Với phân tích đánh giá chứng cứ nói trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp 
nhận một phần nội dung kháng cáo của nguyên đơn bà H; Chấp nhận đề nghị 
của Kiểm sát viên tại phiên tòa; Không chấp nhận tranh luận của luật sư bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp cho bị đơn; Sửa bản án sơ thẩm theo hướng nhận định 
trên.

về án phí: Nguyên đơn bà H được miễn toàn bộ án phí lao động phúc 
thẩm.

Trường Trung học phổ thông p phải chịu 200.000 đồng án phí lao động sơ 
thẩm.

Vì các lẽ trên;
Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYÉT ĐỊNH
Sửa bản án sơ thẩm.

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 38, khoản 5 Điều 42, các điều 48, 49, điểm 
a khoản 1 Điều 201, khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động năm 2012; khoản 6 
Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; Khoản 2 Điều 11 Pháp lệnh án phí, lệ 
phí Tòa án.

Tuyên xử:
- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà H về việc buộc Trường 

Trung học phổ thông p bồi thường khoản tiền lương trong thời gian không báo 
trước.

- Không chấp nhận yêu cầu của bà H về việc yêu cầu Trường Trung học 
phổ thông p chi trả các khoản tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản bảo 
hiểm xã hội tổng cộng 145.567.500 đồng.

Buộc Trường Trung học phổ thông p bồi thường tiền lương của 30 ngày do 
chấm dứt hợp đồng lao động mà không báo trước cho bà H là 4.605.750 đồng 
(bon triệu sáu trăm lẻ năm ngàn bảy trăm năm mươi đồng).

về án phí: Bà H được miễn án phí lao động sơ thẩm và án phí lao động 
phúc thẩm.

Trường Trung học phổ thông p phải chịu 200.000 đồng án phí lao động sơ 
thẩm.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 
khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 
chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do 
Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa thi hành 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 thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 
hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật 
thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 
30 Luật thi hành án dân sự.
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Án xử phúc thẩm, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
-  Các đương sự;
- VKSND Ninh Thuận;
- TAND huyện Ninh Phước;
- Chi cục THADS huyện Ninh Phước;
- Phòng KTNV&THA;
- Lưu HS, AV.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT x ử  PHÚC THẨM 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

(đã kỷ)

Ngô Thị Trang
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỔ HCM Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 1185/2015/LĐ - ST 
Ngày 20/8/2015
v ề  việc: “Đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao độ

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X THÀNH PHỐ HCM 
Vói thành phần H ội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Ong Nguyễn Quang H
Các Hội thầm nhân dần: 2. Bà Nguyễn Thị Linh c

3. Ông Trần Quang M 
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ong Phan Sỹ H - Cán bộ Tòa án quận X.

Trong các ngày 13 và 20 tháng 8 năm 2015, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận X, địa 
chỉ: số 4 - 6 LTT, phường BN, Quận X, Thành phố HCM xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý 
số 607/2015/TLST -  LĐ ngày 12/5/2015 về Tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động theo Quyết định đưa vụ án ra vụ án ra xét xử số 1822/2015/QĐST -  
LĐ ngày 5 tháng 8 năm 2015, giữa các đương sự:

Nguyên đơn:
Ông NĐ_Phạm Công Định ( tên gọi khác NĐ Brandon Pham ); sinh năm 1974;
Hộ chiếu số C4KVN5KXW do Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức cấp 

ngày 18 tháng 6 năm 2008;
Thẻ tạm trú số BB055496B3;
Hiện ở: 35 đường 20, phường BA, Quận R, Thành phố HCM 

Bị đơn:
BĐ Công ty TNHH LDC Việt Nam;
Trụ sở: Lô AI 1, khu công nghiệp TĐ, thành phố PLK, tỉnh GL;
Chi nhánh tại Thành phố HCM: 35 TĐT, phường BN, Quận X, Thành phố HCM; 
Người đại diện hợp pháp: ồng Nguyễn Quý Hoài (văn bản ủy quyền ngày của người 

đại diện theo pháp luật là ông Eric Gerard Leleu -  Tổng Giám đốc )
Phiên tòa có mặt ông NĐ Định, ông Hoài.
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NHẬN THẤY
Nguyên đơn là ông NĐ_Phạm Công Định trình bày:
Ngày 17 tháng 9 năm 2012, ông và BĐ_Công ty TNHH LDC Việt Nam (sau đây viết 

tắt là BĐ Công ty) đã lần lượt ký kết Thư mời làm việc và Bản thỏa thuận việc làm với nội 
dung chính là BĐ Công ty tuyển dụng ông vào vị trí Giám đốc phát triển kinh doanh, làm 
việc tại Chi nhánh của BĐ Công ty tại Thành phố HCM, thử việc từ ngày 09 tháng 10 năm 
2012, tiền lương cơ bản trước thuế là 5.539 USD/tháng (tương đương 115.500.000 
đồng/tháng), được hưởng lương tháng 13, nghỉ phép 15 ngày/năm. Kết thúc thời gian thử 
việc, ngày 01 tháng 12 năm 2012, hai bên đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn 
số 30/2012-H Đ N S.

Ngày 10 tháng 6 năm 2014, BĐ_Công ty thông báo quyết định chấm dứt hợp đồng 
lao động với ông mà không nêu rõ lý do, yêu cầu ông trả lại máy tính xách tay, rời khỏi 
phòng họp của BĐ Công ty.

Ngày 9 tháng 7 năm 2014, BĐ_Công ty gửi Thông báo chấm dứt làm việc chính thức 
thông báo quyết định chấm dứt việc làm của ông từ ngày 9 tháng 7 năm 2014 với lý do: ông 
không xin được giấy phép lao động, trong khi quy định của pháp luật Việt Nam có thay đổi 
dẫn đến việc BĐ Công ty không thể tuyển dụng ông một cách hợp pháp; hơn nữa, việc sử 
dụng lao động nước ngoài cho vị trí Quản lý phát triển kinh doanh kiêm Quản lý hoạt động 
nhà máy là không phù hợp và BĐ Công ty sẽ không thể xin được sự chấp thuận từ cơ quan 
quản lý nhà nước cho kế hoạch tuyển dụng này.

Nay, ông yêu cầu như sau:
- Tuyên bố việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của BĐ Công ty với ông 

theo thông báo miệng ngày 10 tháng 6 năm 2014 là trái pháp luật;
- Hủy Thông báo chấm dứt làm việc ngày 9 tháng 7 năm 2014;
- Buộc BĐ Công ty phải: nhận ông trở lại làm việc với vị trí và mức lương đã trả 

trước đây; trả tiền lương trong những ngày không được làm việc; xin lỗi bằng văn bản do đã 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Với căn cứ sau:
Ông đã cung cấp đủ tài liệu, giấy tờ cần thiết để xin giấy phép lao động nhưng 

BĐ Công ty đã không tiến hành xin giấy phép lao động cho ông, vi phạm quy định của pháp 
luật Việt Nam.

Bị đơn là BĐ Công ty TNHH LDC Việt Nam có ông Nguyễn Quý Hoài là đại diện 
hợp pháp trình bày:

Ông NĐ Định làm việc tại BĐ Công ty, đảm nhiệm vị trí Giám đốc phát triển kinh 
doanh theo Thư mời làm việc và Bản thỏa thuận việc làm được hai bên ký kết vào ngày 17 
tháng 9 năm 2012.

Ngày 5 tháng 3 năm 2013, ông NĐ_Định được bổ nhiệm thêm chức danh Giám đốc 
hoạt động khối cà phê tại Việt Nam.

Do ông NĐ Định không hợp tác trong quá trình xin giấy phép lao động, nhận thấy 
việc tiếp tục thuê một người lao động không có giấy phép lao động là vi phạm quy định pháp 
luật lao động, ngày 10/6/2014, BĐ_Công ty đã thông báo và đến ngày 09/7/2015 chính thức 
ban hành văn bản chấm dứt việc làm đối với ông NĐ Định.

Nay, BĐ_Công ty có ý kiến như sau:
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- Vê thâm quyên giải quyêt vụ án:
Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố 

HCM mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố PLK, tỉnh GL. Bởi 
ông NĐ_Định:

(i) Không có quan hệ việc làm và không thực hiện bất kỳ công việc nào có liên quan 
tới Chi nhánh của BĐ Công ty tại Thành phố HCM;

(ii) Nhận lương do BĐ_Công ty chi trả;
(iii) Có trách nhiệm phát triển hoạt động kinh doanh và tiếp thị bán hàng cho 

BĐ Công ty trên phạm vi toàn quốc, chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động về cà phê 
tại tất cả các nhà máy của BĐ_Công ty tại Việt Nam nên thường xuyên làm việc trực tiếp tại 
các tỉnh mà nhân viên dưới quyền quản lý trực tiếp của ông NĐ Định (gồm 6 người) đang 
làm việc.

- v ề  yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:
BĐ Công ty đề nghị Tòa án tuyên bố Thư mời làm việc , Bản thỏa thuận việc làm và 

Hợp đồng lao động là vô hiệu toàn bộ và không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 
đơn. Bởi những lẽ sau:

(i) Theo quy định của pháp luật thì trước khi người lao động nước ngoài được cấp 
giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài không được phép 
giao kết thỏa thuận lao động, nếu giao kết thì thỏa thuận và toàn bộ nội dung của thỏa thuận 
được coi là trái pháp luật. Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật thì hợp 
đồng lao động vô hiệu toàn bộ. Từ ngày 17/9/2012 đến ngày 09/7/2014, nguyên đơn chưa 
được cấp giấy phép lao động hợp pháp nên không được phép ký kết hợp đồng, thỏa thuận về 
lao động với BĐ Công ty.

(ii) BĐ Công ty luôn nỗ lực tuân thủ quy định pháp luật về xin giấy phép lao động và 
đã nỗ lực hết sức để giúp nguyên đơn sớm xin được giấy phép lao động theo quy định. Tuy 
nhiên, do nguyên đơn chủ quan, thiếu hợp tác, không cung cấp đủ các hồ sơ theo yêu cầu của 
pháp luật nên BĐ Công ty không thể nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội.

Tại phiên tòa:
Ông NĐ Định trình bày:
- Ông rút lại yêu cầu BĐ Công ty phải xin lỗi bằng văn bản.
- Ông xác nhận: đã nhận lương đến ngày 9/7/2014; nội dung các thư điện tử (email) 

trao đổi giữa ông và các nhân viên phụ trách nhân sự của BĐ Công ty do phía BĐ Công ty 
xuất trình là đúng.

- Ông tự nguyện chỉ yêu cầu:
+ Tuyên bố Thông báo chấm dứt việc làm ngày 10/6/2014 của BĐ_Công ty là trái 

pháp luật;
+ Hủy Thông báo chấm dứt làm việc ngày 9/7/2014 của BĐ_Công ty;
+ Buộc BĐ Công ty phải nhận ông trở lại làm việc theo hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn số 30/2012 -  HĐNS ngày 01 tháng 12 năm 2012 và phải thanh toán cho ông 
các khoản sau: Trả lương tính từ ngày 10/7/2014 đến ngày xét xử; trả lương tháng 13; bồi 
thường 02 tháng tiền lương theo mức lương 5.539 USD/tháng.

BĐ Công ty xác nhận:
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- Chi nhánh Công ty tại Thành phố HCM đã đăng ký cho ông NĐ Định gửi xe tại tòa 
nhà 35 TĐT, phường BN, Quận X, Thành phố HCM trong thời gian từ 17/01/2013 đến 
9/7/2014, phí gửi xe ông NĐ_Định chịu.

- Ông NĐ Định được BĐ Công ty in danh thiếp, được cấp số điện thoại cố định (có 
số mở rộng) để thực hiện công việc được giao.

- BĐ Công ty có gửi email thông báo danh sách nhân viên tại Thành phố HCM, Lâm 
Đồng, Đak Lak và kho Petec tại Bình Dương, bao gồm họ tên, số điện thoại cố định (có số 
mở rộng), số điện thoại di động để tiện liên lạc. Ông NĐ Định có tên trong danh sách nhân 
viên tại Thành phố HCM.

- Bộ phận nhân sự của BĐ Công ty làm việc tại Thành phố HCM.
- Tại địa chỉ 35 TĐT, phường BN, Quận X, BĐ Công ty chỉ đặt Chi nhánh Thành 

phố HCM, không đặt văn phòng đại diện.
- Trước khi Nghị định 102/2013/NĐ -  CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam có hiệu lực, ông NĐ Định đã giao cho bộ phận nhân sự của BĐ Công ty các tài 
liệu gồm: hộ chiếu có công chứng, phiếu lý lịch tư pháp, 3 ảnh màu 3 x4 nền trắng, thư giới 
thiệu kinh nghiệm 5 năm làm việc.

- BĐ Công ty chưa nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho ông NĐ Định.
- BĐ Công ty không rõ bộ phận nhân sự đã nhờ ai làm dịch vụ xin cấp giấy phép lao 

động cho ông NĐ Định, có ký hợp đồng hay không, phí bao nhiêu, diễn biến cụ thể của quá 
trình thực hiện dịch vụ như thế nào.

- BĐ_Công ty xác nhận ngày 1/12/2012 có ký Hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn số 30/2012 -  HĐNS với ông NĐ_Định.

XÉT THẤY
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. v ề  tố tụng:
Xét ý kiến của bị đơn cho rằng vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân Quận X, Thành phố HCM mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 
thành phố PLK, tỉnh GL nơi bị đơn đặt trụ sở chính thì thấy:

Theo Thư mời làm việc ngày 17 tháng 9 năm 2012 thì BĐ Công ty mời ông 
NĐ Định vào vị trị Giám đốc phát triển kinh doanh, cà phê (Việt Nam) làm việc tại Văn 
phòng của BĐ Công ty tại Thành phố HCM.

Theo Bản thỏa thuận việc làm ngày 17 tháng 9 năm 2012 thì BĐ Công ty (Bộ phận 
cà phê ) tại Thành phố HCM chính thức thông báo ông NĐ Định đã được tuyển dụng vào vị 
trí Giám đốc phát triển kinh doanh từ ngày 09/10/2012.

Theo Phiếu đăng ký gia hạn đậu xe và Phiếu đăng ký xe ngày 17 tháng 1 năm 2013 
của BĐ Công ty gửi Ban Quản lý cao ốc văn phòng tòa nhà 35 TĐT, phường BN, Quận X, 
Thành phố HCM (phiếu đăng ký có đóng dấu Chi nhánh Công ty tại Thành phố HCM) và xác 
nhận của Ban Quản lý cao ốc văn phòng ngày 01 tháng 7 năm 2015, cũng như thừa nhận của 
BĐ Công ty thì ông NĐ Định được Chi nhánh Công ty tại Thành phố HCM đăng ký gửi xe
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và trên thực tế đã gửi xe tại tầng hầm của tòa nhà Green Power 35 TĐT, Quận X, Thành phố 
HCM từ ngày 17 tháng 1 năm 2013.

Theo nội dung danh thiếp của nguyên đơn, cũng như xác nhận của bị đơn thì ông 
NĐ Định có địa chỉ làm việc tại tầng 20, tòa nhà Green Power, 35 TĐT, Quận X, Thành phố 
HCM, số máy điện thoại cố định là 84 -  8 -  39106349 (là số điện thoại liên lạc tại Thành phố 
HCM), số máy mở rộng là 220.

Theo danh sách nhân viên bao gồm họ tên, số điện thoại cố định (có số mở rộng), số 
điện thoại di động, được BĐ Công ty thông báo đến toàn thể nhân viên thì ông NĐ Định 
thuộc danh sách nhân viên tại Thành phố HCM.

Theo trình bày của các đương sự thì ông NĐ Định tự chịu chi phí cho phương tiện đi 
lại làm việc. Tuy nhiên, theo các phiếu thanh toán tiền qua ngân hàng do bị đơn xuất trình thì 
khi đi làm việc (theo quan điểm của BĐ Công ty) tại các tỉnh ông NĐ Định được thanh toán 
chi phí công tác hoặc thanh toán tiền xăng công tác.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 392043000006 do Ban Quản lý khu kinh 
tế thuộc ủ y  ban nhân dân tỉnh GL cấp cho BĐ Công ty và Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh 
số 4114000156 do ủ y  ban nhân dân Thành phố HCM cấp cho Chi nhánh Công ty thì địa chỉ 
tầng 20, tòa nhà điện lực, 35 TĐT, phường BN, Quận X là BĐ Công ty đặt Chi nhánh tại 
Thành phố HCM. BĐ Công ty cũng xác nhận không đặt văn phòng đại diện tại địa chỉ này.

Như vậy, địa chỉ Chi nhánh tại Thành phố HCM là nơi các đương sự thực hiện hợp 
đồng lao động. Đây cũng là địa điểm làm việc của ông NĐ Định. Do đó, việc Tòa án nhân 
dân Quận X, Thành phố HCM thụ lý giải quyết vụ án theo sự lựa chọn nộp đơn khởi kiện của 
ông NĐ Định là phù hợp với quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 31, điểm c Khoản 1 Điều 33 
và các điểm b, đ, g Khoản 1 Điều 36, của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Xét: Tại phiên tòa nguyên đơn rút yêu cầu BĐ Công ty xin lỗi bằng văn bản. Căn cứ 
Khoản 2 Điều 218 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, cần đình chỉ xét xử đối với yêu cầu này của 
nguyên đơn.

2. về nội dung:
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời trình bày của các đương sự 

có đủ cơ sở xác định:
Ngày 17 tháng 9 năm 2012, ông NĐ_Định và BĐ_Công ty ký kết thư mời làm việc 

với nội dung chính: BĐ Công ty mời ông NĐ Định vào vị trí Giám đốc phát triển kinh 
doanh, cà phê (Việt Nam) làm việc tại Văn phòng của BĐ Công ty tại Thành phố HCM; mức 
lương gộp là 72.000 USD cho 13 tháng, quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá quy đổi được 
xác định vào ngày bắt đầu làm việc.

Sau đó, cũng trong ngày 17 tháng 9 năm 2012, hai bên ký kết Bản thỏa thuận việc làm 
với nội dung chính: BĐ Công ty (bộ phận cà phê) tại Thành phố HCM tuyển dụng ông 
NĐ_Định vào vị trí Giám đốc phát triển kinh doanh từ ngày 9/10/2012; tiền lương cơ bản 
trước thuế là 5.539 USD/tháng (tương đương 115.500.000 đồng/tháng); thời gian thử việc từ 
ngày 9/10/2012 đến 30/11/2012; được hưởng lương tháng 13.

Trước khi ký các văn bản trên, BĐ Công ty đã tìm hiểu về năng lực chuyên môn, 
kinh nghiệm làm việc và trực tiếp phỏng vấn ông NĐ_Định.

Ngày 1 tháng 12 năm 2012, ông NĐ_Định và BĐ_Công ty ký Hợp đồng lao động số 
30/2012 -  HĐNS (sau đây viết tắt là Hợp đồng lao động) với nội dung chính: chức danh công 
việc là Giám đốc phát triển kinh doanh; loại hợp đồng lao động: không xác định thời hạn bắt
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đầu từ ngày 1/12/2012; mức lương trước thuế hàng tháng là 115.500.000 đồng( 5.539 
USD/tháng).

Ngày 10 tháng 6 năm 2014, BĐ_Công ty thông báo (miệng) quyết định chấm dứt hợp 
đồng lao động với ông NĐ Định.

Ngày 9 tháng 7 năm 2014, BĐ_Công ty gửi ông NĐ_Định Thông báo chấm dứt làm 
việc chính thức thông báo quyết định chấm dứt việc làm của ông từ ngày 9 tháng 7 năm 2014 
với lý do: ông không xin được giấy phép lao động, trong khi quy định của pháp luật Việt 
Nam có thay đổi dẫn đến việc BĐ Công ty không thể tuyển dụng ông một cách hợp pháp; 
hơn nữa, việc sử dụng lao động nước ngoài cho vị trí Quản lý phát triển kinh doanh kiêm 
Quản lý hoạt động nhà máy là không phù hợp và BĐ Công ty sẽ không thể xin được sự chấp 
thuận từ cơ quan quản lý nhà nước cho kế hoạch tuyển dụng này.

Trong thời gian làm việc tại BĐ Công ty, ông NĐ Định không vi phạm nội quy, kỷ 
luật lao động.

BĐ_Công ty đã trả lương cho ông NĐ_Định tính đến ngày 9/7/2014.
BĐ Công ty và Chi nhánh Công ty không nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho 

ông NĐ Định tại Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội Thành phố HCM.
Xét: Thư mời làm việc, Bản thỏa thuận việc làm và Hợp đồng lao động được ký giữa 

ông NĐ Định với người đại diện theo pháp luật của BĐ Công ty tại thời điểm ký kết là ông 
Đinh Văn Tín -  Tổng Giám đốc tuy không thể hiện có nội dung trái pháp luật và đạo đức xã 
hội, hai bên giao kết hoàn toàn tự nguyện, nhưng từ thời điểm nguyên đơn thử việc (ngày 
9/10/2012) cho đến khi bị đơn ra Thông báo chấm dứt làm việc ngày 9/7/2014, nguyên đơn 
vẫn chưa được Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội Thành phố HCM cấp Giấy phép lao 
động. Việc không xin được Giấy phép lao động, theo bị đơn là do nguyên đơn chủ quan, 
thiếu hợp tác, không cung cấp đủ hồ sơ, còn theo nguyên đơn thì do sai phạm của bị đơn. Do 
đó, cần phải phân tích làm rõ nguyên đơn hay bị đơn có lỗi dẫn đến việc không xin được 
Giấy phép lao động.

Xét: Khoảng thời gian nguyên đơn làm việc tại BĐ Công ty, việc tuyển dụng và quản 
lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định tại các văn bản quy phạm pháp 
luật sau: Nghị định số 34/2008/NĐ -  CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Nghị 
định 34); Nghị định số 46/2011/NĐ -  CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ -  CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau 
đây viết tắt là Nghị định 46); Thông tư số 31/2011/TT -  BLĐTBXH ngày 3/11/2011 của Bộ 
Lao động -  Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34 và 
Nghị định số 46 (sau đây viết tắt là Thông tư 31); Nghị định số 102/2013/NĐ -  CP ngày 5 
tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 
về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Nghị định 102); Thông tư 
liên tịch số 03/2014/TT -  BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động -  
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102 (sau đây viết tắt là 
Thông tư 03). Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho 
người lao động nước ngoài các quy định của pháp luật Việt Nam và làm các thủ tục xin cấp 
giấy phép lao động cho người nước ngoài.

v ề  điều kiện làm việc tại Việt Nam của người nước ngoài được quy định như sau:
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- Điều 3 Nghị định 34 quy định người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ 
các điều kiện sau:

1. Đủ 18 tuổi trở lên;
2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia theo quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 2 của Nghị định này;
Đối với người nước ngoài xin vào hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa 

bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề phải có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật Việt Nam về hành nghề y, dược tư nhân hoặc về giáo dục, dạy nghề.

4. Không có tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia; không thuộc diện đang bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật Việt 
Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Có giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ 
các trường hợp không phải cấp giấy phép lao động quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 
này.

- Điều 9 Nghị định 102 quy định điều kiện để lao động là người nước ngoài được cấp 
giấy phép lao động gồm:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám 

bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, 
giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 
của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử 
dụng người lao động nước ngoài.

Đối chiếu các quy định trên với trường hợp của ông NĐ Định thì thấy ông NĐ Định 
có đủ điều kiện được cấp Giấy phép lao động.

v ề  hồ sơ xin cấp giấy phép lao động được quy định như sau:
- Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 34 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 46 ) 

thì hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của người nước ngoài gồm có:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội;
b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư 

trú ở nước ngoài khi đến Việt Nam cấp. Trương hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt 
Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi người 
nước ngoài đang cư trú cấp;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khỏe 
được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế;

d) Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài.
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Đôi với một sô nghê, công việc, việc chứng nhận vê trình độ chuyên môn, kỹ thuật 
cao của người nước ngoài có thể thay thế bằng các giấy tờ sau đây:

- Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài cấp đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền 
thống.

- Bản xác nhận hoặc các giấy phép lao động hoặc các bản hợp đồng lao động xác định 
có ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý và phù 
hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến sẽ đảm nhận. Bản xác nhận ít nhất 05 
(năm) kinh nghiệm nêu trên do các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mà người nước ngoài đã 
làm việc xác nhận.

đ) 03 (ba) ảnh màu (kích thước 3cm X 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ 
hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ 
thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.

3. Đối với các giấy tờ quy định tại điểm b, c và d khoản 2 Điều này mà bằng tiếng 
nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

Như vậy, trong giai đoạn Nghị định 34, Nghị định 46, Thông tư 31 có hiệu lực thì 
trong hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động, người nước ngoài phải cung cấp các văn bản sau: 
phiếu lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận sức khỏe, chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ 
thuật cao hoặc văn bản xác nhận ít nhất 5 năm kinh nghiệm do doanh nghiệp mà người nước 
ngoài đã làm việc xác nhận.

Theo nội dung các thư điện tử trao đổi giữa Phòng nhân sự BĐ Công ty với ông 
NĐ_Định vào ngày 6/11/2012 và ngày 13/12/2013, cũng như lời thừa nhận của bị đơn thì 
nguyên đơn đã cung cấp cho bị đơn: ảnh màu, sổ hộ chiếu, giấy chứng nhận sức khỏe, phiếu 
lý lịch tư pháp và xác nhận kinh nghiệm 5 năm làm việc; tại thời điểm nguyên đơn cung cấp, 
phiếu lý lịch tư pháp và giấy chứng nhận sức khỏe vẫn còn hiệu lực nhưng bị đơn không nộp 
hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.

Xét: Bị đơn nại lý do nguyên đơn không cung cấp được bằng cấp chuyên môn nên bị 
đơn không nộp hồ sơ là không có cơ sở. Bởi lẽ, văn bản xác nhận 5 năm kinh nghiệm mà 
nguyên đơn cung cấp là đủ thay thế bằng cấp chuyên môn . Bị đơn cho rằng đã nhờ 02 dịch 
vụ để xin Giấy phép lao động cho nguyên đơn nhưng không chứng minh được người thực 
hiện, kết quả thực hiện dịch vụ thế nào, không thực hiện được là do lỗi của ai. Trong thời 
gian hơn 01 năm để từ ngày 6/11/2012 đến ngày 13/12/2013, bị đơn không yêu cầu nguyên 
đơn nộp bổ sung tài liệu (nếu nguyên đơn nộp không đầy đủ), không thông báo tiến trình thực 
hiện và kết quả xin Giấy phép lao động mà chỉ sau khi Nghị định 102 có hiệu lực mới gửi thư 
điện tử thông báo việc phải làm lại thủ tục từ đầu. Do đó, có đủ cơ sở khẳng định đến thời 
điểm trên, BĐ Công ty hoàn toàn có lỗi trong việc không xin được Giấy phép lao động cho 
ông NĐ_Định.

Xét: Theo nội dung các thư điện tử trao đổi giữa ông NĐ Định và BĐ Công ty thì từ 
tháng 4/2014 đến cuối tháng 5/2014, BĐ_Công ty không hướng dẫn và cung cấp cho ông 
NĐ_Định các quy định của pháp luật Việt Nam, không chủ động và tạo điều kiện để ông 
NĐ Định bổ sung các tài liệu cần thiết, giữa 02 bên dù không có thỏa thuận nhưng liên tục tự 
ấn định thời hạn ông NĐ Định phải cung cấp giấy phép lao động là không thể hiện thiện chí
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khắc phục lỗi và không đúng quy định tại Nghị định 102 và Thông tư 03 về trách nhiệm của 
người sử dụng lao động trong việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Xét: Do không được BĐ Công ty hướng dẫn, cung cấp các quy định của pháp luật, 
ông NĐ Định đã phải tự liên hệ với Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội Thành phố HCM 
để được hướng dẫn về thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Theo văn bản số 
17661/SLĐTBXA -  VL ngày 3 tháng 11 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội Thành phố HCM thì trường hợp của ông NĐ Định có thể được cấp giấy phép lao động.

Như vậy, có đủ cơ sở xác định, BĐ Công ty đã không thực hiện đúng thỏa thuận của 
hai bên, quy định của pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc xin 
giấy phép lao động, chưa thể hiện thiện chí và hợp tác trong quan hệ lao động. Đây chính là 
nguyên nhân dẫn đến việc ông NĐ_Định chưa có giấy phép lao động để thực hiện công việc 
đã thỏa thuận với BĐ Công ty tại Hợp đồng lao động dù có đầy đủ điều kiện được cấp giấy 
phép lao động. Việc BĐ Công ty nại lý do ông NĐ Định chưa có giấy phép lao động để 
chấm dứt quan hệ lao động được xem như hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
trái pháp luật. Mặt khác, ông NĐ Định là người Việt Nam định cư tại nước ngoài, đã sinh 
sống, làm ăn ổn định tại Việt Nam từ năm 1998, đã kết hôn với công dân Việt Nam, nhiều lần 
được cấp giấy phép lao động, và là nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực cà phê. Hợp đồng 
lao động đã ký giữa 02 bên là hợp đồng không xác định thời hạn. Việc thực hiện hoàn tất thủ 
tục xin cấp giấy phép lao động cho nguyên đơn là có thể thực hiện được. Do đó, nhằm đảm 
bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, khuyến khích các bên thực hiện đúng nguyên 
tắc thiện chí, hợp tác, trung thực trong giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, cần buộc bị 
đơn có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký xin giấy phép lao động cho nguyên đơn ngay 
sau khi nguyên đơn cung cấp các tài liệu, giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Xét: Bị đơn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Căn cứ Điều 
42 Bộ luật Lao động, cần chấp nhận các yêu cầu sau của nguyên đơn:

- Tuyên bố Thông báo chấm dứt việc làm ngày 10/6/2014 của BĐ_Công ty là trái 
pháp luật.

- Hủy Thông báo chấm dứt làm việc ngày 9/7/2014 của BĐ_Công ty.
- Buộc BĐ Công ty phải nhận ông NĐ Định trở lại làm việc theo Hợp đồng lao động 

đã ký và phải thanh toán cho ông NĐ Định các khoản sau:
+ Trả lương tính từ ngày 10/7/2014 đến ngày 20/8/2015 là: 13 tháng X 5.539 

USD/tháng + 1/3 thang X 5.539 USD = 72007 + 1846 = 73853 USD
+ Trả lương tháng 13 là 5.539 USD tương đương 121.248.710 đồng;
+ Bồi thường 02 tháng tiền lương là 5.539 USD/tháng X 2 tháng = 11078 USD tương 

đương 242.497.420 đồng;
+ Tổng cộng: 90.470USD tương đương 1.980.388.300 đồng.
3. v ề  án phí dân sự sơ thẩm:
BĐ Công ty phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 43.607.766 đồng.
4. v ề  quyền kháng cáo:
Các đương sự có có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Vì các lẽ trên,

295



Áp dụng:
- Điểm a Khoản 1 Điều 31, điểm c Khoản 1 Điều 33, các điểm b, đ, g Khoản 1 Điều 

36, Khoản 2 Điều 218, Khoản 1 Điều 245 của Bộ luật Tố tụng Dân sự;
- Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012;
- Khoản 2 Điều 305 Bộ luật Dân sự;
- Luật Thi hành án Dân sự;
- Pháp lệnh án phí Tòa án;
Tuyên xử:
1. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của ông NĐ_Phạm Công Định về việc yêu cầu 

BĐ Công ty TNHH LDC Việt Nam phải xin lỗi bằng văn bản do đã đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động với ông.

2. Chấp nhận các yêu cầu sau của nguyên đơn:
Tuyên bố Thông báo chấm dứt việc làm ngày 10/6/2014 của BĐ Công ty TNHH 

LDC Việt Nam đối với ông NĐ Phạm Công Định là trái pháp luật.
Hủy Thông báo chấm dứt làm việc ngày 9/7/2014 của BĐ Công ty TNHH LDC Việt 

Nam đối với ông NĐ_Phạm Công Định.
Buộc BĐ Công ty TNHH LDC Việt Nam phải nhận ông NĐ Phạm Công Định trở

lại làm việc theo Hợp đồng lao động số 30/2012 -  HĐNS đã ký ngày 01 tháng 12 năm 2012
và phải thanh toán cho ông NĐ Phạm Công Định các khoản sau:

- Trả lương tính từ ngày 10/7/2014 đến ngày 20/8/2015 là: 13 tháng X 5.539 
USD/tháng + 1/3 thang X 5.539 USD = 72007 + 1846 = 73853 USD

- Trả lương tháng 13 là 5.539 USD tương đương 121.248.710 đồng
- Bồi thường 02 tháng tiền lương là 5.539 USD/tháng X 2 tháng = 11078 USD tương 

đương 242.497.420 đồng
- Tổng cộng: 90.470USD tương đương 1.980.388.300 đồng.
Ông NĐ Phạm Công Định có trách nhiệm giao cho BĐ Công ty TNHH LDC Việt 

Nam các giấy tờ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 102/2013/NĐ -  CP ngày 05 tháng 9 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm:

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định 
của Bộ Y tế;

- Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 
tháng, tính đến thời điểm giao giấy tờ;

- Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành;
- 02 ảnh mầu (kích thước 4cm X 6 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, 

không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm giao 
giấy tờ;

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của 
pháp luật.

QUYÉT ĐỊNH
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BĐ Công ty TNHH LDC Việt Nam có trách nhiệm tiên hành hoàn tât thủ tục xin 
giấy phép lao động cho ông NĐ Định theo quy định của pháp luật ngay khi ông NĐ Định 
giao đủ các giấy tờ trên.

Thi hành ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.
Kể từ ngày ông NĐ Định có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong, hàng 

tháng BĐ Công ty TNHH LDC Việt Nam còn phải trả cho ông NĐ Định tiền lãi trên số tiền 
chưa thi hành theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian 
chưa thi hành án.

3. BĐ Công ty TNHH LDC Việt Nam phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 43.607.766
đồng.

4. Ông NĐ Phạm Công Định, BĐ Công ty TNHH LDC Việt Nam có quyền kháng 
cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trương 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.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN X Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHÓ HCM

Bản án số: 11/2015/LĐ-ST 
Ngày: 24/07/2015 
V/v: “Đơn phươtĩg chấm dứt hợp 
đồng lao động ”

NHÂN DANH 
ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X, THÀNH PHỐ HCM 
Với thành phần H ội đồng xét xử sơ thẩm, gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Bà Quách Thanh B.
Các Hội thẩm nhân dân: 2. Bà Trần Thị Thiên H

3 Bà Nguyễn ThịX
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thủy T - Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 

X, Thành pho HCM.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X, Thành phố HCM tham gia phiên tòa. Bà Đỗ 

Thị Thu H - Kiểm sát viên.

Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 2015, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân 
Quận X, Thành phố HCM, xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 
124/2013/TLST-LĐ ngày 25/12/2013, về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 101/2015/QĐST-LĐ ngày 03 tháng 7 năm 
2015, giữa các đương sự:

Nguyên đơn:
Ông NĐ Bùi Thanh Quang
Địa chỉ: số 151/59B THN, phường HL, quận NK, Thành phố CT (Có mặt).

Bị đơn:
BĐ Trường Đại học M Thành phố HCM
Trụ sở: số 97 VVT, Phường B, Quận X, TP. HCM.
Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ổng Nguyễn Văn Phúc
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Trần Thị Ngọc Nữ, bà Nguyễn Thị Thu 

Thủy, ông Tống Hào Kiệt (Văn bản ủy quyền số 1080/UQ-ĐHM ngày 17/9/2014) (Có mặt).
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NHẬN THẤY
Theo các đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải, nguyên đơn - ông NĐ Bùi 

Thanh Quang trình bày:
Vào tháng 01/2011 ông NĐ_Quang trúng tuyển vào làm giảng viên cơ hữu tại 

BĐ Trường Đại học M TP.HCM (sau đây gọi tắt là BĐ_ĐH M), hai bên ký HĐLĐ số 
257/HĐLĐ-ĐHM ngày 22/12/2010 thời hạn 1 năm từ 01/01/2011 đen 31/12/2011, sau đó ký 
thêm HĐLĐ số 22/HĐLĐ-ĐHM ngày 03/01/2012 thời hạn 1 năm, từ 01/01/2012 đến 
31/12/2012, công việc là giảng viên khoa xây dựng và điện, mức lương bao gồm lương cơ 
bản là 2.490.000 đồng, hệ số 3.0, phụ cấp giáo dục 25% lương cơ bản, các khoản bảo hiểm và 
thuế, thu nhập tăng thêm ứng trước và các chế độ phúc lợi, khen thưởng theo quy định của 
Nhà trường. Sau khi hợp đồng hết hạn ông NĐ Quang vẫn làm việc bình thường như hoàn 
tất bộ đề thi vào tháng 05/2013, hoàn thiện đề tài khoa học cấp trường vào tháng 05/2013, 
viết báo đăng tạp chí trường vào ngày 08/8/2013, bảo quản các thiết bị dạy học do trường 
giao từ năm 2011 đến nay. Tuy nhiên sau một thời gian không thấy BĐ_ĐH M phân công 
giảng dạy hay tham gia bất cứ công tác nào nên ông NĐ Quang hỏi thăm thì được trả lời 
miệng là BĐ_ĐH M đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Quang từ tháng 01/2013. 
Ông NĐ Quang cho rằng BĐ_ĐH M cho ông nghỉ việc như vậy là trái pháp luật. Vì vậy, 
ngày 20/12/2013 ông NĐ_Quang đã khởi kiện yêu cầu BĐ_ĐH M phải nhận ông NĐ_Quang 
trở lại làm việc và bồi thường các khoản theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình đang giải quyết tại Tòa án thì vào ngày 19/3/2014 giữa ông 
NĐ Quang và BĐ_ĐH M đã thỏa thuận với nhau, như sau:

“ 1. Ông NĐ Quang đồng ý chấm dứt quan hệ lao động và hợp đồng lao động, không 
còn đảm nhiệm công việc giảng dạy và các công việc khác tại B Đ T rường Đại học M kể từ 
ngày 31/03/2014.

2. BĐ Trường Đại học M chi trả cho ông NĐ Bùi Thanh Quang các khoản tiền theo 
quy định của pháp luật, số  tiền là: 85.000.000 đồng.

3. B Đ T rường Đại học M thực hiện truy đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế và bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 01/2013 đến tháng 03/2014 cho ông NĐ_Quang và thực 
hiện nghĩa vụ chốt sổ Bảo hiểm xã hội cho ông NĐ Quang theo qui định.

4. Ông NĐ Quang có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định 
của Nhà nước.

5. Ông NĐ Quang có trách nhiệm bàn giao lại cho Khoa Xây dựng & Điện các tài 
sản đã được Khoa giao quản lý từ năm 2011.

6. Hai bên cam kết tuân thủ các thỏa thuận này và không có bất cứ tranh chấp khiếu 
nại liên quan về quan hệ lao động giữa 2 bên”.

Thực hiện theo thỏa thuận nêu trên vào ngày 24/3/2014 ông NĐ Quang đến BĐ_ĐH 
M để làm việc. Tại đây 02 bên đã ký HĐLĐ không xác định thời hạn số 111/HĐLĐ-ĐHM 
ngày 17/3/2014 và thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ bằng cách ông NĐ Quang viết “Đơn xin thôi 
việc” ngày 24/3/2014, đồng thời cùng ngày hôm đó BĐ_ĐH M ra Quyết định về việc chấp 
thuận cho CB-VC chấm dứt HĐLĐ số 235/QĐ-ĐHM ngày 24/3/2014 và giao cho ông 
NĐ Quang. Sau đó BĐ_ĐH M đã trả cho ông NĐ Quang tổng cộng gần 79.000.000 đồng, vì
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đã trừ đi hơn 6.000.000 đồng tiền thuế thu nhập cá nhân và các khoản bảo hiểm mà ông 
NĐ Quang chưa đóng.

Do BĐ_ĐH M thực hiện không đúng nội dung thỏa thuận là không trả đủ cho ông 
NĐ_Quang 85.000.000 đồng, nên ông NĐ_Quang thay đổi ý kiến và tiếp tục việc khởi kiện 
như sau:

1. Yêu cầu BĐ_ĐH M phải nhận ông NĐ Quang trở lại làm việc;
2. Yêu cầu BĐ_ĐH M phải bồi thường các khoản sau:
- Tăng lương từ hệ số 3.0 lên 3.33.
- Trả tiền lương những ngày không được làm việc tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 

xét xử (Mỗi tháng là 11.027.542 đồng), bao gồm:
+ Lương cơ bản: 1.150.000 đồng X hệ số 3.33 = 3.829.500 đồng.
+ Phụ cấp giáo dục 25%: 957.375 đồng/tháng.
+ Thu nhập tăng thêm ứng trước: Theo quy định của nhà trường. Tính theo năm 2012 

thì ông NĐ Quang thấy có 02 khoản (khoản 1 là mỗi tháng được trả 2.380.667 đồng; khoản 
2 là mỗi năm được trả 05 lần, trung bình mỗi tháng được 1.700.000 đồng).

- Tiền phúc lợi và tiền thưởng: Theo quy định của nhà trường và tính theo năm 2012 
thì ông NĐ_Quang được hưởng 26.000.000 đồng, trung bình mỗi tháng được 2.166.000 
đồng.

- Bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt HĐLĐ là 22.055.084 đồng 
(11.027.542 đồng X 02 tháng);

Ông NĐ_Quang đồng ý trừ đi gần 79.000.000 đồng đã thực nhận.

Theo các bản tự khai, biên bản hòa giải, bị đơn - B Đ T rường Đại học M Thành phố 
HCM (có bà Trần Thị Ngọc Nữ, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, ông Tống Hào Kiệt đại diện) trình 
bày:

Toàn bộ quá trình ký kết 02 hợp đồng lao động số 257/HĐLĐ-ĐHM ngày 
22/12/2010 và số 22/HĐLĐ-ĐHM ngày 03/01/2012 như ông NĐ_Quang trình bày là đúng. 
Sau đó, do BĐ_ĐH M không còn nhu cầu giảng dạy môn điện nên khi hết hạn hợp đồng đã ra 
thông báo số 403/TB-TCNS ngày 09/01/2013 về việc không ký tiếp HĐLĐ với ông 
NĐ Quang và theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi bổ 
sung các năm 2002, 2006, 2007) và điểm a khoản 1 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH 
ngày 22/9/2003 thì không phải báo trước. Thông báo này có gửi xuống Khoa Xây dựng và 
Điện, không đưa trực tiếp cho ông NĐ Quang.

Khi ông NĐ Quang khởi kiện thì trong quá trình giải quyết vụ án, vào ngày 
19/3/2014 giữa BĐ_ĐH M và ông NĐ Quang đã thống nhất thỏa thuận là hai bên sẽ chấm 
dứt quan hệ lao động và BĐ_ĐH M sẽ trả cho ông NĐ Quang 85.000.000 đồng và sẽ trừ đi 
các khoản thuế mà ông NĐ Quang phải nộp theo quy định. Thực hiện theo thỏa thuận trên 
vào ngày 24/3/2014 ông NĐ_Quang có đến BĐ_ĐH M làm việc, tại đây 02 bên đã thống 
nhất thỏa thuận ký HĐLĐ số 111/HĐLĐ-ĐHM ngày 17/3/2014 và thỏa thuận chấm dứt 
HĐLĐ bằng cách ông NĐ_Quang viết “Đơn xin thôi việc” ngày 24/3/2014, đồng thời cùng 
ngày hôm đó BĐ_ĐH M ra Quyết định về việc chấp thuận cho CB-VC chấm dứt HĐLĐ số 
235/QĐ-ĐHM ngày 24/3/2014 và giao cho ông NĐ_Quang. Và BĐ_ĐH M đã trả cho ông
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NĐ_Quang 78.421.872 đồng, sau khi đã trừ đi 1.729.378 đồng tiền thuế thu nhập cá nhân và 
4.848.750 đồng tiền bảo hiểm theo quy định mà ông NĐ_Quang chưa đóng. Như vậy 
BĐ_ĐH M đã thực hiện đúng các thỏa thuận giữa hai bên.

Sau đó, ông NĐ Quang thay đổi ý kiến và tiếp tục khởi kiện, Trương BĐ_ĐH M 
không chấp nhận vì cho rằng số tiền ông NĐ Quang yêu cầu bồi thường không dựa trên cơ 
sở cụ thể nào nên BĐ_ĐH M không chấp thuận. BĐ_ĐH M chỉ chấp nhận đưa cho ông 
NĐ_Quang theo bảng tính toán đã lập ngày 26/5/2014 với số tiền cụ thể là: 86.937.500 (bảng 
tính đính kèm nộp ngày 11/6/2014). Ông NĐ_Quang có nghĩa vụ đóng các khoản bảo hiểm 
theo quy định của Nhà nước và phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân năm 2012 ông 
NĐ_Quang còn nợ. Ngoài ra, do thời gian từ 01/2013 đến tháng 03/2014 là thời gian ông 
NĐ Quang không làm việc thực tế tại trường nên thời gian này không được tính để xét nâng 
bậc lương thường xuyên và trong thời gian HĐLĐ ký với BĐ_ĐH M đang còn hiệu lực (đến 
hết ngày 31/12/2012) thì ông NĐ_Quang lại có quyết định làm Hiệu trương của trường cao 
đẳng nghề Trần Đại Nghĩa từ tháng 11/2012, như vậy ông NĐ_Quang đã vi phạm Luật Viên 
chức.

Tại phiên tòa:
Nguyên đơn là ông NĐ Bùi Thanh Quang rút một phần yêu cầu khởi kiện và thay đổi 

nội dung yêu cầu khởi kiện như sau:
- Không yêu cầu BĐ_ĐH M phải trả khoản tiền phúc lợi, tiền thưởng và nâng bậc

lương.
- Không yêu cầu giải quyết đối với Quyết định về việc chấp thuận cho cán bộ - viên 

chức chấm dứt HĐLĐ số 235/QĐ-ĐHM ngày 24/03/2014.
- Yêu cầu BĐ_ĐH M bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 

pháp luật cho ông NĐ Quang như sau:
+ Buộc BĐ_ĐH M phải nhận ông NĐ Quang trở lại làm việc;
+ BĐ_ĐH M phải bồi thường tiền lương trong những ngày không được làm việc tính 

từ ngày 01/01/2013 đến ngày xét xử là là 328.472.775 đồng với mức lương là 10.045.039 
đồng/tháng. Do BĐ_ĐH M đã trả trước 78.421.872 đồng, nên đề nghị trả thêm 250.050.903 
đồng.

+ BĐ_ĐH M phải đóng các khoản bảo hiểm cho ông NĐ Quang theo qui định.

Bị đơn là B Đ T rường Đại học M TP.HCM (có bà Trần Thị Ngọc Nữ, bà Nguyễn Thị 
Thu Thủy, ông Tống Hào Kiệt đại diện) trình bày: Tại phiên tòa hôm nay, BĐ_ĐH M thay 
đổi ý kiến không đồng ý bồi thường thêm khoản nào nữa theo các lời khai trước đây và 
không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông NĐ Quang, vì căn cứ theo thỏa thuận ký giữa hai 
bên ngày 19/03/2014 thì BĐ_ĐH M đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X phát biểu: Kể từ khi thụ lý vụ án cho đến tại 
phiên tòa hôm nay những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng đã tuân 
thủ đúng quy định của pháp luật.
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XÉT THẤY
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:

về tố tụng:
Ông Bùi Thang Giang khởi kiện B Đ T rường Đại học M Thành phố HCM tranh chấp 

về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. BĐ Trường Đại học M Thành phố HCM có trụ 
sở đặt tại số 9 VVT, Phường B, Quận X, TP. HCM. Do đó, căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 
31, điểm c khoản 1 Điều 33, điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự thì vụ án 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận X, TP. HCM.

về yêu cầu của nguyên đơn:
Căn cứ vào lời khai thống nhất của hai bên đương sự thì giữa BĐ_ĐH M và ông 

NĐ Quang có ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm số 257/HĐLĐ-ĐHM ngày 
22/12/2010 và số 22/HĐLĐ-ĐHM ngày 03/01/2012, với công việc là giảng viên, mức lương 
bao gồm lương cơ bản là 2.490.000 đồng, hệ số 3.0, phụ cấp 25% lương cơ bản, các khoản 
bảo hiểm và thuế, thu nhập tăng thêm ứng trước và các chế độ phúc lợi, khen thưởng theo qui 
định của Nhà trường. Khi hợp đồng hết hạn ông NĐ Quang vẫn tiếp tục làm việc nên HĐLĐ 
nêu trên chuyển sang là HĐLĐ không xác định thời hạn.

Theo lời khai của BĐ_ĐH M thì sau khi hết hạn HĐ vào ngày 31/12/2012 thì BĐ_ĐH 
M đã tiến hành họp khoa và ra Thông báo số 403/TB-TCNS ngày 09/01/2013 về việc không 
ký tiếp HĐLĐ với ông NĐ Quang, nhưng không có chứng cứ chứng minh việc đã giao 
Thông báo này cho ông NĐ Quang. Vì vậy, theo qui định tại Điều 36, Điều 42, Điều 43... 
của Bộ luật lao động năm 1994 thì việc BĐ_ĐH M chỉ ra Thông báo số 403/TB-TCNS ngày 
09/01/2013 do Phòng nhân sự ký chứ không ra Quyết định thôi việc, không giao cho ông 
NĐ Quang và không giải quyết các chế độ trợ cấp thôi việc cho ông NĐ Quang là không 
đúng pháp luật.

Theo lời khai thống nhất của hai bên thì trong quá trình giải quyết vụ án vào ngày 
19/3/2014 giữa BĐ_ĐH M và ông NĐ_Quang đã tự nguyện thỏa thuận với nhau để giải 
quyết việc cho ông NĐ Quang thôi việc cụ thể là hai bên đã thỏa thuận ký lại HĐLĐ không 
xác định thời hạn, sau đó thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ bằng cách ông NĐ Quang viết “Đơn 
xin thôi việc” và BĐ_ĐH M ra Quyết định về việc chấp thuận cho cán bộ - viên chức chấm 
dứt HĐLĐ số 235/QĐ-ĐHM ngày 24/3/2015. Theo lời khai của ông NĐ Quang thì ông thay 
đổi thỏa thuận giữa hai bên ngày 19/03/2014 là do BĐ_ĐH M đã vi phạm thỏa thuận không 
trả đủ 85.000.000 đồng cho ông mà trừ đi tiền thuế TNCN và tiền đóng bảo hiểm là 
6.578.128 đồng. Theo lời khai của BĐ_ĐH M thì họ đã thực hiện theo đúng thỏa thuận. Căn 
cứ vào khoản 4 của Thỏa thuận ngày 19/03/2014 thì ông NĐ_Quang có trách nhiệm nộp thuế 
TNCN theo qui định, do đó việc BĐ_ĐH M trừ đi các khoản thuế TNCN và nộp bảo hiểm là 
đúng theo qui định của pháp luật. Việc thỏa thuận này của hai bên là tự nguyện, không bị ai 
ép buộc, không trái pháp luật nên có hiệu lực. Vì vậy, việc BĐ_ĐH M ra Thông báo số 
403/TB-TCNS ngày 09/01/2013 cho ông NĐ_Quang nghỉ việc trái pháp luật đã được giải 
quyết xong và thay thế bằng Quyết định số 235/QĐ-ĐHM ngày 24/3/2014.
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Ngoài ra, tại phiên tòa ông NĐ_Quang khẳng định rút yêu cầu khởi kiện về việc buộc 
BĐ_ĐH M phải trả tiền thưởng, tiền phúc lợi, việc nâng bậc lương và không có tranh chấp 
đối với Quyết định về việc chấp thuận cho cán bộ - viên chức chấm dứt HĐLĐ số 235/QĐ- 
ĐHM ngày 24/03/2014 của BĐ_ĐH M nên Tòa án không xem xét giải quyết.

Từ những nhận định nêu trên không có cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 
ông NĐ_Quang.

v ề  án phí lao động sơ thẩm:
Căn cứ vào khoản 1 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 

2011; khoản 2 Điều 11 của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án thì ông NĐ Quang không phải 
chịu án phí lao động sơ thẩm. Hoàn trả lại án phí lao động sơ thẩm mà ông NĐ Quang đã 
nộp là 390.000 đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH
- Áp dụng Điều 36, Điều 42, Điều 43 của Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi bổ sung 

các năm 2002, 2006, 2007);
- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 31; điểm c khoản 1 Điều 33; điểm a khoản 1 Điều 35; 

khoản 1 Điều 131; khoản 1 Điều 245 của Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi bổ sung năm 
2011 ;

- Áp dụng khoản 2 Điều 11 của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án;
- Áp dụng Điều 2; Điều 6; Điều 7; Điều 9; Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông NĐ Bùi Thanh Quang.
2. Án phí lao động sơ thẩm: Ông NĐ Bùi Thanh Quang không phải chịu án phí lao 

động sơ thẩm. Hoàn trả lại cho ông NĐ Bùi Thanh Quang số tiền tạm ứng án phí 1 đã nộp là
390.000 đồng theo biên lai thu tiền số AB/2012/08326 ngày 12/09/2014 của Chi cục Thi hành 
án dân sự Quận X.

Trương 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.

3. B Đ T rường Đại học M Thành phố HCM có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong 
thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Ông NĐ Bùi Thanh Quang có quyền 
kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày được tống đạt hợp 
lệ bản án.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ HCM Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản án số: 822/2015/LĐ-PT 
Ngày: 08/7/2015
V/v: “Tranh chấp đơn phương
chấm dứt hợp đong lao động”.

NHÂN DANH 
ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HCM 
Với thành phần H ội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phản - Chủ tọa phiên tòa : 1. Ông Phan Nhụt B
Các Thẩm phán tham gia :

2. Ông Nguyễn Thanh B 
3 . Bà Lê Phan Thị M

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị H - Cán bộ Toà án nhân dân 
Thành phố HCM.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HCM tham gia phiên tòa: Ông Trần 
Anh T - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 03 và ngày 08 tháng 7 năm 2015 tại Tòa án nhân dân Thành phố 
HCM xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 08/LĐPT ngày 04/3/2015 về việc “Tranh 
chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” .

Do Bản án lao động sơ thẩm số 38/2014/LĐ-ST ngày 22/12/2014 của Tòa án nhân
dân Quận X, Thành phố HCM bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1725/2015/QĐ-PT ngày 18 tháng
6 năm 2015 của Tòa án nhân dân Thành phố HCM, giữa:

Nguyên đơn:
Ong NĐ_Peter Ryan Sorge, sinh năm 1974
Địa chỉ: 26-28 Hàm Nghi, phường BN, Quận X, Thành phố HCM.
Người đại diện theo ủy quyền: Bà Dương Tiếng Thu, sinh năm 1978
(Theo văn bản ủy quyền số 004380 ngày 23/5/2014).
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư ĐQT, Đoàn luật sư Thành phố

HCM.

Bị đơn:
BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam
Trụ sở: 193 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐK, Quận X, Thành phố HCM.
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trương Hoàng Đạt, sinh năm 1981
(Theo văn bản ủy quyền ngày 25/3/2013).
Án do bị đơn BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam kháng cáo.

NHẬN THẤY :
Tại đơn khởi kiện ngày 17/12/2012 của nguyên đơn là ông NĐ Peter Ryan Sorge và 

các lời khai tiếp theo của bà Dương Tiếng Thu là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên 
đơn trình bày:

Ngày 07/10/2009, nguyên đơn là ông NĐ_Peter Ryan Sorge (sau đây gọi tắt là ông 
NĐ Sorge) và BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam (gọi tắt là BĐ Công ty TNHH Dentsu 
Việt Nam) có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nguyên đơn được thuê giữ 
chức vụ Giám đốc Sáng tạo và Điều hành, làm việc tại Việt Nam kể từ ngày 09/11/2009, hợp 
đồng này được hai bên ký và không có đóng dấu của BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam. 
Trong quá trình làm việc, nguyên đơn luôn hoàn thành nhiệm vụ và chưa bị bất cứ hình thức 
xử lý kỷ luật hay khiển trách nào của BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam.

Tuy nhiên, ngày 10/10/2011, BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đột nhiên gửi thư 
điện tử thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với nguyên đơn và đính kèm theo là văn bản 
thông báo chấm dứt hợp đồng (thông báo không đề ngày tháng năm và không có con dấu của 
BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam) yêu cầu nguyên đơn rời khỏi BĐ Công ty TNHH 
Dentsu Việt Nam kể từ ngày đó mà không có bất cứ lời giải thích chính đáng nào.

Việc BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam chấm dứt hợp đồng với nguyên đơn là vi 
phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, xâm phạm trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của 
nguyên đơn. Nay nguyên đơn yêu cầu BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và phải thanh toán 
những khoản sau:

1/ Tiền lương trong những ngày nguyên đơn không được làm việc, được tính từ ngày 
10 tháng 10 năm 2011 (là ngày BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam gửi yêu cầu chấm dứt 
hợp đồng lao động chính thức với nguyên đơn) đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 (là ngày làm 
việc cuối cùng mà ông NĐ_Sorge được phép làm việc tại Việt Nam theo giấy phép lao động 
được cấp cho nguyên đơn), với số tiền là 288,924.91 USD;

2/ 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động đã ký giữa ông NĐ_Sorge và 
BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam, với số tiền là 21,666.66 USD;

3/ Trợ cấp thôi việc được tính từ ngày 09 tháng 11 năm 2009 (là ngày ông NĐ_Sorge 
bắt đầu chính thức làm việc cho BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam) đến ngày 29 tháng 12 
năm 2013, với số tiền là 24,374.99 USD;

4/ Tiền lương của những ngày nghỉ hàng năm của năm 2011 mà ông NĐ_Sorge do bị 
BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà chưa 
được sử dụng hết, với tổng số ngày nghỉ hàng năm chưa sử dụng là 18 ngày, số tiền là 
8,863.56 USD;

5/ Tiền lương 06 ngày làm việc của tháng 10 năm 2011 mà BĐ Công ty TNHH 
Dentsu Việt Nam phải thanh toán cho ông NĐ Sorge (sau khi đã khấu trừ khoản nộp thuế thu 
nhập cá nhân mà ông NĐ Sorge phải nộp theo Biểu thuế lũy tiến từng phần), với số tiền là
2,651.37 USD;
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6/ Số tiền mà BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam phải hoàn lại cho ông NĐ Sorge 
do BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của ông NĐ Sorge 
nhiều hơn quy định, tính từ ngày 09 tháng 11 năm 2009 đến ngày 10 tháng 10 năm 2011, với 
số tiền tạm tính là 19,514.49 USD.

Tổng cộng các khoản nêu trên là 365,995.98 USD, sau khi trừ đi 36,388.96 USD (là 
tổng số tiền mà BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đã thanh toán nhiều lần cho ông 
NĐ_Sorge từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011 nhưng không rõ lý 
do thanh toán), BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam còn phải thanh toán tiếp cho ông 
NĐ_Sorge số tiền 329,607.02 USD, tương đương 7.002.501.140 đồng (bảy tỷ không trăm lẻ 
hai triệu năm trăm lẻ một ngàn một trăm bốn mươi đồng).

Bị đơn là BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam ủy quyền cho ông Trương Hoàng Đạt 
đại diện trình bày:

BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đã không ký bất kỳ hợp đồng lao động nào với 
ông NĐ Peter Ryan Sorge. Công ty Dentsu Young & Rubicam Pte. Ltd. tại Singapore đã 
tuyển dụng ông NĐ_Sorge và điều động ông NĐ_Sorge làm việc tại BĐ_Công ty TNHH 
Dentsu Việt Nam dưới hình thức luân chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Việc tuyển dụng 
ông NĐ Sorge được thực hiện theo quy trình tuyển dụng của BĐ Công ty TNHH Dentsu 
Việt Nam và theo mẫu hợp đồng lao động của BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam. Đây là 
lý do tại sao hợp đồng lao động của ông NĐ Sorge được lập theo mẫu riêng, được ký bởi 
những người không phải là người đại diện theo pháp luật, cũng như không được đóng dấu 
của BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam.

BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam xác nhận ông NĐ Peter Ryan Sorge có làm 
việc tại BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam từ ngày 09/11/2009 đến ngày 10/10/2011 và 
trả lương cho ông NĐ_Sorge trong thời gian này.

BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam khẳng định ông NĐ Peter Ryan Sorge do 
Công ty Dentsu Young & Rubicam Pte. Ltd. tại Singapore tuyển dụng vì BĐ Công ty TNHH 
Dentsu Việt Nam không ký kết hợp đồng lao động, không thông báo chấm dứt hợp đồng lao 
động với ông NĐ_Peter Ryan Sorge. Vì vậy, BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam không 
đồng ý tất cả yêu cầu phía nguyên đơn đưa ra.

Công ty Dentsu Young & Rubicam Pte. Ltd. tại Singapore đã trực tiếp tuyển dụng và 
thực hiện việc chấm dứt quan hệ lao động với ông NĐ Sorge. Với tư cách là một pháp nhân 
độc lập, Công ty Dentsu Young & Rubicam Pte. Ltd. tại Singapore phải chịu trách nhiệm 
riêng cho việc tuyển dụng và chấm dứt quan hệ lao động của mình với ông NĐ_Sorge. 
BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam không chịu sự ràng buộc của hợp đồng lao động và 
không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức về việc tuyển dụng và chấm dứt quan hệ lao động 
của ông NĐ_Sorge. Vì vậy, BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam không đồng ý với các yêu 
cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại phiên tòa ngày 16/12/2014, nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh toán những 
khoản sau:

- Tiền lương trong những ngày không được làm việc, được tính từ ngày 10 tháng 10 
năm 2011 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 là 288,924.91 USD;

- Bồi thường 02 tháng tiền lương là 21,666.66 USD;
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- Trợ cấp thôi việc được tính từ ngày 09 tháng 11 năm 2009 đến ngày 29 tháng 12 
năm 2013, với số tiền là 24,374.99 USD;

- Tiền lương của những ngày nghỉ hàng năm của năm 2011 chưa nghỉ (18 ngày), với 
số tiền là 8,863.56 USD;

Tổng cộng các khoản nêu trên là 343,830.12 USD, sau khi trừ đi 36,388.96 USD (là 
tổng số tiền mà BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đã thanh toán nhiều lần cho ông 
NĐ_Sorge từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011 nhưng không rõ lý 
do thanh toán), BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam còn phải thanh toán tiếp cho ông 
NĐ_Sorge số tiền 307,441.16 USD, tương đương 6.580.778.029 đồng (sáu tỷ năm trăm tám 
mươi triệu bảy trăm bảy tám ngàn không trăm hai mươi chín đồng).

Đồng thời nguyên đơn xin rút 02 yêu cầu:
- Thanh toán tiền lương 06 ngày làm việc của tháng 10 năm 2011 với số tiền là

2,651.37 USD;
- Hoàn lại số tiền đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của nguyên đơn nhiều hơn quy 

định, tính từ ngày 09 tháng 11 năm 2009 đến ngày 10 tháng 10 năm 2011, với số tiền là 
19,514.49 USD.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn là ông Trương Hoàng Đạt không đồng ý và yêu 
cầu Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.

Tại Bản án lao động sơ thẩm sổ 38/2014/LĐ-ST ngày 22/12/2014 của Tòa án nhân 
dân Quận X, Thànhphổ Hồ Chỉ Min, tuyên xử:

1. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của nguyên đơn là ông NĐ_Peter Ryan Sorge về 
việc yêu cầu bị đơn là BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam thanh toán tiền lương 06 ngày 
làm việc của tháng 10 năm 2011, với số tiền là 2,651.37 USD và hoàn lại số tiền đã khấu trừ 
thuế thu nhập cá nhân của nguyên đơn nhiều hơn quy định, tính từ ngày 09 tháng 11 năm 
2009 đến ngày 10 tháng 10 năm 2011, với số tiền là 19,514.49 USD.

2. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.
- Xác định việc BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động đối với ông NĐ Peter Ryan Sorge là trái pháp luật.
- Buộc BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam phải thanh toán cho ông NĐ Peter 

Ryan Sorge các khoản sau:
+ Tiền lương trong những ngày không được làm việc, được tính từ ngày 10 tháng 10 

năm 2011 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 là 6.184.437.698 đồng (sáu tỷ một trăm tám mươi 
tư triệu bốn trăm ba mươi bảy ngàn sáu trăm chín mươi tám đồng);

+ Bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 
pháp luật là 463.774.857 đồng (bốn trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi tư ngàn tám 
trăm năm mươi bảy đồng);

+ Trợ cấp thôi việc được tính từ ngày 09 tháng 11 năm 2009 đến ngày 29 tháng 12 
năm 2013, với số tiền là 521.746.660 đồng (năm trăm hai mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi 
sáu ngàn sáu trăm sáu mươi đồng);
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+ Tiền lương của những ngày nghỉ hàng năm của năm 2011 chưa nghỉ (18 ngày), với 
số tiền là 189.724.501 đồng (một trăm tám mươi chín triệu bảy trăm hai mươi tư ngàn năm 
trăm lẻ một đồng);

Tổng cộng các khoản trên là 6.580.778.028 (sáu tỷ năm trăm tám mươi triệu bảy trăm 
bảy mươi tám nghìn không trăm hai mươi tám) đồng.

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.
Kể từ ngày ông NĐ Peter Ryan Sorge có đơn yêu cầu thi hành án, nếu BĐ Công ty 

TNHH Dentsu Việt Nam chưa thanh toán số tiền nói trên thì hàng tháng BĐ Công ty TNHH 
Dentsu Việt Nam còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo mức lãi suất cơ bản do Ngân 
hàng Nhà nước công bố tương ứng với số tiền chậm trả và thời gian chưa thi hành án.

3. về án phí:
BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam phải chịu án phí lao động sơ thẩm là 

48.580.778 đồng (bốn mươi tám triệu năm trăm tám mươi ngàn bảy trăm bảy mươi tám 
đồng).

Ngoài ra bản án còn tuyên quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 31/12/2014, Bị BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam kháng cáo bản án sơ
thâm.

* Tại phiên tòa phúc thẩm:
Bị đơn BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam (có ông Trương Hoàng Đạt đại diện 

theo ủy quyền) kháng cáo yêu cầu:
Hủy bản án lao động sơ thẩm với các lý do:
Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Bộ luật lao động năm 2012 để giải quyết vụ án là không

đúng;
Ngày 10/10/2012, nguyên đơn ông NĐ_Peter Ryan Sorge khởi kiện BĐ_Công ty 

TNHH Dentsu Việt Nam tranh chấp việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là hết thời 
hiệu khởi kiện nên hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

Chưa đánh giá hết các luận cứ mà bị đơn trình bày như Hợp đồng lao động không 
theo mẫu, người đại diện theo pháp luật không ký hợp đồng cũng như chấm dứt hợp đồng lao 
động.

Trương hợp không hủy bản án sơ thẩm với lý do nêu trên, thì chỉ kháng cáo yêu cầu 
xem xét tới mức lương để tính các khoản bồi thường là 8,833.333 USD/tháng (lương theo 
thỏa thuận của hợp đồng lao động)

Các phần khác của bản án sơ thẩm không kháng cáo.
Nguyên đơn ông NĐ Peter Ryan Sorge (có bà Dương Tiếng Thu đại diện theo ủy 

quyền) và Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn phát biểu ý kiến, chỉ 
đồng ý mức lương để tính các khoản bồi thường là 8,833.333 USD/tháng; Còn các phần 
kháng cáo khác của BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam thì không chấp nhận.

Đại diện Viện kiếm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày quan điếm:
về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của pháp luật tố 

tụng. Đương sự thực hiện quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật.
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về nội dung: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn yêu cầu mức lương để làm 
căn cứ tính các khoản bồi thường là 8,833.333USD/tháng;

Ngoài ra, điều chỉnh lại thời gian tính trợ cấp thôi việc. Tòa án cấp sơ thẩm tính đến 
ngày 29/12/2013 là chưa chính xác, do nguyên đơn ông NĐ_Peter Ryan Sorge làm tại 
BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đến ngày 10/10/2011 nên chỉ tính tới thời gian này. Do 
vậy, sửa một phần bản án sơ thẩm.

XÉT THẤY
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
Bị đơn BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam (có ông Đạt đại diện theo ủy quyền) 

cho rằng việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa nguyên đơn ông NĐ Peter Ryan Sorge với 
BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam vào tháng 10/2011, nguyên đơn khởi kiện BĐ Công 
ty TNHH Dentsu Việt Nam tại Tòa án cấp sơ thẩm vào ngày 10/10/2012 là trước khi Bộ luật 
lao động 2012 có hiệu lực nên phải áp dụng Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi bổ sung 
2002, 2006 và 2007) làm cơ sở pháp lý để giải quyết vụ án. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Bộ 
luật lao động năm 2012 để giải quyết là không đúng.

Xét thấy, theo tài liệu chứng cứ trong hồ sơ và khai nhận thống nhất của các đương 
sự, nguyên đơn ông NĐ Peter Ryan Sorge bị chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 
10/10/2011, ngày 10/10/2012 ông NĐ_Peter Ryan Sorge có đơn khởi kiện BĐ_Công ty 
TNHH Dentsu Việt Nam về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Tòa án cấp sơ 
thẩm và được thụ lý giải quyết vụ án vào ngày 17/12/2012. Như vậy, tất cả sự việc trên đều 
xảy ra trước khi Bộ luật lao động năm 2012 có hiệu lực. Do đó, căn cứ pháp lý để áp dụng 
giải quyết vụ án này phải là Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi bổ sung 2002, 2006 và 
2007). Tòa án cấp sơ thẩm áp Bộ luật lao động năm 2012 để giải quyết vụ án là chưa chính 
xác.

Tuy nhiên, những quy định pháp luật của Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ 
sung 2002, 2006, 2007) trong việc xem xét việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
cũng như giải quyết hậu quả việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động so với Bộ luật lao 
động 2012 không có thay đổi gì và cơ bản vẫn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bên bị 
vi phạm, do vậy, không cần thiết phải hủy án như yêu cầu của bị đơn mà Tòa án cấp sơ thẩm 
cần rút kinh nghiệm.

Bị đơn BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam kháng cáo cho rằng, ngày 10/10/2011, 
nguyên đơn nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng lao động. Đến ngày 10/10/2012 mới đi 
khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm là hết thời hiệu khởi kiện. Theo quy định tại Điều 
155 Bộ Luật dân sự 2005 và Điều 159 Bộ luật tố tụng dân sự, thì đến hết ngày 08/10/2012, 
nguyên đơn không khởi kiện tại tòa thì thời hiệu khởi kiện đã hết. Do vậy, hủy bản án lao 
động sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

Theo tài liệu chứng cứ trong hồ sơ và khai nhận thống nhất của các đương sự, ngày 
10/10/2011, ông NĐ_Peter Ryan Sorge nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng lao động và 
nghỉ việc cùng ngày. Ngày 10/10/2012, ông NĐ_Peter Ryan Sorge có đơn khởi kiện 
BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam tại Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố HCM, để 
tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

309



Theo quy định tại Điều 167 Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ sung 2002, 2006 
và 2007): “Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là một năm, kể từ ngày 
xảy ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm đối với 
các tranh chấp lao động về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”.

Tại Điều 152 Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định: Thời điểm bắt đầu thời hạn “ ... 3. 
Khi thời hạn bắt đầu bằng một sự kiện thì ngày xảy ra sự kiện không được tính mà tính từ 
ngày tiếp theo của ngày xảy ra sự kiện đó”; Điều 153 Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định 
“ ...Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó”.

Từ phân tích trên, đối chiếu quy định pháp luật, Hội đồng xét xử, có cơ sở xác định 
ngày 10/10/2012, nguyên đơn ông NĐ_Peter Ryan Sorge khởi kiện bị đơn BĐ_Công ty 
TNHH Dentsu Việt Nam, tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Tòa án cấp 
sơ thẩm là còn thời hiệu khởi kiện. Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết là đúng. Do đó, bị 
đơn kháng cáo yêu cầu hủy bản án lao động sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án là không có 
cơ sở chấp nhận.

Bị đơn kháng cáo cho rằng, BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đã không ký bất kỳ 
hợp đồng lao động nào với ông NĐ Peter Ryan Sorge, kể cả người lao động nước ngoài. 
Công ty Dentsu Young & Rubicam Pte. Ltd. tại Singapore đã tuyển dụng ông NĐ Peter 
Ryan Sorge và điều động ông làm việc tại BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam dưới hình 
thức luân chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Việc tuyển dụng ông NĐ Peter Ryan Sorge 
được thực hiện theo quy trình tuyển dụng của BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam và theo 
mẫu hợp đồng lao động của BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam. Đây là lý do tại sao hợp 
đồng lao động của ông NĐ Peter Ryan Sorge được lập theo mẫu riêng, được ký bởi những 
người không phải là người đại diện theo pháp luật, cũng như không được đóng dấu của 
BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam.

Xét thấy, theo tài liệu chứng cứ trong hồ sơ thể hiện, hợp đồng lao động được ký giữa 
người lao động ông NĐ Peter Ryan Sorge và người sử dụng lao động BĐ Công ty TNHH 
Dentsu Việt Nam về hình thức thoả thuận lao động không đúng với mẫu hợp đồng lao động, 
nhưng về nội dung thì phù hợp với quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động 1994 (sửa đổi, bổ 
sung 2002, 2006 và 2007). Thoả thuận lao động trên thể hiện bị đơn BĐ_Công ty TNHH 
Dentsu Việt Nam là người sử dụng lao động và nguyên đơn ông NĐ_Peter Ryan Sorge là 
người lao động; Theo khai nhận thống nhất của các đương sự ngày 09/02/2010 chính người 
đại diện theo pháp luật của bị đơn BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam ký nhận ông 
NĐ Peter Ryan Sorge làm việc cho BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam, tại địa chỉ: Tầng 
12, Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐK, Quận X, Thành phố HCM với vị trí là 
Giám đốc điều hành sáng tạo và được BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam trả lương, các 
khoản trợ cấp khác. Hơn nữa, theo giấy phép lao động số 20693 do Sở lao động thương binh 
xã hội Thành phố HCM cấp cho ông NĐ_Peter Ryan Sorge ngày 30/12/2010, tên của người 
sử dụng lao đông là bị đơn BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam. Tại phiên tòa phúc thẩm, 
nguyên bị đơn xác nhận, ông NĐ Peter Ryan Sorge có làm việc tại BĐ Công ty TNHH 
Dentsu Việt Nam từ ngày 09/11/2009 đến ngày 10/10/2011 và BĐ_Công ty TNHH Dentsu 
Việt Nam là người trực tiếp trả lương cho ông NĐ_Peter Ryan Sorge trong thời gian này dựa 
trên tinh thần theo thỏa thuận hợp đồng lao động ngày 07/10/2009.

Ngoài ra, bị đơn cho rằng ông NĐ Peter Ryan Sorge làm việc tại BĐ Công ty TNHH 
Dentsu Việt Nam là việc luân chuyển nhân sự nội bộ của Công ty TNHH Denstu Young &
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Rubicam Pte.Ltd tại Singapore cũng như việc trả lương cho ông NĐ Peter Ryan Sorge do sự 
ủy thác của bên Singapore. Lời khai này cũng không được nguyên đơn thừa nhận. Tại phiên 
tòa phúc thẩm, phía BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam không cung cấp tài liệu, chứng cứ 
chứng minh lời khai của mình, cũng như có yêu cầu triệu tập người làm chứng, chứng minh 
việc ông NĐ Peter Ryan Sorge làm việc tại BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam là luân 
chuyển nhân sự nội bộ, và ủy thác trả lương từ công ty Singapore.

Mặt khác, theo văn bản số 7870 ngày 16/6/2014 của Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội thì chính BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam có văn bản đề ngày 09/12/2011 gửi Sở 
Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông 
NĐ Peter Ryan Sorge, và xác định theo thông báo trên ông NĐ Peter Ryan Sorge cũng nghỉ 
làm từ ngày 10/10/2011. Sau đó, BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đã hỗ trợ nhiều lần 
tiền, từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011, cho ông NĐ_Peter Ryan 
Sorge về việc chấm dứt hợp đồng lao động, tổng số tiền 36,388.96 USD.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử, xét thấy, khai nhận của bị đơn không được 
nguyên đơn thừa nhận. Bị đơn không cung cấp được chứng cứ nào khác để chứng minh cho 
lời khai của mình nên không có cơ sở chấp nhận. Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị 
đơn BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đã tuyển dụng nguyên đơn ông NĐ Peter Ryan 
Sorge vào làm việc cho đến ngày 10/10/2011 thì bị chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 
luật nên bị đơn phải có trách nhiệm bồi thường tiền lương và các khoản khác theo quy định 
của pháp luật là đúng nên yêu cầu kháng cáo phần này của bị đơn BĐ Công ty TNHH 
Dentsu Việt Nam không có cơ sở chấp nhận.

Bị đơn BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam kháng cáo cho rằng, trường hợp nếu 
yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn còn thời hiệu và chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 
đơn thì chỉ kháng cáo yêu cầu tòa xem xét lại mức lương để làm căn cứ tính các khoản bồi 
thường là 106.000 USD/năm, tương đương là 8,833.333 USD/tháng (lương theo thỏa thuận 
của hợp đồng lao động). Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ mức lương tổng cộng 
10,8333.333 USD/tháng bao gồm lương cơ bản và trợ cấp nhà ở và đi lại để làm căn cứ tính 
các khoản bồi thường là không đúng. Còn các phần khác của bản án sơ thẩm không kháng 
cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện của nguyên đơn cũng đồng ý mức lương để làm căn 
cứ tính các khoản bồi thường là 8,833.333 USD/tháng (lương theo thỏa thuận hợp đồng lao 
động).

Như phân tích trên, do bị đơn BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên phải có trách nhiệm bồi thường cho nguyên 
đơn ông NĐ Peter Ryan Sorge các khoản tiền theo quy định pháp luật, với mức lương theo 
thỏa thuận hợp đồng lao động là 8,833.333 USD/tháng. Do đó, sửa bản án sơ thẩm về phần 
này, cụ thể:

BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam phải bồi thường cho nguyên đơn ông 
NĐ Peter Ryan Sorge các khoản sau:

- Tiền lương trong những ngày không được làm việc, được tính từ ngày 10 tháng 10 
năm 2011 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 là 26 tháng 19 ngày X 8,833.333 USD =
235,261.10 USD, thành tiền là 5.035.763.893 đồng (năm tỷ không trăm ba mươi lăm triệu 
bảy trăm sáu mươi ba ngàn tám trăm chín mươi ba đồng); (1)
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- Bồi thường 02 tháng tiền lương là 8,833.333 X 2 tháng = 17,666.66 USD thành tiền 
là 378.154.985 đồng (ba trăm bảy mươi tám triệu một trăm năm mươi tư ngàn chín trăm tám 
mươi lăm đồng); (2)

- Trợ cấp thôi việc được tính từ ngày 09 tháng 11 năm 2009 đến ngày 29 tháng 12 
năm 2013, với số tiền là 4,5 năm X 8,833.333 X  Vi = 19,874.99 USD thành tiền là
425.424.358 đồng (bốn trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm hai tư ngàn ba trăm năm mươi tám 
đồng); (3)

Đối với yêu cầu này, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HCM đề nghị điều 
chỉnh lại thời gian tính trợ cấp thôi việc. Tòa án cấp sơ thẩm tính đến tới ngày 29/12/2013 là 
chưa chính xác, do nguyên đơn ông NĐ Peter Ryan Sorge làm tại BĐ Công ty TNHH 
Dentsu Việt Nam đến ngày 10/10/2011 nên chỉ tính tới thời gian này.

Như đã nêu trên, tại phiên tòa, đại diện bị đơn xác định chỉ kháng cáo yêu cầu xem 
xét lại mức lương để tính các khoản bồi thường, đối với thời gian tính bồi thường thì không 
kháng cáo do vậy Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét giải quyết.

Hơn nữa, theo Thông tư 17/2009/TT- TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 
của Chính phủ về hợp đồng lao động, quy định về cách tính thời gian làm việc để tính trợ cấp 
thôi việc như sau: “ ...có những thời gian sau đây cũng được tính là thời gian làm việc cho 
người sử dung lao động: ... thời gian bị xử lý sai về kỷ luật sa thải hoặc về đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động cũng được tính là thời gian làm việc...” . Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm 
xem xét tính trợ cấp thôi việc tới thời gian nêu trên là phù hợp.

- Tiền lương của những ngày nghỉ hàng năm của năm 2011 chưa nghỉ (18 ngày), với 
số tiền là 8,833.333USD X 18 ngày = 5,299.99 USD thành tiền là 113.446.495 đồng (một 
trăm mười ba triệu bốn trăm bốn mươi sáu ngàn bốn trăm chín mươi lăm đồng); (4).

(Tỷ giá ngoại tệ bán ra của Ngân hàng TMCP ngoại thương Thành phố HCM là
21.405 đồng/USD được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày thứ hai 22/12/2014).

Tổng cộng các khoản nêu trên (1) + (2) + (3) + (4) là 278,102.76 USD,
Tại phiên tòa, đại diện bị đơn khai, từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 09 tháng 

12 năm 2011, BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đã hỗ trợ nhiều lần tiền cho việc chấm 
dứt hợp đồng lao với ông NĐ_Peter Ryan Sorge, tổng cộng là 36,388.96 USD. Nay nguyên 
đơn đồng ý cần trừ số tiền này. Do vậy, BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam còn phải thanh 
toán tiếp cho ông NĐ_Peter Ryan Sorge, số tiền 241,713.80 USD, thành tiền là 
5,173,884,044 đồng (năm tỷ một trăm bảy mươi ba triệu tám trăm tám mươi tư ngàn không 
trăm bốn mươi tư đồng).

(Các khoản tiền nêu trên đều chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).
Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy, có cơ sở chấp nhận một phần

kháng cáo của bị đơn BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam về việc áp dụng pháp luật để giải 
quyết, và căn cứ mức lương cơ bản của hợp đồng là 8,833.333 USD/tháng để tính các khoản 
bồi thường cho nguyên đơn; Không chấp nhận các yêu cầu kháng cáo khác của bị đơn. Do
đó, sửa một phần bản án lao động sơ thẩm.

Các phần khác của bản án sơ thẩm đương sự không kháng cáo, Viện kiểm sát nhân
dân không kháng nghị nên phát sinh hiệu lực pháp luật.
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Ve an pm sơ tham: tiương sự phai CHỊU theo quy cụnh pnap luạt.
Án phí phúc thẩm: Đương sự không phải chịu.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiếm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày 

quan điểm:
về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của pháp luật tố 

tụng. Đương sự thực hiện quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật.
về nội dung: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn yêu cầu mức lương để làm 

căn cứ tính các khoản bồi thường là 8.833.333USD/tháng;
Ngoài ra, điều chỉnh lại thời gian tính trợ cấp thôi việc. Tòa án cấp sơ thẩm tính đến 

tới ngày 29/12/2013 là chưa chính xác, do nguyên đơn ông NĐ_Peter Ryan Sorge làm tại 
BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đến ngày 10/10/2011 nên chỉ tính tới thời gian này. Do 
vậy, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;
Căn cứ Khoản 1 Điều 132, Khoản 2 Điều 275 Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi, bổ 

sung năm 2011).
QUYẾT ĐỊNH:

Sửa một phần bản án lao động sơ thẩm.
Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt

Nam.
Áp dụng:
Điều 37, 38, 41, 42, 55 và Điều 167 Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ sung 

2002, 2006, 2007);
Điều 152, 153, 305 Bộ Luật dân sự năm 2005;
Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ;
Thông tư 17/ TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 về Sửa đổi, bổ sung một số điểm của 

Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp 
đồng lao động;

Khoản 2 Điều 30 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009;
Luật thi hành án dân sự.
Xử:
1. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của nguyên đơn là ông NĐ_Peter Ryan Sorge về 

việc yêu cầu bị đơn là BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam thanh toán tiền lương 06 ngày 
làm việc của tháng 10 năm 2011, với số tiền là 2,651.37 USD và hoàn lại số tiền đã khấu trừ 
thuế thu nhập cá nhân của nguyên đơn nhiều hơn quy định, tính từ ngày 09 tháng 11 năm 
2009 đến ngày 10 tháng 10 năm 2011, với số tiền là 19,514.49 USD.

2. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.
- Xác định việc BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động đối với ông NĐ Peter Ryan Sorge là trái pháp luật.
- Buộc BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam phải thanh toán cho ông NĐ Peter 

Ryan Sorge các khoản sau:
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- Tiền lương trong những ngày không được làm việc, được tính từ ngày 10 tháng 10 
năm 2011 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 là 26 tháng 19 ngày X 8,833.333 USD =
235,261.10 USD, thành tiền là 5.035.763.893 đồng (năm tỷ không trăm ba mươi lăm triệu 
bảy trăm sáu mươi ba ngàn tám trăm chín mươi ba đồng); (1)

- Bồi thường 02 tháng tiền lương là 8,833.333 X 2 tháng =  17,666.66 USD thành tiền 
là 378,154,985 đồng (ba trăm bảy mươi tám triệu một trăm năm mươi tư ngàn chín trăm tám 
mươi lăm đồng); (2)

- Trợ cấp thôi việc được tính từ ngày 09 tháng 11 năm 2009 đến ngày 29 tháng 12 
năm 2013, với số tiền là 4,5 năm X 8,833.333 X Vi = 19,874.99 USD thành tiền là
425.424.358 đồng (bốn trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm hai tư ngàn ba trăm năm mươi tám 
đồng); (3)

- Tiền lương của những ngày nghỉ hàng năm của năm 2011 chưa nghỉ (18 ngày), với 
số tiền là 8,833.333USD X 18 ngày = 5,299.99 USD thành tiền là 113.446.495 đồng (một 
trăm mười ba triệu bốn trăm bốn mươi sáu ngàn bốn trăm chín mươi lăm đồng); (4).

(Tỷ giá ngoại tệ bán ra của Ngân hàng TMCP ngoại thương Thành phố HCM là
21.405 đồng/USD được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày thứ hai 22/12/2014).

Tổng cộng các khoản nêu trên (1) + (2) + (3) + (4) là 278,102.76 USD.
Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011, BĐ_Công ty TNHH 

Dentsu Việt Nam đã hỗ trợ nhiều lần tiền cho việc chấm dứt hợp đồng lao với ông NĐ Peter 
Ryan Sorge, tổng cộng là 36,388.96 USD. Nguyên đơn đồng ý cần trừ số tiền này. Do vậy, 
BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam còn phải thanh toán tiếp cho ông NĐ Peter Ryan 
Sorge, số tiền 241,713.80 USD, thành tiền là 5.173.884.044 đồng (năm tỷ một trăm bảy mươi 
ba triệu tám trăm tám mươi tư ngàn không trăm bốn mươi tư đồng).

(Các khoản tiền nêu trên đều chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).
Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.
Kể từ ngày ông NĐ Peter Ryan Sorge có đơn yêu cầu thi hành án, nếu BĐ Công ty 

TNHH Dentsu Việt Nam chưa thanh toán số tiền nói trên thì hàng tháng BĐ Công ty TNHH 
Dentsu Việt Nam còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo mức lãi suất cơ bản do Ngân 
hàng Nhà nước công bố tương ứng với số tiền chậm trả và thời gian chưa thi hành án.

3. về án phí:
Án phí lao động sơ thẩm: BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam phải chịu là 

47.173.884 đồng (bốn mươi bảy triệu một trăm bảy mươi ba ngàn tám trăm tám mươi tư 
đồng).

Án phí phúc thẩm: BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam không phải chịu. Hoàn trả 
lại cho BĐ Công ty TNHH Dentsu Việt Nam, 200.000 đồng(hai trăm nghìn) tiền tạm ứng án 
phí phúc thẩm theo biên lai thu số 06165 ngày 09/01/2015 của Chi cục thi hành án Quận X 
Thành phố HCM.

Trương 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.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 131/2015/LĐ-ST 
Ngày: 26/5/2015
V/v: Đơn phương chấm dứt hợp đồng

NHÂN DANH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BT - THÀNH PHÓ HCM 
Với thành phần H ộ i đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Tham phán -  Chủ toạphiên toà: 1. Ong Trương Tuấn H 
Các Hội thẩm nhân dân: 2. Bà Bùi Lê H

3 . Bà Lê Phương Thu p 
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Phương o  - cán bộ TAND quận 

BT
Đại diện Viện kiếm sát nhân dân quận BT tham gia phiên toà: ông Lê A - Kiếm sát

viên,

Trong các ngày 20/5/2015; 26/5/2015 tại trụ sở Toà án nhân dân quận BT,Thành phố 
HCM xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 57/2014/TLST-LĐ ngày 18 tháng 4 năm 2014 
về “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đổng lao động”, theo Quyết định hoãn phiên tòa 
số 80/2015/QĐ-HPT ngày 24/4/2015, giữa các đương sự:

Nguyên đơn:
Bà NĐ_Nguyễn Diễm Chi (cổ mặt)
Địa chỉ: 403 lô E, cư xá TĐ, phường 28, quận BT, Tp.HCM

Bị đơn:
BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái
Địa chỉ: 11A NHT, phường 7, quận BT, Tp.HCM
Người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn: bà Nguyễn Thu Hương (có mặt)
(Giấy uỷ quyền số 01-2/TGD-UQ.2015 ngày 25/3/2015 của BĐ Công ty cổ phần 

thương mại Thành Thái)

NHẬN THẤY:
Ngày 18/4/2014 Toà án nhân dân quận BT thụ lý vụ án đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động, do bà NĐ Nguyễn Diễm Chi khởi kiện đối với BĐ Công ty cổ phần thương 
mại Thành Thái.

Ý kiến của nguyên đơn:
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Theo đơn khởi kiện ngày 02/4/2014 và bản tự khai lập ngày 07/05/2014, nguyên đơn 
trình bày: Ngày 23/07/2012 tôi ký hợp đồng lao động với BĐ_Công ty Thành Thái, thời gian 
thử việc 01 tháng.

Ngày 01/09/2012 đôi bên ký hợp đồng lao động với thời hạn 01 năm từ ngày 
01/09/2012 đến ngày 31/08/2013 số HĐLĐ 66 -1/2012/HĐLĐ.

Ngày 15/03/2013 Chủ tịch công đoàn BĐ_Công ty cổ phần thương mại Thành Thái 
thông báo ngày 18/3/2013 tôi sẽ phải bàn giao công việc cho nhân sự mới. Tôi hỏi lý do thì 
Chủ tịch công đoàn trả lời đó là do quyết định của Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Trinh. Theo 
đúng yêu cầu của Tổng giám đốc tôi đã bàn giao công việc từ ngày 18/3/2013 cho nhân sự 
mới, nội dung bàn giao có biên bản ký kết giữa hai bên.

Trong thời gian này tôi đã email xin Tổng giám đốc nghỉ trước thời hạn với lý do là 
lên công ty không có chỗ ngồi làm việc. Email này có chuyển cho Chủ tịch công đoàn và đã 
có sự đồng ý.

Chiều ngày 02/4/2013 tôi nghỉ làm và không đến công ty nữa. Ngày 18/4/2013 tôi 
nhận được Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 04/2013-VH-QĐ ngày 12/4/2013 của 
Tổng giám đốc BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái với nội dung “căn cứ vào thỏa 
thuận chấm dứt HĐLĐ giữa người lao động và BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái

Thực ra không có bất kì một sự thỏa thuận nào đưa ra trước đó và BĐ Công ty bắt 
buộc tôi phải nghỉ việc mà không có bất kì một lý do nào chính đáng điều này trái với quy 
định bộ luật lao động.

Không đồng tình với quyết định này tôi đã làm đơn kiến nghị yêu cầu BĐ Công ty cổ 
phần thương mại Thành Thái hủy Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 04/2013-VH- 
QĐ ngày 12/4/2013 của Tổng giám đốc BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái và thỏa 
thuận bồi thường cho tôi theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 42 của Bộ luật lao động.

Ngày 05/7/2013 Chủ tịch công đoàn đã chủ động hẹn gặp tôi và đưa ra hướng giải 
quyết bồi thường 01 tháng lương. Không đồng tình với cách giải quyết này tôi làm đơn gửi 
phòng lao động thương binh xã hội BT và cuối cùng là Tòa án nhân dân quận BT với yêu cầu 
như sau:

Đề nghị Tòa án quận BT xác định BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái đã 
đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật với tôi.

Yêu cầu BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái bồi thường số tiền tương đương 
với những ngày tôi không được làm việc như sau:

+ Từ ngày 18/4/2013 đến ngày 30/4/2013: 11 ngày là 6.293.269 đồng
+ Từ ngày 01/5/2013 đến ngày 31/8/2013: 4 tháng X 14.875.000 đồng = 59.500.000

đồng
+ Lương bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểmthất nghiệp từ ngày 1/5/2013 đến 

ngày 31/08/2013 là 5.600.000 đồng.
+ Bồi thường 02 tháng lương số tiền 29.750.000 đồng
Tổng cộng số tiền mà tôi yêu cầu là 101.140.000 đồng
Yêu cầu thanh toán làm một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật

Ý kiến của bị đơn:
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BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái không đồng ý với nội dung đơn khởi 
kiện của bà NĐ_Nguyễn Diễm Chi.
Việc BĐ Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà NĐ Chi là do bà NĐ Chi không đáp 
ứng được yêu cầu công việc. Trước khi BĐ Công ty ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng 
lao động ngày 12/4/2013, ngày 15/3/2013, tôi đã làm việc và thông báo với bà NĐ_Chi, quá 
trình làm việc giữa hai bên không có văn bản nhưng tôi đã thông báo cụ thể bà NĐ Chi sẽ 
phải bàn giao công việc cho người mới từ ngày 18/3/2013 và bà NĐ_Chi đã đồng ý. Thực tế 
quá trình trao đổi giữa hai bên sau này đã thể hiện rõ điều này.

Từ cuối buổi sáng ngày 02/4/2013 bà NĐ_Chi tự ý nghỉ việc không còn lên công ty 
làm việc. Sau đó bà NĐ Chi gởi email đến cho BĐ Công ty, mặc dù BĐ Công ty chưa đồng 
ý cho bà NĐ_Chi nghỉ nhưng bà NĐ_Chi vẫn tự ý nghỉ việc từ ngày 02/4/2013.

Ngày 09/4/2013, BĐ_Công ty có đoàn kiểm tra đến làm việc chúng tôi đã liên hệ với 
bà NĐ_Chi lên công ty làm việc nhưng bà NĐ_Chi từ chối và không có mặt tại công ty như 
chúng tôi yêu cầu.

Ngày 12/4/2013 BĐ_Công ty ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với 
bà NĐ_Nguyễn Diễm Chi.

Bà NĐ_Nguyễn Diễm Chi tự ý nghỉ việc từ ngày 02/4/2013 đến ngày 18/4/2013 đã vi 
phạm Điểm c Khoản 1 Điều 85 Bộ luật lao động, đáng lý BĐ Công ty cổ phần thương mại 
Thành Thái kỷ luật bà NĐ Chi với hình thức sa thải nhưng vì thấy bà NĐ Chi và BĐ Công 
ty thỏa thuận với nhau về chấm dứt hợp đồng lao động nên công ty mới ban hành Quyết định 
chấm dứt hợp đồng lao động.

Việc BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái chấm dứt hợp đồng lao động với 
bà NĐ_Chi là do thực tế quá trình làm việc tại công ty bà NĐ_Chi không đáp ứng được yêu 
cầu và hai bên đã có thỏa thuận về việc này. BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái 
đồng ý hỗ trợ cho bà NĐ_Chi một tháng lương với số tiền: 14.875.000 đồng.

Tại phiên tòa hôm nay các đương sự vẫn giữ nguyên yêu cầu.
Kiểm sát viên tham gia phiên toà phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân quận 

BT về việc giải quyết vụ án như sau:
Thẩm phán chấp hành đúng các quy định pháp luật của Bộ luật tố tụng dân sự.
Xác định đúng quan hệ tranh chấp, vụ kiện còn trong thời hiệu khởi kiện, thu thập 

chứng cứ đầy đủ.
Việc cấp và tống đạt các văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát và những người tham gia 

tố tụng như quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự.
Tuy nhiên vụ án thụ lý ngày 18/4/2013 đến ngày 06/4/2015 thẩm phán mới ban hành 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử là chưa đảm bảo về thời hạn chuẩn bị xét xử.
Hội đồng xét xử tuân thủ đúng các qui định tại bộ luật tố tụng dân sự. Người tham gia 

tố tụng chấp hành đúng qui định của pháp luật.

XÉT THẤY:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
về thẩm quyền giải quyết vụ án:
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Bà NĐ Nguyên Diêm Chi có đơn khởi kiện BĐ Công ty cô phân thương mại Thành 
Thái trụ sở tại Quận BT, thành phố HCM về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động. BĐ Công ty có trụ sở tại quận BT nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 
án nhân dân quận BT theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 31, Điểm c Khoản 1 Điều 33, 
Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự.

về nội dung:
Xét yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn:
Bà NĐ Nguyễn Diễm Chi vào làm việc tại BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành 

Thái theo hợp đồng xác định thời hạn 01 năm (từ 01/9/2012 đến ngày 31/8/2013), hợp đồng 
số 66-1/2012/HĐLĐ-VH ngày 01/9/2012.

Ngày 18/4/2013 bà NĐ_Nguyễn Diễm Chi nhận được Quyết định chấm dứt hợp đồng 
lao động số 04/2013-VH-QĐ ngày 12/4/2013 của Tổng giám đốc BĐ_Công ty cổ phần 
thương mại Thành Thái (Phó tổng giám đốc ký thay) với nội dung “căn cứ vào thỏa thuận 
chấm dứt hợp đồng lao động giữa người lao động và BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành 
Thái

Yêu cầu BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái bồi thường số tiền tương đương 
với những ngày tôi không được làm việc như sau:

+ Từ ngày 18/4/2013 đến ngày 30/4/2013: 11 ngày là 6.293.269 đồng;
+ Từ ngày 01/5/2013 đến ngày 31/8/2013: 4 tháng X 14.875.000 đồng = 59.500.000

đồng;
+ Lương bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/5/2013 đến 

ngày 31/08/2013 là 5.600.000 đồng;
+ Bồi thường 02 tháng lương số tiền 29.750.000 đồng;
Tổng cộng số tiền mà tôi yêu cầu là 101.140.000 đồng;
Yêu cầu thanh toán làm một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Hội đồng xét xử nhận thấy:
Hợp đồng lao động được ký kết giữa BĐ Công ty cổ phần thương mại cổ phần Thành 

Thái và bà NĐ Nguyễn Diễm Chi là loại hợp đồng lao động có thời hạn theo qui định tại 
Điểm b Khoản 1 Điều 27 Bộ luật lao động. Trong thời gian thực hiện hợp đồng bà NĐ Chi 
thực hiện quyền và nghĩa vụ theo qui định của pháp luật. Tuy nhiên khi nghe những thông tin 
bên lề là BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái sẽ chấm dứt hợp đồng nên bà tự ý nghĩ 
việc từ ngày 02/4/2013 đến ngày 12/4/2013 mà chưa có sự đồng ý của BĐ_Công ty Thành 
Thái là vi phạm hợp đồng. Tại các bản tự khai, biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa bà 
NĐ_Nguyễn Diễm Chi thừa nhận bà tự ý nghĩ việc vì khi đến công ty làm việc, BĐ_Công ty 
Thành Thái không sắp xếp chỗ ngồi cho bà. Đồng thời việc bà tự ý nghĩ việc từ chiều ngày 
02/4/2013 đến ngày nhận Quyết định chấm dứt hợp đồng của BĐ_Công ty cổ phần thương 
mại Thành Thái bà đã Email cho Tổng giám đốc và Chủ tịch công đoàn công ty và sau đó 
được sự đồng ý của Chủ tịch công đoàn công ty cho bà nghỉ việc. Hội đồng xét xử nhận thấy 
theo qui định của pháp luật thì Chủ tịch công đoàn không có thẩm quyền cho người lao động 
nghỉ. Tại bản tự khai ngày 10/12/2014 bà Nguyễn Thu Hương Chủ tịch công đoàn công ty 
thừa nhận chỉ trao đổi qua Email với bà NĐ Chi chỉ là chuyện tình cảm giữa hai người trong 
thời gian làm chung với nhau chứ không phải là ý kiến của người có thẩm quyền trong công 
ty. Trong thời gian bàn giao công việc để BĐ Công ty sắp xếp vi trí khác nhưng vì bà
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NĐ_Chi tự ý nghỉ việc và thông báo việc này đến mọi người trong công ty bằng Email nên 
BĐ công ty cổ phần thương mại Thành Thái mới chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao 
động phải tuân thủ theo các qui định của Bộ luật lao động. Bà NĐ Nguyễn Diễm Chi khai 
rằng bà tự ý nghỉ việc là vì BĐ Công ty không sắp xếp chỗ ngồi cho bà là không có cơ sở. 
Mặt khác trong nội dung các Email gởi cho BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái đều 
thể hiện ý chí của bà NĐ_Nguyễn Diễm Chi là chấm dứt hợp đồng lao động mà đôi bên đã ký 
kết.

Từ những phân tích nêu trên Hội đồng xét xử bác yêu cầu khởi kiện của bà 
NĐ_Nguyễn Diễm Chi.

Tại các buổi hòa giải cũng như tại phiên tòa, BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành 
Thái đồng ý hỗ trợ cho bà NĐ_Nguyễn Diễm Chi 01 tháng lương 14.875.000 đồng. Đây là sự 
tự thỏa thuận của đương sự không trái với qui định của pháp luật nghĩ nên ghi nhận.

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát về việc thẩm phán vi phạm thời hạn chuẩn 
bị xét xử là có cơ sở.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng:
Điểm a Khoản 1 Điều 31; Điểm c Khoản 1 Điều 33; Điểm a Khoản 1 Điều 35; Khoản 

1 Điều 131 và Khoản 1 Điều 245 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 đã sửa đổi, bổ sung 
năm 2011.

Điều 26; 38 Bộ luật Lao động năm 1994 sửa đổi bổ sung năm 2002; 2006; 2007;
Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động;
Luật Thi hành án dân sự năm 2008;
Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án năm 2009.

Tuyên xử:
1. Không chấp nhận yêu cầu của bà NĐ_Nguyễn Diễm Chi đòi BĐ_Công ty cổ phần 

thương mại Thành Thái bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật
2. Ghi nhận sự nguyện của BĐ Công ty cổ phần thương mại Thành Thái hỗ trợ cho bà 

NĐ_Nguyễn Diễm Chi 14.875.000 đồng
Thi hành tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền ngay sau khi bản án có hiệu luật pháp

luật
Kể từ ngày bà NĐ_Nguyễn Diễm Chi có đơn yêu cầu thi hành án nếu BĐ_Công ty cổ 

phần thương mại Thành Thái chưa thi hành số tiền nêu trên thì hàng tháng BĐ Công ty cổ 
phần thương mại Thành Thái còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng 
Nhà nước qui định tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án

Án phí lao động sơ thẩm: bà NĐ_Nguyễn Diễm Chi được miễn án phí.
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3.Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Trương hợp bản án, 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 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.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 08/2015/LĐ-ST 
Ngày: 13/5/2015
V/v: “Tranh chấp đơn phương chấm 
dứt hợp đồng ỉao động ”

\  NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X HCM 
Với thành phần H ộ i đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Bà Trần Thùy D 

Hội thẩm nhân dân: 2. Bà Đặng Huyền T

3. Bà T rần Lê V

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X  tham gia phiên toà: Bà Đỗ Cao Nhật T -  
Kiểm sát viên.

Thư kỷ tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm  Thị H, Cán bộ TAND Quận X HCM.

Ngày 07 tháng 5 năm 2015, lúc 14 giờ 00 tại phòng xử án Tòa án nhân dân Quận X 
TP.HCM, xét xử sơ thẩm vụ án lao động thụ lý số 111/TLST-LĐ ngày 12 tháng 12 năm 2014 
về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng ỉao động ”, tuyên án vào lúc 9 giờ 30 
phút ngày 13/5/2015 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 45/QĐXX ngày 10/4/2015 giữa 
các đương sự:

Nguyên đơn:

Ông NĐ_Phạm Công Danh, sinh năm 1983

Địa chỉ: 220/12 CMT8, AT, BT, CT

Có ông Trần Tuấn Hưng, sinh năm 1980

Đại diện theo hợp đồng uỷ quyền ngày 25/3/2015

Bị đơn:

Văn phòng đại diện BĐ_SaTeRa Corporation tại Tp.HCM

Địa chỉ: Tòa nhà E-Town, lầu 4, 20 VVT, Phường 6, Quận X, HCM

Có ông Đào Khôi Nguyên đại diện theo văn bản ủy quyền ngày 26/8/2014
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NHẬN THẤY:
Căn cứ đơn khởi kiện ngày 06/8/2014 của ông NĐ_Phạm Công Danh và bản tự khai, 

các biên bản hoà giải và tại phiên toà sơ thẩm nguyên đơn ông NĐ Phạm Công Danh có ông 
Trần Tuấn Hưng đại diện theo ủy quyền trình bày:

Ông NĐ Danh làm việc tại văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation tại Tp.HCM 
từ năm 2010 với công việc là kỹ sư theo Hợp đồng lao động số 01/2010/NA-HCM ký ngày 
01/02/2010, giữa Trương đại diện (người sử dụng lao động) và ông NĐ_Phạm Công Danh 
với thời hạn hợp đồng là 01 năm, kể từ ngày 01/02/2010 đến hết ngày 31/01/2011.

Sau khi hết thời hạn hợp đồng trên thì Văn phòng đại diện tiếp tục ký Hợp đồng lao 
động số 02/2011/NA-HCM, ký ngày 01/02/2011 giữa Trưởng đại diện và ông NĐ_Danh. 
Thời hạn hợp đồng là 2 năm tính từ ngày ký đến hết ngày 31/01/2013 với mức lương là 375 
USD, tương đương 8.000.000 đồng/tháng. Ngoài ra trong hợp đồng, ông NĐ_Danh được 
nhận các khoản phụ cấp như phụ cấp chức vụ, bằng cấp, con cái ... với tổng số tiền phụ cấp 
là 255USD, thực tế Ông NĐ_Danh lãnh lương mỗi tháng là trên 20.000.000 đồng.

Đến hết ngày 01/02/2013, Văn phòng đại diện vẫn yêu cầu Ông NĐ_Danh tiếp tục 
làm việc với công việc là kỹ sư, hàng tháng ông NĐ_Danh vẫn nhận đủ lương thông qua tài 
khoản tại Ngân hàng A nhưng Văn phòng đại diện không ký lại hợp đồng lao động với ông 
NĐ Danh. Đến ngày 08/8/2013, Trương văn phòng đại diện đã ra quyết định chấm dứt Hợp 
đồng 02/2011/NA-HCM ký ngày 01/02/2011 với ông NĐ_Danh kể từ ngày 14/8/2013, với lý 
do tình hình kinh tế khó khăn nên thu hẹp hoạt động kinh doanh. Đây là mâu thuẫn cá nhân 
giữa ông NĐ Danh và ông Long (thời điểm đó vào làm BĐ Công ty được 2 tháng), ông Long 
đã báo cho ông Iwata những việc sai sự thật làm ảnh hưởng đến công việc của ông NĐ Danh. 
Trong thời gian làm việc từ ngày 01/02/2013 cho đến khi Văn phòng cho ông NĐ_Danh nghỉ 
việc, ông NĐ Danh luôn hoàn thành tốt công việc và cũng không vi phạm gì làm ảnh hưởng 
đến Văn phòng đại diện.

BĐ Công ty có đưa quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cho ông NĐ Danh ký 
nhận nhưng Ông NĐ Danh không đồng ý nên BĐ Công ty đưa cho ông NĐ Danh một bản 
và chuyển lương vào tài khoản của ông NĐ Danh.

Do Trương văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động với ông NĐ_Danh trái pháp luật. Nay ông yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Văn 
phòng đại diện BĐ SaTeRa phải thực hiện những việc sau:

- Yêu cầu bị đơn huỷ Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ngày 08/8/2013 của 
Trương đại diện Văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation tại thành phố HCM. Yêu cầu 
Văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation tại thành phố HCM phải nhận ông NĐ Phạm 
Công Danh trở lại làm việc.

- Yêu cầu bị đơn trả lương, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong những ngày 
ông NĐ Danh không được làm việc cộng với 02 tháng tiền lương theo quy định tại Khoản ỉ, 
Điều 42 Bộ luật lao động, tạm tính kể từ ngày bị buộc thôi việc trái pháp luật 15/8/2013 đến 
tháng 4/2015: 22 tháng X 16.245.840 đồng/tháng (so tiền này căn cứ mức lương đóng bảo 
hiểm xã hội, bình quân 6 tháng liền kề tại sổ bảo hiểm xã hội của Ông NĐ Danh) =
357.408.408 đồng;
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- Trương hợp bị đơn không nhận ông NĐ Phạm Công Danh trở lại làm việc, yêu 
cầu bị đơn trả trợ cấp thôi việc và khoản tiền bồi thường theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 
Bộ luật lao động. Cụ thể yêu cầu trợ cấp thôi việc 1,5 tháng lương và bồi thường 02 tháng 
lương = 3,5 tháng X 16.245.840 đồng = 56.860.440 đồng.

Tổng cộng số tiền là 414.268.920 đồng. Phía nguyên đơn xác nhận, văn phòng 
BĐ SaTeRa có chuyển cho ông NĐ Danh 4 tháng tiền lương thông qua tài khoản tại Ngân 
hàng số tiền là 82.522.738 đồng.

Tại bản tự khai, các biên bản hoà giải và phiên toà sơ thẩm, bị đơn Văn phòng đại 
diện BĐ BĐ SaTeRa Corporation tại Tp.HCM có ông Đào Khôi nguyên đại diện theo uỷ 
quyền trình bày:

Ông xác nhận văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation tại Tp.HCM có ký Hợp 
đồng lao động số 01/2010/NA-HCM giữa Trưởng đại diện (người sử dụng lao động) và ông 
NĐ_Phạm Công Danh ngày 01/02/2010 với thời hạn hợp đồng là 01 năm đến hết ngày 
31/01/2011 với công việc là kỹ sư. Sau khi hết hợp đồng trên thì Văn phòng đại diện lại tiếp 
tục ký Hợp đồng lao động số 02/2011/NA-HCM giữa Trưởng đại diện và ông NĐ_Phạm 
Công Danh ký ngày 01/02/2011. Thời hạn hợp đồng là 2 năm đến hết ngày 31/01/2013 với 
mức lương là 375 USD, tương đương 8.000.000đồng/tháng, cộng phụ cấp lương theo hợp 
đồng, thực tế Văn phòng trả lương cho ông NĐ_Danh trên 20.000.000 đồng/tháng.

Đến hết ngày 01/02/2013 Văn phòng đại diện vẫn yêu cầu ông NĐ_Danh tiếp tục làm 
việc với công việc là kỹ sư, hàng tháng ông NĐ Danh vẫn nhận đủ lương thông qua tài khoản 
tại Ngân hàng A và Văn phòng đại diện cũng không ký lại hợp đồng lao động với ông. Đến 
ngày 08/8/2013, Trưởng văn phòng đại diện đã ra quyết định chấm dứt Hợp đồng số 
02/2011/NA-HCM ký ngày 01/02/2011 kể từ ngày 14/8/2013 với lý do tình hình kinh tế khó 
khăn nên thu hẹp hoạt động kinh doanh.

Ông NĐ Danh là người lao động đã làm việc cho Văn phòng đại diện BĐ SaTeRa từ 
năm 2009 đến khoảng tháng 6/2013. Thông qua phản ánh của nhà thầu phụ, Văn phòng phát 
hiện những sai phạm của ông NĐ Danh tại công trương Toyona ở Tiền Giang như không 
thực hiện đúng qui trình giải chi-phiếu chi không đầy đủ chữ ký: ông NĐ Danh tự ý cho 
người ngoài vào công trương, ký chi khống tiền thuê khách sạn ...Với những sai phạm trên, 
do chỉ phát giác thông qua phản ánh và thiệt hại cũng không nghiêm trọng nên Văn phòng đại 
diện BĐ SaTeRa Corpotation TP.HCM tạm thời điều động ông NĐ Danh về trụ sở 
TP.HCM. Khi điều động về làm việc tại TP.HCM, ông NĐ Danh có thái độ không hợp tác, 
không thân thiện với đồng nghiệp nên phía lãnh đạo BĐ Công ty không chấp nhận cho ông 
NĐ Danh tiếp tục làm việc. Việc ông NĐ Danh vi phạm phía BĐ Công ty cũng không lập 
biên bản vi phạm, và chưa có hướng xử lý đối với vi phạm nêu trên.

Ngày 08/8/2013 Văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation TP.HCM đã thỏa thuận 
chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Danh vì lý do kinh tế khó khăn, đây chỉ là lý do để 
tạo thuận lợi cho ông NĐ Danh khi xin việc mới, trên thực tế việc chấm dứt hợp đồng lao 
động là do những sai phạm kể trên của ông NĐ Danh. Tuy nhiên phía BĐ Công ty không có 
biên bản về việc này để cung cấp cho Tòa (cụ thể biên bản làm việc ngày 08/8/2013).
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Thực tế, BĐ Công ty khó khăn về kinh tế trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao 
động với ông NĐ Danh, BĐ Công ty đã thông báo với toàn thể nhân viên về tình hình 
BĐ Công ty để mọi người chủ động nộp đơn và BĐ Công ty ra quyết định nghỉ việc.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động phía BĐ Công ty cũng đã trả lương và trợ cấp mất 
việc làm cho ông NĐ_Danh là 4 tháng lương tương đương 82.522.738 đồng.

Phía bị đơn không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông NĐ Danh vì việc ra quyết 
định là trên cơ sở thỏa thuận với ông NĐ Danh. Để thương lượng phía Văn phòng đồng ý sẽ 
hỗ trợ thêm cho ông NĐ_Danh 2.000USD, tương đương 42.000.000 đồng.

Tại phiên tòa bị đơn có cung cấp bản luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình. Căn cứ pháp lý để phía bị đơn không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là: Căn cứ 
Khoản 10 Điều 36 Bộ luật lao động quy định về việc người sử dụng lao động được quyền cho 
người lao động nghĩ việc vì lý do kinh tế; Căn cứ Điểm a Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 
05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động có quy định lý do 
kinh tế để cho thôi việc người lao động phải thuộc trường hợp là “Khủng hoảng hoặc suy 
thoái kinh tế”', Căn cứ Khoản 3, Điều 13 NĐ số 05/2015/NĐ-CP có quy định: “Nếu vì lý do 
kinh tế mà chỉ ảnh hưởng đến việc làm của một người lao động thì người sử dụng lao động 
chỉ phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động mà không phải thực hiện nghĩa vụ theo 
quy định tại Điều 44 của Bộ luật lao động. ”

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X có ý kiến: Toà án Quận X đã thụ lý vụ án 
đúng thẩm quyền, thực hiện đúng theo qui định của Bộ luật tố tụng dân sự. Hội đồng xét xử 
tiến hành đúng thời gian và địa điểm đã được qui định tại quyết định xét xử. Năng lực tố tụng 
của các đương sự đúng qui định của pháp luật.

XÉT THẤY:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

1. v ề  quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án:

Quan hệ tranh chấp giữa ông NĐ Phạm Công Danh với Văn phòng đại diện 
BĐ SaTeRa Corporation tại Tp.HCM là Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động. Bị đơn Văn phòng đại BĐ SaTeRa Corporation tại Tp.HCM có trụ sở tại Quận X, 
Tp.HCM. Do đó Toà án nhân dân Quận 4 thụ lý giải quyết là đúng theo quy định tại Điểm a 
Khoản 1 Điều 31, Điều 33, Điều 35 Bộ Luật tố tụng dân sự.

Căn cứ Khoản 2, Điều 202 Bộ luật lao động thì vụ kiện còn trong thời hiệu khởi kiện.

2. v ề  các yêu cầu của các đương sự:

Căn cứ Hợp đồng lao động số 01/2010/NA-HCM giữa Trương đại diện (người sử 
dụng lao động) và ông NĐ_Phạm Công Danh ký ngày 01/02/2010. Hợp đồng lao động số
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02/2011/NA-HCM giữa Trương đại diện và ông NĐ_Phạm Công Danh ký ngày 01/02/2011, 
xác nhận của các đương sự về việc sau ngày 01/02/2013 (ngày hết thời hạn hợp đồng) Văn 
phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation tại Tp.HCM yêu cầu Ông NĐ Danh tiếp tục làm 
việc nhưng không ký lại hợp đồng lao động với Ông NĐ Danh.

Xét nội dung và hình thức của các hợp đồng lao động nêu trên là đúng theo quy định 
của pháp luật, việc Văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation tại TP.HCM yêu cầu Ông 
NĐ Danh tiếp tục làm việc và không ký lại hợp đồng lao động với Ông NĐ Danh được xem 
như là hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Bộ 
Luật lao động.

Ngày 08/8/2013, Trưởng văn phòng đại diện đã ra Quyết định chấm dứt Hợp đồng số 
02/2011/NA-HCM ký ngày 01/02/2011 kể từ ngày 14/8/2013 với lý do tình hình kinh tế khó 
khăn nên thu hẹp hoạt động kinh doanh. Phía Văn phòng cho rằng trong quá trình làm việc 
Ông NĐ Danh có nhiều sai phạm và hai bên đã có thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 
Tuy nhiên phía Văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation tại Tp.HCM không cung cấp 
được chứng cứ chứng minh cho việc ông NĐ Danh có vi phạm trong thời gian làm việc, 
không cung cấp được văn bản thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động giữa hai bên nên Hội 
đồng xét xử không có cơ sở để xem xét.

Xét Quyết định của Trưởng đại diện của Văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation 
tại Tp.HCM ngày 08/8/2013 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông NĐ_Phạm 
Công Danh Hội đồng xét xử nhận thấy:

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 44 Bộ luật lao động thì: “ ...trong trường hợp vì lý do 
kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ bị mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng 
lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 
của Bộ luật này... ” “ Việc cho thôi việc đổi với nhiều người lao động theo quy định tại 
Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã ừao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ 
sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. ”.

Phía Văn phòng thừa nhận trong thời gian trên kinh tế khó khăn nên đã thông báo cho 
các nhân viên tự thu xếp và nộp đơn xin nghỉ việc, điều này chứng tỏ phía văn phòng 
BĐ SaTeRa đã ra quyết định cho nhiều người lao động nghĩ việc trong đó có ông NĐ Danh. 
Phía bị đơn xác nhận riêng ông NĐ Danh không nộp đơn và cũng không thuộc trương hợp 
Văn phòng cắt giảm lao động, tuy nhiên do sai phạm của ông NĐ Danh nên Văn phòng ra 
quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Danh. Khi ra quyết định cho thôi việc 
đối với người lao động, bị đơn đã không thực hiện các bước như xây dựng và thực hiện 
phương án sử dụng lao động, cũng như không trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động 
tại cơ sở (do Văn phòng đại diện không có tổ chức công đoàn cơ sở), không báo trước 30 
ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Ngoài ra tại quyết định của Trương 
đại diện của Văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation tại Tp.HCM ngày 08/8/2013 về 
việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông NĐ Phạm Công Danh có nội dung chấm dứt 
hợp đồng lao động với Ông NĐ_Danh kể từ ngày 14/8/2013 là vi phạm Khoản 2 Điều 38 Bộ 
luật lao động về thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
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Đại diện theo ủy quyền của bị đơn dựa vào hướng dẫn tại Nghị định số 05/2015/NĐ- 
CP ngày 12/01/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2015 để làm căn cứ pháp lý cho 
một quan hệ lao động tại thời điểm ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ngày 
08/8/2013 là không phù hợp nên không được chấp nhận.

Từ căn cứ trên có đủ cơ sở để xác định việc Văn phòng đại diện BĐ BĐ SaTeRa 
Corporation tại Tp.HCM ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Phạm Công 
Danh là không đúng theo qui định pháp luật nên hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của 
nguyên đơn:

+ Đối với yêu cầu buộc bị đơn trả lương, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong 
những ngày Ông NĐ Danh không được làm việc cộng với 02 tháng tiền lương theo quy định, 
nguyên đơn tính kể từ ngày bị buộc thôi việc trái pháp luật là 15/8/2013 đến tháng 4/2015: 22 
tháng X 16.245.840 đồng/tháng (căn cứ mức lương đóng bảo hiểm xã hội) = 357.408.408 
đồng. Hội đồng xét xử căn cứ Khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động xét yêu cầu trên là phù hợp 
nên được chấp nhận.

+ Do phía bị đơn không đồng ý nhận Ông NĐ Danh trở lại làm việc và phía Ông 
NĐ Danh cũng đồng ý nên căn cứ Khoản 3 Điều 42 Bộ luật lao động Hội đồng xét xử chấp 
nhận yêu cầu của phía nguyên đơn về việc buộc bị đơn trả trợ cấp thôi việc và khoản tiền bồi 
thường theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Bộ luật lao động. Cụ thể yêu cầu trợ cấp thôi việc
1,5 tháng lương và bồi thường 02 tháng lương = 3,5 tháng X 16.245.840 đồng = 56.860.440 
đồng.

Tổng cộng số tiền 414.268.920 đồng.
Do phía bị đơn đã chuyển vào tài khoản của nguyên đơn 4 tháng tiền lương tương 

đương 82.522.738 đồng nên số tiền thực tế Văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation tại 
Tp.HCM còn phải trả cho ôngNĐ Phạm Công Danh là 331.746.182 đồng.

3. v ề  án phí: án phí lao động sơ thẩm là 9.952.385 đồng - Văn phòng đại diện 
BĐ BĐ SaTeRa Corporation tại Tp.HCM phải chịu.

Vì các lẽ nêu trên.

QUYẾT ĐỊNH:
Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 31, Điều 33, Điều 35, Điều 245 Bộ luật tố tụng dân sự.

Áp dụng Điều 41, 42, Điều 44, Điều 46 Bộ luật lao động.

Áp dụng Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Áp dụng Khoản 2 Điều 305 Bộ luật dân sự.

Áp dụng Khoản 1 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi, bổ sung năm 2011; 
Khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án ngày 27/02/2009 của ủ y  ban thường vụ 
Quốc Hội và Khoản 4 Mục I của Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án (Ban hành kèm theo
Pháp lệnh án phỉ, lệ phỉ Tòa án).
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Xử:
Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

1. Buộc Văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation tại Tp.HCM phải trả cho ông 
NĐ Phạm Công Danh số tiền là 331.746.182 đồng (Ba trăm ba mươi mổt triệu, bảy trăm bổn 
mươi sáu nghìn, một trăm tám mươi hai đồng), gồm:

+ Tiền lương, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong những ngày Ông NĐ Danh 
không được làm việc cộng với 02 tháng tiền lương theo quy định, tính kể từ ngày bị buộc thôi 
việc trái pháp luật 15/8/2013 đến tháng 4/2015: 22 tháng X 16.245.840 đồng/tháng =
357.408.408 đồng.(l)

+ Tiền trợ cấp thôi việc và khoản tiền bồi thường theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 
Bộ luật lao động. Cụ thể yêu cầu trợ cấp thôi việc 1,5 tháng lương và bồi thường 02 tháng 
lương = 3,5 tháng X 16.245.840 đồng = 56.860.440 đồng.(2)

Tổng cộng hai khoản (1) và (2) là 414.522.738 đồng, trừ đi số tiền bị đơn đã chuyển 
vào tài khoản cho nguyên đơn là 82.522.738 đồng, còn lại 331.746.182 đồng.

+ Buộc Văn phòng đại diện BĐ SaTeRa Corporation tại Tp.HCM phải có trách 
nhiệm trả cho ông NĐ Phạm Công Danh số tiền 331.746.182 đồng một lần ngay khi bản án 
có hiệu lực pháp luật.

2. Án phí lao động sơ thẩm 9.952.385 đồng Văn phòng đại diện BĐ SaTeRa 
Corporation tại Tp.HCM phải chịu.

Kể từ ngày nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị đơn không thực hiện việc 
trả nợ thì hàng tháng bị đơn còn phải chịu tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo mức lãi suất 
cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian 
chậm thi hành.

3. Quyền kháng cáo:

Các đương sự được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trương 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.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2015/LĐ-ST 
Ngày: 07/4/2015
V/v: Tranh chấp đơn phương chấm dứt 
hợp đồng ỉaođộng

NHÂN DANH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẶN GV, THÀNH PHỐ HCM 
Vói thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Bà Nguyễn Thị L 
Các Hội thẩm nhân dân. 2. Ong Phạm Nguyễn Q

3. Ông Vũ Văn L
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Hà Ph, Cán bộ Tòa án nhân dân quận 

GV, thành phố HCM.
Viện kiểm sát nhân dân quận GV, thành pho HCM không tham gia phiên tòa.

Ngày 07 tháng 4 năm 2015 tại phòng xử án của Tòa án nhân dân quận GV, thành phố 
HCM xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 72/2014/TLST-LĐ ngày 01 tháng 12 
năm 2014 về “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” theo Quyết định đưa 
vụ án ra xét xử số 38/2015/QĐST-LĐ ngày 10 tháng 03 năm 2015, giữa các đương sự:

Nguyên đơn:
Ong NĐ_Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1979
Địa chỉ: 35/17/51/1 đường số 4, phường TT, quận TĐ, thành phố HCM.

Bị đơn:
BĐ Công ty cổ  phần Đầu tư Thương mại Khánh Hội
Địa chỉ: 462 LĐT, phường 18, quận GV, Tp. HCM.
Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1967
(Vãn bản ủy quyền số 340/GUQ-TMBTngày 29/12/2014) (Các đương sự có mặt)

NHẬN THẤY:
Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và quá trình làm việc tại Tòa án, nguyên đơn ông 

NĐ Nguyễn Văn Hoàng trình bày:
Ông NĐ_Hoàng làm việc tại BĐ_Công ty c ổ  phần Đầu tư Thương mại Khánh Hội 

(sau đây viết tắt là BĐ Công ty Khánh Hội) từ ngày 28/07/2012, với thời hạn hợp đồng một
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năm. Hết hạn hợp đồng, Ông NĐ Hoàng tiếp tục tái ký lại hợp đồng lao động với BĐ Công 
ty Khánh Hội với thời hạn một năm, hợp đồng hết hạn ngày 27/7/2014.

Ngày 25/7/2014, ông NĐ_Hoàng nhận được thông báo bằng email của Phòng nhân sự 
BĐ Công ty Khánh Hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông do hết hạn hợp 
đồng. Thông báo này ngoài gửi cho ông NĐ Hoàng còn được gửi đến một số nhân viên trong 
BĐ Công ty Khánh Hội. Ông NĐ Hoàng không đồng ý việc thông báo qua email nên yêu 
cầu BĐ Công ty Khánh Hội phải ra thông báo bằng văn bản theo đúng quy định của Bộ luật 
lao động. Ngày 01/8/2014 BĐ_Công ty Khánh Hội ra thông báo bằng văn bản về việc chấm 
dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Hoàng do hết hạn hợp đồng và yêu cầu ông NĐ Hoàng 
bàn giao công việc trong thời hạn 30 ngày. Thực hiện theo yêu cầu của Công ty, ông 
NĐ Hoàng đã hoàn tất bàn giao công việc và ngày 01/9/2014 BĐ Công ty Khánh Hội đã ra 
quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông NĐ Hoàng.

Ông NĐ Hoàng cho rằng việc BĐ Công ty Khánh Hội chấm dứt hợp đồng lao động 
nhưng không thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động về trình tự thủ tục và thời 
hạn thông báo là trái pháp luật nên phải bồi thường cho ông 2 tháng tiền lương theo hợp đồng 
là 15.000.000đ/tháng X 2 tháng = 30.000.000đ.

Mặt khác, sau khi BĐ Công ty Khánh Hội có thông báo chấm dứt hợp đồng lao động 
với ông NĐ Hoàng thì ông vẫn tiếp tục làm việc cho đến khi BĐ Công ty ra quyết định 
chấm dứt hợp đồng lao động với ông vào ngày 01/9/2014. Như vậy, theo quy định của Bộ 
luật lao động, hợp đồng lao động của ông NĐ Hoàng đương nhiên trở thành hợp đồng lao 
động không xác định thời hạn nên việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với ông là 
trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Do đó, BĐ Công ty 
Khánh Hội phải có trách nhiệm trả lương cho ông NĐ Hoàng kể từ tháng 9/2014 đến tháng 
3/2015 là 7 tháng tiền lương; Và do việc thông báo chấm dứt hợp đồng được gửi qua email 
làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của ông NĐ Hoàng nên BĐ Công ty Khánh Hội phải tổ 
chức công khai xin lỗi ông Hoàng.

Tại bản giải trình ngày 05/01/2015 và quá trình làm việc tại Tòa án, người đại diện 
hợp pháp của bị đơn - Ông Nguyễn Văn Hà trình bày:

Ông NĐ Nguyễn Văn Hoàng làm việc tại BĐ Công ty Khánh Hội theo hợp đồng lao 
động số 164/2013/CT.QLKV ngày 28/7/2013, với chức vụ giám sát thị trường ngành hàng 
thuốc lá khu vực thành phố HCM , với mức lương và các khoản phụ cấp hàng tháng là
15.000.000 đồng, hợp đồng hết hạn ngày 27/7/2014.

Do tính chất công việc của ông NĐ Hoàng thường xuyên làm việc bên ngoài trụ sở 
BĐ Công ty nên việc trao đổi công việc thường được thực hiện thông qua email. Chính vì 
vậy, trước khi hết hạn hợp đồng, nhằm tạo sự chủ động cho ông NĐ Hoàng trong việc sắp 
xếp công việc, BĐ Công ty đã thông báo qua email về việc chấm dứt hợp đồng với ông 
NĐ Hoàng. Thông báo cũng được gửi cho một số bộ phận có liên quan nhằm phối hợp với 
Ông NĐ Hoàng trong việc bàn giao công việc. Do ông NĐ Hoàng không đồng ý việc thông 
báo qua email và yêu cầu BĐ_Công ty phải thông báo bằng văn bản nên ngày 01/8/2014 
BĐ Công ty Khánh Hội ban hành thông báo số 093/QTNNS về việc chấm dứt hợp đồng lao 
động đối với ông NĐ Hoàng và cho ông NĐ Hoàng thời hạn 30 ngày để bàn giao công việc. 
Trong thời gian ông NĐ Hoàng bàn giao công việc, BĐ Công ty vẫn hỗ trợ các khoản 
lương, phụ cấp và đóng BHXH đầy đủ cho ông NĐ Hoàng. Việc chấm dứt hợp đồng lao 
động với ông NĐ Hoàng là do hợp đồng hết hạn và các quyền lợi của Ông NĐ Hoàng đã
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được BĐ Công ty giải quyết xong, về thủ tục chấm dứt hợp đồng, BĐ Công ty Khánh Hội 
thừa nhận có sai sót về trình tự thủ tục và thời hạn thông báo nhưng đã được khắc phục, về 
thời gian ông NĐ Hoàng vẫn làm việc sau khi hết hạn hợp đồng lao động là để bàn giao công 
việc theo thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, không phải là việc tiếp tục thực hiện hợp 
đồng. Vì vậy, BĐ_Công ty không chấp nhận các yêu cầu của ông NĐ_Hoàng.

Tòa án đã tổ chức hòa giải để các bên đương sự tự thương lượng giải quyết tranh chấp 
nhưng không thành. Vì vậy, Tòa án đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa: Các đương sự vẫn giữ nguyên các ý kiến và yêu cầu đã trình bày.

XÉT THẤY:
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 vụ án: Nguyên đơn khởi kiện về 

việc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, đây là tranh chấp về lao động 
được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 31 của Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn có trụ sở tại 
quận GV nên vụ kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận GV theo quy 
định tại Điểm c Khoản 1 Điều 33, Điểm a Khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự.

2. về các yêu cầu của nguyên đơn:
Xét thấy, hợp đồng lao động số 164/2013/CT.QLKV ký ngày 28/7/2013 giữa 

BĐ Công ty Khánh Hội và ông NĐ Nguyễn Văn Hoàng tuân thủ đúng quy định của Bộ luật 
lao động nên đây là hợp đồng lao động hợp pháp, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa 
ông NĐ Hoàng và BĐ Công ty Khánh Hội theo quy định của Bộ luật lao động.

Xét thấy, Hợp đồng lao động giữa ông NĐ Hoàng và BĐ Công ty Khánh Hội được 
ký kết ngày 28/7/2013 có thời hạn 1 năm, hợp đồng hết hạn ngày 27/7/2014. Như vậy, đây là 
loại hợp đồng lao động xác định thời hạn được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 22 của Bộ 
luật lao động. Do đó, khi hết hạn hợp đồng BĐ Công ty Khánh Hội chấm dứt hợp đồng lao 
động với Ông NĐ Hoàng là có cơ sở và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Bộ 
luật lao động. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Bộ luật lao động về trách nhiệm 
của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động thì BĐ Công ty Khánh Hội 
phải thông báo bằng văn bản cho ông NĐ Hoàng biết trước ít nhất 15 ngày trước khi hợp 
đồng lao động hết hạn. Hợp đồng lao động giữa ông NĐ Hoàng và BĐ Công ty Khánh Hội 
hết hạn vào ngày 27/7/2014 nhưng đến ngày 01/8/2014 BĐ_Công ty Khánh Hội mới có văn 
bản thông báo là vi phạm quy định của Bộ luật lao động về trình tự thủ tục và thời hạn thông 
báo. Do BĐ Công ty Khánh Hội chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông NĐ Hoàng không 
tuân thủ đúng trình tự thủ tục do Bộ luật lao động quy định nên Hội đồng xét xử xét thấy việc 
ông NĐ Hoàng yêu cầu BĐ Công ty Khánh Hội phải bồi thường 2 tháng tiền lương là có cơ 
sở và phù hợp với quy định của Bộ luật lao động nghĩ nên chấp nhận.

Mặt khác, như đã phân tích khi chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Hoàng, 
BĐ Công ty đã vi phạm quy định về thời hạn báo trước 15 ngày nên theo quy định tại Khoản 
5 Điều 42 của Bộ luật lao động thì trong trường hợp này, BĐ Công ty Khánh Hội phải có 
nghĩa vụ bồi thường cho ông NĐ Hoàng tiền lương của những ngày không báo trước. Căn cứ 
thỏa thuận trong hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng lao động được ký kết giữa ông
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NĐ Hoàng và BĐ Công ty Khánh Hội, số ngày làm việc trong một tháng của ông 
NĐ Hoàng là 26 ngày và tổng tiền lương thực lĩnh hàng tháng của ông NĐ Hoàng là
15.000.000 đồng. Do đó, BĐ Công ty Khánh Hội còn phải bồi thường cho ông NĐ Hoàng 
15 ngày lương do vi phạm thời hạn báo trước là: 15.000.000đ/26 ngày X 15 ngày = 8.653.846 
đồng.

Xét yêu cầu trả 7 tháng tiền lương, Hội đồng xét xử xét thấy các email do ông 
NĐ Hoàng cung cấp chỉ thể hiện ông NĐ Hoàng có liên lạc với một số nhân viên trong 
BĐ Công ty Khánh Hội nhưng không thể hiện được công việc cụ thể ông NĐ Hoàng đã làm 
và cũng không được phía BĐ Công ty Khánh Hội thừa nhận. Trong khi đó, ông NĐ Hoàng 
thừa nhận khi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng qua email của BĐ Công ty Khánh 
Hội, ông NĐ Hoàng chỉ yêu cầu BĐ Công ty Khánh Hội phải thực hiện thông báo chấm dứt 
hợp đồng bằng văn bản mà không có bất kỳ khiếu nại nào về căn cứ chấm dứt hợp đồng lao 
động, đồng thời tiến hành bàn giao công việc theo thông báo của BĐ Công ty. Theo thông 
báo chấm dứt hợp đồng ngày 01/8/2014, BĐ Công ty Khánh Hội cho ông NĐ Hoàng thời 
hạn 30 ngày để bàn giao công việc. Căn cứ theo biên bản bàn giao công việc do ông 
NĐ Hoàng cung cấp cho Tòa án và được BĐ Công ty Khánh Hội thừa nhận, thể hiện ông 
NĐ_Hoàng bắt đầu bàn giao công việc từ ngày 05/8/2014 cho đến khi hoàn tất bàn giao và có 
quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của BĐ Công ty Khánh Hội vào ngày 01/9/2014. 
Điều này cho thấy khoảng thời gian ông NĐ Hoàng vẫn làm việc sau khi hết hạn hợp đồng 
lao động và vẫn được trả lương là để hoàn tất thực hiện bàn giao công việc theo thông báo 
chấm dứt hợp đồng ngày 01/8/2014. Như vậy, đây không được xem là trương hợp hết hạn 
hợp đồng lao động mà vẫn tiếp tục làm việc để được gia hạn trở thành hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn như theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Bộ luật lao động. Do đó, 
Hội đồng xét xử xét thấy không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu của ông NĐ_Hoàng về việc 
buộc BĐ Công ty Khánh Hội phải tiếp tục trả lương kể từ tháng 9/2014 cho đến tháng 
3/2015.

Xét yêu cầu của ông NĐ Hoàng về việc buộc BĐ Công ty Khánh Hội phải tổ chức 
cuộc họp công khai xin lỗi, Hội đồng xét xử xét thấy không có cơ sở để chấp nhận. Bởi lẽ, 
căn cứ nội dung email do BĐ_Công ty Khánh Hội gửi cho ông NĐ_Hoàng ngày 25/7/2014, 
có đính kèm gửi cho một số nhân viên trong BĐ Công ty chỉ thể hiện nội dung sẽ chấm dứt 
hợp đồng lao động với ông NĐ Hoàng do hết hạn hợp đồng và trách nhiệm bàn giao công 
việc của ông NĐ Hoàng, hoàn toàn không có nội dung nào thể hiện xúc phạm danh dự của 
ông NĐ Hoàng. Mặt khác, theo trình bày của BĐ Công ty Khánh Hội việc gửi thông báo 
trên cho một số người trong BĐ Công ty là nhằm mục đích phối hợp trong việc bàn giao 
công việc của ông NĐ Hoàng. Hội đồng xét xử xét thấy lời trình bày của BĐ Công ty Khánh 
Hội là có cơ sở và cũng phù hợp với lời xác nhận của ông NĐ Hoàng về các phương thức 
làm việc tại BĐ Công ty trong đó có việc sử dụng email làm phương thức trao đổi công việc 
với BĐ Công ty và các bộ phận khác trong BĐ Công ty.

Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy có cơ sở để chấp nhận một 
phần yêu cầu khởi kiện của ông NĐ Hoàng và buộc BĐ Công ty Khánh Hội phải có trách 
nhiệm bồi thường cho ông NĐ Hoàng 2 tháng tiền lương do không tuân thủ đúng quy định 
của Bộ luật lao động về trình tự thủ tục khi chấm dứt hợp đồng lao động là 30.000.000 đồng
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và 15 ngày lương do vi phạm thời hạn thông báo trước là 8.653.846 đồng. Tổng cộng số tiền 
BĐ Công ty Khánh Hội phải trả cho ông NĐ Hoàng là 38.653.846 đồng.

3. v ề  án phí lao động sơ thẩm: Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa 
án, nguyên đơn không phải chịu án phí.

Căn cứ Khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, bị đơn phải chịu án phí 3% 
trên số tiền 38.653.846 đồng bị đơn có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng Khoản 1 Điều 31; Điểm c Khoản 1 Điều 33; Điểm a Khoản 1 Điều 35; Điều 
131; Điều 243 và Khoản 1 Điều 245 của Bộ Luật tố tụng dân sự;

Áp dụng Điều 22; Khoản 1 Điều 36; Khoản 5 Điều 42 và Khoản 1 Điều 47 của Bộ 
luật lao động năm 2012;

Áp dụng Khoản 2 Điều 305 của Bộ luật dân sự;
Áp dụng Điều 2 của Luật thi hành án dân sự;
Áp dụng Khoản 2 Điều 11; Khoản 4 Điều 27 của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:
1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông NĐ_Nguyễn Văn Hoàng.
1.1. Buộc BĐ Công ty c ổ  phần Đầu tư Thương mại Khánh Hội có nghĩa vụ bồi 

thường cho ông NĐ Nguyễn Văn Hoàng số tiền 38.653.846đ (Ba mươi tám ừiệu sáu trăm 
năm mươi ba nghìn tám ừăm bổn mươi sáu đồng) ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

1.2. Không chấp nhận các yêu cầu của ông NĐ_Nguyễn Văn Hoàng về việc buộc 
BĐ Công ty c ổ  phần Đầu tư Thương mại Khánh Hội phải tiếp tục trả lương kể từ tháng 
9/2014 đến tháng 3/2015 và tổ chức công khai xin lỗi ông NĐ_Hoàng.

Kể từ ngày Ông NĐ Hoàng có đơn yêu cầu thi hành án, nếu BĐ Công ty c ổ  phần 
Đầu tư Thương mại Khánh Hội không thi hành, thì hàng tháng BĐ Công ty c ổ  phần Đầu tư 
Thương mại Khánh Hội còn phải chịu tiền lãi đối với số tiền chậm thi hành án, theo mức lãi 
suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm 
thanh toán.

2. về án phí lao động sơ thẩm: Ông NĐ_Nguyễn Văn Hoàng không phải chịu án 
phí. BĐ Công ty c ổ  phần Đầu tư Thương mại Khánh Hội phải chịu án phí lao động sơ thẩm 
là 1.159.615đ (Một triệu một trăm năm mươi chỉn nghìn sáu trăm mười lăm đồng).

3. Trương 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 
được 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.

4. Các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
QUẬNX 

THÀNH PHÓ HCM

Số: 35/2014/LĐ-ST 
Ngày: 24/11/2014 
v ề  vụ án: “Tranh chấp đơn phương chấm 

động và tiền lương làm

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ÁN NHÂN DÂN QUẬN X-THÀNH PHÓ HCM 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thâm gồm có:

Thắm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Ong Cao Thanh H
Các Hội thẩm nhân dân: 2. Ong Nguyễn Tiến T

3 Bà T rần Thị N
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm  Thị Phương T cán bộ Tòa án nhân dân 

Quận X.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X, Thành phố HCM tham gia phiên tòa: Ông 

H uỳnh Thanh H Kiểm sát viên.

Trong ngày 19/11/2014 và tuyên án ngày 24/11/2014 tại phòng xử án của Tòa án nhân 
dân Quận X, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 144/2013/TLST-LĐ ngày 26 tháng 11 
năm 2013 về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và tiền lương làm thêm 
giờ”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1921/2014/QĐST-LĐ ngày 24 tháng 10 năm 2014, 
giữa các đương sự:

Nguyên đơn:
Ông NĐ_ĐỖ Quốc Ba, sinh năm 1960
Địa chỉ: 393/3/3 LHP, Phường 2, Quận Y, Thành phố HCM.

Bị đơn:
BĐ Công ty cổ phần giáo dục Quân Tiến
Địa chỉ: 140 TQK, phường TĐ, Quận X, Thành phố HCM.
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Minh Thường là người đại diện theo 

ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 30/12/2013).
Các đương sự có mặt tại phiên toà.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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NHẬN THẤY:
Tại đơn khởi kiện ngày 12/11/2013 và các lời khai tiếp theo tại Tòa án nhân dân Quận X, 

nguyên đơn là ông NĐ_ĐỖ Quốc Ba trình bày:
Ngày 04/3/2011 ông được tuyển dụng vào làm bảo vệ tại BĐ_Công ty cổ phần giáo dục 

Quân Tiến. Ngày 10/5/2011 sau khi hết thời gian thử việc ông và BĐ_Công ty cổ phần giáo dục 
Quân Tiến ký kết hợp đồng lao động thời hạn 01 năm; tiếp theo ngày 10/5/2012 ông tiếp tục ký 
hợp đồng lao động thời hạn 03 năm với BĐ Công ty cổ phần giáo dục Quân Tiến. Thời gian 
đầu, ông làm việc 08 giờ/ngày. Một tháng sau đó, do Công ty thiếu người nên ông chuyển qua 
làm việc 12 giờ/ngày. Đến ngày 11/4/2013, ông lại chuyển qua làm 24 giờ/ngày.

Ngày 05/10/2013 khi đang làm tại cơ sở 118 ADV, Phường 8, Quận X, Thành phố HCM 
thì BĐ Công ty cổ phần giáo dục Quân Tiến thông báo cho ông nghỉ việc. Vào lúc 23 giờ cùng 
ngày Công an Phường 8, Quận X đã lập biên bản về việc ông phải nghỉ ngang.

Nhận thấy BĐ Công ty cổ phần giáo dục Quân Tiến đã đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của ông. Nên ông khởi kiện yêu cầu 
BĐ Công ty cổ phần giáo dục Quân Tiến thanh toán các khoản sau: (chi tiết theo bản khai ngày 
27/8/2014)

- Bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật:
5.000.000 đồng.

- Tiền lương làm thêm giờ từ ngày 11/4/2013 đến ngày 05/10/2013 là 46.830.000 đồng.

Bị đơn là BĐ Công ty cổ phần giáo dục Quân Tiến ủy quyền cho ông Nguyễn Minh 
Thường đại diện trình bày:

Tháng 5/2011 BĐ Công ty cổ phần giáo dục Quân Tiến có nhận ông NĐ_ĐỖ Quốc Ba 
vào làm bảo vệ với thời gian 08 giờ/ngày, 48 giờ/tuần. Công ty và ông NĐ_Ba đã ký kết Hợp 
đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy 
định pháp luật lao động.

Công ty trả cho ông NĐ_Ba mức lương chính là 2.515.000 đồng/tháng. Ngoài ra, Công ty 
còn phụ cấp thêm tiền cơm trưa là 600.000 đồng/tháng, phụ cấp trách nhiệm là 1.705.000 
đồng/tháng. Tổng số tiền ông NĐ_Ba nhận hàng tháng là 4.820.000 đồng.

Tháng 10/2013, ông NĐ_Ba vi phạm chính sách do Công ty đề ra. Ngày 12/10/2013 Ban 
Giám đốc công ty ra quyết định thanh lý hợp đồng lao động với ông NĐ_Ba. Cùng ngày, hai bên 
đã tiến hành ký kết biên bản thanh lý Hợp đồng lao động, ông NĐ_Ba đã nhận đầy đủ tiền lương, 
sổ Bảo hiểm xã hội và Công ty đã hỗ trợ thêm cho ông NĐ_Ba 5.000.000 đồng để xin việc mới. 
Công ty đã hướng dẫn ông NĐ_Ba các thủ tục, cách thức đăng ký để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong thời gian làm việc tại Công ty, ông NĐ_Ba đã được trả lương đầy đủ. Nhận thấy 
ông NĐ_Ba không có chỗ ở ổn định nên từ giữa năm 2013, Công ty có cho ông NĐ_Ba ở lại nơi 
làm việc vào ban đêm để tiện cho công việc (theo Đơn xin làm chế độ 24/24 ngày 10/4/2013). 
Do đó việc ông NĐ_Ba khởi kiện cho rằng ông làm việc 24 giờ/ngày và yêu cầu Công ty trả 
thêm 02 tháng tiền lương là 5.000.000 đồng và trả tiền làm thêm ngoài giờ là 46.830.000 là 
không có căn cứ.

BĐ Công ty cổ phần giáo dục Quân Tiến đề nghị Tòa án xem xét bác toàn bộ yêu cầu 
của ông NĐ_Ba.
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Tại phiên tòa ngày 19/11/2014, nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường 02 tháng tiền 
lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật là 5.000.000 đồng và thanh toán tiền 
lương làm thêm ngoài giờ từ ngày 11/4/2013 đến ngày 05/10/2013 là 46.830.000 đồng.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn là ông Nguyễn Minh Thường không đồng ý và yêu 
cầu Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật 
tố tụng của Thẩm phán, của Hội đồng xét xử, của Thư ký và việc chấp hành pháp luật của đương 
sự từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử đúng quy định pháp luật.

XÉT THẤY:
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:
- về tố tụng:
Nguyên đơn là ông NĐ_ĐỖ Quốc Ba khởi kiện bị đơn là BĐ Công ty cổ phần giáo dục 

Quân Tiến tranh chấp về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và tiền 
lương làm thêm giờ”, đây là tranh chấp lao động, bị đơn có trụ sở tại 140 TQK, phường TĐ, 
Quận X, Thành phố HCM, nên căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 31; Điểm c, Khoản 1, Điều 33 và 
Điểm a, Khoản ỉ, Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2011), vụ án thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận X.

- về nội dung:
Nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động trái pháp luật là 5.000.0000 đồng và thanh toán tiền lương làm thêm giờ từ ngày 
11/4/2013 đến ngày 05/10/2013 là 46.830.000 đồng. Bị đơn không đồng ý với yêu cầu của 
nguyên đơn, yêu cầu Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn; đây là 
vấn đề cần xem xét.

Xét yêu cầu bồi thường 02 tháng tiền lương do bị đơn phương chấm dứt hợp đồng trái 
pháp luật của nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Theo nguyên đơn, ngày 05/10/2013 khi đang làm việc tại địa chỉ 118 ADV, Phường 8, 
Quận X, Thành phố HCM thì bị đơn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 
(thể hiện qua biên bản được lập vào lúc 23 giờ cùng ngày tại Công an Phường 8, Quận X). Bị 
đơn đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Tuy nhiên, căn cứ nội dung 
của biên bản trên chỉ thể hiện nhân viên của BĐ Công ty cổ phần giáo dục Quân Tiến không cho 
ông ngủ lại trương và yêu cầu vào sáng thứ Hai ngày 07/10/2013 khiếu nại cấp trên, không có 
nội dung nào thể hiện bị đơn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với nguyên đơn. 
Nhưng đến ngày 12/10/2013 nguyên đơn và bị đơn đã thanh lý hợp đồng lao động và thoả thuận 
chấm dứt Hợp đồng lao động theo quyết định số 129/2013/QĐ-KG và ông NĐ_Ba đã nhận đầy 
đủ tiền lương, sổ Bảo hiểm xã hội và tiền hỗ trợ thêm 5.000.000 đồng; Như vậy, hai bên đã thoả 
thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 3, Điều 36 Bộ luật lao động năm 
1994 (đã sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007, 2012); Do đó việc nguyên đơn cho rằng bị
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đơn đã đơn phương châm dứt hợp đông lao động trái pháp luật là không có cơ sở. Như vậy yêu 
cầu bồi thường 02 tháng tiền lương của nguyên đơn không có cơ sở chấp nhận.

Xét yêu cầu thanh toán tiền lương làm thêm giờ từ ngày 11/4/2013 đến ngày 05/10/2013 
của nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy: Căn cứ Điều 2 của Hợp đồng lao động ngày 
10/5/2012 thì chế độ làm việc của nguyên đơn là 08 giờ/lngày, không có thoả thuận làm thêm 
giờ. Nguyên đơn cho rằng ngày 10/4/2013 có đơn xin làm chế độ 24/24 và bị đơn đã có văn bản 
chấp nhận thể hiện qua bản phô tô thư điện tử do nguyên đơn cung cấp kèm theo đơn khởi kiện; 
Tuy nhiên, xét về hình thức: thư điện tử trên chỉ là bản phô tô, không có bản chính được nguyên 
đơn thừa nhận tại phiên toà; về nội dung thì bản phô tô thư điện tử trên không có nội dung nào 
thể hiện bị đơn đồng ý cho nguyên đơn làm chế độ 24/24. Mặt khác, kể từ ngày 11/4/2013 cho 
đến ngày khởi kiện, nguyên đơn đã làm chế độ 24/24, nhưng không có chứng cứ nào chứng minh 
nguyên đơn đã khiếu nại bị đơn không thanh toán tiền lương làm thêm giờ. Trong khi đó, trong 
quá trình chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên toà ngày 19/11/2014, bị đơn xác nhận từ giữa năm 
2013, do nguyên đơn không có chỗ ở ổn định nên bị đơn có cho nguyên đơn ở lại nơi làm việc 
vào ban đêm để tiện cho công việc, nhưng không có bất ký văn bản nào đồng ý cho nguyên đơn 
làm chế độ 24/24. Như vậy, căn cứ vào quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 106 Bộ luật lao động 
năm 1994 (đã sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007, 2012) thì yêu cầu thanh toán tiền 
lương làm thêm giờ của nguyên đơn không có cơ sở chấp nhận.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận toàn bộ yêu cầu
của nguyên đơn về việc buộc bị đơn thanh toán các khoản sau:

- Bồi thường 02 tháng tiền lương 5.000.000 đồng.
- Tiền lương làm thêm giờ từ ngày 11/4/2013 đến ngày 05/10/2013 là 46.830.000 đồng.
v ề  án phí: Các đương sự không phải chịu án phí lao động sơ thẩm.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Áp dụng:
- Điểm a, Khoản 1, Điều 31; Điểm c, Khoản 1, Điều 33; Điểm a, Khoản 1, Điều 35;

Khoản ỉ, Điều 131; Điều 179 và Khoản ỉ, Điều 245 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (đã sửa
đổi, bổ sung năm 2011);

- Khoản 3, Điều 36 và Điểm a, Khoản 2, Điều 106 Bộ luật lao động năm 1994 (đã sửa
đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007, 2012);

- Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 quy định về án phí, lệ phí Toà án;
- Luật Thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực ngày 01/7/2009;
Tuyên xử:
1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn là ông NĐ_ĐỖ Quốc Ba về việc 

buộc bị đơn là BĐ Công ty cổ phần giáo dục Quân Tiến thanh toán các khoản sau:
- Bồi thường 02 tháng tiền lương 5.000.000 đồng.
Tiền lương làm thêm giờ từ ngày 11/4/2013 đến ngày 05/10/2013 là 46.830.000 đồng.
2. v ề  án phí: Các đương sự không phải chịu án phí lao động sơ thẩm.
3. v ề  quyền kháng cáo:
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Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Trương hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi 
hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 
quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện 
theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN Y 

THÀNH PHỐ HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/2014/LĐST 
Ngày: 30/9/2014
về vụ án: “Tranh chấp đơn phương chấm 
dứtHĐLĐ tráipháp luật”.

ỵ  n h â n  d a n h
^ P ^ J N Ư Ớ C  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN Y, THÀNH PHÓ HCM 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thâm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Bà Hoàng Thị Ả
Các Hội thẩm nhân dân: 2. Ông Hồng H

3. Bà Đinh Thị Ngọc c
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ong Đỗ Khắc D, cán bộ Tòa án nhân dân Quận Y.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Y tham gia phiên tòa: Bà T rần  Lệ T, Kiểm sát

Ngày 30 tháng 9 năm 2014 tại phòng xử án của Tòa án nhân dân Quận Y, xét xử sơ thẩm 
công khai vụ án thụ lý số 82/2014/LĐST ngày 04/8/2014, về việc “ Tranh chấp về đơn phương 
chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1723/2014/QĐST-DS 
ngày 15 tháng 9 năm 2014, Quyết định hoãn phiên tòa số 1778/2014/QĐST-DS ngày 25 tháng 9 
năm 2014, giữa các đương sự:

Nguyên đơn:
Ông NĐ_Nguyễn Vĩnh Thịnh, sinh năm 1971 (Có mặt)
Địa chỉ: IV đường số 16, Phường 4, Quận X, thành phố HCM.

Bị đơn:
BĐ Công ty TNHH Vận tải hỗn họp Hà Phúc.
Trụ sở chính: 104 phố TT, phường TL, quận ĐĐ, thành phố HN.
Địa chỉ chi nhánh: 36 BTX, phường BT, Quận Y, thành phố HCM.
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Trần Ngọc Giáp, sinh năm 1982
Chức vụ: Trưởng phòng Tổng vụ Chi nhánh HCM (Theo Giấy ủy quyền số 290 

ƯQTGĐ/2014 ngày 13/8/2014 - Có mặt).
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NHẠN THAY:
- Tại đơn khởi kiện ngày 18/7/2014, các bản tự khai và tại phiên tòa hôm nay, ông 

NĐ_Nguyễn Vĩnh Thịnh là nguyên đơn trình bày:
Ngày 06/3/2012 ông vào làm việc tại Chi nhánh BĐ_Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp Hà 

Phúc - thành phố HCM, địa chỉ số 36 BTX, phường BT, Quận Y, thành phố HCM (gọi tắt là 
BĐ_Công ty ), sau một tháng thử việc đến ngày 06/4/2012 ký hợp đồng lao động với BĐ_Công 
ty thời hạn 01 năm. Ngày 06/4/2013 ký hợp đồng lao động thời hạn 02 năm đến 06/4/2915, công 
việc chính là lái xe phục vụ khách theo sự phân công bố trí của BĐ Công ty , thời gian làm việc 
08 giờ/ngày và làm thêm giờ theo sự điều động của BĐ_Công ty, mức lương chính là 3.642.000 
đồng, thu nhập chính = lương + phụ cấp ngoài giờ tùy theo lịch làm việc.

Ngày 20/4/2014, BĐ_Công ty tổ chức khám sức khỏe cho tất cả lái xe của BĐ_Công ty . 
Đen ngày 17/5/2014 Phó trưởng chi nhánh BĐ Công ty là ông Trần Đức Tín và chủ tịch công 
đoàn (ông Nở) thông báo cho ông biết kết quả xét nghiệm khám sức khỏe là “Dương tính 
Morphin và dẫn xuất/NT” và đề nghị hai phương án nghỉ việc, một là ông ký biên bản thỏa thuận 
chấm dứt HĐLĐ do chi nhánh soạn sẵn, chi nhánh không nêu lý do nghỉ việc vì kết quả xét 
nghiệm dương tính Morphin và dẫn xuất/NT; hai là chi nhánh đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối 
với ông lý do kết quả khám sức khỏe bị “Dương tính Morphin và dẫn xuất/NT”. Do quá rối vì 
kết quả khám sức khỏe có vấn đề nhạy cảm nên ông đã đồng ý ký biên bản thỏa thuận chấm dứt 
HĐLĐ trong trạng thái tinh thần không được bình tĩnh và minh mẫn.

Ngày 19 và 20/5/2014, ông tự đến Viện Pastuer làm xét nghiệm thì kết quả là “Âm tính 
với Morphin và dẫn xuất/NT”. Ngày 23/5/2014, ông gửi đơn yêu cầu BĐ_Công ty hủy biên bản 
thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ đã ký ngày 17/5/2014 có ông Giáp nhận đơn. Ngày 04/6/2014 ông 
Giáp giao cho ông quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 18/5/2014 chấm dứt HĐLĐ với lý do theo 
thỏa thuận, vì đã gửi đơn yêu cầu hủy biên bản thỏa thuận nên ông không nhận quyết định này. 
Đến ngày 12/6/2014 ông Giáp giao cho ông quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014 chấm dứt 
HĐLĐ với lý do dương tính Morphin và dẫn xuất/NT.

BĐ_Công ty có quyết định thu hồi quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014 nhưng việc 
thu hồi này ông không được biết, BĐ Công ty đã chấm dứt HĐLĐ với ông theo quyết định số 
18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014 là trái pháp luật do vi phạm thời gian thông báo trước nên ông yêu 
cầu Hội đồng xét xử giải quyết các yêu cầu như sau:

1. Xác định quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014 có giá trị pháp lý, buộc BĐ_Công 
ty phải thu hồi và hủy bỏ quyết định này;

2. Yêu cầu BĐ Công ty phải nhận ông vào làm việc trở lại, phải trả tiền lương, BHXH, 
BHYT trong những ngày ông không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương, tính từ 
17/5/2014 đen 29/9/2014 là 06 tháng 11 ngày X 3.642.000 = 23.392.846 đồng;

3. Nếu BĐ Công ty không nhận ông vào làm việc trở lại theo HĐLĐ đã ký thì phải trả 
tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày ông không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng 
tiền lương, tính từ ngày 17/5/2014 đến 06/4/2015 là 12,5 tháng X 3.642.000 X = 45.525.000 
đồng; bồi thường thêm 02 tháng tiền lương là 7.284.000 đồng; bồi thường do vi phạm thời hạn 
báo trước là 4.202.308 đồng. Tổng cộng là 57.011.308 đồng.

- Theo bản khai ngày 22/8/2014 và tại phiên tòa hôm nay, ông Trần Ngọc Giáp là đại 
diện theo ủy quyền của bị đơn BĐ Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp Hà Phúc trình bày:
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BĐ Công ty có trụ sở chính tại HN và chi nhánh tại 36 BTX, phường BT, Quận Y, thành 
phố HCM. Ông NĐ_Nguyễn Vĩnh Thịnh là tài xế lái xe do chi nhánh tuyển dụng từ năm 2012, 
ký lại hợp đồng lao động số 25/2012 (lần 2) thời hạn 02 năm từ ngày 06/4/2013 đến 06/4/2015. 
Theo đó ông NĐ Thịnh phải làm việc 08 giờ/ngày và làm thêm giờ theo sự điều động của 
BĐ_Công ty , mức lương chính tại thời điểm ông NĐ_Thịnh nghỉ việc là 3.642.000 đồng/tháng 
+ phụ cấp ngoài giờ tùy theo lịch làm thêm nếu có.

BĐ Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động vào tháng 9 hàng năm. 
Tuy nhiên Sở Giao thông Vận tải thành phố HCM có công văn số 1064/KH-SGTVT ngày 
24/3/2014 yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện kiểm tra sức khỏe toàn bộ lái xe. Đối với lái 
xe có sử dụng chất ma túy trong người thì doanh nghiệp vận tải chấm dứt ngay hợp đồng lao 
động không cho hành nghề lái xe của doanh nghiệp vận tải. Tháng 4/2014 BĐ Công ty tổ chức 
khám sức khỏe cho các lái xe do Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) thực hiện, lấy mẫu máu 
và nước tiểu của từng lái xe để xét nghiệm chất ma túy. Khi kết quả xét nghiệm của ông 
NĐ Thịnh là dương tính với Morphin và dẫn xuất/NT thì Bệnh viện GTVT đã chuyển mẫu của 
ông NĐ Thịnh sang Viện Pastuer để xét nghiệm lại và kết quả vẫn dương tính với Morphin và 
dẫn xuất/NT.

Ngày 17/5/2014, BĐ_Công ty đã có buổi làm việc thông báo kết quả khám sức khỏe của 
ông NĐ Thịnh và quy định của Sở GTVT chấm dứt HĐLĐ đối với trương hợp lái xe có sử dụng 
chất ma túy. BĐ_Công ty ban hành quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014 chấm dứt HĐLĐ 
với ông NĐ_Thịnh lý do dương tính Morphin và dẫn xuất/NT. Vì những trường hợp chấm dứt 
HĐLĐ này sẽ được thông báo trên Website của Sở GTVT để các doanh nghiệp vận tải được biết 
và lưu ý trong quá trình tuyển dụng lái xe sẽ bất lợi cho ông NĐ Thịnh khi xin việc sau này, nên 
tại buổi làm việc ngày 17/5/2014 này đại diện BĐ_Công ty và ông NĐ_Thịnh đã thống nhất ký 
biên bản thỏa thuận đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động giữa hai bên kể từ ngày 18/5/2014. 
Theo đó BĐ_Công ty ban hành quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 18/5/2014 và quyết định này là 
cơ sở chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Thịnh, ông NĐ Thịnh bàn giao công việc từ 
ngày 17/5/2014, đã nhận tiền lương, sổ Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

Ông NĐ Thịnh có gửi văn bản yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận nhưng lãnh đạo BĐ Công ty 
không đồng ý vì thực tế ông NĐ_Thịnh đã bàn giao và nghỉ việc từ ngày 18/5/2014. BĐ_Công ty 
đã đưa cho ông NĐ_Thịnh quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 18/5/2014 nhưng ông NĐ_Thịnh 
không chịu, ông NĐ_Thịnh gây áp lực với ông bắt phải đưa quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 
17/5/2014 và ký giao quyết định này. Vì nghĩ chấm dứt HĐLĐ với ông NĐ_Thịnh là theo thỏa 
thuận hai bên nên BĐ Công ty có sơ suất không hủy bỏ quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 
17/5/2014 mà ban hành tiếp theo quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 18/5/2014. Thời gian sau khi 
giải quyết cho ông NĐ Thịnh nghỉ việc BĐ Công ty có sự thay đổi người đại diện theo pháp 
luật, quá trình đăng ký thay đổi và người đại diện theo pháp luật chính thức làm việc mất rất 
nhiều thời gian. Khi Tòa án thông báo việc ông NĐ Thịnh khởi kiện, nhận thấy có sự thiếu sót 
trong thủ tục nên ngày 25/8/2014 BĐ_Công ty ban hành quyết định số 03.QĐ/2014 thu hồi quyết 
định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014, xác định quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 18/5/2014 về 
chấm dứt HĐLĐ với ông NĐ Thịnh có giá trị thi hành.

Do đó, BĐ Công ty không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của ông NĐ Thịnh vì 
BĐ_Công ty đã thu hồi quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014, ông NĐ_Thịnh chính thức 
nghỉ việc kể từ ngày 18/5/2014 là theo thỏa thuận tự nguyện chứ BĐ_Công ty không đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động ông NĐ Thịnh trái pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay
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BĐ Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lao động, nếu ông NĐ Thịnh muốn trở lại làm việc và 
đáp ứng các yêu cầu thì BĐ Công ty sẽ tuyển dụng và ký hợp đồng lao động mới.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đã phát biểu ý kiến về 
việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội 
đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của các đương sự, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước 
thời điểm Hội đồng xét xử nghị án được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

XÉT THẤY:
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:
Giữa ông NĐ Nguyễn Vĩnh Thịnh và Chi nhánh BĐ Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp 

Hà Phúc (Sau đây gọi là BĐ Công ty ) ký hợp đồng lao động thời hạn 02 năm từ 06/4/2013 đến 
06/4/2015. Ông NĐ Thịnh cho rằng bị BĐ Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
(HĐLĐ) theo quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014 là trái quy định pháp luật nên khởi 
kiện. Xét bị đơn có chi nhánh hoạt động tại Quận Y, thành phố HCM, tranh chấp phát sinh từ 
hoạt động của chi nhánh BĐ Công ty nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 
dân Quận Y, thành phố HCM theo quy định tại Khoản 1 Điều 31, Điểm c Khoản 1 Điều 33 và 
Điểm b Khoản 1 Điều 36 Bộ luật tố tụng dân sự.

2. về nội dung:
Đối với yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014: Căn cứ chứng cứ 

trong hồ sơ vụ án và sự xác nhận của các bên đương sự xác định ông NĐ_Nguyễn Vĩnh Thịnh và 
Chi nhánh BĐ Công ty TNHH Vận tải hỗn hợp Hà Phúc tại thành phố HCM có ký kết hợp đồng 
lao động số 25/2012 (lần 2) ngày 06/4/2013, ông NĐ_Thịnh được tuyển dụng làm lái xe phục vụ 
khách theo sự phân công bố trí của BĐ Công ty , thời gian làm việc 08 giờ/ngày và làm thêm 
giờ theo sự điều động của BĐ_Công ty , thời hạn hợp đồng 02 năm từ 06/4/2013 đến 06/4/2015. 
Tháng 4/2014, BĐ Công ty tổ chức khám sức khỏe cho các lái xe của BĐ Công ty theo văn bản 
chỉ đạo của Sở GTVT thành phố HCM, trong đó có ông NĐ Nguyễn Vĩnh Thịnh.

Ngày 17/5/2014, BĐ_Công ty thông báo cho ông NĐ_Thịnh biết về kết quả khám sức 
khỏe là “Dương tính Morphin và dẫn xuất/NT”, về quy định của Sở GTVT chấm dứt HĐLĐ đối 
với trường hợp lái xe có sử dụng chất ma túy và ban hành Quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 
17/5/2014 chấm dứt HĐLĐ đối với ông NĐ_Thịnh lý do “Dương tính Morphin và dẫn xuất/NT”. 
Căn cứ việc ông Giáp ký giao quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014 ngày 12/6/2014, ông 
NĐ Thịnh cho rằng BĐ Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông là trái quy 
định pháp luật do vi phạm thời hạn báo trước. Ngược lại, đại diện BĐ Công ty cho rằng tại thời 
điểm thông báo kết quả khám bệnh, ông NĐ Thịnh biết ông bị BĐ Công ty chấm dứt hợp đồng 
lao động lý do “Dương tính Morphin và dẫn xuất/NT” sẽ bất lợi khi đi xin việc sau này nên giữa 
ông NĐ_Thịnh và BĐ_Công ty đã ký Biên bản thỏa thuận ngày 17/5/2014 về chấm dứt hợp 
đồng lao động. BĐ_Công ty ban hành quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 18/5/2014 với lý do hai 
bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 18/5/2014, ông NĐ_Thịnh đã chính thức 
nghỉ việc từ ngày 18/5/2014, nhận lương, sổ BHXH và đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nên quyết 
định số 18.QĐ/2014 ngày 18/5/2014 mới là cơ sở để giải quyết chấm dứt HĐLĐ với ông 
NĐ_Thịnh.
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Xét thấy, việc BĐ Công ty có hai quyết định xử lý chấm dứt hợp đồng lao động đối với 
ông NĐ Nguyễn Vĩnh Thịnh là không phù hợp với pháp luật lao động. Lẽ ra khi ban hành quyết 
định 18.QĐ/2014 ngày 18/5/2014 chấm dứt HĐLĐ ông NĐ Thịnh theo thỏa thuận hai bên thì 
BĐ_Công ty phải thu hồi hoặc hủy bỏ ngay quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014 trước đó. 
Tuy nhiên, ngày 25/8/2014 phía BĐ_Công ty đã ban hành Quyết định số 03/QĐ/2014 thu hồi 
Quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014 và xác định Quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 
18/5/2014 chấm dứt hợp đồng lao động ông NĐ_Nguyễn Vĩnh Thịnh là quyết định có giá trị thi 
hành. Nhưng ông NĐ_Thịnh không công nhận quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 18/5/2014 của 
BĐ_Công ty , cho rằng ngày 23/5/2014 ông đã gửi đơn yêu cầu hủy Biên bản thỏa thuận chấm 
dứt hợp đồng lao động ngày 17/5/2014 vì thời điểm ông ký biên bản thỏa thuận là do ông không 
được bình tĩnh và minh mẫn. Ông Giáp đại diện của BĐ Công ty cho biết có nhận đơn này theo 
yêu cầu của ông NĐ Thịnh và chuyển cho lãnh đạo do thời điểm đó ông không được BĐ Công 
ty ủy quyền giải quyết nhưng lãnh đạo BĐ Công ty không chấp nhận, tại phiên tòa hôm nay ông 
cũng giữ ý kiến BĐ_Công ty không chấp nhận vì thực tế ông NĐ_Thịnh đã nghỉ việc từ ngày 
18/5/2014. Xét thời điểm hai bên lập biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động ngày 
17/5/2014 là sự tự nguyện của cả hai bên, bởi nếu ông NĐ_Thịnh xác định bản thân không sử 
dụng chất ma túy, không đồng ý với kết quả khám bệnh thì ông có quyền khiếu nại, có quyền 
không ký biên bản thỏa thuận về chấm dứt HĐLĐ với BĐ Công ty , hơn nữa mục đích các bên 
khi ký biên bản thỏa thuận này là nhằm có lợi cho người lao động nên lý do nguyên đơn nại ra 
khi ký không được bình tĩnh và minh mẫn là không phù hợp nên không có cơ sở để Hội đồng xét 
xử xem xét. Mặt khác, phía bị đơn đã ban hành Quyết định số 03/QĐ/2014 ngày 25/8/2014 thu 
hồi Quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014, nguyên đơn vẫn giữ yêu cầu khởi kiện nhưng 
đối tượng nguyên đơn yêu cầu hủy bỏ không còn, Hội đồng xét xử nghĩ không cần thiết phải 
tuyên bố hủy bỏ Quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014 theo yêu cầu khởi kiện của nguyên 
đơn.

Đối với các yêu cầu khác của nguyên đơn như: Yêu cầu BĐ Công ty phải nhận nguyên 
đơn vào làm việc trở lại, phải trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày không được làm 
việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương, tính từ 17/5/2014 đến 29/9/2014 là 06 tháng 11 ngày X

3.642.000 = 23.392.846 đồng; Neu BĐ_Công ty không nhận nguyên đơn vào làm việc trở lại 
theo HĐLĐ đã ký thì phải trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày không được làm việc 
cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương, tính từ ngày 17/5/2014 đến 06/4/2015 là 12,5 tháng X

3.642.000 X = 45.525.000 đồng, bồi thường thêm 02 tháng tiền lương là 7.284.000 đồng, bồi 
thường do vi phạm thời hạn báo trước là 4.202.308 đồng, tổng cộng là 57.011.308 đồng. Đại 
diện bị đơn không chấp nhận các yêu cầu này của nguyên đơn, cho rằng thời điểm ông 
NĐ_Thịnh nghỉ việc là do hai bên thỏa thuận, quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 18/5/2014 chấm 
dứt lao động với ông NĐ Thịnh có giá trị thi hành.

Xét quá trình chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn thừa nhận thực tế đã 
bàn giao công việc cho BĐ_Công ty từ ngày 17/5/2015, nghỉ làm việc từ ngày 18/5/2014, nhận 
lương, sổ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm Xã hội Thành phố HCM có văn bản số 2820/BHXH-THU 
ngày 23/9/2014 xác nhận ông NĐ_Nguyễn Vĩnh Thịnh đã hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết 
định số 57481, mức chi trả hàng tháng là 2.033.500 đồng từ tháng 7/2014. Như vậy, sau khi đồng 
ý nghỉ việc tại BĐ Công ty , ông NĐ Thịnh đã thực hiện thủ tục khai trình hưởng trợ cấp thất 
nghiệp và được Bảo hiểm Xã hội Thành phố HCM chi trả từ ngày 11/7/2014, thời gian hưởng 03 
(Ba) tháng. Điều này thể hiện thời điểm ông NĐ Thịnh bắt đầu nghỉ việc tại BĐ Công ty ngày 
18/5/2014 là tự nguyện, trên cơ sở thỏa thuận giữa ông NĐ_Thịnh và BĐ_Công ty phù hợp với
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quy định tại Khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012, việc ông NĐ Thịnh nghỉ việc không 
thuộc trường hợp không được làm việc do quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
trái pháp luật của bị đơn nên không có cơ sở để Hội đồng xét xử xem xét, nghĩ nên không chấp
nhận các yêu cầu này của nguyên đơn.

3. v ề  án phí: Nguyên đơn được miễn nộp án phí theo quy định pháp luật. Bị đơn không 
phải nộp án phí do các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:
Áp dụng:
- Khoản 1 Điều 31; Điểm c Khoản 1 Điều 33; Điểm b Khoản 1 Điều 36; Khoản 1 Điều 

131; Điểm b Khoản 2 Điều 199, Khoản 3 Điều 202; 234; 238 và 245 Bộ luật tố tụng dân sự đã 
sửa đổi, bổ sung năm 2011;

- Khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012;
- Khoản 2 Điều 11 Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án;
Tuyên xử:
1. Không chấp nhận các yêu cầu sau của nguyên đơn ông NĐ_Nguyễn Vĩnh Thịnh:
1.1. Yêu cầu xác định Quyết định số 18.QĐ/2014 ngày 17/5/2014 về chấm dứt hợp đồng 

lao động với ông NĐ Nguyễn Vĩnh Thịnh là trái quy định pháp luật, buộc BĐ Công ty TNHH 
Vận tải hỗn hợp Hà Phúc phải thu hồi và hủy bỏ quyết định này;

1.2. Yêu cầu BĐ Công ty phải nhận ông trở lại làm việc theo hợp đồng đã giao kết, phải 
trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày ông không được làm việc cộng với ít nhất 02 
tháng tiền lương, cụ thể từ 17/5/2014 đến ngày 29/9/2014 là 04 tháng 11 ngày + 02 tháng lương 
là 3.642.000 X 06 tháng 11 ngày = 23.392.846 đồng;

1.3. Nếu BĐ Công ty không muốn nhận ông trở lại làm việc trở lại theo hợp đồng đã ký 
thì phải trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày ông không được làm việc cộng với ít 
nhất 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ, cụ thể từ ngày 17/5/2014 đến 06/4/2015 là 3.642.000 X
12,5 tháng = 45.525.000 đồng; bồi thường thêm 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ là 7.284.000 
đồng; bồi thường do vi phạm quy định về thời hạn báo trước 30 ngày làm việc một khoản tiền 
tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước là 4.202.308 đồng.Tổng cộng là 
57.011.308 đồng.

2. v ề  án phí dân sự sơ thẩm:
Ông NĐ_Nguyễn Vĩnh Thịnh được miễn nộp tiền án phí lao động sơ thẩm;
Bị đơn không phải chịu án phí do các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn như trên không 

được chấp nhận.
3. v ề  quyền kháng cáo:
Các đương sự có mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.
Trương 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
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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./.

344



TÒA ÁN NHÂN DÂN 
QUẬNX 

THÀNH PHỐ HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2014/LĐ-ST 
Ngày: 29/8/2014
về vụ án: “Tranh chấp về đon phương chấm 
dứt hợp đồngỉcư) động”

NHÂN DANH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X -  THÀNH PHÓ HCM 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

TÒA ÁN

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: 1. Ông Nguyễn Văn M
Các Hội thẩm nhân dân: 2. Ông Hồng H

3. Bà Cao Kim T
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: ông  Nguyễn Đửc T- Thư ký Tòa án nhân dân 

Quận X.
Đại diện Viện kiếm sát nhân dân Quận X  không tham gia phiên tòa.

Trong ngày 29 tháng 8 năm 2014 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận X, đã xét xử sơ thẩm 
công khai vụ án lao động sơ thẩm thụ lý số 39/2014/TLST-LĐ ngày 16 tháng 5 năm 2014 về 
việc “Tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng ỉao động”, theo quyết định 
đưa vụ án ra xét xử số 1186/2014/QĐST-LĐ ngày 11 tháng 8 năm 2014, giữa các đương sự:

Nguyên đơn:
Ông NĐ_Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1976
Địa chỉ: 57 BTX, Phường 2, Quận TB, thành phố HCM.

Bị đơn:
BĐ Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Nga Hân (Việt Nam)
Địa chỉ: Tầng 8, số 25BÌS NTMK, Quận X, thành phố HCM
Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Thị Thủy Anh đại diện theo giấy ủy quyền ngày 

22/8/2014.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bị đơn: Ông TNV- Luật sư BĐ_Công ty luật 

TNHH Thắng và các đồng nghiệp thuộc Đoàn Luật sư Thành phố HCM.
Nguyên đơn, đại diện theo ủy quyền của Bị đơn, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của Bị đơn có mặt tại phiên tòa.
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NHẬN THẤY:
* Theo đơn khởi kiện và tại phiên tòa ông NĐ_Nguyễn Thế Hùng- Nguyên đơn trình

bày:
Ngày 03/09/2013 ông đã nhận và ký kết hai bản thư mời nhận việc do ông Laurent Wong 

Yentin ký tên đại diện cho BĐ Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Nga Hân (Việt Nam)- gọi tắt 
là BĐ Công ty- và đóng dấu mỗi bên giữ một bản. Thư mời nhận việc ghi rõ vị trí người nhận 
việc đảm nhận là chuyên viên huấn luyện đại lý bảo hiểm. Địa Điểm làm việc tại số 86 TĐ, Quận 
X, Thành phố HCM (tầng lửng). Thư mời nhận việc ghi rõ mức lương hàng tháng là 16.300.000 
đồng (chưa thuế) và thời gian thử việc là hai (02) tháng, tức là từ ngày 03/09/2013 đến ngày 
03/11/2013.

Ngày 03/11/2013, ông được bộ phận nhân sự thông báo cần phải thực hiện đánh giá thử 
việc sau khi hết thời hạn thử việc. Ông Lê Kim Minh, người đảm nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận 
huấn luyện trực tiếp đánh giá cho ông. Kết quả đánh giá đạt yêu cầu có chữ ký của ông Lê Kim 
Minh, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Trưởng bộ phận Tuyển dụng & Huấn luyện đại lý) và ông 
Lào Trí Đường (Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh). Sau khi đánh giá ông không nhận 
được hợp đồng lao động nào theo cam kết từ phía BĐ Công ty trong thư mời nhận việc nhưng 
vẫn nhận đầy đủ ba (03) tháng lương được chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank 
của ông, số tài khoản 0071000704486, chủ tài khoản NĐ_Nguyễn Thế Hùng.

Ngày 28/11/2013 khoảng llg iờ  00, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh yêu cầu ông vào phòng 
nói chuyện và đưa ra nhiều lý do không có cơ sở xác thực để buộc ông bàn giao công việc và 
nghỉ việc ngay lập tức sau đó. Ông Lê Kim Minh, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và ông Lào Trí 
Đường đã ngụy tạo một bản đánh giá thử việc khác theo mẫu ông đã ký tên nhưng đã vứt bỏ 
trước đó có chữ ký của ông. Đồng thời còn đưa tin không tốt về ông cho các nhân viên và có thể 
cả BĐ Công ty khác biết nhằm mục đích là đe doạ nhằm tránh việc ông đưa vấn đề này cho Toà 
án giải quyết. Bà Lý Thị Thu Thảo (Trưởng phòng Nhân sự) đã điện thoại hỏi ông địa chỉ rồi gửi 
quyết định chấm dứt thử việc sau ba tháng.

Ông đã yêu cầu Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận X, Thành phố HCM hoà 
giải tranh chấp này nhưng BĐ Công ty đã vắng mặt hai lần không ký do và lần thứ ba đưa ra 
cam kết thanh toán chi phí công tác tại Bà Rịa- Vũng Tàu và công tác phí ngoại giờ (Thứ 7 và 
Chủ nhật) nhưng đến ngày 16/4/2014, sau một hồi đùn đẩy giằng co nhằm kéo dài thời gian chi 
trả không có lãi suất, ông mới nhận được số tiền 5.000.000 đồng. Ông phải chấp nhận qua thư 
điện tử vì BĐ Công ty cố tình trì hoãn nên ông nghĩ mình nên nhận tiền mới có tiền đóng án phí.

Nay ông NĐ Hùng yêu cầu Tòa án buộc BĐ Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Nga
Hân (Việt Nam) phải thanh toán cho ông những khoản sau đây:

-  12 tháng tiền lương do BĐ Công ty đã vi phạm luật lao động = 16.300.000 đồng X 12 
tháng = 195.600.000 đồng, sau khi phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho ông là 7.560.000 đồng, số 
tiền còn lại BĐ Công ty phải chi trả cho ông là 188.040.000 đồng;

- Chốt sổ bảo hiểm xã hội 12 tháng theo lương đến ngày 28/11/2013 = 16.300.000 đồng X 

15% X 12 tháng = 29.340.000 đồng;
- Bảo hiểm y tế 12 tháng = 16.300.000 đồng X 5% X 12 tháng = 9.780.000 đồng;
- Bảo hiểm thất nghiệp = 16.300.000 đồng X 2% X 12 tháng = 3.912.000 đồng;
- Tiền nghỉ mát hàng năm theo quy chế BĐ_Công ty = 3.000.000 đồng/năm;
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- Tiền áo Vest theo chế độ cho nhân viên ở từng vị trí công tác theo từng năm là
3.000.000 đồng;

- Tiền điện thoại di động = 250.000 đồng/tháng X 12 tháng = 3.000.000 đồng;
- Tiền 14 ngày phép năm =  16.300.000 đồng/20 ngày X 14 ngày =  11.410.000 đồng;
Tổng số tiền BĐ Công ty phải chi trả cho ông là 219.000.000 đồng.
Yêu cầu BĐ Công ty phải trả ngay cho ông số tiền trên khi bản án của Tòa án có hiệu lực 

pháp luật.

* Bà Nguyễn Thị Thủy Anh- Đại diện theo ủy quyền của Bị đơn trình bày:
BĐ Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Nga Hân (Việt Nam)- gọi tắt là BĐ Công ty- 

hoàn toàn bác bỏ yêu cầu khởi kiện nói trên của ông NĐ Hùng, bởi các lý do sau:
BĐ Công ty không chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Hùng vì giữa BĐ Công ty 

và ông NĐ Hùng không có bất kỳ hợp đồng lao động nào. Việc ông NĐ Hùng vào làm việc tại 
BĐ Công ty là theo thỏa thuận thử việc tại thư mời làm việc ngày 13/08/2013. Theo đó, thời 
gian thử việc từ ngày 03/09/2013 đến hết ngày 02/11/2013.

Khi hết thời gian thử việc, khoảng cuối tháng 10/2013, ông NĐ_Hùng được đánh giá là 
không đạt yêu cầu. Việc đánh giá, ngoài nhận xét của người quản lý trực tiếp ông NĐ Hùng còn 
phải qua nhiều cấp đánh giá khác mới có thể đi đến quyết định có ký hợp đồng lao động hay 
không. Tại thời Điểm đánh giá này, dù đã đánh giá ông NĐ Hùng không đạt yêu cầu, nhưng cấp 
trên trực tiếp của ông NĐ Hùng có đề xuất rằng nếu ông NĐ Hùng muốn thử sức thêm thì ông 
ta sẽ xin BĐ Công ty cho thêm thời gian để ông NĐ Hùng thể hiện và tùy thuộc vào quyết định 
của người có thẩm quyền, việc ký hợp đồng sẽ được thực hiện sau thời gian thử sức thêm này, 
nếu ông NĐ_Hùng cải thiện một số kỹ năng. Ông NĐ_Hùng đã đồng ý với đề nghị này.

Tuy nhiên, ngay lúc này, vì gia đình ông NĐ_Hùng có việc tang, nên ông NĐ_Hùng xin 
phép và BĐ_Công ty đã đồng ý để ông về nhà lo việc gia đình 04 ngày, từ ngày 28/10/2013 đến 
ngày 31/10/2013 nên BĐ_Công ty chưa thực hiện thủ tục nội bộ, chờ khi ông NĐ_Hùng quay trở 
lại làm các thủ tục cần thiết theo thỏa thuận của hai bên.

Trong thời gian thử sức thêm, khi cần phải nỗ lực chứng minh năng lực với BĐ Công ty 
thì ông NĐ Hùng lại để xảy ra nhiều sai sót nghiêm trọng, không những về mặt chuyên môn mà 
còn về mặt đạo đức, tư cách nghề nghiệp. Cụ thể ông NĐ Hùng không nộp đầy đủ hồ sơ huấn 
luyện của khóa huấn luyện đại lý cơ bản (STC) tại Bà Rịa- Vũng Tàu để BĐ Công ty lưu hồ sơ 
và nộp lên Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật về bảo hiểm. Khi ông NĐ Hùng được 
BĐ Công ty yêu cầu nộp lại thì BĐ Công ty lại phát hiện các bài thi có dấu hiệu gian dối, chữ 
ký của học viên trong các bài thi khác chữ ký học viên trong danh sách Điểm danh nhưng ông 
NĐ Hùng không giải thích được sự khác biệt giữa các chữ ký. Sau khi được mời làm việc về 
vấn đề này ông NĐ Hùng đã nhắn cho người có trách nhiệm rất nhiều tin nhắn với nội dung ông 
có thể đối phó với Bộ Tài chính và kiểm toán nội bộ của vùng về những vấn đề này. Điều này thể 
hiện thái độ thiếu trung thực không cần che đậy của ông NĐ Hùng trong công việc. Sai sót này 
cùng với nhiều sai sót khác trong công việc trước đó cho thấy ông NĐ Hùng không đạt yêu cầu 
để làm việc với BĐ Công ty và BĐ Công ty không thể ký hợp đồng lao động với ông 
NĐ_Hùng. Vì vậy ngày 28/11/2013, BĐ_Công ty đã gửi văn bản thông báo cho ông NĐ_Hùng 
về quyết định cho nghỉ việc.
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Khi chấm dứt thỏa thuận thử việc với ông NĐ Hùng, BĐ Công ty đã thanh toán đầy đủ 
tiền lương cho toàn bộ thời gian thử việc, ngoại trừ tiền làm thêm giờ và công tác phí (vì theo 
quy định nội bộ, BĐ Công ty sẽ chỉ thanh toán khi nhận được phiếu yêu cầu và các hóa đơn 
chứng từ, nhưng ông NĐ Hùng đã không làm vậy nên BĐ Công ty không có cơ sở thanh toán). 
Tuy nhiên, sau đó, BĐ Công ty cũng đã thanh toán đầy đủ khoản này cho ông NĐ Hùng.

XÉT THẤY:
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:
- v ề  quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án:
Ông NĐ Nguyễn Thế Hùng kiện BĐ Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Nga Hân (Việt 

Nam) đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác là tranh chấp lao động. Do Bị đơn có 
địa chỉ tại Tầng 8, số 25BĨS NTMK, Quận X nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 
nhân dân Quận X.

Xét yêu cầu của Nguyên đơn: Ông NĐ_Nguyễn Thế Hùng yêu cầu Bị đơn phải thanh 
toán các khoản sau đây:

- 12 tháng tiền lương do BĐ Công ty đã vi phạm luật lao động = 16.300.000 đồng X 12 
tháng = 195.600.000 đồng, sau khi phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho ông là 7.560.000 đồng, số 
tiền còn lại BĐ Công ty phải chi trả cho ông là 188.040.000 đồng;

- Chốt sổ bảo hiểm xã hội 12 tháng theo lương đến ngày 28/11/2013 = 16.300.000 đồng X 

15% X 12 tháng = 29.340.000 đồng;
- Bảo hiểm y tế 12 tháng = 16.300.000 đồng X 5% X 12 tháng = 9.780.000 đồng;
- Bảo hiểm thất nghiệp = 16.300.000 đồng X 2% X 12 tháng = 3.912.000 đồng;
- Tiền nghỉ mát hàng năm theo quy chế BĐ_Công ty = 3.000.000 đồng/năm;
- Tiền áo Vest theo chế độ cho nhân viên ở từng vị trí công tác theo từng năm là

3.000.000 đồng;
- Tiền điện thoại di động = 250.000 đồng/tháng X 12 tháng = 3.000.000 đồng;
- Tiền 14 ngày phép năm = 16.300.000 đồng/20 ngày X 14 ngày = 11.410.000 đồng;
Tổng số tiền BĐ Công ty phải chi trả cho ông NĐ Hùng là 219.000.000 đồng.
Yêu cầu này không được BĐ Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Nga Hân (Việt Nam) 

chấp nhận. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận X, TP. HCM đã hoà giải nhưng không 
thành.

Hội đồng xét xử xét thấy: Ông NĐ_Nguyễn Thế Hùng vào thử việc tại BĐ_Công ty 
TNHH bảo hiểm nhân thọ Nga Hân (Việt Nam) từ ngày 03/9/2013 đến hết ngày 02/11/2013. Hết 
thời hạn thử việc, BĐ Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Nga Hân (Việt Nam) đánh giá không 
đạt yêu cầu nên không tiến hành ký hợp đồng lao động với ông NĐ Hùng. Trong thời gian thử 
việc BĐ Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Nga Hân (Việt Nam) đã trả lương cho ông 
NĐ_Hùng đầy đủ. Ngày 28/11/2013 BĐ_Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Nga Hân (Việt 
Nam) thông báo chấm dứt thử việc đối với ông NĐ_Hùng. Như vậy BĐ_Công ty TNHH bảo 
hiểm nhân thọ Nga Hân (Việt Nam) đã thực hiện đúng Điều 29 Bộ luật Lao động. Do các bên 
chưa ký hợp đồng lao động nên quyền và nghĩa vụ không phát sinh cho nên không có cơ sở chấp 
nhận yêu cầu của ông NĐ Hùng.
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Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bị đơn trình bày: BĐ Công ty không chấm 
dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Hùng vì giữa BĐ Công ty và ông NĐ Hùng không có bất 
kỳ hợp đồng lao động nào nên đề nghị Tòa án bác toàn bộ yêu cầu của ông NĐ Hùng. Hội đồng 
xét xử xét thấy có căn cứ chấp nhận đề nghị của Luật sư.

- về án phí lao động sơ thẩm: Ông NĐ Hùng không phải chịu án phí lao động sơ thẩm 
đối với các yêu cầu không được chấp nhận.

- Quyền kháng cáo: Các bên đương sự được quyền kháng cáo theo luật định.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Áp dụng:
- Điểm a, Khoản 1, Điều 31; Điểm c, Khoản 1, Điều 33; Điều 243 và Điều 245 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự năm 2004 đã sửa đổi, bổ sung một số Điều năm 2011;
- Khoản ỉ, Điều 26; Điều 27; Điều 28; Khoản 2, Điều 29 Bộ luật Lao động;
- Luật Thi hành án Dân sự năm 2008;
- Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009 và danh mục mức án phí, lệ phí ban hành kèm

theo.
Xử:
1. Không chấp nhận yêu cầu của ông NĐ Nguyễn Thế Hùng đòi BĐ Công ty TNHH bảo 

hiểm nhân thọ Nga Hân (Việt Nam) phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm tự nguyện và các chế độ khác.

2. v ề  án phí lao động sơ thẩm: Ông NĐ Nguyễn Thế Hùng không phải chịu án phí lao 
động sơ thẩm.

3. v ề  quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 
(mười lăm) ngày kể từ ngày tòa tuyên án.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
QUẬNX 

THÀNH PHỐ HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2013/LĐ-ST 
Ngày: 12/9/2013
về vụ án: “Tranh chấp trường hợp đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động ”

NHÂN DANH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X -  THÀNH PHÓ HCM 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thâm gồm có:

Thẩm phán - Chủ Tọa phiên tòa: 1. Ông Ngô Ngọc T
Các Hội thẩm nhân dân: 2. Ông Hồng H

3 . Bà Lê Thị T
Thư kỷ Tòa án ghi biên bản phiên tòa: ồng Đỗ Khắc D - Cán bộ Tòa án nhân dân Quận

X.

Trong ngày 11 và ngày 12 tháng 9 năm 2013 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận X, đã xét 
xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 42/2013/TLST-LĐ ngày 13 tháng 5 năm 2013 về 
việc “ Trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động\ theo quyết định đưa vụ án ra xét 
xử số: 1016/2013/QĐXX-LĐ ngày 29/8/2013, giữa các đương sự:

Nguyên đơn:
Ông NĐ Trần Hoàng Tùng
Địa chỉ: 10 ÂDL, Phường 01, Quận X, Thành phố HCM.
Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền cho ông NĐ_Trần Hoàng Tùng là ông Hồ Văn 

Châu (Hợp đồng ủy quyền ngày 31/5/2013).
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn là Luật sư BNQ -  thuộc Văn 

phòng luật sư LKH (Đoàn luật sư Thành phố HCM)

Bị đơn:
BĐ Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An
Trụ sở: Lô 14, Công viên phần mềm Quang Tmng, phường TCH, Quận X, Thành phố

HCM.
Địa chỉ chi nhánh: 102 NVC, Phường NCT, Quận X, Thành phố HCM.
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Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền cho bị đơn là ông Phạm Anh Vũ (Văn bản ủy 
quyền ngày 27/8/2013).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn là Luật sư TXT -  thuộc Công ty 
TNHH MTV LRĐ (Đoan luật sư Thành pho HCM)

(Phiên tòa ngày 11/9/2013 có mặt ông Châu, ông Anh Vũ, luật sư Quí và luật sư Thiện, 
nhưng khi tuyên án ngày 12/9/2013 có mặt ông Châu, ông Anh Vũ và luật Quí, còn luật sư Thiện 
vắng mặt)

NHẬN THẤY:
* Theo đơn khởi kiện ngày 29/3/2013, đơn khởi kiện sửa đổi, bổ sung ngày 01/7/2013, 

bản khai, biên bản hòa giải và lời trình bày của ông Hồ Văn Châu là người đại diện theo ủy 
quyền cho nguyên đơn đã thể hiện:

Ngày 01/4/2008 ông NĐ_Trần Hoàng Tùng được BĐ_Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài 
Nguyên Thanh An -  Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) ký hợp đồng vào làm việc tại trường 
Quốc Tế Mỹ (AIS) với công việc là lái xe 16 chỗ để đưa rước học sinh, thời hạn hợp đồng là 02 
tháng, mức lương thử việc là 1.520.000 đồng/tháng.

Sau 02 tháng thử việc, ngày 01/6/2008 ông NĐ_Tùng ký hợp đồng lao động có thời hạn 
01 năm kể từ ngày 01/6/2008; Ngày 01/6/2009 hai bên tái ký hợp đồng lao động với thời hạn 02 
năm; Đến ngày 03/5/2010 hai bên lại ký tiếp hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đến 
tháng 7/2011 ông NĐ_Tùng được nâng lương chính lên 2.667.000 đồng/tháng, cộng với tiền phụ 
cấp thì tổng thu nhập là 3.300.000 đồng/tháng.

Ngày 22/6/2012 Phòng nhân sự của Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) có mời ông 
NĐ_Tùng lên và thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ_Tùng kể từ ngày 
01/8/2012 với lý do cần điều chỉnh lại nhân sự tài xế, đồng thời đưa ra 01 biên bản đánh máy sẵn 
rồi đề nghị ông NĐ Tùng ký tên vào biên bản đó. Trong biên bản này có ghi là ông NĐ Tùng 
nhất trí thôi việc, nhưng trong khi đó ông NĐ_Tùng không đồng ý nghỉ việc như biên bản ghi. 
Tuy nhiên Phòng nhân sự không đồng ý.

Ngày 31/7/2012 Phòng nhân sự Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) có mời ông NĐ_Tùng 
lên và giao cho ông NĐ_Tùng một Quyết định số: 05/07-12/QĐNS-PKT ngày 31/7/2012 của 
Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Tùng kể từ 
ngày 31/7/2012. Thực tế ông NĐ Tùng không hề làm đơn xin thôi việc và Trương THPT Quốc 
Tế Mỹ (AIS) cũng không trợ cấp thôi việc cho ông NĐ_Tùng theo như Quyết định số: 05/07- 
12/QĐNS-PKT ngày 31/7/2012 và Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) cũng vi phạm thời gian 
báo trước 09 ngày.

Do đó, nay ông NĐ Tùng khởi kiện yêu cầu như sau:
Yêu cầu Tòa án Hủy Quyết định số: 05/07-12/QĐNS-PKT ngày 31/7/2012 của Trương 

THPT Quốc Tế Mỹ (AIS);
Yêu cầu Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) nhận ông NĐ Tùng trở lại làm việc theo hợp 

đồng lao động đã ký;
Yêu cầu Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) phải trả cho ông NĐ Tùng tiền lương và phụ 

cấp trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 01/8/2012 đến ngày xét xử sơ thẩm, mỗi 
tháng lương là 3.300.000 đồng;
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Yêu cầu Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) bồi thường 02 tháng lương là 3.300.000 
đồng/tháng X 02 tháng = 6.600.000 đồng;

Yêu cầu Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) phải thanh toán tiền Bảo hiểm xã hội và Bảo 
hiểm y tế từ ngày 01/8/2012 đến ngày xét xử sơ thẩm, tạm tính là: 6.336.000 đồng;

Yêu cầu Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) thanh toán tiền do vi phạm báo trước 09 ngày 
là: 3.300.000 đồng/tháng : 30 ngày X 09 ngày = 990.000 đồng.

* Ông Phạm Anh Vũ là người đại diện hợp pháp theo ủy quyền cho bị đơn trình bày:
BĐ Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An có trụ sở tại Lô 14, lô 14, Công 

viên phần mền Quang Trung, phường TCH, Quận X, Thành phố HCM (gọi tắt là BĐ Công ty 
Tài Nguyên Thanh An). BĐ Công ty Tài Nguyên Thanh An này có chi nhánh BĐ Công ty c ổ  
Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An -  Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) địa chỉ 102 NVC, 
Phường NCT, Quận X, Thành phố HCM.

Từ ngày 01/6/2008 ông NĐ Trần Hoàng Tùng là nhân viên lái xe của Trường THPT 
Quốc Tế Mỹ (AIS). Sau 02 lần ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn, thì vào ngày 
01/5/2010 Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn 
với ông NĐ_Tùng, với công việc là lái xe đưa rước học sinh, thời gian làn làm việc là 08 
giờ/ngày, 44 giờ/tuần, nghỉ chiều thứ 6 và cả ngày chủ nhật, giờ làm việc theo sự phân công của 
lãnh đạo nhà trường. Đen tháng 7/2011 ông NĐ_Tùng được nâng lương chính lên 2.667.000 
đồng/tháng, cộng với tiền phụ cấp thì tổng thu nhập là 3.300.000 đồng/tháng.

Để có xe đưa rước học sinh thì phía Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) đã ký hợp đồng 
thuê xe của Công ty TNHH XNK Phương Hạnh. Vào tháng 5/2012 thì phía Công ty Phương 
Hạnh đã thông báo lấy lại xe và trong lúc này số lượng học sinh giảm, trước tình hình đó phía 
Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) đã thỏa thuận với ông NĐ Tùng về việc chấm dứt hợp đồng 
lao động với ông NĐ_Tùng, do đó ngày 22/6/2012 giữa Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) với 
ông NĐ Tùng đã họp và lập biên bản về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Tại phiên họp này thì 
ông NĐ_Tùng đã đồng ý thôi việc từ ngày 01/8/2012 và ông NĐ_Tùng đã ký tên vào biên bản 
ngay 22/6/2012.

Trên cơ sở biên bản họp ngày 22/6/2012 giữa Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) với ông 
NĐ_Tùng nêu trên, thì ngày 31/7/2012 Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) đã ra Quyết định số 
05/07-12/QĐNS-PKT về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ_Trần Hoàng Tùng. Việc 
Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) ra quyết định số: 05/07-12/QĐNS-PKT ngày 31/7/2012 về 
chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Tùng là hoàn toàn đúng sự thỏa thuận của hai bên và 
đúng quy định của pháp luật. Do đó Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) hoàn toàn không đồng ý 
với các yêu cầu của ông NĐ_Tùng.

Riêng nhà Trường đồng ý trợ cấp thôi việc và hỗ trợ thêm cho ông NĐ Tùng tổng cộng 
là 3.000.000 đồng.

XÉT THẤY:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên Toà, Hội 

đồng xét xử nhận định:
1. v ề  hình thức:
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Ngày 01/6/2008 ông NĐ Trần Hoàng Tùng là nhân viên lái xe của Trường THPT Quốc 
Tế Mỹ (AIS), đến ngày 01/5/2010 Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) đã ký hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn với ông NĐ Tùng.

Theo ông NĐ_Tùng thì ngày 31/7/2012 Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) có mời ông 
lên và giao cho ông một Quyết định số: 05/07-12/QĐNS-PKT ngày 31/7/2012 của Trương 
THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông kể từ ngày 31/7/2012. 
Ông không chấp nhận quyết định trên nên khởi kiện yêu cầu: Hủy quyết định; nhận ông trở lại 
làm việc; yêu cầu trả tiền lương, phụ cấp trong những ngày không được làm việc và cộng thêm 
02 tháng tiền lương; thanh toán tiền bảo hiểm từ ngày 01/8/2012 cho đến nay và thanh toán tiền 
do vi phạm thời gian báo trước.

Xét thấy, đây là tranh chấp về “Trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động”, BĐ Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An có trụ sở tại Quận X, nhưng hợp 
đồng phát sinh tại chi nhánh- Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) tại đại chỉ 102 NVC, Phường 
NCT, Quận X và phía nguyên đơn lựa chọn Tòa án nhân dân Quận X để nộp đơn khởi kiện là 
đúng thẩm quyền.

Ngày 31/7/2012 Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) ra Quyết định: 05/07- 12/QĐNS-PKT 
về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ_Tùng kể từ ngày 31/7/2012, đến ngày 
29/3/2013 ông NĐ_Tùng làm đơn và ngày 13/5/2013 Tòa án thụ lý giải quyết vụ an là trong thời 
hiệu khởi kiện.

2. v ề  nội dung:
* về yêu cầu hủy Quyết định số: 05/07-12/QĐNS-PKT ngày 31/7/2012 của Trường 

THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Tùng; Yêu cầu nhận 
ông NĐ Tùng trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã ký; Yêu cầu phải trả cho ông 
NĐ_Tùng tiền lương và phụ cấp trong những ngày không được làm việc tình từ ngày 01/8/2012 
đến ngày xét xử sơ thẩm và bồi thường 02 tháng lương mỗi tháng lương là 3.300.000 đồng; yêu 
cầu thanh toán tiền do vi phạm báo trước 09 ngày và yêu cầu phải thanh toán tiền Bảo hiểm xã 
hội và Bảo hiểm y tế từ ngày 01/8/2012 đến nay.

Xét thấy:
- Hợp đồng lao đồng số: 02/05-10HDLDGHGH ngày 03/5/2010, giữa chi nhánh 

BĐ Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An -  Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) với 
ông NĐ Trần Hoàng Tùng là hợp đồng không xác định thời hạn hợp pháp, được pháp luật công 
nhận.

- Theo biên bản họp ngày 22/6/2012 giữa Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) với ông 
NĐ_Tùng, đã thể hiện giữa Trường Quốc tế Mỹ và ông NĐ_Tùng cùng đồng ý về việc ông 
NĐ_Tùng thôi việc từ ngày 01/8/2012. Xét thấy, ý chí của hai bên đã thống nhất chấm dứt hợp 
đồng lao động trước hạn và ý chí này đã được lập thành biên bản và có chữ ký của hai bên. Căn 
cứ vào Khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 1994, được sửa đổi, bổ sung năm 2002; năm 
2006; năm 2007, thì việc thỏa thuận giữa hai bên là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

- Phía ông NĐ Tùng cho rằng người lao động không làm đơn nghỉ việc và không thỏa 
thuận chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng biên bản họp ngày 22/6/2012 ông NĐ_Tùng đã ký và 
đồng ý nghỉ việc từ ngày 01/8/2012, do đó lời trình bày này không có cơ sở chấp nhận.

- Tại phiên tòa, luật sư Quí là người bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn 
trình bày: Ông NĐ Tùng không vi phạm nội quy của nhà Trường và phía bị đơn không đưa ra
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được chứng cứ chứng minh việc ông NĐ Tùng vi phạm pháp luật lao động; Bị đơn đơn phương 
chấm dứt hợp đồng trái luật để cho ông Quyền vào làm việc, đây là hành vi chèn ép người lao 
động; Bị đơn chỉ có chứng cứ duy nhất là biên bản họp ngày 22/6/2012, nhưng đây là biên bản 
thông báo chấm dứt hợp đồng lao động và trong biên bản này không có người sử dụng lao động 
ký tên. Từ đó luật sư Quí đề nghị Tòa án chấp nhận các yêu cầu của nguyên đơn. Xét thấy, 
trường hợp này là hợp đồng lao động chấm dứt theo thoản thuận, chứ không phải là trường hợp 
người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nên không cần xem 
xét hành vi vi phạm của người lao động (nếu có). Phía nguyên đơn không có chứng cứ nào để 
chứng minh cho việc ông NĐ Tùng bị ép ký tên không đúng với ý chí của ông, phía bị đơn có 
xác nhận bà Trần Thị Huỳnh Mai và bà Văn Thị Thu Thanh là nhân viên của mình, thay mặt 
người sử dụng lao động để thỏa thuận với ông NĐ Tùng về việc chấm dứt hợp đồng lao động 
trước hạn, nên việc thỏa thuận đó hoàn toàn hợp pháp. Do đó lời trình bày của luật sư Quí là 
không có cơ sở.

Tại phiên tòa luật sư Thiện là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn lại cho 
rằng: Ngày 22/6/2012 giữa hai bên đã có cuộc họp thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trước 
hạn đối với ông NĐ_Tùng, tại phiên họp này ông NĐ_Tùng đã đồng ý thôi việc từ ngày 
01/8/2012 và ký tên, nên người sử dụng lao động ra quyết định cho ông NĐ_Tùng nghỉ việc là 
đúng quy định, do đó luật sư đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của nguyên. Xét 
thấy, như phân tích trên thì việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông NĐ Tùng là đúng với quy 
định tại Khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 1994, được sửa đổi, bổ sung năm 2002; năm 
2006; năm 2007, nên lời trình bày của luật sư Thiện là có cơ sở.

- Xem xét tiền trợ cấp thôi việc: Ông NĐ_Tùng làm việc từ ngày 01/6/2008 đến ngày 
31/7/2012 là 04 năm, 01 tháng, nhưng thời gian ông NĐ_Tùng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 
từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/7/2012 là 03 năm 7 tháng, do đó thời gian tính trợ cấp thôi việc 
cho ông NĐ_Tùng là 04 năm 01 tháng -  03 năm 7 tháng = 06 tháng và tiền trợ cấp thôi việc là: 
06 tháng làm việc = '/2  tháng lương (mức lương 3.300.000 đồng/tháng) = 1.650.000 đồng. Bị đơn 
đồng ý trả tiền trợ cấp thôi việc và hỗ trợ thêm tổng cộng cả 02 khoản là 3.000.000 đồng, nghĩ 
nên chấp nhận.

- Xem xét tiền trợ cấp thất nghiêp, ông NĐ Tùng đã nhận trợ cấp thất nghiệp, nên Tòa 
không xét.

* Từ những phân tích, nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy có cơ sở không chấp 
nhận yêu cầu của nguyên đơn như sau:

Không chấp nhận các yêu cầu sau của nguyên đơn về việc đòi hủy Quyết định số: 05/07- 
12/QĐNS-PKT ngày 31/7/2012 của Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS); yêu cầu chi nhánh 
BĐ Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An -  Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) nhận 
ông NĐ Tùng trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã ký; yêu cầu BĐ Công ty c ổ  Phần 
Quản Trị Tài Nguyên Thanh An phải trả cho ông NĐ Tùng tiền lương và phụ cấp trong những 
ngày không được làm việc tính từ ngày 01/8/2012 đến ngày xét xử sơ thẩm, bồi thường 02 tháng 
lương theo mức lương là 3.300.000 đồng/tháng và yêu cầu BĐ Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài 
Nguyên Thanh An thanh toán tiền do vi phạm báo trước 09 ngày là: 990.000 đồng.

Ghi nhận sự tự nguyện của BĐ Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An về 
việc hỗ trợ tiền và trả trợ cấp thôi việc cho ông NĐ_Tùng tổng cộng là 3.000.000 đông ngay sau 
khi án có hiệu lực pháp luật.

3. v ề  án phí lao động sơ thẩm:
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BĐ Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An chịu án phí lao động sơ thẩm trên 
số tiền trợ cấp thôi việc 1.650.000 đồng, do đó tiền án phí là: 200.000 đồng.

4. v ề  quyền kháng cáo:
Các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Áp dụng:
- Điểm a Khoản 1 Điều 31; Điểm a Khoản 1 Điều 33; Điểm a Khoản 1 Điều 35; Khoản 4 

Điều 131; Điều 179; Điều 210; Điều 243 và Điều 245 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã được 
sửa đổi, bổ sung năm 2011;

- Khoản 3 Điều 36; Khoản 2 Điều 48 của Bộ luật Lao động năm 2012;
- Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 về án phí, lệ phí Tòa án.
Xử:
1. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn như sau:
Không chấp nhận các yêu cầu sau của nguyên đơn về việc đòi hủy Quyết định số: 05/07- 

12/QĐNS-PKT ngày 31/7/2012 của Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS); Yêu cầu chi nhánh 
BĐ Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An -  Trường THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) nhận 
ông NĐ Trần Hoàng Tùng trở lại làm việc theo hợp đồng lao động số: 02/05-10HDLDGHGH 
ngày 03/5/2010, ký giữa chi nhánh BĐ_Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An -  
Trương THPT Quốc Tế Mỹ (AIS) với ông NĐ Trần Hoàng Tùng; Yêu cầu BĐ Công ty cổ  
Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An phải trả cho ông NĐ Trần Hoàng Tùng tiền lương và phụ 
cấp trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 01/8/2012 đến ngày xét xử sơ thẩm, bồi 
thường 02 tháng lương theo mức lương là 3.300.000 đồng/tháng và Yêu cầu BĐ_Công ty cổ  
Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An thanh toán tiền do vi phạm báo trước 09 ngày là: 990.000 
đồng.

2. BĐ Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An có trách nhiệm thực hiện việc 
tự nguyện hỗ trợ tiền và trả trợ cấp thôi việc cho ông NĐ Trần Hoàng Tùng tổng cộng là
3.000.000 đồng ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày ông NĐ Trần Hoàng Tùng có đơn yêu cầu thi hành án, nếu BĐ Công ty c ổ  
Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An không trả tiền như trên thì hàng tháng BĐ Công ty cổ  
Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An còn phải chịu thêm tiền lãi theo lãi suất cơ bản do ngân 
hàng Nhà nước quy định tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

3. v ề  án phí lao động sơ thẩm:
BĐ Công ty c ổ  Phần Quản Trị Tài Nguyên Thanh An chịu án phí lao động sơ thẩm là:

200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).
4. 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.
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5. Ong NĐ Trân Hoàng Tùng, BĐ Công ty Cô Phân Quản Trị Tài Nguyên Thanh An có 
quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
QUẬNX 

THÀNH PHỐ HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2013/LĐ-ST 
Ngày: 03/9/2013
về vụ án: “Tranh chấp trường hợp đơn 
phương chẩmxỉírí hợp đồng lao động ”

NHÂN DANH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X -  THÀNH PHÓ HCM 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thâm gồm có:

Thẩm phán - Chủ Tọa phiên tòa: 1. Ông Ngô Ngọc T
Các Hội thẩm nhân dân: 2. Ông Phạm Công Tuấn H

3. Bà Hoàng Thị L
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ong Đỗ Khắc D - Cán bộ Tòa án nhân dân Quận

X.

Trong ngày 28 tháng 8 và ngày 03 tháng 9 năm 2013 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận X, 
đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 141/2012/TLST-LĐ ngày 24 tháng 12 năm 
2012 về việc “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 
số: 859/2013/QĐXX-LĐ ngày 13/8/2013, giữa các đương sự:

Nguyên đơn:
Bà NĐ Nguyễn Thị Hư<mg Chi (NĐ Anyta Chi Nguyen )
Địa chỉ: 384/2 LTT, Phường 10, Quận X, Thành phố HCM.
Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền cho nguyên đơn là ông Phan Văn Giác, sinh năm 

1976, CMND số 022854312 (Văn bản ủy quyền ngày 30/10/2012).

Bị đơn:
BĐ Công ty TNHH Mai Anh Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 13 Tháp BIDV, 194 TQK, Phường LTT, quận HK, Thành phố

HN.
Địa chỉ chi nhánh: 111A PT, phường BN, Quận X, Thành phố HCM.
Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền cho bị đơn là ông Trương Đức Lợi, sinh năm 

1987, CMND số 365189675; ông Lê Hải Thiện, (Văn bản ủy quyền ngày 22/11/2012).
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn là Luật sư DQT - Thuộc Văn phòng 
luật sư PAT và ĐS

(Phiên tòa ngày 28/8/2013 có mặt ông Giác, ông Lợi, ông Thiện và luật sư Thành, nhưng 
khi tuyên án ngày 03/9/2013 có mặt ông Giác và ông Thiện)

NHẬN THẤY:
* Theo đơn khởi kiện, bản khai, biên bản hòa giải và lời trình bày của ông Phan Văn Giác 

là người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn tại phiên tòa:
Ngày 01 tháng 01 năm 2011, giữa BĐ_Công ty TNHH Mai Anh Việt Nam (sau đây gọi 

tắt là BĐ_Công ty Mai Anh) với bà NĐ_Nguyễn Thị Hương Chi (sau đây gọi tắt bà NĐ_Chi) ký 
một hợp đồng lao động với những nội dung cơ bản như sau:

- Thời hạn hợp đồng: 1 năm, hiệu lực từ ngày 08/01/2011 đến ngày 07/01/2012;
- Mức lương: 5.000USD/tháng (tương đương 104.250.000 đồng theo tỷ giá tạm tính của 

Ngân hàng Vietcombank, mức này không bao gồm thuế thu nhập cá nhân, các khoản bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế ... nếu có);

- 1 vé máy bay khứ hồi đi Canada mỗi năm;
- Số ngày nghỉ phép/năm: 22 ngày làm việc;
- Nơi làm việc: Văn phòng chi nhánh BĐ Công ty TNHH Mai Anh Việt Nam tại Thành 

phố HCM.
- Ngoài ra, theo thỏa thuận, Công ty phải mua bảo hiểm y tế toàn phần cho bà NĐ Chi 

theo chế độ dành cho người lao động nước ngoài.
Ngày 19 tháng 9 năm 2011, bà NĐ_Chi được Tổng giám đốc BĐ_Công ty Mai Anh triệu 

tập để họp giải quết về hợp đồng lao động và thông báo rằng sẽ chấm dứt hợp đồng lao động kể 
từ ngày 19 tháng 9 năm 2011 và yêu cầu bà NĐ_Chi bàn giao lại toàn bộ công việc, không được 
tiếp tục đến công ty. Bà NĐ_Chi không đồng ý với yêu cầu trên của ông và yêu cầu cho tiếp tục 
làm việc, tuy nhiên bị từ chối.

Sau ngày 19/9/2011, bà NĐ_Chi không tới công ty làm việc và công ty chấm dứt bảo 
hiểm y tế đã cấp cho bà NĐ_Chi kể từ ngày 18/10/2011.

Ngày 23 tháng 9 năm 2011, bà NĐ_Chi nhận được thư điện tử (email) của bà Cao Hoàng 
Anh, Trưởng phòng hành chính của chi nhánh BĐ Công ty Mai Anh tại thành phố HCM, đính 
kèm với một quyết định đã ký và đóng dấu của ông David Martyn Watkins, Tổng Giám đốc, đại 
diện cho BĐ Công ty Mai Anh với nội dung “Chấp thuận đơn xin nghỉ việc” của bà NĐ Chi và 
đề nghị thanh toán cho bà NĐ Chi các khoản sau:

- Lương từ ngày 01/9/2011 đến hết ngày 19/9/2011 là: 2.954,55USD
- Lương 01 tháng báo trước là: 5.000 USD
- Phép năm chưa sử dụng còn 6,75 ngày là: 1.534,10USD
- Phí vé máy bay hàng năm về Canada là: 1,449,87USD
Tổng số tiền thanh toán lần cuối (thực nhận) là: 10.938,52USD
Tuy nhiên bà NĐ Chi chưa từng gửi thư xin nghỉ việc nên không chấp nhận Quyết định 

trên của Tổng Giám đốc Công ty.
Ngày 07 tháng 02 năm 2012, bà NĐ_Chi nhận được một thông báo của Tổng Giám đốc 

BĐ_Công ty Mai Anh ký ngày 03 tháng 02 năm 2012, nội dung là thông báo hợp đồng lao động
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giữa bà NĐ_Chi và chi nhánh BĐ_Công ty Mai Anh đã hết hạn vào ngày 07 tháng 01 năm 2012 
và BĐ Công ty Mai Anh sẽ không gia hạn hợp đồng lao động. Theo thông báo này cũng nêu rõ 
là công ty sẽ có thông báo khác để hoàn tất các khoản chi trả. Tuy nhiên, cho đến ngày 
03/5/2012, thì bà NĐ_Chi chỉ nhận được một khoản tiền là 2.954,55USD (tương ứng với tiền 
lương từ ngày 01/9/2011 đến ngày 19/9/2011) ngoài ra không nhận thêm bất cứ khoản thanh toán 
nào khác.

Việc BĐ Công ty Mai Anh chấm dứt hợp đồng lao động mà không hề báo trước với bà 
NĐ Chi là đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trái pháp luật. Sau đó, khi hết hạn 
Hợp đồng, Công ty thông báo không gia hạn hợp đồng, như vậy mặc nhiên đã phải công nhận 
rằng hợp đồng của bà NĐ_Chi có hiệu lực đến hết ngày 07/01/2012.

Việc trì hoãn thanh toán các khoản lương, trợ cấp cho bà NĐ Chi theo qui định của Hợp 
đồng lao động và pháp luật Việt Nam đến tận thời điểm này vẫn chưa thanh toán là một sự vi 
phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Theo qui định của Luật lao động Việt Nam, trường hợp 
đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, người sử dụng lao động phải thanh toán cho 
người lao động toàn bộ các khoản lương và trợ cấp tính cho đến hết thời gian hiệu lực của hợp 
đồng. Ngoài ra, người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc, mỗi năm làm việc là '/2  tháng 
lương.

Nay phía bà NĐ_Chi yêu cầu BĐ_Công ty Mai Anh thực hiện các khoản sau:
+ Tiền lương tò ngày 20/9/2011 đến ngày 07/01/2012 là: 18.181,36 USD
+ Số ngày phép chưa sử dụng (12 ngày) là: 2.727,27USD;
+ Tiền lương của 12 ngày phép là: 2.727,27USD
+ Tiền vé máy bay khứ hồi đi Canada là: 1.657USD
+ Trợ cấp thôi việc (1/2 tháng lương) là: 2.500 USD
+ Hoàn trả chi phí y tế phát sinh là: 71,50 USD
Tổng cộng là: 25.137,58 USD
+ Yêu cầu BĐ_Công ty Mai Anh phải cung cấp cho bà NĐ_Chi các giấy biên nhận đã 

thanh toán thuế thu nhập cá nhân của bà NĐ_Chi tính đến hết ngày 08/01/2012.
+ Tại phiên tòa yêu cầu thêm tiền lương từ ngày 08/01/2012 đến ngày xét xử sơ thẩm và 

bồi thường thêm 02 tiền lương là: 21 tháng X 5.000 USD = 105.000 USD.

* Ông Trương Đức Lợi là người đại diện hợp pháp theo ủy quyền cho bị đơn trình bày: 
Ngày 01 tháng 01 năm 2011, giữa BĐ_Công ty TNHH Mai Anh Việt Nam với bà 

NĐ_Nguyễn Thị Hương Chi (NĐ_Anyta Chi Nguyen ) ký một hợp đồng lao động với những nội 
dung cơ bản như phía bà NĐ Chi trình bày ở trên.

* Đối với thỏa thuận về việc chấm dứt Hợp đồng:
Mặc dù Hợp đồng lao động có hiệu lực đến hết ngày 07 tháng 01 năm 2012, nhưng đến 

ngày 19 tháng 9 năm 2011 giữa BĐ_Công ty Mai Anh và bà NĐ_Chi đã có buổi họp về việc 
thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước hạn và hai bên đã nhất trí chấm dứt hợp đồng lao động 
trước hạn.
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Căn cứ vào Hợp đồng đã ký kết, các Bên cùng đồng ý: “Tại bất kỳ thời điểm nào, Người 
Lao động và Người sử dụng lao động đều có thể chấm dứt Hợp đồng này bằng văn bản thông 
báo trước 30 ngày”. Do đó, cho rằng yêu cầu bồi thường của bà NĐ_Chi là vô căn cứ vì:

+ Việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện dựa trên thỏa thuận giữa BĐ Công ty Mai 
Anh và bà NĐ Chi ngày 19/9/2011 là phù hợp Khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng lao động và 
Khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động.

+ Sau cuộc họp ngày 19 tháng 9 năm 2011 với Ông Watkins, bà NĐ_Chi đã không đến 
văn phòng hoặc địa điểm dự án công tác cho đến thời điểm hết ngày 07/01/2012. Phía BĐ_Công 
ty Mai Anh đã cố gắng liên lạc với bà NĐ Chi bằng thư điện tử lẫn điện thoại nhiều lần trong 
suốt thời gian trên (trong đó có ba lần vào các ngày 4, ngày 7 và 15 tháng 10 năm 2011), nhưng 
bà NĐ Chi chỉ gửi cho BĐ Công ty Mai Anh một thư điện tử (email) thông báo về việc bà 
NĐ_Chi đang đi nghỉ ở nước ngoài vào ngày 07 tháng 10 năm 2011, sau khi bà NĐ_Chi đã rời 
khỏi Việt Nam. Điều này chứng minh rằng, bà NĐ Chi hoàn toàn thống nhất việc chấm dứt hợp 
đồng lao động mà hai bên đã thỏa thuận ngày 19/9/2011. Nhưng sau ngày 03/5/2012 khi bà 
NĐ_Chi nhận được 2.954,55USD, thì bà NĐ_Chi lại cho rằng BĐ_Công ty Mai Anh Việt Nam 
đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, là không đúng sự thật.

* Đối với việc nguyên đơn yêu cầu bồi thường tiền lương trong những ngày không được 
làm việc từ ngày 20/9/2011 đến ngày 07/01/2012 là không có cơ sở vì:

Hai bên đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 19/9/2011.
Chúng tôi nhấn mạnh rằng, nếu theo lập luận của bà NĐ Chi, thì BĐ Công ty Mai Anh 

hoàn toàn có quyền sa thải bà vì người lao động vắng mặt tại nơi làm việc liên tục 02 tháng 13 
ngày mà không có lý do chính đáng.

Vào ngày 19/9/2011 khi thỏa thuận với bà NĐ_Chi về việc chấm dứt hợp đồng lao động 
trước hạn thì hai bên đã thống nhất là BĐ Công ty Mai Anh thanh toán cho bà NĐ Chi những 
khoản tiền tốt hơn rất nhiều so với quy định pháp luật cụ thể như sau:

- Lương từ ngày 01/9/2011 đến hết ngày 19/9/2011 là: 2.954,55 USD
- Lương 01 tháng báo trước là: 5000 USD
- Phép năm chưa sử dụng còn 6,75 ngày là: 1.534,10 USD
- Phí vé máy bay hàng năm về Canada là: 1.449,87 USD
Tổng số tiền thanh toán lần cuối (thực nhận) là: 10.938,52 USD
Ngày 02 tháng 5 năm 2012, BĐ_Công ty Mai Anh đã chuyển khoản cho bà NĐ_Chi tiền 

lương từ ngày 01/9/2011 đến ngày 19/9/2011 là 2.954,55 USD. Do đó, nay BĐ_Công ty Mai 
Anh chỉ còn phải trả cho nguyên đơn số tiền là: 10.938,52 USD - 2.954,55 USD = 7.983,79 
USD.

XÉT THẤY:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên Toà, Hội 

đồng xét xử nhận định:
1. về hình thức:
Ngày 01 tháng 01 năm 2011, giữa BĐ_Công ty TNHH Mai Anh Việt Nam với bà 

NĐ_Nguyễn Thị Hương Chi (NĐ_Anyta Chi Nguyen ) ký một hợp đồng lao động với thời hạn 
là 01 năm và mức lương là: 5.000 USD/tháng.
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Theo bà NĐ_Chi thì ngày 19/9/2011 bà NĐ_Chi được Tổng giám đốc BĐ_Công ty 
TNHH Mai Anh Việt Nam triệu tập để họp và thông báo rằng sẽ chấm dứt hợp đồng lao động kể 
từ ngày 19 tháng 9 năm 2011 và yêu cầu bà NĐ_Chi bàn giao lại toàn bộ công việc; Đến ngày 23 
tháng 9 năm 2011, bà NĐ Chi nhận được thư điện tử (email) đính kèm với một Quyết định của 
Tổng Giám đốc BĐ_Công ty Mai Anh với nội dung “chấp thuận đơn xin nghỉ việc”; Ngày 07 
tháng 02 năm 2012, bà NĐ_Chi nhận được một thông báo của BĐ_Công ty Mai Anh, với nội 
dung là thông báo hợp đồng lao động giữa bà NĐ Chi và chi nhánh BĐ Công ty Mai Anh đã hết 
hạn vào ngày 07 tháng 01 năm 2012, từ đó bà NĐ_Chi cho rằng BĐ_Công ty Mai Anh đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao đồng trái pháp luật. Bà NĐ Chi đã yêu cầu hòa giải nhưng 
không thành nên bà khởi kiện yêu cầu BĐ Công ty Mai Anh trả tiền lương trong những ngày 
không được làm việc, bồi thường 02 tháng tiền lương, tiền lương của 12 ngày phép; tiền vé máy 
bay; tiền chi phí y tế và tiền trợ cấp thôi việc. Xét thấy, đây là tranh chấp về “Đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động”. Nơi làm việc tại chi nhánh BĐ_Công ty Mai Anh Việt Nam ở Quận X, 
nên vụ án này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố HCM.

Tại phiên tòa phía nguyên đơn bổ sung thêm yêu cầu về tiền lương từ ngày 08/01/2012 
đến ngày xét xử sơ thẩm và bồi thường thêm hai 02 tháng tiền lương. Xét thấy, việc bổ sung này 
cũng nằm trong phạm vi của quan hệ tranh chấp “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”, 
nên chấp nhận xem xét.

2. v ề  nội dung:
2.1. Xét về điều kiện làm của bà NĐ_Chi tại Việt Nam.
- Theo Khoản 3 Điều 14 Nghị đinh 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/3/2008 quy 

định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì, khi người nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam mà chưa được cấp giấy phép lao động thì làm thủ tục để đề nghị cấp giấy 
phép lao động theo quy định, sau 06 tháng làm việc tại Việt Nam nếu người ngước ngoài không 
có giấy phép lao động thì Sở lao động thương binh và xã hội đề nghị Bộ công an ra quyết định 
trục xuất khỏi Việt Nam theo quy định.

- Bà NĐ_Anyta Chi Nguyen là người Canada, nhưng tại thời điểm ký hợp đồng lao động 
ngày 01/01/2011 bà NĐ_Chi không có giấy phép lao động, tuy nhiên sau đó ngày 14/3/2011 bà 
NĐ_Anyta Chi Nguyen đã được Sở lao động Thành phố HCM cấp giấy phép lao động số: 
41548/SHCM với thạn hạn từ ngày 14/3/2011 đến ngày 12/3/2014.

Xét thấy: Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Nghị đinh 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
25/3/2008, thì bà NĐ_Chi đã đủ diều kiện làm việc tại Việt Nam.

2.2. Xét các yêu cầu về trả tiền lương trong những ngày không được làm việc; bồi thường 
02 tháng tiền lương; tiền lương của 12 ngày phép; trả tiền vé máy bay; trả tiền chi phí y tế; trả 
tiền trợ cấp thôi việc và cung cấp biên nhận đã thanh toán thuế thu nhập đến ngày 08/01/2012:

- Theo phía bà NĐ Nguyễn Thị Hương Chi cho rằng BĐ Công ty Mai Anh đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động với bà là trái pháp luật, nên yêu cầu BĐ Công ty Mai Anh thực 
hiện các khoản sau:

+ Tiền lương trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 20/9/2011 đến ngày 
xét xử sơ thẩm là: 113.181,36 USD

+ Bồi thường 02 tháng tiền lương là: 10.000 USD;
+ Tiền lương của 12 ngày phép là:
+ Tiền vé máy bay khứ hồi đi Canada là:

2.727,27 USD 
1.657 USD
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+ Trợ cấp thôi việc (1/2 tháng lương) là: 2.500 USD
+ Hoàn trả chi phí y tế phát sinh là: 71,5 USD
Tổng cộng là: 130.137,13 USD.
+ Yêu cầu BĐ_Công ty Mai Anh phải cung cấp cho bà NĐ_Chi các giấy biên nhận đã 

thanh toán thuế thu nhập cá nhân của bà NĐ_Chi tính đến hết ngày 08/01/2012.
- Theo BĐ_Công ty Mai Anh cho rằng: Ngày 19/9/2011 giữa BĐ_Công ty Mai Anh với 

bà NĐ Chi đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn và cũng thống nhất, BĐ Công 
ty Mai Anh thanh toán cho bà NĐ Chi những khoản tiền tốt hơn rất nhiều so với quy định pháp 
luật cụ thể như sau:

+ Lương từ ngày 01/9/2011 đến ngày 19/9/2011 là: 2.954,55USD 
+ Lương 01 tháng báo trước là: 5.000 USD
+ Phép năm chưa sử dụng còn 6,75 ngày là: 1.534,10 USD
+ Phí vé máy bay hàng năm về Canada là: 1.449,87 USD
Tổng số tiền thanh toán lần cuối (thực nhận) là: 10.938,52 USD
Ngày 02 tháng 5 năm 2012, BĐ_Công ty Mai Anh đã chuyển khoản cho bà NĐ_Chi tiền 

lương làm việc từ ngày 01/9/2011 đến ngày 19/9/2011 là 2.954,55 USD. Do đó, nay BĐ_Công ty 
Mai Anh chỉ còn phải trả cho nguyên đơn số tiền là: 10.938,52USD - 2.954,55 USD = 7.983,97 
USD.

Xét thấy:
- Hai bên đều thừa nhận vào ngày 19/9/2011 giữa người sử dụng lao động với người lao 

động có buổi họp liên quan đến hợp đồng lao động của bà NĐ Chi. Tuy nhiên bà NĐ Chi cho 
rằng trong buổi làm việc ngày 19/9/2011 ông David Martyn Watkins, Tổng giám đốc BĐ_Công 
ty Mai Anh thông báo rằng sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với bà NĐ_Chi kể từ ngày 
19/9/2011. Ngược lại phía BĐ_Công ty Mai Anh lại cho rằng, giữa BĐ_Công ty Mai Anh với bà 
NĐ Chi đã có thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn và thỏa thuận số tiền 
mà BĐ_Công ty Mai Anh phải trả cho bà NĐ_Chi tổng cộng là: 10.938,52USD. Do vậy, cần xác 
định ngày 19/9/2011 hai bên có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao đồng trước hạn hay không.

- Ngày 19/9/2011 giữa BĐ_Công ty Mai Anh với bà NĐ_Chi họp giải quyết về hợp đồng 
lao động và sau đó bà NĐ_Chi không đến làm việc tại BĐ_Công ty Mai Anh; đến ngày 
23/9/2011 từ thư điện tử (email) bà NĐ_Chi nhận được Quyết định của tổng giám đốc số: 12/QĐ 
2011 ngày 19/9/2011 với nội dung cho bà NĐ_Chi thôi việc từ ngày 19/9/2011 và giải quyết 
quyền lợi cho bà tổng cộng là: 10.938,52 USD; vào ngày 07/10/2011 bà NĐ_Chi có gửi cho 
BĐ Công ty Mai Anh thư điện tử (email) có nội dung xác nhận bà đang di nghỉ ở nước ngoài; 
đến ngày 07/02/2012, bà NĐ_Chi lại nhận được một thông báo của BĐ_Công ty Mai Anh về 
việc hợp đồng lao động giữa bà NĐ Chi và chi nhánh BĐ Công ty Mai Anh đã hết hạn và sẽ có 
thông báo khác để hoàn tất các khoản chi trả. Tuy nhiên đến ngày 03/5/2012, khi bà NĐ_Chi chỉ 
nhận được số tiền 2.954,55 USD, thì lúc này bà NĐ_Chi mới cho rằng BĐ_Công ty Mai Anh 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Xét thấy, qua những sự việc nối tiếp nhau từ 
ngày 19/9/2011 đến ngày 03/5/2012 (gần 08 tháng) nêu trên, có cơ sở xác định vào ngày 
19/9/2011 giữa BĐ_Công ty Mai Anh với bà NĐ_Chi đã có thỏa thuận về việc chấm dứt hợp 
đồng trước hạn và BĐ_Công ty Mai Anh sẽ thanh toán cho bà NĐ_Chi tổng cộng là: 10.938,52 
USD.
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- Căn cứ vào Khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động năm 1994, được sửa đổi, bổ sung năm 
2002; năm 2006; năm 2007 thì việc thỏa thuận này là phù hợp pháp luật. Do đó, ý kiến của phía 
bà NĐ Chi cho rằng BĐ Công ty Mai Anh đơn phương chấm dứt hợp đồng là không có cơ sở.

- Theo thỏa thuận BĐ Công ty Mai Anh sẽ thanh toán cho bà NĐ Chi 10.938,52USD, 
nhưng chỉ mới thanh toán cho bà NĐ Chi số tiền 2.954,55USD, nên có cơ sở buộc BĐ Công ty 
Mai Anh phải thanh toán cho bà NĐ_Chi số tiền còn lại là: 10.938,52USD -  2.954,55USD = 
7.983,97 USD, được quy đổi theo tỷ giá của ngày xét xử sơ thẩm là: 7.983,97 USD X 21.145 
VND/USD = 168.821.045 đồng (một trăm sáu tám triệu, tám trăm hai mươi mốt nghìn, không 
trăm bốn mươi lăm đồng).

- Hai bên đã có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 19/9/2011, nên yêu cầu 
về việc phải cung cấp cho bà NĐ Chi các giấy biên nhận đã thanh toán thuế thu nhập cá nhân 
của bà NĐ_Chi tính đến hết ngày 08/01/2012 là không có cơ sở chấp nhận.

- Tại phiên tòa luật sự Thành cho rằng: Ngày 19/9/2011 giữa BĐ_Công ty Mai Anh Việt 
Nam với bà NĐ Chi có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và công ty sẽ thanh toán cho bà 
NĐ_Chi 10.938,52 USD, nên từ ngày 20/9/2011 bà NĐ_Chi không đến công ty làm việc nữa. 
Đến ngày 23/9/2011 công ty phải gửi quyết định cho bà NĐ_Chi thôi việc đúng như thỏa thỏa 
thuận ngày 19/9/92011, sau đó phía công ty cũng nhận được thư điện tử của bà NĐ_Chi ngày 
07/10/2012 với nội dung bà NĐ_Chi đang đi nghỉ ở nước ngoài. Do hai bên thỏa thuận chấm dứt 
hợp đồng lao động rồi, nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của bà NĐ Chi. 
Xét thấy, như phân tích ở trên, đã có cơ sở xác định vào ngày 19/9/2011 giữa BĐ_Công ty Mai 
Anh với bà NĐ Chi có thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng trước hạn, nên lời trình bày của 
luật sư là có cơ sở xem xét.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy có cơ sở xác định ngày 19/9/2011 
giữa giữa BĐ Công ty TNHH Mai Anh Việt Nam với bà NĐ Chi đã thỏa thuận chấm dứt hợp 
đồng trước hạn và có cơ sở chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn như sau:

+ Buộc BĐ Công ty TNHH Mai Anh Việt Nam có trách nhiệm thanh toán cho bà 
NĐ Chi số tiền là: 168.821.045 đồng (một trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm hai mươi mốt 
nghìn, không trăm bốn mươi lăm đồng), ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

+ Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc đòi BĐ Công ty TNHH Mai Anh 
Việt Nam cung cấp cho bà NĐ Chi các giấy biên nhận đã thanh toán thuế thu nhập cá nhân của 
bà NĐ_Chi tính đến hết ngày 08/01/2012.

3. v ề  án phí lao động sơ thẩm:
BĐ Công ty TNHH Mai Anh Việt Nam phải chịu án phí lao động sơ thẩm là: 5.064.631 

đồng (năm triệu, không trăm sáu mươi bốn nghìn, sáu trăm ba mươi mốt đồng). Hoàn lại tiền tạm 
ứng án phí cho bà NĐ Chi.

4. về quyền kháng cáo:
Các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,

Áp dụng:
QUYẾT ĐỊNH:
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- Khoản 1 Điều 31; Điểm a Khoản 1 Điều 33; Điểm a Khoản 1 Điều 35; Khoản 2 Điều 
59; Khoản 4 Điều 131; Điều 179; Điều 210; Khoản 1 Điều 218; Điều 243 và Điều 245 Bộ luật 
Tố tụng dân sự năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011;

- Khoản 3 Điều 36; Điều 41 của Bộ luật Lao động năm 1994, được sửa đổi, bổ sung năm 
2002; năm 2006; năm 2007;

- Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 về án phí, lệ phí Tòa án.
Xử:
1. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn như sau:
- Buộc BĐ Công ty TNHH Mai Anh Việt Nam có trách nhiệm thanh toán cho bà 

NĐ_Nguyễn Thị Hương Chi số tiền là: 168.821.045 đồng (một trăm sáu mươi tám triệu, tám 
trăm hai mươi mốt nghìn, không trăm bốn mươi lăm đồng), ngay sau khi án có hiệu lực pháp 
luật.

Kể từ ngày bà NĐ Nguyễn Thị Hương Chi có đơn yêu cầu thi hành án, nếu BĐ Công ty 
TNHH Mai Anh Việt Nam không trả tiền như quyết định ở trên thì hàng tháng BĐ Công ty 
TNHH Mai Anh Việt Nam còn phải chịu thêm tiền lãi theo lãi suất cơ bản do ngân hàng Nhà 
nước quy định tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc đòi BĐ Công ty TNHH Mai Anh 
Việt Nam cung cấp cho bà NĐ_Nguyễn Thị Hương Chi các giấy biên nhận đã thanh toán thuế 
thu nhập cá nhân của bà NĐ_Nguyễn Thị Hương Chi tính đến hết ngày 08/01/2012.

3. v ề  án phí lao động sơ thẩm:
- BĐ Công ty TNHH Mai Anh Việt Nam phải chịu án phí lao động sơ thẩm là: 5.064.631 

đồng (năm triệu, không trăm sáu mươi bốn nghìn, sáu trăm ba mươi mốt đồng).
- Bà NĐ Nguyễn Thị Hương Chi không phải chịu án phí lao động sơ thẩm; Hoàn lại cho 

bà NĐ_Nguyễn Thị Hương Chi số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.371.000 đồng (một triệu, ba 
trăm bảy mươi một nghìn đồng) theo biên lai số: 05868 ngày 24/10/2012 của Chi cục Thi hành 
án dân sự Quận X.

4. 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.

5. Bà NĐ_Nguyễn Thị Hương Chi, BĐ_Công ty TNHH Mai Anh Việt Nam có quyền 
kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.
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