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 VỀ YÊU CẦU HOÀN TRẢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO 



MỤC LỤC 
Tổng hợp các bản án về yêu cầu hoàn trả chi phí đào tạo 

STT BẢN ÁN SỐ TRANG 

1.  Bản án số 04/2017/LĐ-ST ngày 25/7/2017  

Vv Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

trái pháp luật, trong đó có yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo theo hợp đồng học nghề 1-5 

2.  Bản án số 21/2017/LĐ-PT ngày 11/9/2017  

Vv Tranh chấp chi phí đào tạo trong hợp đồng đào tạo nghề 6-12 

3.  Bản án số 01/2017/LĐ-ST ngày 07/09/2017  

Vv Tranh chấp về học nghề, trong đó yêu cầu hoàn trả chi phí đào tạo nghề 13-19 

4.  Bản án số 01/2017/LĐ-ST ngày 28/9/2017  

Vv Tranh chấp hợp đồng học nghề, trong đó yêu cầu hoàn trả chi phí đào tạo nghề 20-27 

5.  Bản án số 03/2019/LĐ-PT ngày 27,28/3/2019  

Vv Tranh chấp yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo 28-35 

6.  Bản án số 22/2018/DS-PT ngày 16/4/2018  

Vv Tranh chấp về bồi hoàn kinh phí đào tạo 36-42 

7.  Bản án số 32/2018/DS-ST ngày 06/6/2018  

Vv Tranh chấp về bồi hoàn kinh phí đào tạo 43-50 

8.  Bản án số 616/2018/LĐ-PT  ngày 19/06/2018  

Vv Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trong đó có yêu cầu hoàn 

trả chi phí đào tạo 51-62 

9.  Bản án số 88/2018/DS-PT ngày 21/6/2018  

Vv Tranh chấp về bồi thường kinh phí đào tạo 63-70 

10.  Bản án số 666/2018/LĐ-PT ngày 06/7/2018  

Vv Tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trong 

đó có yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo nghề. 71-80 

11.  Bản án số 08/2018/LĐ-PT ngày 03/8/2018  

Vv Tranh chấp về bồi thường kinh phí đào tạo 81-89 

12.  Bản án số 02/2018/LSS-PT ngày 16/8/2018  

Vv tranh chấp về hợp đồng học nghề, trong đó có yêu cầu bồi thường chi phí đào 

tạo 90-95 

13.  Bản án số 03/2018/LĐ-ST ngày 05/09/2018  

Vv Tranh chấp hợp đồng lao động do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và 

yêu cầu đòi bồi thường chi phí đào tạo 96-100 

14.  Bản án 854/2018/LĐ-PT ngày 24/09/2018 

Vv Tranh chấp về đền bù chi phí đào tạo 101-108 

15.  Bản án số 17/2018/ LĐ-PT ngày 25/10/2018  

Vv Tranh chấp hợp đồng lao động, trong đó bị đơn phản tố yêu cầu đòi bồi thường 

chi phí đào tạo 109-118 

16.  Bản án số 09/2019 /DS-ST ngày 15/03/2019 

Vv Tranh chấp về bồi hoàn chi phí đào tạo 119-126 

17.  Bản án số 02/2019/ DS-PT ngày 18/7/2019 

 Vv Tranh chấp bồi thường chi phí đào tạo 127-130 



18.  Bản án số 01/2019/ LĐ-ST ngày 29/07/2019  

Vv tranh chấp hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo, đòi tiền lương, bảo hiểm xã 

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

đồng lao động, trong đó có yêu cầu phản tố của bị đơn về yêu cầu đòi bồi thường 

chi phí đào tạo 131-153 

19.  Bản án số 01/2019/LĐ -ST ngày 23/10/2019  

Vv Tranh chấp về học nghề, tạo nghề lao động, trong đó có yêu cầu về bồi thường 

chi phí đào tạo nghề 154-157 

20.  Bản án số 23/2019/LĐ-PT ngày 08/11 /2019 

Vv Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại 158-166 

 



TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ Đ  

  TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số: 04 /2017/LĐ-ST 

Ngày: 25/7/2017 

V/v: “Tranh chấp về bồi thường 

thiệt hại do đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Đ - TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu Nga 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Trƣơng Minh Thọ                                       

 2.  Ông  Phạm Quang Vinh 

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Minh Hòa -Thư ký Toà án nhân dân Thành 

phố Đ - tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ tham gia phiên toà: Ông 

Phạm Thanh Vinh - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố Đ, xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án Lao động thụ lý số: 01/2017/TLST-LĐ ngày 05 tháng 4 năm 

2017 về việc “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động trái pháp luật” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

03/2017/QĐXXST-LĐ ngày 20/6/2017 giữa các đương sự: 

1.Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ A 

Trụ sở:  đường Đ T T, Phường C, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. 
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Người đại diện theo pháp luật: Ông C C Y - Tổng giám đốc công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Đ A. 

 Người đại diện theo ủy quyền: Bà Bùi Thị N, sinh năm 1959 - Giám đốc nhân sự. 

Có mặt 

2. Bị đơn: Bà Đặng Ngọc Đoan T, sinh năm 1996 

Trú tại: K N B S, phường H, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

                                     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn và bản tự khai của người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên trình bày thì:  

Vào ngày 23/9/2015, bà T ký hợp đồng học việc số 2015/9/09 từ ngày 

23/9/2015 đến ngày 23/11/2015 với Công ty TNHH Đ A. Ngày 21/10/2015, bà T 

xin ra nghề sớm từ ngày 22/10/2015.  Ngày 22/10/2015, bà T và công ty ký hợp 

đồng lao động có xác định thời hạn từ ngày 22/10/2015 đến ngày 22/10/2017.  

Ngày 14/12/2015, bà T nộp đơn xin thôi việc. Theo quy định, bà T phải làm đến 

hết ngày 18/01/2016. Ngày 17/12/2015, bà T đã tự ý bỏ việc không lý do. Ngày 

22/12/2015,  ngày 04/01/2016 và ngày 15/01/2016 công ty đã mời bà T lên làm 

việc nhưng bà T không đến. Nên công ty đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Đ 

xem xét, giải quyết, buộc bà T phải bồi thường cho Công ty A số tiền như sau: 

- Thời hạn báo trước: 2.943.000đ/26*27 ngày =3.056.192đ 

- Bồi thường hợp đồng học nghề: 2.750.000đ*1 = 2.750.000đ 

- Tổng cộng: 5.806.192đ 

- Tiền lương công ty trả cho bà T: 881.091đ 

- Vậy số tiền bà T còn phải bồi thường cho Công ty là 4.925.101đ. 

Bà T đã được triệu tập hợp lệ nhưng vẫn không đến Tòa để tham gia tố tụng. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu 

cầu khởi kiện buộc bà T phải có trách nhiệm bồi thường cho Công ty TNHH Đ A 

4.925.101đ. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ phát biểu ý kiến về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án của Thẩm phán, 

Hội đồng xét xử và của người tham gia tố tụng.  
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Về hướng giải quyết nội dung vụ án: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] . Về quan hệ tranh chấp: Xuất phát từ việc cho rằng bà Đặng Ngọc Đoan 

T đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 05130 được ký kết giữa bà T và 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ A (Sau đây viết tắt là Công ty TNHH Đ A) là trái 

pháp luật, Công ty TNHH Đ A khởi kiện yêu cầu bà T phải bồi thường thiệt hại, 

nên có đủ cơ sở xác định đây là “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật” theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 32 và khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự; vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân thành phố Đ.  

[2]. Về thủ tục tố tụng: Bà T vắng mặt tại phiên tòa  dù đã được triệu tập hợp lệ nên 

căn cứ khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Đ tiến 

hành xét xử vắng mặt bà T. 

[3]. Về nội dung tranh chấp: Ngày 22/10/2015, bà T ký hợp đồng lao động 

có xác định thời hạn từ ngày 22/10/2015 đến ngày 22/10/2017. Ngày 14/12/2015, 

bà T nộp đơn xin thôi việc. Ngày 17/12/2015, bà T đã tự ý bỏ việc không lý do. 

Nên Công ty TNHH Đ A đã khởi kiện yêu cầu bà T  phải bồi thường thiệt hại do 

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

 [4]. Xét yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Đ A đối với yêu cầu bồi 

thường thiệt hại do vi phạm thời hạn báo trước số tiền 3.056.192đ và  bồi thường 

hợp đồng học nghề 2.750.000đ thì thấy: Theo tờ liệu chứng cứ do Công ty cung 

cấp thì  đến ngày 23/12/2015 Công ty TNHH Đ A ban hành Quyết định sa thải đối 

với bà Đặng Ngọc Đoan T với lý do bà T nghỉ việc nên hợp đồng lao động giữa 

Công ty và bà T chấm dứt từ ngày 23/12/2015 theo quy định tại khoản 8 Điều 36 

Bộ luật lao động năm 2012. Vì vậy  yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm thời 

hạn báo trước  của của công ty A không có cơ sở chấp nhận. 

 [5]. Đối với yêu cầu buộc bà T phải bồi thường theo cam kết là bồi thường 

chi phí hướng dẫn công việc với số tiền 2.750.000đ thì thấy, theo hợp đồng học 
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nghề được ký kết giữa bà Đặng Ngọc Đoan T và Công ty TNHH Đ A vào 

23/9/2015  công việc học là ủi; thời gian 02 tháng. Tại Điều 2 của hợp đồng học 

nghề thì “Công nhân  sau thời gian học nghề  và ký hợp đồng lao động phải làm 

việc tại công ty ít nhất là 12 tháng, nếu nghỉ việc trước thời hạn thì phải bồi 

thường chi phí đào tạo cho công ty 01 tháng lương căn bản”. Tuy nhiên, đến ngày 

22/10/2015 Công ty TNHH Đ A và bà T ký hợp đồng lao động và tại Điều 3 của 

Hợp đồng có nêu “Bãi bỏ những hợp đồng còn hiệu lực trước đây” và tại khoản 2 

Điều 3 của Hợp đồng thể hiện “Khi nghỉ việc, người lao động nếu được công ty 

đào tạo phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ”, tuy nhiên 

bà T  không được Công ty đào tạo nghề theo quy định của Chính phủ. Hơn nữa, 

Công ty TNHH Đ A tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, 

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

phép tổ chức hoạt động đào tạo hợp pháp, quy trình đào tạo, các chi phí đào tạo 

cũng như các tài liệu của khóa đào tạo để chứng minh khả năng cung cấp kỹ năng 

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

cầu bà T phải bồi thường số tiền 2.750.000đ chi phí đào tạo công việc là không có 

căn cứ chấp nhận. 

[6]. Đối với tiền lương Công ty TNHH Đ A còn nợ bà T là 881.091đ bà T 

không đến Tòa, không trình bày ý kiến  nên Hội đồng xét xử không đề cập. Nếu 

sau này bà T  có yêu cầu thì được thụ lý giải quyết bằng vụ án khác. 

[7]. Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không được chấp nhận 

nên nguyên đơn phải chịu án phí Lao động sơ thẩm . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35 và điểm b 

khoản 2 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ vào các Điều 36, 37, 6, 62 của Bộ luật Lao động năm 2012; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án;  

Xử:  
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1.  Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ A yêu 

cầu bà Đặng Ngọc Đoan T bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động trái pháp luật. 

2. Về án phí: Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ A phải chịu 300.000đồng án 

phí Lao động sơ thẩm nhưng được trừ toàn bộ vào số tiền 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) 

theo biên lai thu số 0008247 ngày 04/4/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Đ. 

 Nguyên đơn có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án, bị đơn bà Đặng Ngọc Đoan T vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 

ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

                       Nôi nhaän:          THAY MAËT HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

-              Toøa aùn tænh                           THAÅM PHAÙN – CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

-              VKSND...  

-              Ñöông söï.                                                                    Đã kí và đóng dấu 

-             T.H.A Ñaø Laït. 

-             Löu.                       

                                      NGUYEÃN THÒ DIEÄU NGA 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Diệu Nga 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐỒNG NAI                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 21/2017/LĐ-PT  

Ngày 11-9-2017 
V/v tranh chấp chi phí đào tạo  

trong hợp đồng đào tạo nghề 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Triệu Thị Huỳnh Hoa 

Các Thẩm phán:                          Ông Lê Văn Quý  

                                   Bà Bùi Kim Rết 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Hoàng Long - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Bà Đỗ Thị Yến - Kiểm 

sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong các ngày 08 và 11 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 08/2017/TLPT-LĐ ngày 20 

tháng 6 năm 2017 về “tranh chấp chi phí đào tạo trong hợp đồng đào tạo nghề”. 

Do bản án lao động sơ thẩm số: 09/2017/LĐ-ST ngày 18 tháng 4 năm 2017 

của Tòa án nhân dân thành phố B bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 21/2017/QĐ-PT ngày 10 

tháng 8 năm 2017 và Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số: 43/2017/QĐ-PT 

ngày 30 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1994; cư trú tại: khu phố C, 

phường L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Kim Y, sinh 

năm 1976; cư trú tại: phường Q, thành phố B, tỉnh Đồng Nai (Văn bản ủy quyền 

ngày 01/3/2016). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Vũ Ngọc H – 

Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật M. 

- Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn E; địa chỉ tại: khu công nghiệp G, 

thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông I – Tổng Giám đốc. 
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Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1968; 

cư trú tại: Tổ K, khu phố D, phường X, thành phố B, tỉnh Đồng Nai (Văn bản ủy 

quyền ngày 01/4/2016). 

- Người làm chứng:  

1. Ông Nguyễn Hữu T, sinh năm 1987; cư trú tại: Xã P, huyện Q, tỉnh An 

Giang. 

2. Bà Nguyễn Kiều O, sinh năm 1974; cư trú tại: Thị trấn R, huyện S, tỉnh 

Cà Mau. 

- Người kháng cáo: Đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty trách nhiệm 

hữu hạn E. 

(Bà Y có mặt; bà N, bà A, ông H, ông T và bà O có mặt khi xét xử và vắng 

mặt không có lý do khi tuyên án) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, nguyên đơn bà Nguyễn Thị N và 

người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim Y trình bày: 

Bà Nguyễn Thị N (sau đây gọi tắt là bà N) làm việc tại Công ty trách nhiệm 

hữu hạn E (sau đây gọi tắt là Công ty E) từ ngày 17/02/2012 theo hợp đồng lao 

động xác định thời hạn, sau đó bà N và Công ty E ký hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn, công việc làm là công nhân may, mức lương 3.486.000đ/tháng. 

Ngày 05/02/2013, bà N và Công ty E ký hợp đồng lao động đưa bà N đi tu 

nghiệp kỹ thuật kinh nghiệm sản xuất với thời gian là 01 năm tại Công ty U (tại 

Nhật) nhưng Công ty E không giao cho bà N 01 bản hợp đồng đã ký. Theo nội 

dung hợp đồng, sau khi về nước bà N phải làm việc tại Công ty E thời hạn là 10 

năm và Công ty E sẽ chịu toàn bộ chi phí cho bà N gồm: hộ chiếu, visa, xé máy 

bay khứ hồi, nhà ở, điện, nước, gas, tiền học phí, phí giao thông. Tuy nhiên, Công 

ty E không thực hiện đúng cam kết mà khi làm việc tại Công ty U, hàng tháng bà 

N bị trừ tiền nhà ở, điện, nước, gas mỗi tháng 40.000 Yên, tổng cộng 12 tháng là 

480.000 Yên (theo tỷ giá tiền Việt Nam là 85.000.000đ). 

Do không hiểu biết quy định của pháp luật lao động và không được Công ty 

E giao hợp đồng lao động, nên đến ngày 31/7/2015, khi biết Công ty E hoàn trả 

cho ông Nguyễn Hữu T (sau đây gọi tắt là ông T) số tiền 85.000.000đ, bà N mới 

phát hiện quyền lợi của mình bị xâm phạm. Bà N đã yêu cầu Công ty E thanh toán 

tiền nhà ở, điện, nước, gas mỗi tháng 40.000 Yên nhưng không được chấp nhận và 

bà N yêu cầu hòa giải viên lao động tiến hành hòa giải nhưng hòa giải không 

thành. 

Nay bà N khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty E phải trả các khoản tiền 

nhà ở, điện, nước, gas mỗi tháng 40.000 Yên, tổng cộng 12 tháng là 480.000 Yên 

(tỷ giá tiền Việt Nam là 85.000.000đ). 

Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, bà Nguyễn Thị A là người đại diện 

theo ủy quyền của bị đơn trình bày:  
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Công ty E nhất trí với nội dung trình bày của bà N về việc ký kết hợp đồng 

lao động, nội dung hợp đồng và quá trình thực hiện. 

Vào ngày 05/02/2013, Công ty E và bà N ký hợp đồng lao động (thực tế là 

hợp đồng đào tạo nâng cao tay nghề) cho bà N sang Công ty U (tại Nhật) để đào 

tạo với thời hạn là 01 năm, mọi chi phí gồm hộ chiếu, visa, vé máy bay khứ hồi, 

nhà ở, điện, nước, gas, tiền học phí, phí giao thông do Công ty U chi trả. Ngày 

04/02/2014, bà N về nước và không có yêu cầu hay thắc mắc gì với Công ty E về 

các khoản chi phí đào tạo nêu trên. Tuy nhiên sau đó vào ngày 31/7/2015, khi 

Công ty E giải quyết vụ việc của ông T thì bà N cho rằng do bà không hiểu biết 

quy định pháp luật lao động, không được Công ty E cung cấp hợp đồng nên bà 

không biết được quyền lợi bị xâm phạm cho nên yêu cầu giải quyết và sau đó khởi 

kiện. Theo Công ty E, yêu cầu của bà N là không có cơ sở vì mỗi năm, Công ty U 

đều có quy định chế độ đào tạo khác nhau, tùy thuộc vào tình hình thực tế đào tạo 

và nhu cầu kinh doanh, nên không thể áp dụng chế độ kinh phí khóa học 2014-

2015 của ông T được đưa đi đào tạo để giải quyết cho khóa học của bà N. Mặt 

khác, nếu theo bà N trình bày trong hợp đồng có ghi rõ mọi chi phí đào tạo là do 

Công ty E chi trả, thì sau khi kết thúc khóa học, bà N lại không cung cấp hóa đơn 

chứng từ để yêu cầu Công ty E thanh toán các khoản tiền bà N đã tự chi trả trong 

01 năm, hơn nữa thời hiệu khởi kiện đã hết. Do đó, Công ty E không đồng ý với 

yêu cầu khởi kiện của bà N, đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án. 

Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, người làm chứng ông Nguyễn Hữu T 

trình bày: 

Việc tu nghiệp kỹ thuật tại Công ty U (tại Nhật), giữa ông và Công ty E có 

ký 02 bản hợp đồng lao động và Công ty E không giao hợp đồng cho ông. Sau khi 

về nước, ông yêu cầu Công ty E giao hợp đồng thì nhân viên văn phòng Công ty E 

mới giao lại cho ông một bản. Ông được biết bà N cũng ký hợp đồng như ông khi 

đi tu nghiệp tại Nhật nhưng không được Công ty E giao hợp đồng. 

Khi làm việc tại Nhật, ông và bà N được Công ty U cung cấp bảng lương 

bằng tiếng Nhật không có dấu mộc của Công ty U như ông đã cung cấp cho Tòa 

án.  

Ông và một số công nhân khác phát hiện Công ty E không thực hiện đúng 

nội dung theo hợp đồng đã ký kết, bị Công ty U trừ tiền nhà ở, điện, nước, gas mỗi 

tháng 40.000 Yên, tổng cộng 480.000 Yên. Sau khi về nước, ông và một số người 

lao động khác đã yêu cầu Công ty E giải quyết và đã được Công ty E hoàn trả số 

tiền 85.000.000đ nhưng buộc ông phải làm đơn xin thôi việc vào ngày 31/7/2015. 

Ông và những người lao động này đã đồng ý. Sự việc trên có chứng kiến của Luật 

sư Nguyễn Thị A và bà Nguyễn Kiều O là Chủ tịch Công đoàn Công ty E. 

Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, người làm chứng bà Nguyễn Kiều O  

trình bày: 

Bà là Chủ tịch Công đoàn Công ty E từ năm 2013 đến năm 2016. Bà đi tu 

nghiệp kỹ thuật tại Công ty U (tại Nhật) trước ông T và bà N. Bà và Công ty E 
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cũng ký kết hợp đồng có các điều khoản như hợp đồng ông T cung cấp, chỉ khác 

tên người lao động nhưng không được Công ty E giao hợp đồng. 

Bảng lương hàng tháng không đóng dấu mộc do bà N và ông T cung cấp 

trong hồ sơ vụ án cũng là bảng lương bà được nhận khi đi tu nghiệp bên Nhật nên 

lời trình bày của bà N và ông T là đúng. Khi làm việc tại Nhật, bà cũng bị Công ty 

U trừ tiền nhà ở, điện, nước, gas mỗi tháng 40.000 Yên, tổng cộng 480.000 Yên 

nhưng khi sự việc ông T được giải quyết ngày 31/7/2015 bà mới biết quyền lợi của 

mình bị vi phạm; tuy nhiên, do bà còn đang làm việc nên không khởi kiện Công ty 

E. 

Với tư cách là Chủ tịch Công đoàn, Công ty E yêu cầu bà chứng kiến và 

cùng giải quyết thủ tục Công ty E trả số tiền 85.000.000đ, tương đương 480.000 

Yên cho ông T và ông T phải làm đơn xin thôi việc vào ngày 31/7/2015 đúng như 

ông T trình bày.  

Tại bản án sơ thẩm số: 09/2017/LĐ-ST ngày 18 tháng 4 năm 2017, Tòa án 

nhân dân thành phố B căn cứ Điều 32, Điều 35, Điều 203, Điều 220, Điều 227, 

Điều 229, Điều 266 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; áp dụng Điều 62, điểm 

a khoản 1 Điều 201 và khoản 2 Điều 202 của Bộ luật Lao động năm 2012, Điều 

357 Bộ luật Dân sự năm 2015, Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 

27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

Chaáp nhaän yeâu caàu khôûi kieän cuûa baø Nguyễn Thị N. 

Buộc Công ty TNHH E phải thanh toán cho bà Nguyễn Thị N số tiền 

85.000.000đ (tám mươi lăm triệu đồng) chi phí đào tạo. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ thi 

hành án, về án phí và về quyền kháng cáo của các đương sự.  

Ngày 08/5/2017, đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Nguyễn Thị A có đơn 

kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 

bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn hoặc đình chỉ giải quyết vụ án. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn giữ 

nguyên kháng cáo, đồng thời bổ sung đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai hủy 

bản án sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

-Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: 

Về thời hiệu khởi kiện: Căn cứ vào Điều 202 Bộ luật Lao động năm 2012, 

thời hiệu khởi kiện vẫn còn. 

Về thủ tục tố tụng: Đại diện theo ủy quyền của bị đơn đề nghị Tòa án đưa 

Công ty U vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan là không có cơ sở vì giữa bà N và Công ty U không phát sinh quan hệ lao 

động. Công ty E là người trực tiếp ký hợp đồng và chịu tất cả các chi phí cho bà N, 

khi bà N làm việc tại Công ty U, quan hệ lao động giữa Công ty E và bà N vẫn 

chưa chấm dứt. 
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Về đánh giá chứng cứ: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá chứng cứ đầy đủ, 

khách quan. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của đại diện theo ủy 

quyền của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

-Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: 

Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án 

cấp phúc thẩm của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và việc chấp hành pháp luật của 

người tham gia tố tụng trong vụ án đúng với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015.  

Về nội dung kháng cáo: Tòa án cấp sơ thẩm khi giải quyết vụ án đã vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng khi bỏ sót tư cách tố tụng của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan (Công ty U), giải quyết vụ án không đúng thẩm quyền, thu thập 

chứng cứ không đầy đủ nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của đại 

diện theo ủy quyền của bị đơn, hủy 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: 

Xét kháng cáo của đại diện theo ủy quyền của bị đơn: 

[1] Về thời hiệu khởi kiện: Xét quá trình giải quyết vụ án, bà Nguyễn Thị N 

và bị đơn (Công ty E) đều không cung cấp được hợp đồng lao động về việc đào tạo 

nâng cao tay nghề cho công nhân tại Công ty U (tại Nhật); về phía người lao động 

bà N cũng không biết tiếng Nhật. Theo bà N, trên cơ sở Công ty E giải quyết chế 

độ đào tạo cho ông Nguyễn Hữu T (là công nhân Công ty E được đưa đi đào tạo 

như bà N) vào ngày 31/7/2015, bà N mới biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình 

bị xâm phạm, nên ngày 16/10/2015 bà N khởi kiện Công ty E là còn thời hiệu khởi 

kiện theo quy định tại Điều 202 Bộ luật Lao động năm 2012. 

[2] Về thẩm quyền giải quyết vụ án:  

Quá trình giải quyết vụ án, bà Nguyễn Thị N và bị đơn đều không cung cấp 

được hợp đồng lao động về việc đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân tại Công 

ty U. Theo đại diện theo ủy quyền của bị đơn, mọi chi phí gồm hộ chiếu, visa, vé 

máy bay khứ hồi, nhà ở, điện, nước, gas, tiền học phí, phí giao thông của bà N khi 

làm tại Nhật do Công ty U chi trả; nhưng theo lời khai của bà N, bà Nguyễn Kiều 

O và ông Nguyễn Hữu T (là những người được đưa đi đào tạo tại Nhật trước và 

sau bà N) đều xác định không được Công ty E giao hợp đồng, chỉ biết có thỏa 

thuận Công ty E chịu tất cả các chi phí cho người lao động khi sang đào tạo tại 

Nhật và khi làm việc tại Nhật, bà N (cũng như ông T và bà O) đều xác định Công 

ty U trực tiếp thanh toán, chi trả toàn bộ các khoản tiền (qua tài khoản bà N, ông T, 

bà O được lập khi sang Nhật làm việc) và hàng tháng Công ty U có giao cho người 

lao động các bảng lương để kiểm tra. Mặt khác, bà Nguyễn Thị A là đại diện theo 

ủy quyền của Công ty E đã cung cấp cho Tòa án 01 bản dịch tài liệu của Công ty U 

gửi cho Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa (trong vụ án khác có nội dung tranh 

chấp tương tự như trường hợp khởi kiện của bà N) với nội dung Công ty E không 
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liên quan trong việc chi trả kinh phí cho công nhân sang Nhật tu nghiệp. Do đó, 

Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ án trong khi chưa tiến hành làm việc, xác minh, 

thu thập tài liệu chứng cứ về quan hệ, thỏa thuận hợp đồng giữa Công ty E và 

Công ty U trong việc đưa người lao động đi tu nghiệp nâng cao tay nghề tại Nhật, 

trong việc thanh toán các chi phí của người lao động để trên cơ sở đó xác định tư 

cách tố tụng của Công ty U theo khoản 4 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và 

xác định thẩm quyền giải quyết vụ án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

[3] Về xác định chứng cứ:  

Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ các bảng lương của Công ty U (đều bằng tiếng 

nước ngoài không có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực) do bà 

N cung cấp để nhận định “Theo bảng lương hàng tháng của bà N, ông T đều thể 

hiện các cột trừ điện, nước, gas là 40.000 Yên phù hợp giữa lời khai, chứng cứ 

do nguyên đơn, nhân chứng cung cấp và thừa nhận” để chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. Tuy tại phiên tòa phúc thẩm, các bảng lương đã được dịch 

sang tiếng Việt; tuy nhiên, các tài liệu này đều là bản phô tô, không có dấu mộc, 

từng khoản thanh toán, chi phí thể hiện trên bảng lương chưa được làm rõ. Do đó, 

việc thu thập, đánh giá chứng cứ của Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm 

trọng thủ tục tố tụng theo Điều 95, 96 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

[4] Từ những nhận định trên, do Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng 

về thủ tục tố tụng nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị 

A là đại diện theo ủy quyền của Công ty E, hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ 

án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. 

[5] Về trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên 
đơn: Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn về 
thời hiệu khởi kiện phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên chấp nhận. 

[6] Về ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: Quan điểm và đề nghị của đại diện 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai là phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ 
vụ án, đúng pháp luật nên được chấp nhận. 

[7] Về án phí: Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị A là 

đại diện theo ủy quyền của bị đơn, hủy bản án sơ thẩm nên Công ty E không phải 

chịu án phí lao động phúc thẩm, án phí lao động sơ thẩm sẽ được xác định lại khi 

giải quyết lại vụ án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 308 và Điều 310 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015. 

Hủy Bản án lao động sơ thẩm số: 09/2017/LĐ-ST ngày 18 tháng 4 năm 

2017 của Tòa án nhân dân thành phố B xét xử vụ “tranh chấp chi phí đào tạo trong 

hợp đồng đào tạo nghề” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị N với bị đơn Công ty 
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trách nhiệm hữu hạn E; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố B giải 

quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

Về án phí: Hoàn trả Công ty trách nhiệm hữu hạn E số tiền 300.000đ (ba 

trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí lao động phúc thẩm đã nộp tại biên lai số 009285 

ngày 12/5/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

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

Nơi nhận:                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh;                                               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- TAND TP. B;   (đã ký) 

- Chi cục THADS TP. B;                                           Triệu Thị Huỳnh Hoa 
- Các đương sự; 

- Lưu. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HƢNG  HÀ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 TỈNH THÁI BÌNH                                      
 

Bản án số: 01/2017/LĐ-ST 

Ngày 07-9-2017 

“V/v Tranh chấp về học 

nghề”. 

 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƢNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH   

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Mạnh Hà. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Phạm Văn Chủ (Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện Hưng 

Hà, tỉnh Thái Bình). 

2. Bà Phạm Thị Huệ 

- Thư ký phiên tòa: Bà Doãn Thị Thu Hiền là Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà tham gia phiên tòa: Ông Lưu 

Duy Linh – Kiểm sát viên. 
  

Ngày 07/9/2017, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 03/2017/TLST - LĐ ngày 19 tháng 6 năm 

2017 về “tranh chấp về học nghề” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

02/2017/QĐXXST – LĐ ngày 02 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép H 

Địa chỉ: Khu kinh tế V, phường K, thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Chen Yuan C (Trần Nguyên Th) – Chức vụ 

Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Niu Chun F (Ngưu Tuấn Ph) – Chức vụ Phó 

Tổng giám đốc bộ phận quản lý. 

Người được ủy quyền lại: 

 1. Ông Phạm Trí Tr – Luật sư thường trực của Công ty TNHH gang thép H. 

 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc A – Nhân viên Pháp chế Công ty TNHH gang thép H. 

(Theo giấy ủy quyền ngày 01 tháng 8 năm 2017) 

Bị đơn:    Chị Đỗ Thị Th, sinh năm 1990 

Địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 

(Ông Phạm Trí Tr và chị Đỗ Thị Th có mặt tại phiên tòa) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
  

Theo đơn khởi kiện cũng như tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của Công 

ty TNHH gang thép H (viết tắt là Công ty H) ông Phạm Trí Tr trình bày: Chị Đỗ 

Thị Th được tuyển dụng vào Công ty H làm việc từ ngày 04-01-2013, trong thời 

gian chị Th làm việc tại công ty, chị đã được công ty đưa đi đào tạo nghề tại Trung 

tâm kiểm nghiệm chất lượng gang thép Vũ Hán, Trung Quốc từ ngày 10-5-2014 đến 

ngày 02-8-2014. Để được tham gia khóa đào tạo này, chị Th đã ký “Bản cam kết” 

ngày 31-3-2014, cam kết sau khi kết thúc khóa đào tạo chị Th sẽ làm việc cho Công 

ty H trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 31-3-2014, nếu thời gian làm việc cho công 

ty chưa đủ 03 năm mà chị Th nghỉ việc thì chị Th phải hoàn trả toàn bộ chi phí đào 

tạo cho Công ty H. Tuy nhiên đến ngày 11-8-2015 chị Th đã nghỉ việc tại công ty 

theo yêu cầu của chị Th và được công ty đồng ý. Trước khi chị Th nghỉ việc, ngày 

09-8-2015 giữa chị Th và Công ty H đã ký kết “Giấy cam kết phân kỳ hoàn trả chi 

phí đào tạo do vi phạm cam kết đào tạo”, theo đó thì toàn bộ chi phí Công ty H đưa 

chị Th đi đào tạo nghề tại Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng gang thép Vũ Hán, 

Trung Quốc gồm: Phí bảo hiểm tai nạn con người 433.346 đồng; phí công tác 

28.326.606 đồng; phí vida 1.267.200 đồng; phí vé máy bay 23.539.000 đồng; phí ăn 

21.392.719 đồng; phí ở 57.454.220 đồng; phí đào tạo 177.408.000 đồng và phí giao 

thông trong thời gian đào tạo 8.224.279 đồng, tổng cộng là 318.045.364 đồng. Sau 

khi khấu trừ thời gian chị Th đã làm việc cho Công ty H thì chị Th phải hoàn trả cho 

Công ty H số tiền 209.997.076 đồng, trong đó khoản chi phí đào tạo là học phí sau 

khi khấu trừ thời gian chị Th làm việc cho công ty còn phải hoàn trả là 117.137.885 

đồng.  

Chị Th đã hoàn trả cho Công ty H được 03 đợt với tổng số tiền là 35.000.000 

đồng thì chị Th không hoàn trả nữa với lý do chị không chấp nhận khoản học phí mà 

Công ty H yêu cầu. Căn cứ vào các chứng cứ mà Công ty H đã xuất trình gồm: Hợp 

đồng mang tên “Thư hợp đồng công trình” số S3LXZA02 ngày 16-5-2013, tại trang 

số 5, phần “Phạm vi công việc” có quy định Công ty TNHH kỹ thuật công trình 

Phương Nam Trung Quốc (viết tắt là Công ty Phương Nam Trung Quốc) có trách 

nhiệm đào tạo các kiến thức kỹ thuật, nghiệp vụ cho nhân viên của Công ty H; văn 

bản “Về việc xác nhận học phí của chị Đỗ Thị Th” của công ty Phương Nam Trung 

Quốc ngày 11/8/2017; bản “Phụ lục – Danh sách đi đào tạo tại Công ty gang thép 

Vũ Hán”; “Bảng chi tiết báo giá dịch vụ tư vấn kỹ thuật và thiết kế công trình đơn vị 

kiểm hóa nghiệm”  thì thông qua công ty Phương Nam Trung Quốc, Công ty H đã 

chi số tiền học phí cho chị Th đi đào tạo tại Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng gang 

thép Vũ Hán, Trung Quốc là 177.408.000 đồng (chưa khấu trừ thời gian chị Th làm 

việc cho công ty) và “Giấy cam kết phân kỳ hoàn trả chi phí đào tạo do vi phạm cam 

kết đào tạo”. Công ty H yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà buộc chị Th phải 

hoàn trả cho Công ty H số tiền chi phí đào tạo nghề là 209.997.076 đồng, đã hoàn 

trả 35.000.000 đồng, còn phải hoàn trả  174.997.076 đồng. 
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Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên tòa, bị đơn chị Đỗ Thị 

Th trình bày: Chị được tuyển dụng vào Công ty H làm việc từ ngày 04-11-2013 với 

hợp đồng lao động thời hạn 01 năm. Từ ngày 10-5-2014 đến ngày 02-8-2014 chị 

được Công ty H đưa đi đào tạo nghề tại Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng gang 

thép Vũ Hán, Trung Quốc. Trước khi được cử đi đào tạo nghề, chị có ký “Bản cam 

kết” ngày 31-3-2014 như đại diện Công ty H trình bày là đúng. Sau khi đi đào tạo 

về, chị tiếp tục làm việc cho Công ty H theo hợp đồng, đến ngày 04-11-2014 chị tiếp 

tục ký hợp đồng lao động với thời hạn 01 năm với Công ty H. Tuy nhiên do hoàn 

cảnh gia đình nên chị không thể tiếp tục làm việc tại Công ty H được nữa, chị đã làm 

các thủ tục xin chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của Công ty H và 

được Công ty H đồng ý, hai bên không có tranh chấp gì về chấm dứt hợp đồng lao 

động, chị nghỉ việc tại công ty từ ngày 11-8-2015. Trước khi nghỉ việc, vào ngày 09-

8-2015 giữa chị với Công ty H đã ký kết “Giấy cam kết phân kỳ hoàn trả chi phí đào 

tạo do vi phạm cam kết đào tạo” có nội dung như đại diện Công ty H trình bày là 

đúng, nhưng sau khi được xem xét các chứng từ hóa đơn mà Công ty H xuất trình 

thì chị chỉ chấp nhận hoàn trả các khoản gồm: Phí bảo hiểm tai nạn con người; phí 

công tác; phí vida; phí vé máy bay; phí ăn; phí ở và phí giao thông trong thời gian 

đào tạo. Riêng khoản phí đào tạo là học phí chị không chấp nhận vì trong “Hợp 

đồng dịch vụ” số  2014001 ngày 01-3-2014 và  “Biên bản thanh lý hợp đồng” số 

2014002 ngày 02-8-2014 giữa Công ty H với Công ty (tập đoàn) gang thép Vũ Hán 

khách sạn gang thép Vũ Hán, Trung Quốc về việc chi phí cho nhân viên trong đó có 

chị đi đào tạo nghề tại Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng gang thép Vũ Hán, Trung 

Quốc từ ngày 10-5-2014 đến ngày 02-8-2014 không có khoản chi phí đào tạo là học 

phí như Công ty H yêu cầu. Các tài liệu chứng cứ mà Công ty H cung cấp trong quá 

trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa về khoản học phí không liên quan gì đến việc 

Công ty H chi phí cho chị đi đào tạo; chị không biết gì về việc Công ty Phương Nam 

Trung Quốc là công ty trung gian đưa chị đi đào tạo nên chị không chấp nhận. 

Chị chỉ chấp nhận hoàn trả cho Công ty H các khoản phí chị đã thừa nhận ở 

trên với tổng số tiền sau khi đã khấu trừ thời gian chị làm việc là 92.859.191 đồng, 

chị đã hoàn trả cho Công ty H số tiền 35.000.000đ, số tiền còn lại chị sẽ tiếp tục 

hoàn trả. 

Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự của người tiến hành tố tụng và 

của người tham gia tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử và thư ký phiên tòa đã tiến hành thụ lý, thu thập chứng cứ và xét xử vụ 

án theo đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục tố tụng mà pháp luật quy định, 

người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân 

sự.  

- Về giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 147 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; khoản 3 Điều 43, khoản 3 Điều 62 của Bộ luật Lao động. Buộc chị 
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Đỗ Thị Th phải hoàn trả cho Công ty H tiền chi phí đào tạo nghề là 92.859.191 

đồng, chị Th đã hoàn trả được 35.000.000 đồng, chị Th còn phải hoàn trả số tiền là 

57.859.191 đồng. Không chấp nhận yêu cầu của Công ty H buộc chị Đỗ Thị Th 

phải hoàn trả khoản chi phí đào tạo là học phí là 117.137.885 đồng. Chị Th và 

Công ty H phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
   

 [1] Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

xem xét tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng. Tòa án nhân dân huyện 

Hưng Hà nhận định: 

 [2] Về thẩm quyền giải quyết và quan hệ pháp luật có tranh chấp: Công ty H 

(người sử dụng lao động) khởi kiện chị Đỗ Thị Th (người lao động), chị Th có hộ 

khẩu thường trú tại: Thôn Đ, xã Đ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về “tranh chấp 

về học nghề” sau khi hòa giải viên lao động hòa giải không thành. Căn cứ khoản 1, 

điểm a khoản 3 Điều 32; khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND huyện Hưng Hà, tỉnh 

Thái Bình. 

 [3] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu chứng cứ do nguyên 

đơn cung cấp: Ngày 04-11-2013, Công ty H và chị Đỗ Thị Th có giao kết hợp 

đồng lao động với thời hạn 01 năm, trong thời gian chị Th làm việc tại công ty chị 

Th đã được công ty đưa đi đào tạo nghề tại Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng gang 

thép Vũ Hán, Trung Quốc từ ngày 10-5-2014 đến ngày 02-8-2014. Trước khi được 

Công ty H đưa đi đào nghề chị Th đã ký “Bản cam kết” ngày 31-3-2014 có phần nội 

dung “…sau khi trở lại công ty nguyện tiếp tục làm việc tại bộ phận công ty chỉ định 

(bất cứ lúc nào công ty chỉ định) trong thời hạn 3 năm, nếu thời gian phục vụ chưa 

đủ thời hạn nêu trên tự từ chức hoặc trong thời gian phục vụ bị buộc thôi việc, miễn 

chức sẽ hoàn trả công ty tất cả khoản phí trong thời gian đào tạo (bao gồm chi phí 

đào tạo và chi phí khác) tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến nào)…”. Sau khi được đào 

tạo nghề, chị Th tiếp tục làm việc tại Công ty H đến ngày 11-8-2015 thì chị xin nghỉ 

việc vì lý do cá nhân và được Công ty H đồng ý, trước khi chị Th nghỉ việc, vào 

ngày 09-8-2015 giữa chị Th với Công ty H đã ký kết “Giấy cam kết phân kỳ hoàn 

trả chi phí đào tạo do vi phạm cam kết đào tạo”, nhưng trong quá trình thực hiện đã 

xảy ra tranh chấp. Như vậy Công ty H khởi kiện yêu cầu chị Th hoàn trả các chi phí 

đào tạo nghề là phù hợp với quy định tại Điều 43 của Luật lao động cũng như cam 

kết của chị Th với Công ty H. 

 [4] Cần chấp nhận các khoản chi phí mà Công ty H và chị Th đã thống nhất 

gồm: Phí bảo hiểm tai nạn con người; phí công tác; phí vida; phí vé máy bay; phí ăn; 

phí ở và phí giao thông trong thời gian đào tạo với tổng số tiền chi sau khi đã khấu 

trừ thời gian chị Th đã làm việc tại công ty là 92.859.191 đồng.  
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 [5] Về khoản chi phí đào tạo là học phí 177.408.000 đồng, qua xem xét các tài 

liệu chứng cứ do Công ty H xuất trình, Tòa án thấy rằng: Trong 08 khoản chi phí 

đào tạo nghề mà Công ty H nêu ra, có 07 khoản chi có hợp đồng với bên nhận đào 

tạo là Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng gang thép Vũ Hán, Trung Quốc hoặc có 

hóa đơn chứng từ đầy đủ, trong khi khoản chi học phí nhiều hơn 07 khoản kia cộng 

lại và theo bản “Phụ lục – Danh sách đi đào tạo tại Công ty gang thép Vũ Hán” do 

Công ty H xuất trình thì có 74 người được cử đi đào tạo (chị Th tại số thứ tự 28), 

như vậy tổng số tiền học phí là rất lớn nhưng Công ty H không xuất trình được hợp 

đồng hay hóa đơn chứng từ gì về việc chi số tiền trên. Công ty H cung cấp chứng cứ 

là tại trang số 5 phần “Phạm vi công việc” của “Thư hợp đồng công trình” số 

S3LXZA02 (bản photocopi) ngày 16/5/2013 giữa Công ty H và Công ty Phương 

Nam Trung Quốc có quy định Công ty Phương Nam Trung Quốc chịu trách nhiệm 

đào tạo kiến thức kỹ thuật nghiệp vụ cho nhân viên của FHS. Qua xem xét thấy tại 

trang số 5 phần “Phạm vi công việc” của “Thư hợp đồng công trình” số S3LXZA02 

có nội dung “…giảm thiểu những vấn đề phát sinh khi thực hiện công việc, đồng 

thời dựa vào mối quan hệ mật thiết giữa công ty thiết kế và xưởng thép thi công, có 

được phục vụ tư vấn kỹ thuật toàn diện do xưởng thép cung cấp, đảm bảo được về 

nội dung, chất lượng sản phẩm và tính toàn vẹn thiết kế, đồng thời được nhân viên 

kiểm nghiệm hóa học giúp đỡ trong việc đào tạo, vận hành thử và thiết lập những 

thao tác quy phạm…”. Như vậy nội dung trên chỉ nêu chung chung không nêu cụ 

thể chi phí đào tạo nghề là bao nhiêu; bên nào phải chịu; nơi đào đào tạo nghề; thời 

gian đào tạo…mặt khác qua xem xét nội dung “Thư hợp đồng công trình” số 

S3LXZA02 (bản photocopi) do Công ty H xuất trình khi khởi kiện (thể hiện tại bút 

lục 151 đến 158) thì tại trang số 5/14 chỉ thể hiện chữ Trung Quốc, không có phần 

dịch thuật sang tiếng Việt như các trang khác, nhưng tại “Thư hợp đồng công trình” 

số S3LXZA02 (bản photocopi) do Công ty H xuất trình vào ngày 02-8-2017 và bản 

xuất trình tại phiên tòa, tại trang thứ 5 nhưng không thể hiện số thứ tự trang phía 

dưới trang như các trang khác và lại có phần dịch sang tiếng Việt dưới phần tiếng 

Trung Quốc, như vậy không có sự thống nhất trong cùng loại chứng cứ do Công ty 

H cung cấp. Theo “Thư hợp đồng công trình” số S3LXZA02 thì tổng giá trị của hợp 

đồng là 101.611.811.685 đồng, tỷ giá hối đoái 1USD = 20.833 đồng, nhưng văn bản 

“Về việc xác nhận học phí của chị Đỗ Thị Th” ngày 11-8-2017 của Công ty Phương 

Nam Trung Quốc thì Công ty H đã thanh toán cho Công ty Phương Nam Trung 

Quốc tiền học phí của chị Th là 140USD/ngày x 60 ngày = 8.400USD = 

177.408.000 VND, theo tỷ giá ngày 09-5-2014 của Vietcombank: 1USD = 21.120 

VND. Như vậy có sự mâu thuẫn trong các chứng cứ do Công ty H xuất trình. 

 [6] Mặc dù Công ty H cung cấp văn bản “Về việc xác nhận học phí của chị 

Đỗ Thị Th” ngày 11-8-2017 của Công ty Phương Nam Trung Quốc về việc đã đưa 

chị Th cùng một số nhân viên của Công ty H đi đào tạo kiến thức kỹ thuật, nghiệp 

vụ tại Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng gang thép Vũ Hán, Trung Quốc từ ngày 
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10-5-2014 đến ngày 02-8-2014, số tiền học phí của chị Th trong đợt đào tạo đã được 

Công ty H thanh toán cho Công ty Phương Nam Trung Quốc là 177.408.000 đồng, 

nhưng như đã nhận định ở trên không đủ cơ sở để chấp nhận việc Công ty H đã chi 

phí khoản phí đào tạo là học phí cho chị Th là 177.408.000 đồng. 

 [7] Về án phí: Công ty H phải chịu án phí lao động sơ thẩm đối với phần yêu 

cầu không được Tòa án chấp nhận; chị Th phải chịu án phí lao động sơ thẩm đối 

với số tiền chị phải thanh toán cho Công ty H. 
 

 Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

 Căn cứ Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 3 Điều 43, khoản 3 

Điều 62 của Bộ luật Lao động và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.  

 Tuyên xử:   

 1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

gang thép H: Buộc chị Đỗ Thị Th phải hoàn trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn 

gang thép H tiền chi phí đào tạo nghề là 92.859.191 đồng, chị Th đã hoàn trả được 

35.000.000 đồng, chị Th còn phải hoàn trả số tiền là 57.859.191 đồng (Năm mươi 

bảy triệu tám trăm lăm chín nghìn một trăm chín mốt đồng). 

 2. Không chấp nhận yêu cầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép H 

buộc chị Đỗ Thị Th phải hoàn trả khoản chi phí đào tạo là học phí là 117.137.885 

đồng. 

 3. Về án phí: Chị Đỗ Thị Th phải chịu 2.785.775 đồng tiền án phí lao động 

có giá ngạch. Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép H phải chịu 3.514.136 đồng, 

được trừ vào số tiền 2.625.000 đồng tạm ứng án phí công ty đã nộp tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình theo biên lai thu tiền số 

0000624 ngày 28-02-2017. Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép H còn phải nộp 

số tiền là 889.136 đồng (Tám trăm tám mươi chín nghìn một trăm ba sáu đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 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 của Bộ luật Dân sự. 

Trường hợp bản án này 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, yêu cầu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7,9 của Luật Thi hành án dân 

sự; thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi 

hành án dân sự. 
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Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 
 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
                (Nguyễn Mạnh Hà) 

Nơi nhận: 
- Đương sự 

- VKSND huyện Hưng Hà; 

- Chi cục THA huyện Hưng Hà; 

- Lưu hồ sơ. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

Bản số: 01/2017/LĐ-ST 

Ngày 28 - 9 - 2017 
V/v tranh chấp về học nghề 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Cường 

Các Hội thẩm nhân dân:               

Ông Nguyễn Thành Biên                                         

Ông Nguyễn Đức Mạnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia 

phiên toà: Ông Phạm Duy Hiển - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải 

Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 01/2017/TLST-LĐ ngày 21 

tháng 6 năm 2017 về tranh chấp học nghề theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 698/2017/QĐXXST-LĐ ngày 22 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH L (sau đây viết tắt là Công ty L), trụ sở: Lô 

E, Khu C, T, thuộc Khu K, xã H, huyện A, thành phố Hải Phòng; 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Thành L, 

sinh năm 1991 – Trợ lý pháp chế của Công ty L (đại diện theo văn bản ủy quyền 

số 06/UQ – LD ngày 25 tháng 7 năm 2017); có mặt tại phiên tòa. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Tạ Ngọc B 

– Luật sư Công ty Luật TNHH B – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; có mặt tại 

phiên tòa. 

- Bị đơn: Anh Hoàng Văn K, sinh năm 1991, Đăng ký hộ khẩu thường trú 

tại: Thôn 8, xã V, huyện V, thành phố Hải Phòng (học nghề tại: Thành phố 

Gumi Hàn Quốc); vắng mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Hoàng Văn A, sinh năm 

1969 và bà Phạm Thị H, sinh năm 1970; đều trú tại: Thôn 8, xã V, huyện V, 

thành phố Hải Phòng; đều vắng mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo Đơn khởi kiện, Đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện và lời trình bày 

của người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty L 

thì: Ngày 08 tháng 02 năm 2017, Công ty L đã ký với anh Hoàng Văn K Hợp 

đồng Lao động số: VH000315/2017 xác định thời hạn 01 năm (kể từ ngày 08 

tháng 02 năm 2017 đến ngày 07 tháng 02 năm 2018), với vị trí anh K làm kỹ 

thuật viên sản xuất Cell tại L Display. 

Để anh K nắm bắt được chuyên môn và gắn bó với lâu dài với L Display; 

ngày 25 tháng 2 năm 2017, Công ty L đã ký với anh Hoàng Văn K Hợp đồng 

Đào tạo số VH000315/2017-ĐT, với nội dung: Công ty L tổ chức để anh Hoàng 

Văn K sang thành phố Gumi Hàn Quốc học khóa đào tạo kỹ thuật trong thời hạn 

47 ngày. Công ty L lo thủ tục và chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí cho anh K 

tham gia khóa học (bao gồm: Chi phí tổ chức khóa học; vé máy bay; phụ cấp lưu 

trú, công tác phí; chi phí đi lại; lệ phí vi sa, hộ chiếu..; tiền thuê khách sạn, nhà 

nghỉ; tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đào 

tạo). Anh K có nghĩa vụ phải tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các 

quy định của khóa đào tạo; tự thanh toán mọi chi tiêu cá nhân ngoài các khoản 

mà Công ty L đã hỗ trợ như trên. Anh Hoàng Văn K có trách nhiệm hoàn trả cho 

Công ty L chi phí đào tạo khi không hoàn thành khóa đào tạo vì bất kỳ lý do nào 

hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng Lao động trong thời gian đào tạo, không 

đảm bảo thời gian làm việc cho Công ty L như cam kết…Nếu thời gian làm việc 

dưới 50% thì chi trả 100% chi phí đào tạo, từ 51% đến 80% thời gian thì chi trả 

70% chi phí đào tạo; từ 81% đến 100% thời gian thì chi trả 30% chi phí đào tạo. 

Để đảm bảo cho các Hợp đồng Lao động và Hợp đồng Đào tạo nêu trên; 

ngày 01 tháng 3 năm 2017, ông Hoàng Văn A, sinh năm 1969; trú tại thôn 8, xã 

Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng là bố đẻ của anh Hoàng Văn 

K, đại diện đã ký với Công ty L cam kết bảo lãnh của gia đình cho anh Hoàng 

Văn K. 

Trong đó, ông A cam kết:  

Anh K sẽ thực hiện đầy đủ nội dung của Hợp đồng Đào tạo và chính sách 

của Công ty L liên quan đến đào tạo; cam kết hoàn trả chi phí đào tạo và chi phí 

bồi thường cho Công ty L thay cho anh Hoàng Văn K trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo của Công ty L về việc anh Hoàng Văn K không thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ hoàn trả chi phí đào tạo và chi phí bồi thường liên quan 

theo hợp đồng đào tạo 

  Trả một khoản tiền phạt tương đương 195.144.999đ cho Công ty L, 

trong trường hợp anh Hoàng Văn K trốn ở lại nước ngoài trong và sau thời gian 

đào tạo; số tiền phạt nêu trên sẽ trả cho Công ty L trong thời hạn 10 ngày, kể từ 

khi nhận được thông báo về việc anh Hoàng Văn K trốn ở lại nước ngoài. 

Thực hiện Hợp đồng Đào tạo số VH000315/2017-ĐT ngày 25 tháng 02 

năm 2017, Công ty L đã lo mọi thủ tục để anh Hoàng Văn K được cấp thị thực 
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nhập cảnh vào Hàn Quốc trong thời hạn 02 tháng. Ngày 13 tháng 3 năm 2017 

Công ty L đã tổ chức đưa đoàn người lao động Việt nam sang Hàn Quốc để theo 

học khóa đào tạo. Anh hoàng Văn K đã nhập cảnh vào Hàn Quốc qua cửa khẩu 

sân bay quốc tế Incheon. Vào hồi 19h30, ngày 13 tháng 3 năm 2017; khi tới sân 

bay Incheon, anh Hoàng văn K đã tách khỏi đoàn và không trở lại. Hiện tại anh 

Hoàng Văn K đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Mặc dù đã được nhiều 

đồng nghiệp công tác tại Công ty L khuyên nhủ nhưng anh K đã trao đổi và 

nhắn tin cho họ cũng như gia đình là không trở lại theo học khóa đào tạo do 

Công ty L tổ chức.  

Dự trù chi phí cho anh Hoàng Văn K theo khóa học bao gồm: Chi phí làm 

hộ chiếu 200.000đ, chi phí cấp thị thực là 450.000đ, vé máy bay là 12.375.000đ, 

tiền ký túc xá là 16.638.783đ, chi phí đi lại bằng xe bus là 1.691.924đ, chi phí ăn 

uống là 11.253.868đ, chi phí giảng viên là 105.486.852đ, phòng đà tạo là 

489.694đ, tiền tài liệu là 772.400đ, tiền công tác phí là 35.392.500đ, tiền lương 

là 8.519.645đ, tiền đóng bảo hiểm là 1.874. 324đ; tổng cộng là 195.144.999đ. 

Thực tế Công ty L đã chi để anh K theo học khóa học nghiệp vụ tại Hàn 

Quốc gồm các khoản: Chi phí tại Việt Nam gồm: Chi phí cấp visa là 450.000đ, 

tiền vé máy bay là 14.440.932đ, tiền tạm ứng công tác phí mà anh K đã nhận là 

17.707.500đ; tổng cộng là 32.598.432đ. 

Chi tại Hàn Quốc cho 21 người theo khóa học là 2.787.829.113đ; bình 

quân chi phí cho mỗi người là 132.753.767đ (trong đó chi phí cho 21 người tiền 

ký túc xá là 349.414.450đ, tiền thuê xe bus để đi lại là 35.530.400đ, chi phí 

giảng viên là 2.378.026.500đ, tiền phòng đào tạo là 8.637.363đ, tiền tài liệu là 

16.220.400đ). 

Tổng cộng các khoản mà Công ty L đã chi để anh Hoàng Văn K theo học 

khoác học chuyên môn tại Hàn Quốc là 165.352.199đ. 

Công ty L yêu cầu anh Hoàng Văn K phải trả 100% chi phí đào tạo là 

165.352.199đ; trong trường hợp anh K không trả được thì ông Hoàng Văn A và 

bà Phạm Thị H phải trả thay số tiền trên. Ông Hoàng Văn A và bà Phạm Thị H 

phải trả khoản tiền phạt là 195.144.999đ. Kể từ ngày 28/4/2017 đến ngày xét xử 

sơ thẩm, anh Hoàng Văn K phải trả lãi của số tiền chi phí đào tạo theo mức lãi 

suất 20%/năm. 

Ông Hoàng Văn A và bà Phạm Thị H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

thông báo thụ lý vụ án, nhiều lần tống đạt giấy triệu tập, thông báo về phiên họp 

kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; 

nhưng ông A và bà H đều không giao nộp chứng cứ và đều không có mặt theo 

triệu tập của Tòa án. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia 

phiên tòa phát biểu ý kiến:   

 Từ khi thụ lý vụ án đến nay, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án 

cũng như Hội đồng xét xử đã thông báo thụ lý vụ án, tiến hành thu thập chứng 
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cứ, triệu tập các bên đương sự tiếp cận tài liệu chứng cứ, hòa giải.. chuyển hồ sơ 

cho Viện Kiểm sát, quyết định đưa vụ án ra xét xử, khai mạc phiên tòa… theo 

đúng các quy định của pháp luật. Nguyên đơn, người đại diện và người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đã thực hiện đúng, đầy đủ quyền và 

nghĩa vụ của mình, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa và sự điều khiển 

của Hội đồng xét xử tại phiên tòa. 

Bị đơn là anh Hoàng Văn K hiện tại đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn 

Quốc nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện, nhắn tin về cho gia đình, bố mẹ và bạn 

bè nhưng không cho biết địa chỉ, được coi là cố tình giấu địa chỉ. Tòa án giải 

quyết theo thủ tục chung là đúng. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Hoàng Văn A, bà Phạm Thị 

H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, nhiều lần tống đạt giấy 

triệu tập, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải; ông A và bà H đã nhận nhưng đều không giao nộp chứng 

cứ và đều không có mặt theo triệu tập của Tòa án là không chấp hành quy định 

của pháp luật. 

Tòa án đã niêm yết công khai quyết định đưa vụ án ra xét xử lần thứ hai 

nhưng cả anh Hoàng Văn K, ông Hoàng Văn A và bà Phạm Thị H đều vắng mặt 

không có lý do. Căn cứ điểm b khoản 2 điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự nên 

Hội đồng xét xử vắng mặt anh K, ông A, bà H là đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 08 tháng 02 năm 2017 và ngày 25 tháng 2 năm 2017, anh Hoàng 

Văn K đã ký với Công ty L Hợp đồng Lao động số: VH000315/2017 và Hợp 

đồng Đào tạo số VH000315/2017-ĐT có các nội dung như người đại diện của 

Công ty L trình bày là đúng. Để bảo lãnh cho con trai của mình là anh Hoàng 

Văn K được đi Hàn Quốc theo học khóa đào tạo chuyên môn; ngày 01 tháng 3 

năm 2017, ông A đã đại diện cho gia đình ký cam kết bảo lãnh với Công ty L để 

anh K được Công ty L cho sang Hàn Quốc theo học khóa đào tạo chuyên môn. 

Trong Hợp đồng Đào tạo số VH000315/2017-ĐT ngày 25 tháng 02 năm 2017 

mà anh K cũng như ông A đã ký với Công ty L và bản cam kết mà ông Hoàng 

Văn A đại diện cho gia đình ký với Công ty L thì anh K và ông A đã cam kết: 

Anh K sẽ thực hiện đầy đủ nội dung của Hợp đồng Đào tạo và chính sách của 

Công ty L liên quan đến đào tạo; cam kết hoàn trả chi phí đào tạo và chi phí bồi 

thường cho Công ty L thay cho anh Hoàng Văn K trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo của Công ty L về việc anh Hoàng Văn K không thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ hoàn trả chi phí đào tạo và chi phí bồi thường liên quan 

theo Hợp đồng Đào tạo; trong trường hợp anh Hoàng Văn K trốn ở lại nước 

ngoài trong và sau thời gian đào tạo thì phải trả cho Công ty L một khoản tiền 

phạt tương đương 195.144.999đ; số tiền phạt nêu trên sẽ trả cho Công ty L trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận được thông báo về việc anh Hoàng Văn K trốn 

ở lại nước ngoài. 
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Ngày 13 tháng 3 năm 2017, Công ty L đã tổ chức đưa anh Hoàng Văn K 

cùng với một số người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc để theo khóa học đào 

tạo chuyên môn. Khi đến sân bay Incheon, anh Hoàng Văn K đã bỏ trốn, không 

theo học khóa học do Công ty L tổ chức, hiện đang sống lưu vong ở Hàn 

Quốc.Công ty L đã khởi kiện: 

  Yêu cầu anh Hoàng Văn K phải trả 100% chi phí đào tạo mà Công ty L 

đã chi thực tế để anh K theo khóa học đào tạo chuyên môn kỹ thuật  là 

165.352.199đ; trong trường hợp anh K không trả được thì ông Hoàng Văn A và 

bà Phạm Thị H phải trả thay số tiền trên; yêu cầu ông Hoàng Văn A và bà Phạm 

Thị H phải trả khoản tiền phạt là 195.144.999đ. Kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2017 

đến ngày xét xử sơ thẩm, anh Hoàng Văn K phải trả lãi của số tiền chi phí đào 

tạo theo mức lãi suất 20%/năm là có căn cứ, đúng với nội dung của Hợp đồng 

Đào tạo số VH000315/2017-ĐT ngày 25 tháng 02 năm 2017 và cam kết ngày 01 

tháng 3 năm 2017 mà anh Hoàng Văn K và ông Hoàng Văn A đã ký với Công ty 

L. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty L. 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nghe lời trình bày của các đương sự, 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và ý kiến phát biểu của 

đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Đây là vụ án lao động “tranh chấp về học nghề” được quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 32 của Bộ luật Tố tụng dân sự; vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.  

[2] Về nội dung: 

Anh Hoàng Văn K là người lao động, làm việc tại Công ty L theo Hợp 

đồng Lao động xác định thời hạn 01 năm, từ ngày 08 tháng 02 năm 2017 đến 

ngày 07 tháng 02 năm 2018, với công việc làm kỹ thuật viên sản xuất Cell tại L 

Display. 

Để tạo điều kiện cho anh K cũng như những người lao động khác nắm bắt 

được chuyên môn kỹ thuật và gắn bó lâu dài với Công ty L; ngày 25 tháng 2 

năm 2017, Công ty L đã ký với anh Hoàng Văn K Hợp đồng Đào tạo số 

VH000315/2017-ĐT, với nội dung: Công ty L lo mọi thủ tục để anh K sang 

thành phố Gumi Hàn Quốc theo học khóa đào tạo kỹ thuật, trong thời hạn 47 

ngày. Công ty L chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí cho anh K tham gia khóa 

học (bao gồm: Chi phí tổ chức khóa học; vé máy bay; phụ cấp lưu trú, công tác 

phí; chi phí đi lại; lệ phí vi sa, hộ chiếu..; tiền thuê khách sạn, nhà nghỉ; tiền 

lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đào tạo). 

Anh K có nghĩa vụ phải tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các 

quy định của khóa đào tạo; tự thanh toán mọi chi tiêu cá nhân ngoài các khoản 

mà Công ty L đã hỗ trợ như trên. Anh Hoàn Văn K có trách nhiệm hoàn trả cho 

Công ty L chi phí đào tạo khi không hoàn thành khóa đào tạo vì bất kỳ lý do nào 

hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian đào tạo; không 
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đảm bảo thời gian làm việc cho Công ty L như cam kết…Nếu thời gian làm việc 

dưới 50% thì chi trả 100% chi phí đào tạo, từ 51% đến 80% thời gian thì chi trả 

70% chi phí đào tạo; từ 81% đến 100% thời gian thì chi trả 30% chi phí đào tạo. 

Ông Hoàng Văn A là bố đẻ của anh K với tư cách là người bảo lãnh cho anh K 

cũng ký vào hợp đồng nêu trên. 

Để bảo lãnh cho anh Hoàng Văn K được sang Hàn Quốc theo học khóa 

đào tạo kỹ thuật nêu trên; ngày 01 tháng 3 năm 2017, ông Hoàng Văn A là bố đẻ 

của anh Hoàng Văn K đã đại diện cho gia đình ký với Công ty L cam kết bảo 

lãnh. Trong bản cam kết bảo lãnh, ông Hoàng Văn A đã cam kết: 

 - Anh K sẽ thực hiện đầy đủ nội dung của hợp đồng đào tạo và chính sách 

của Công ty L liên quan đến đào tạo; cam kết hoàn trả chi phí đào tạo và chi phí 

bồi thường cho Công ty L thay cho anh Hoàng Văn K trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo của Công ty L về việc anh Hoàng Văn K không thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ hoàn trả chi phí đào tạo và chi phí bồi thường liên quan 

theo hợp đồng đào tạo; 

  - Trả cho Công ty L một khoản tiền phạt tương đương 195.144.999đ; 

trong trường hợp anh Hoàng Văn K trốn ở lại nước ngoài trong và sau thời gian 

đào tạo. Số tiền phạt nêu trên sẽ trả cho Công ty L trong thời hạn 10 ngày kể từ 

khi nhận được thông báo về việc anh Hoàng Văn K trốn ở lại nước ngoài. 

Thực hiện Hợp đồng Đào tạo số VH000315/2017-ĐT ngày 25 tháng 2 

năm 2017, Công ty L đã chi các khoản để anh K theo khóa học bao gồm: 

Chi phí tại Việt Nam gồm: Chi phí cấp visa là 450.000đ, tiền vé máy bay 

là 14.440.932đ, tiền tạm ứng công tác phí mà anh K đã nhận là 17.707.500đ; 

tổng cộng là 32.598.432đ. 

Chi tại Hàn Quốc cho 21 người theo khóa học là 2.787.829.113đ; bình 

quân chi phí cho mỗi người là 132.753.767đ (trong đó chi phí cho 21 người tiền 

ký túc xá là 349.414.450đ, tiền thuê xe bus để đi lại là 35.530.400đ, chi phí 

giảng viên là 2.378.026.500đ, tiền phòng đào tạo là 8.637.363đ, tiền tài liệu là 

16.220.400đ). 

Tổng cộng các khoản mà Công ty L đã chi để anh Hoàng Văn K theo học 

khoác học chuyên môn tại Hàn Quốc là 165.352.199đ. 

Công ty L đã lo mọi thủ tục để anh Hoàng Văn K được cấp thị thực nhập 

cảnh vào Hàn Quốc trong thời hạn 02 tháng và ngày 13 tháng 3 năm 2017 Công 

ty L đã tổ chức đưa anh hoàng Văn K cùng đoàn người lao động Việt Nam nhập 

cảnh vào Hàn Quốc qua cửa khẩu sân bay quốc tế Incheon để theo học khóa đào 

tạo.  Khi tới sân bay Incheon, anh Hoàng Văn K đã tách khỏi đoàn. Sau khi tách 

khỏi đoàn, anh K đã liên hệ qua điện thoại với đồng nghiệp tại Công ty L nhưng 

không trở lại theo khóa đào tạo kỹ thuật do Công ty L tổ chức. Ngày 14 tháng 3 

năm 2017, Công ty L đã có văn bản số LDVH – 170314 gửi ông Hoàng Văn A 

và Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến yêu cầu ông A thanh toán khoản chi phí đào 

tạo và tiền bảo lãnh theo các Hợp đồng Đào tạo, Hợp đồng bảo lãnh mà anh K 
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và ông A đã ký với Công ty L nhưng ông A vẫn không thanh toán nên Công ty L 

đã khởi kiện. 

 Công ty L yêu cầu anh Hoàng Văn K phải bồi thường 100% khoản tiền 

chi phí đào tạo với số tiền là 165.352.199đ; trong trường hợp anh K không trả 

được thì ông Hoàng Văn A và bà Phạm Thị H phải trả thay. Ông Hoàng Văn A 

và bà Phạm Thị H phải trả khoản tiền phạt là 195.144.999đ. Anh K phải chịu lãi 

suất của việc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền chi phí đào tạo với mức 

lãi suất 20%/năm kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2017 đến ngày xét xử sơ thẩm (28 

tháng 9 năm 2017) với số tiền 12.585.140 đ là có căn cứ, phù hợp với Hợp đồng 

Đào tạo số VH000315/2017-ĐT ngày 25 tháng 02 năm 2017 mà anh Hoàng Văn 

K và ông Hoàng Văn A đã ký với Công ty L và cam kết bảo lãnh với Công ty L 

cho anh Hoàng Văn K của ông Hoàng Văn A vào ngày 01 tháng 3 năm 2017; 

đúng quy định tại Điều 62 của Bộ luật Lao động, Điều 339, Điều 342 và khoản 1 

của Điều 468 của Bộ luật Dân sự; cần được chấp nhận.  

 [3] Về án phí: Anh Hoàng Văn K, ông Hoàng Văn A, bà Phạm Thị H 

phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 62 của Bộ luật 

Lao động; Điều 339, Điều 342 và khoản 1 của Điều 468 của Bộ luật Dân sự.  

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH L: 

Buộc anh Hoàng Văn K phải trả cho Công ty TNHH L 165.352.199đ tiền 

chi phí đào tạo và 12.585.140đ tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán; 

tổng cộng là 177.937.339đ. Trong trường hợp anh K không trả được khoản tiền 

trên thì ông Hoàng Văn A và vợ là bà Phạm Thị H phải trả thay anh Hoàng Văn 

K số tiền đó; 

 Buộc ông Hoàng Văn A và bà Phạm Thị H phải trả cho Công ty TNHH L 

195.144.999đ tiền phạt;  

Anh Hoàng Văn K phải chịu 5.338.120đ án phí lao động sơ thẩm; 

Ông Hoàng Văn A và bà Phạm Thị H phải chịu 5.854.349đ án phí lao 

động sơ thẩm; 

Công ty TNHH L không phải chịu án phí lao động sơ thẩm; trả lại Công 

ty TNHH L đã nộp 6.000.000đ tiền tạm ứng án phí theo biên lai số 0003788 

ngày 20 tháng 6 năm 2017 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.  

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật; kể từ ngày Công ty TNHH L có đơn 

yêu cầu thi hành án; số tiền mà anh Hoàng Văn K, ông Hoàng Văn A và bà 

Phạm Thị H phải trả cho Công ty TNHH L chưa thi hành thì hàng tháng anh 

Hoàng Văn K, ông Hoàng Văn A và bà Phạm Thị H phải chịu khoản tiền lãi 

theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của 
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Bộ luật Dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả tại thời điểm thanh 

toán. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 

2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền 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. 

Công ty TNHH L có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án; 

Ông Hoàng Văn A, bà Phạm Thị H có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày được niêm yết bản án; 

Anh Hoàng Văn K có quyền kháng cáo trong hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc kể từ ngày được niêm yết bản án./. 

Nơi nhận:  
--VKS TP Hải Phòng; 

- Cục THA dân sự TP Hải Phòng; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HCTP, hồ sơ vụ án. 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 
(Đã ký) 

 

 

Vũ Văn Cường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Bản án số: 03/2019/LĐPT 
Ngày: 27,28/03/ 2019 
V/v: Tranh chấp về yêu cầu  
bồi thường chi phí đào tạo 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu Hồng 

Các Thẩm phán : Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Ông Nguyễn Vũ Đông 

Thư ký tòa án: Bà Đinh Thúy Hương - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội:  Bà Nguyễn Thị Thu Trang  - Kiểm sát viên 

Trong ngày 27,28 tháng 03 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm                      
công khai vụ án lao động thụ lý số 04/2019/TLPT-LĐ ngày 15 tháng 01 năm 2019 về Yêu cầu bồi thường                     
chi phí đào tạo. 

 Do bản án Lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 29/10/2018 của Tòa án nhân quận H bị                  
kháng cáo 

 Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2019/QĐXX ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc “Yêu                    
cầu bồi thường chi phí đào tạo” và Quyết định hoãn phiên tòa số 22/2019/QĐXX ngày 14 tháng 03 năm                    
2019 giữa: 

 1. Nguyên đơn: Bệnh viện T 

 Trụ sở: Ngõ 1, Phố P, phường P, quận T, Hà Nội. 

Người đại diện theo Pháp luật:  Ông Trần Quang L - Giám đốc Bệnh viện. 

Người đại diện theo ủy quyền:  Ông Nguyễn Tuấn A, sinh năm 1990 

Nơi cư trú: Thôn T, xã T, thành phố Yên Bái (Giấy ủy quyền ngày 12/03/2019) - Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Thanh D - Luật sư thuộc Công ty                      
Luật TNHH V -  Có mặt 

2. Bị đơn: Ông Dương Xuân T, sinh năm 1972 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 9, phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang 

Nơi cư trú : Số 8, hẻm A, phố H, phường H, quận H, Hà Nội - Có mặt 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Dương Quang L - Luật sư Công ty Luật                      
TNHH V -  Có mặt 

 Bệnh viện T do ông Trần Quang L người đại diện theo pháp luật là bị đơn kháng cáo 

                                                 NỘI DUNG VỤ ÁN 
Theo bản án sơ thẩm nội dung vụ án như sau: 

Ngày 25/08/2013, Trung tâm y tế lao động - V (tổ chức tiền thân của Bệnh viện T) ký Hợp đồng                     
làm việc số 14/2013/HĐLĐ (loại hợp đồng không xác định thời hạn), tiếp nhận ông Dương Xuân T vào                   
làm việc tại Trung tâm kể từ ngày 03/09/2013 với chức danh chuyên môn: Bác sĩ đa khoa, công tác tại                     
Phòng Y học lao động - Kế hoạch tổng hợp. Ngày 21/10/2013, ông Dương Xuân T có đơn xin đi học                     
lớp “Định hướng chuyên khoa ngành hồi sức cấp cứu” với cam kết “sau khi học xong sẽ về làm việc lâu                      
dài chuyên môn đã được học theo quy định của Trung tâm”. Trung tâm đã có Quyết định cử cán bộ đi                      
học số 515/QĐ-TCCB và ký Hợp đồng đào tạo số 515A/TTYT-TCHC ngày 03/11/2013 đối với ông T,                 
theo đó Trung tâm cử ông T đi đào tạo tập trung trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 04/11/2013. Nội                      
dung hợp đồng quy định trong quá trình ông T đi học, Trung tâm có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí                       
đào tạo, tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác cho ông T và ông T có nghĩa vụ sau khi                       
hoàn thành khóa học phải làm việc cho Trung tâm trong thời gian tối thiểu là 05 năm, trường hợp chưa                     
hoàn thành thời gian làm việc cho Trung tâm thì ông T phải bồi thường chi phí đào tạo (bao gồm: Học                      
phí, tiền lương, tiền thưởng và các khoản chi phí khác trong thời gian đi học) tương ứng với thời gian                     
làm việc còn thiếu theo cam kết. Sau khi kết thúc khóa học, ông T có làm việc tại Trung tâm 03 tháng là                        
tháng 5, 6, 7 năm 2014. 

Ngày 13/09/2014, ông T có đơn xin đi học lớp “Bác sĩ chuyên khoa cấp I- chuyên ngành hồi                   
sức cấp cứu” cũng với cam kết “sau khi học xong sẽ về làm việc lâu dài tại Trung tâm”. Do tin tưởng                       
sau khi được nâng cao trình độ, ông T sẽ gắn bó lâu dài với Trung tâm và đóng góp cho sự phát triển                        
chung của đơn vị nên Trung tâm đã có Quyết định số 507/QĐ-TTYT về việc cử ông T tham gia khóa                     
học đào tạo Bác sĩ chuyên khoa cấp I - Chuyên ngành hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội với                        
thời hạn là 02 năm kể từ ngày 23/09/2014. Trung tâm và ông T có ký kết “Hợp đồng đào tạo” số                      
507A/TTYT-TCHC ngày 22/09/2014 với nội dung: Trong quá trình ông T đi học, Trung tâm có trách                 
nhiệm chi trả toàn bộ chi phí đào tạo, tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác cho ông T và                       
ông T có nghĩa vụ sau khi hoàn thành khóa học phải làm việc cho Trung tâm trong thời gian tối thiểu là                       
05 năm, trường hợp chưa hoàn thành thời gian làm việc, ông T phải bồi hoàn chi phí đào tạo (bao gồm:                      
Học phí, tiền lương, tiền thưởng và các khoản chi phí khác trong thời gian đi học). 

Ngay sau khi hoàn thành khóa học thứ hai, ngày 29/09/2016, ông T làm “Đơn xin nghỉ không                  
lương” với lý do giải quyết công việc cá nhân từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/03/2017. 

Ngày 10/02/2017, ông T làm “Đơn xin nghỉ thôi việc” gửi Bệnh viện với lý do gia đình gặp khó                    
khăn vướng mắc không thể tiếp tục công tác. Ngày 14/04/2017, Bệnh viện đã có Quyết định số                  
396/QĐ-BV về việc chấm dứt Hợp đồng làm việc với ông Dương Xuân T. 
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Ngày 15/06/2017 và ngày 05/07/2017, Bệnh viện đã có Thông báo về việc giải quyết các chế độ                  
liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường chi phí đào tạo gửi ông Dương Xuân T                      
nhưng ông T không có phản hồi khi nhận thông báo trên. 

Ngày 25/09/2017, Bệnh viện có đơn đề nghị hòa giải gửi Phòng lao động thương binh xã hội                  
quận Thanh Xuân. Ông T được triệu tập hợp lệ hai lần nhưng vắng mặt không có lý do nên hòa giải viên                       
đã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên có quyền khởi kiện đến Tòa án. Ngày                     
19/01/2018, Bệnh viện T có đơn khởi kiện ông T đến Tòa án. 

Bệnh viện T khởi kiện đề nghị Tòa án buộc ông Dương Xuân T phải bồi thường toàn bộ chi phí                     
đào tạo do vi phạm cam kết về thời gian làm việc tối thiểu cho Bệnh viện sau khi hoàn thành khóa học,                       
bao gồm: Chi phí đào tạo theo Hợp đồng đào tạo số 515A/TTYT-TCHC ngày 03/11/2013 là 40.329.978                 
đồng (gồm: Chi phí đào tạo: 9.000.000 đồng, tiền lương, tiền thưởng trong thời gian đi học: 27.049.578                  
đồng, chi phí đóng BHXH, BHTN, BHYT: 4.280.400 đồng); Chi phí đào tạo theo hợp đồng đào tạo số                   
507A/TTYT-TCHC ngày 22/09/2014 là 179.494.500 đồng(gồm: Chi phí ôn thi: 1.300.000 đồng, chi phí              
đào tạo lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I: 25.200.000 đồng, chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp và các                    
khoản khác trong thời gian ôn thi và trong thời gian học: 133.029.500 đồng, chi phí đóng                 
BHXH,BHTN, BHYT: 19.965.000 đồng). 

 Đối với yêu cầu khởi kiện của Bệnh viện T khởi kiện ông Dương Xuân T tại Tòa án yêu cầu                     
bồi thường chi phí đào tạo gồm tiền học phí, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng bảo                     
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với tổng số tiền là 215.791.480 đồng, quan điểm của                     
ông T là: Ông xác nhận ông có nghĩa vụ bồi thường chi phí đào tạo cho Bệnh viện, tuy nhiên ông không                       
đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền như Bệnh viện đã yêu cầu vì theo ông các yêu cầu này trái với quy                        
định của Pháp luật. Ông chỉ đồng ý thanh toán số tiền học phí cho 01 khóa học 02 năm mà Bệnh viện                       
đã chi trả cho ông là 26.500.000 đồng. Ông không đồng ý bồi thường khoản tiền lương, tiền thưởng,                   
phụ cấp và khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian ông đi học                       
vì ông là viên chức làm việc tại Bệnh viện nên việc bồi thường chi phí đào tạo phải được áp dụng theo                       
quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 15/2012/TT-BNV. Đối với khóa học 06 tháng, ông không                   
đồng ý bồi thường chi phí đào tạo vì theo quy định đây không phải là khóa học trình độ trung cấp. 

 Tại bản án Lao động sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 29/10/2018 của Tòa án nhân dân quận H                  
xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Bệnh viện T đối với ông Dương Xuân T về việc yêu cầu                       
bồi thường chi phí đào tạo. 

Buộc ông Dương Xuân T phải bồi thường cho Bệnh viện T chi phí đào tạo bao gồm học phí và                     
các khoản chi phí khác phục vụ cho khóa học là 33.725.000 đồng. 

Bác yêu cầu bồi thường khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền bổ sung thu nhập và tiền đóng bảo                   
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian đi học là 180.291.480 đồng của Bệnh                     
viện T đối với ông Dương Xuân T. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo. 
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Ngày 09/11/2018 nguyên đơn có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án phúc thẩm buộc ông T phải bồi                   
thường khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp và các khoản đóng bảo hiểm trong thời gian ông T                    
tham gia 02 khóa học là 180.291.400 đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Bệnh viện T vẫn giữ nguyên yêu cầu                    
kháng cáo, đề nghị Tòa án buộc ông Dương Xuân T phải bồi thường tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ                    
cấp và các khoản đóng bảo hiểm trong thời gian ông T tham gia 02 khóa học là 180.291.400 đồng. Căn                     
cứ nguyên đơn yêu cầu ông T bồi thường là Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Bệnh viện T, các                       
Hợp đồng đào tạo số 515A và 507A ông T đã ký với Trung tâm y tế lao động - V và cam kết trong đơn                          
xin đi học của ông Dương Xuân T. Đại diện nguyên đơn không đồng ý với ý kiến của ông T về việc đề                        
nghị áp dụng Thông tư số 15/TT-BNV để tính chi phí đào tạo phải bồi thường cho Bệnh viện vì ông T                      
không phải viên chức Nhà nước và Bệnh viện T là đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn T Việt Nam, không                      
phải là đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ quy định của Bộ luật lao động để                        
buộc ông T bồi thường chi phí đào tạo theo yêu cầu của nguyên đơn. 

- Ông Dương Xuân T trình bày: Bản án sơ thẩm buộc ông phải bồi thường tiền học phí và các                     
khoản chi phí khác phục vụ cho hai khóa học là 33.725.000 đồng. Ông chấp nhận và không kháng cáo.                    
Tuy nhiên, về yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn buộc ông phải bồi thường các khoản tiền lương, tiền                    
thưởng, tiền phụ cấp và các khoản đóng bảo hiểm trong thời gian ông T tham gia 02 khóa học là                     
180.291.400 đồng thì ông không đồng ý bồi thường vì không đúng với các quy định của Pháp luật về                    
bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức Nhà nước. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Dương Xuân T trình bày: Theo quy định tại                     
Điều 7, Điều 8 Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Điều 36                  
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 và Điều 17 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày              
25/12/2012 thì chi phí đào tạo viên chức phải đền bù gồm: học phí và các khoản chi phí khác phục vụ                      
cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp nếu có. Trường hợp ông Dương Xuân T được                    
Trung tâm y tế lao động - V nay là Bệnh viện T tuyển dụng vào làm việc theo hợp đồng làm việc ngày                        
25/08/2013, với chức danh chuyên môn là bác sỹ đa khoa, được hưởng hệ số lương 3,0 theo thang bảng                    
lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ về chế độ tiền                 
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. Đối chiếu với quy định tại Luật viên chức năm                     
2010, ông T là viên chức. Do vậy, ông T là đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP                     
ngày 01/09/2017 và Điều 17 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 về bồi thường chi phí đào                 
tạo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các quy định của Pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp                        
cho người lao động là ông Dương Xuân T.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân thành phố Hà Nội có quan điểm: 

 Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã tiến hành giải quyết và đưa vụ án ra xét xử theo                      
đúng quy định của pháp luật. Những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định của pháp luật.                     
Về nội dung ; Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, sửa án sơ thẩm.                       
Áp dụng Bộ luật lao động: Buộc ông T phải bồi thường toàn bộ tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp và                      
các khoản đóng bảo hiểm trong thời gian ông T tham gia 02 khóa học là 180.291.400 đồng 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào                       
kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1]Về thẩm quyền , thời hiệu khởi kiện, Tòa án sơ thẩm thụ lý giải quyết vụ án theo đúng quy                     
định pháp luật. 

 [2] Về nội dung: Xét đơn kháng cáo của bệnh viện than khoáng sản yêu cầu ông T phải bồi                    
thường số tiền tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp và các khoản đóng bảo hiểm trong thời gian ông T                     
tham gia 02 khóa học là 180.291.400 đồng. 

 Hội đồng xét xử xét thấy: Ngày 25/08/2013, Trung tâm y tế lao động - V (tổ chức tiền thân của                     
Bệnh viện T) ký “Hợp đồng làm việc” không xác định thời hạn với ông Dương Xuân T, tuyển dụng ông                     
T vào làm việc tại Trung tâm kể từ ngày 03/09/2013 với chức danh chuyên môn là bác sỹ đa khoa, làm                      
việc tại phòng Y học lao động - Kế hoạch tổng hợp, được hưởng mức lương chính theo hệ số là 3,00. 

 Sau khi vào làm việc tại Trung tâm, ông T có đơn xin đi học, được Trung tâm chấp thuận và có                      
quyết định cử ông T đi học khóa học “Định hướng chuyên khoa hồi sức cấp cứu” trong thời gian 06                     
tháng và khóa học “Bác sĩ chuyên khoa cấp I- chuyên ngành hồi sức cấp cứu” trong thời gian 02 năm.                     
Khi cử ông T đi học, giữa Trung tâm và ông Dương Xuân T có ký 02 hợp đồng đào tạo số                      
515A/TTYT-TCHC và số 507A/TTYT- TCHC. Theo nội dung hợp đồng, Trung tâm có trách nhiệm               
thanh toán kinh phí đào tạo để thực hiện chương trình đào tạo của ông T và ông T có cam kết sau khi                        
hoàn thành mỗi khóa học, phải làm việc cho Trung tâm trong thời gian tối thiểu là 05 năm. 

Kết thúc khóa học thứ nhất, ông T về làm việc tại Trung tâm 03 tháng, sau đó tiếp tục tham gia                      
khóa học thứ 2. Ngay sau khi kết thúc khóa học thứ 2, ông T không về làm việc cho Trung tâm mà có                        
đơn xin nghỉ không lương trong thời gian 06 tháng và sau đó có đơn xin thôi việc. 

Như vậy, căn cứ thỏa thuận của các bên trong “ hợp đồng đào tạo” về thời gian làm việc tối                     
thiểu của ông T tại Trung tâm y tế lao động - V sau khi kết thúc 02 khóa học thì ông T đã vi phạm cam                           
kết. Do đó, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo đối với ông T là có căn cứ. 

Tuy nhiên, xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn về bồi thường chi phí đào tạo đối với ông                    
Dương Xuân T, Hội đồng xét xử thấy: 

Trước hết xét về tư cách pháp nhân và cơ chế hoạt động của Trung tâm Y tế lao động - V ( Nay                        
là Bệnh viện than khoáng sản ): Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-TTG ngày 26/12/2005 của Thủ tướng                  
Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, Nghị định 212/NĐ- CP ngày                  
19/12/2013 của Chính Phủ về việc ban hành “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp T                     
Việt Nam”, Quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 của Thủ tướng Chính Phủ về việc chuyển                
Công ty mẹ -Tập đoàn T thành Công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước thì Tập đoàn T                      
Việt Nam là Tập đoàn kinh tế do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, chưa thực hiện cổ phần hóa,                      
Trung tâm Y tế lao động - V là đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn kinh tế Nhà nước nên theo Quyết định                        
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22/2015/QĐ -TTg ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bệnh viện T là đơn vị sự nghiệp công                  
lập. Ngoài ra, tại Quyết định số 9438/QĐ-BTC ngày 21/10/2014 của Bộ công thương “về việc chuyển                 
Trung tâm y tế lao động -V thành Bệnh viện T” quy định: “Bệnh viện T là đơn vị sự nghiệp y tế, thành                        
viên của Tập đoàn T Việt Nam(TKV),có tư cách pháp nhân đầy đủ, chịu sự chỉ đạo các mặt chuyên môn                     
của Bộ y tế, có chức năng tổ chức khám chữa bệnh cho người lao động và mọi đối tượng người bệnh,                      
thực hiện chức năng tham mưu về công tác y tế cho Tập đoàn, đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế,                         
tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế, nghiên cứu khoa học, triển khai các ứng                      
dụng khoa học….Về kinh phí hoạt động: Bệnh viện T được tự chủ về kinh phí hoạt động và TKV cấp                     
một phần kinh phí hoạt động thường xuyên cho Bệnh viện…”. Như vậy, Bệnh viện T là tổ chức do cơ                     
quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập, có tư cách pháp nhân, được giao thực hiện các nhiệm vụ về                     
chuyên môn y tế của Tập đoàn T và thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ công. Ông Dương Xuân T                      
được Bệnh viện T tuyển dụng theo vị trí việc làm là bác sỹ đa khoa, làm việc tại Bệnh viện theo chế độ                        
hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của Bệnh viện theo ngạch bậc lương đối với viên chức do                     
Nhà nước quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ nên ông T là viên                  
chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

Quá trình tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, cử đi đào tạo đối với ông Dương Xuân T của                     
Trung tâm y tế lao động - V được thực hiện theo quy định của Luật viên chức và các văn bản liên                       
quan.Cụ thể, khi tuyển dụng ông T vào làm việc, Trung tâm áp dụng hình thức xét tuyển, sau đó ký hợp                      
đồng làm việc với ông T theo quy định tại Điều 26 Luật viên chức và áp dụng loại “Hợp đồng làm việc                       
không xác định thời hạn” ban hành kèm Thông tư số 15/2015/TT-BNV ngày 25/12/2012, hai bên không                 
giao kết Hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 23 Bộ luật lao động; Về quyền lợi, theo hợp đồng                      
làm việc, ông T được hưởng mức lương cơ bản theo hệ số trong thang bảng lương được quy định đối                     
với ngạch viên chức loại A1 bậc 3 quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính                  
Phủ quy định“về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”. Ngoài                     
ra, tại điều 5 của hợp đồng có ghi“Những vấn đề về lao động không được ghi trong hợp đồng này thì áp                       
dụng quy định của Pháp luật lao động, luật viên chức. Khi cử ông T đi đào tạo, Trung tâm có quyết định                       
cử cán bộ đi học. Ngày 27/02/2017, ông T có đơn xin thôi việc, Trung tâm đã ra quyết định về việc                      
chấm dứt hợp đồng làm việc đối với ông T. Như vậy có thể thấy, quan hệ lao động được xác lập giữa                       
Trung tâm y tế lao động - V(nay là Bệnh viện T) với ông T là quan hệ lao động giữa người sử dụng lao                         
động với viên chức làm công tác chuyên môn. Do đó, cần căn cứ các quy định của Luật viên chức và                      
các văn bản liên quan để xác định trách nhiệm bồi thường của viên chức đối với đơn vị sử dụng lao                      
động trong trường hợp viên chức có vi phạm. 

Việc bồi thường chi phí đào tạo của ông T đối với Bệnh viện T được thực hiện theo quy định tại                      
Khoản 3 Điều 35 Luật viên chức và các văn bản liên quan. 

 Theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính                
phủ về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức” sửa đổi, bổ sung Điều 36 Nghị định số                     
29/2012/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư số 15/2015/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ nội vụ thì “Chi phí                 
đền bù bao gồm học phí và các khoản chi phí khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các                      
khoản phụ cấp nếu có”. 
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Như vậy, kháng cáo của nguyên đơn yêu cầu ông T đền bù chi phí đào tạo bao gồm cả tiền                     
lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp, tiền đóng bảo hiểm đã thanh toán cho ông T trong thời gian ông T đi                      
học là không phù hợp với quy định của Pháp luật. Mặc dù giữa ông T và Trung tâm có thỏa thuận trong                       
“Hợp đồng đào tạo” là ông T phải bồi hoàn cả tiền lương, tiền thưởng, tuy nhiên do thỏa thuận này                     
không phù hợp với quy định của Pháp luật nên không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. 

Từ những phân tích trên, thấy rằng cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu bồi thường khoản tiền                   
lương, tiền thưởng, tiền bổ sung thu nhập và các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm                      
thất nghiệp trong thời gian đi học của Bệnh viện T đối với ông Dương Xuân T với tổng số tiền                     
180.291.480 đồng là có căn cứ. Tại cấp phúc thẩm các bên đương sự không xuất trình thêm tài liệu                    
chứng cứ nào mới. Do vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, giữ                     
nguyên Quyết định của bản án sơ thẩm. 

Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội không phù hợp với nội dung vụ án nên không                      
được chấp nhận. 

 [3] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo của Nguyên đơn không được chấp nhận nên phải chịu án                    
phí dân sự phúc thẩm. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148; Khoản 1 Điều 32, Điểm c Khoản 1 Điều 35, Điểm                     
a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Căn cứ Điều 200, Điều 202 Bộ luật lao động; 

 Căn cứ Điều 2; Khoản 1 Điều 9 Luật viên chức năm 2010; Điều 7, Điều 8 Nghị định số                    
101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày              
12/04/2012 của Chính Phủ và Điều 17 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ nội vụ. 

Căn cứ Điều 9, Điểm b Khoản 1 Điều 24, Khoản 4 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày                  
30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Điểm b Mục 1.5 Phần A danh mục án phí, lệ phí ban                      
hành kèm theo Nghị quyết. 

Tuyên xử: 

1.Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Bệnh viện T, giữ nguyên bản án sơ thẩm cụ thể như                    
sau: 

Buộc ông Dương Xuân T phải bồi thường cho Bệnh viện T chi phí đào tạo bao gồm học phí và                     
các khoản chi phí khác phục vụ cho khóa học là 33.725.000 đồng. 

Bác yêu cầu bồi thường khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền bổ sung thu nhập và tiền đóng bảo                   
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian đi học là 180.291.480 đồng của Bệnh                     
viện T đối với ông Dương Xuân T. 

2. Về án phí: Ông Dương Xuân T phải chịu 1.011.750 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 
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Bệnh viện T phải chịu 5.408.744 đồng án phí dân sự sơ thẩm và 300.000 đồng án phí dân sự                    
phúc thẩm. Khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 3.236.872 đồng Bệnh viện T đã nộp theo Biên lai thu                      
tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 07395 ngày 13/06/2018 và 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc                     
thẩm theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0004496 ngày 16/11/2018 tại Chi cục thi hành                      
án dân sự quận H, Hà Nội. Bệnh viện Than- Khoáng sản còn phải nộp tiếp 2.171.872 đồng án phí dân sự                      
sơ thẩm. 

Trong trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án                    
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 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 kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2019. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  

Thành viên Hội đồng xét xử Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

  

 

 

 

 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND Tp. Hà Nội  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND quận N 

- VKSND Tp. Hà Nội 

- Chi cục THA quận N 

- Các đương sự 

- L ưu hồ sơ 

- Lưu VP     BÙI THỊ THU HỒNG 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 22/2018/DS-ST 

Ngày 16/4/2018 

V/v “Tranh chấp về bồi 

hoàn kinh phí đào tạo”. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Anh 

Các Hội thẩm nhân dân:      Ông Nguyễn Phi Hùng 

    Bà Trần Thị Thu Huyền. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thanh Thủy, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Bà Lê Thị Mỹ - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 40/2016/TLST - DS ngày 15/6/2017 

về việc “Tranh chấp bồi hoàn kinh phí đào tạo”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 15/2018/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 02 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Trung tâm phát triển B. Địa chỉ: Tầng 29 T, 24 T, quận H, 

thành phố Đà Nẵng. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn:  

1. Bà Nguyễn Phạm Minh H, sinh năm 1987 - chức vụ: Phó trường phòng 

quản lý nhân lực; Có mặt. 

Địa chỉ: 36/14 N, quận H, thành phố Đà Nẵng.  

2. Bà Nguyễn Phạm Thùy T, sinh năm 1993; Có mặt. 

Địa chỉ: K54/53 K322 H, quận T, thành phố Đà Nẵng. 

3. Ông Hà Đồng T, sinh năm 1990; Có mặt. 

Địa chỉ: Số 37 Lương Thế V, quận S, thành phố Đà Nẵng. 

(Giấy ủy quyền lập ngày 01/12/2017) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Hà Đồng 

Thông – Luật sư của văn phòng luật sư Đồng Thông, thuộc Đoàn luật sư thành phố 

Đà Nẵng. Địa chỉ: 63 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 
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 - Đồng bị đơn:    

1. Bà Hoàng Thị Bích V, sinh năm 1995. Vắng mặt. 

 Địa chỉ: 86 N, R, Australia. 

 2. Ông Hoàng Xuân H, sinh năm 1963. Có mặt. 

 Địa chỉ: 19 H, tổ 67, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng. 
  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Phạm Thị Minh H, bà 

Nguyễn Phạm Thùy T và ông Hà Đồng T cùng thống nhất trình bày: Bà Hoàng 

Thị Bích V tham gia đề án B (đề án A) và được thành phố Đà Nẵng cử đi học 

chương trình cử nhân danh dự về phát triển đô thị, ngành quy hoạch vùng và đô thị 

tại Đại học Kỹ thuật Queensland, Úc. Thời gian đào tạo theo dự kiến là 4 năm, bắt 

đầu từ ngày 21/7/2014 (Theo quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng). 

Ngày 09/3/2016, theo bảng điểm học kỳ I năm thứ hai của bà Hoàng Thị Bích 

V do Đại học Kỹ thuật Queensland cung cấp, Trung tâm nhận thấy, bà V đã trượt 02 

môn trong số 03 môn đăng ký học. Trong số 02 môn trượt, có 01 môn do bà V 

không tham dự kỳ thi và môn học còn lại do không nộp bài đánh giá. Đồng thời bà 

V đã tự rút khỏi chương trình học kể từ ngày 04/12/2015 nhưng không cung cấp lý 

do bỏ học cho cơ sở đào tạo.  

Ngày 05/7/2016 bà Hoàng Thị Bích V gửi đơn đến Trung tâm trình bày nội 

dung: trong 02 môn học bị trượt, có 01 môn bà V đã nộp bài thi nhưng cơ sở đào tạo 

không nhận được, 01 môn do bà V bị ốm đột xuất nên không tham dự kỳ thi, và 

không được thi lại do không cung cấp được giấy chứng nhận của bác sĩ theo yêu cầu 

của nhà trường. Từ đó, bà V tự ý rút khỏi chương trình học và chuyển sang học ở cơ 

sở đào tạo khác khi chưa báo cáo cho Trung tâm. 

Trung tâm đã mời bà V tham dự buổi làm việc với đại diện của Trung tâm tại 

Đại học Queensland, Úc vào ngày 07/10/2016 nhưng bà V không phản hồi và không 

đến dự. Ngày 01/11/2016 Trung tâm có buổi làm việc với gia đình bà V thì được 

biết bà V đang theo học tại một trường khác và vừa học vừa đi làm thêm để trang 

trải tiền học. 

Việc bà Hoàng Thị Bích V tự ý rút khỏi chương trình học khi chưa có ý kiến 

của Trung tâm là vi phạm điểm 2 khoản 1 điều 6 Hợp đồng đào tạo số 

37/2014/HĐĐA-NN-NLCLC ngày 08/7/2014: “Tự ý bỏ học hoặc bị cơ sở đào tạo 

buộc thôi học, tự ý chuyển đổi ngành học hoặc cơ sở đào tạo”. Ngày 09/11/2016 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 7741/QĐ-UBND về việc chấm 
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dứt tham gia đề án và bồi thường kinh phí do phi phạm hợp đồng đào tạo đối với bà 

V. Theo quy định tại Hợp đồng đào tạo đã ký, bà V có nghĩa vụ bồi thường cho 

thành phố gấp 5 lần toàn bộ kinh phí đã nhận từ ngân sách thành phố kể từ khi tham 

gia Đề án.  Tuy nhiên nhằm tạo điều kiện cho bà V hoàn trả kinh phí đào tạo cho 

thành phố theo chủ trương mới của thành phố về mức bồi hoàn và thời gian bồi hoàn 

(Công văn số 6883/UBND-VX ngày 05/8/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng), 

Trung tâm đã có công văn số 511/NLCLC-ĐTBD ngày 30/11/2016 gửi bà V và gia 

đình thông báo số tiền bồi hoàn và hướng dẫn cách nộp tiền vào ngân sách thành 

phố. Theo đó, bà V liên đới cùng ông Hoàng Xuân H nộp bồi hoàn 100% kinh phí 

đã nhận kể từ khi tham gia Đề án, tương đương số tiền 1.097.815.136 đồng, thời hạn 

nộp trước ngày 06/02/2017. 

Ngày 09/5/2017 Trung tâm đã gửi công văn số 75/NLCLC-ĐTBD đề nghị bà 

Hoàng Thị Bích V và ông Hoàng Xuân H hoàn thành việc bồi hoàn kinh phí. Đến 

nay, đã quá thời hạn yêu cầu nhưng ông H và bà V chưa thực hiện nghĩa vụ bồi 

hoàn. Do đó, Trung tâm đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng buộc bà 

Hoàng Thị Bích V liên đới cùng ông Hoàng Xuân H bồi hoàn kinh phí đào tạo cho 

thành phố Đà Nẵng số tiền 1.097.815.136 đồng, và tiền lãi trên số tiền chậm trả tính 

từ ngày 06/02/2017 đến nay, theo lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ 

hạn do ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định là 13.234.771 đồng. 

Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn – ông Hà Đồng 

Thông trình bày: Ông thống nhất với trình bày của bà Nguyễn Phạm Minh H, bà 

Nguyễn Phạm Thùy T và ông Hà Đồng T, đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng buộc bà Hoàng Thị Bích V liên đới cùng ông Hoàng Xuân H bồi hoàn kinh 

phí đào tạo cho thành phố Đà Nẵng số tiền 1.097.815.136 đồng, và tiền lãi trên số 

tiền chậm trả tính từ ngày 06/02/2017 đến nay, theo lãi suất tối đa áp dụng đối với 

tiền gửi không kỳ hạn do ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định là 13.234.771 

đồng, tổng cộng số tiền phải bồi hoàn là 1.111.049.907đ. 

 

Bị đơn bà Hoàng Thị Bích V có văn bản ngày 21/12/2017, đƣợc hợp thức 

hóa lãnh sự ngày 21/12/2017, trình bày nhƣ sau:  

Bà V thừa nhận về việc tham gia đề án B (đề án A) và được thành phố Đà 

Nẵng cử đi học chương trình cử nhân danh dự về phát triển đô thị, ngành quy hoạch 

vùng và đô thị tại Đại học Kỹ thuật Queensland, Úc. Thời gian đào tạo theo dự kiến 

là 4 năm, bắt đầu từ ngày 21/7/2014. Trong học kỳ thứ hai năm nhất bà V bị trượt 01 

môn. Đến học kỳ thứ nhất năm 2, bà V đăng ký học 03 môn, nhưng do năng lực tiếp 

thu không đáp ứng, bà V bị trượt 02 môn. Do kết quả học tập không đạt được tiêu 
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chí như phía Trung tâm đề ra, bà V biết không thể tiếp tục tham gia đề án A cũng 

như nhận kinh phí từ Trung tâm, nên đã xin học ở một trường khác phù hợp với sức 

học và điều kiện kinh tế của bản thân. Việc kết quả học tập của bà V trong hai kỳ 

học liên tiếp dưới trung bình đã vi phạm điều 6 Hợp đồng đào tạo. Theo khoản 3 

điều 6 Hợp đồng đào tạo, học viên bị buộc ra khỏi đề án và hoàn trả 50% kinh phí đã 

được nhận từ ngân sách thành phố. Nay bà V và ông H xin được bồi hoàn 50% kinh 

phí đã được nhận từ ngân sách thành phố. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn 

nên bà V và ông H sẽ cố gắng trả số tiền trên sớm nhất có thể. 

Ông Hoàng Xuân H trình bày:  

Ông H thừa nhận việc ông và bà Hoàng Thị Bích V cùng ký hợp đồng đào tạo 

số 37/2014/HĐĐA-NN-NLCLC với Trung tâm Phát triển B. Thống nhất với trình 

bày của bà V về việc do năng lực tiếp thu của bà V không theo kịp chương trình học 

nên đã rớt hai học kỳ liên tiếp và bị Trung tâm ngừng cung cấp học phí. Do đó, bà V 

đã chuyển sang học trường khác có học phí thấp hơn mà không thông báo cho Trung 

tâm biết. Việc bà V tự chuyển trường là vi phạm Hợp đồng đào tạo, ông H và bà V 

xin được bồi hoàn kinh phí đào tạo đã nhận. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế gia 

đình khó khăn, không thể thanh toán toàn bộ số tiền như Trung tâm yêu cầu. Ông H 

mong muốn Tòa án xem xét đến nguyên nhân bà V chuyển trường là do bị rớt 2 học 

kỳ liên tiếp để miễn giảm cho ông và bà V 50% số tiền trên và xin được trả dần 

trong 5 năm. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu 

quan điểm về việc tuân theo pháp luật tố tụng của của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể 

từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án và đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh 

tụng tại phiên toà, sau khi đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến, Hội đồng xét xử 

nhận định: 
 

[1] Bị đơn là bà Hoàng Thị Bích V có địa chỉ cư trú tại 86 N, R, Australia nên 

vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng theo 

quy định tại Điều 37, 40, 469 Bộ luật tố tụng dân sự; 

[2] Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã gửi thông báo thụ lý cho bà Hoàng 

Thị Bích V theo đường bưu điện. Đến ngày 21/12/2017 Tòa án đã nhận được văn 

bản trình bày ý kiến của bà V đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, văn bản 
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được xác nhận chữ ký hợp pháp tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney - 

Australia. Tuy nhiên, bà V không tham gia tố tụng tại các phiên hòa giải, phiên tòa, 

không có yêu cầu giải quyết vắng mặt bà, nên Tòa án căn cứ khoản 2 Điều 227, 

khoản 5 Điều 477 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt bà V. 

[3] Bà Hoàng Thị Bích V tự nguyện tham gia đề án B (đề án A) và được thành 

phố Đà Nẵng cử đi học chương trình cử nhân danh dự về phát triển đô thị, ngành 

quy hoạch vùng và đô thị tại Đại học Kỹ thuật Queensland, Úc. (Quyết định số 

3486/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng). Trên cơ sở đó, bà Hoàng Thị Bích V và ông Hoàng Xuân H đã ký kết Hợp 

đồng đào tạo số 37/2014/HĐĐA-NN-NLCLC ngày 087/2014 với Trung tâm phát 

triển B . Thời gian đào tạo theo dự kiến là 4 năm, bắt đầu từ ngày 21/7/2014. Tuy 

nhiên, bà V đã tự rút khỏi chương trình học kể từ ngày 04/12/2015 nhưng không 

cung cấp lý do bỏ học cho cơ sở đào tạo, không báo cáo với Trung tâm. Ngày 

09/3/2016, theo bảng điểm học kỳ I năm thứ hai của bà Hoàng Thị Bích V do Đại 

học Kỹ thuật Queensland cung cấp, bà V đã trượt 02 môn trong số 03 môn đăng ký 

học. Trong số 02 môn trượt, có 01 môn do bà V không tham dự kỳ thi và môn học 

còn lại do không nộp bài đánh giá.  

 [4] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc đồng  bị đơn liên đới 

bồi hoàn 100% số tiền bà V đã được chi trả cho quá trình học tập tại Úc, tương 

đương 1.097.815.136 đồng, và tiền lãi trên số tiền chậm trả tính từ ngày 06/02/2017 

theo lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định là 13.234.771 đồng, tổng số tiền là 1.111.049.907 đồng thì thấy: 

Việc bà V không tham dự kỳ thi và không nộp bài đánh giá dẫn đến bị trượt 02 môn 

trong số 03 môn đăng ký học, sau đó tự ý chuyển đổi cơ sở đào tạo đã vi phạm 

Khoản 01 điều 6 Hợp đồng đào tạo số 37/2014/HĐĐA-NN-NLCLC ngày 087/2014: 

“Học viên bị buộc ra khỏi đề án và bồi thường gấp 5 (năm) lần toàn bộ kinh phí đã 

được nhận từ ngân sách thành phố kể từ khi bắt đầu tham gia Đề án trong các 

trường hợp sau: - Tự ý bỏ học hoặc bị cơ sở đào tạo buộc thôi học; tự ý chuyển đổi 

ngành học hoặc cơ sở đào tạo”. Do đó, yêu cầu của nguyên đơn là phù hợp, cần 

được chấp nhận. 

[5] Xét trình bày của bà V về việc có nộp bài đánh giá nhưng cơ sở đào tạo 

không nhận được, bà V không đưa ra được chứng cứ chứng minh việc có nộp bài 

đúng thời hạn và quy định của cơ sở đào tạo; ngoài ra việc bà V bị ốm đột xuất 

không thể tham gia kỳ thi, không được thi lại bà V cũng không cung cấp được chứng 

nhận của bác sĩ về tình trạng bệnh. Do đó, ý kiến của bà V về việc xin được bồi hoàn 
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50% kinh phí đào tạo  theo quy định tại Khoản 3 điều 6 Hợp đồng đào tạo là không 

có căn cứ nên không được HĐXX chấp nhận.   

[6] Xét trình bày của ông Hoàng Xuân H về việc xin được miễn giảm số tiền 

bồi hoàn kinh phí đào tạo do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn không được nguyên 

đơn đồng ý và không có căn cứ, nên không chấp nhận. 

[7] Xét đề nghị của đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về 

việc chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là phù hợp với nhận định của HĐXX nên 

cần được chấp nhận. 

[8] Án phí dân sự sơ thẩm bà Hoàng Thị Bích V và ông Hoàng Xuân H phải 

chịu theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào các Điều 37, 40, 147, 227, 469, 477, 479 của Bộ luật tố tụng dân 

sự; 

Căn cứ vào các Điều 280, 288 của Bộ luật dân sự 2015; Nghị định số 

143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và 

chi phí đào tạo; 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. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Trung tâm phát triển B đối với bà Hoàng 

Thị Bích V và ông Hoàng Xuân H. 

Tuyên xử: 

1. Buộc bà Hoàng Thị Bích V và ông Hoàng Xuân H phải liên đới hoàn trả 

cho Trung tâm phát triển B số tiền 1.111.049.907đ. Trong đó nợ gốc là 

1.097.815.136đ và tiền lãi là 13.234.771đ (lãi tính từ ngày 16/02/2017 đến nay). 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ 

quan thi hành án quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

2. Về án phí: Bà Hoàng Thị Bích V và ông Hoàng Xuân H phải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm là 45.331.497 đồng (Bốn mươi lăm triệu ba trăm ba mươi mốt ngàn 

bốn trăm chín mươi bảy đồng). 

3. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bà Hoàng Thị Bích V được 
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quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày bản án được tống đạt hợp 

lệ theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- VKSND thành phố Đà Nẵng; 

- Cục thi hành án Dân sự thành phố Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Tấn Anh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 32/2018/DS-ST 

Ngày 06-6-2018 
 

V/v tranh chấp về bồi hoàn  

chi phí đào tạo. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Hà Nam. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Huỳnh Hưng. 

Ông Nguyễn Phi Hùng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, tham gia phiên tòa: 

Bà Lương Thị Chung - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 48/2017/TLST-DS ngày 23 tháng 6 năm 2017 

về việc tranh chấp về bồi hoàn chi phí đào tạo, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 11/2018/QĐXXST-DS ngày 15 tháng 3 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; địa chỉ trụ 

sở tại: Đường T, quận H, thành phố Đà Nẵng. 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của nguyên đơn: Trung tâm phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao là bà Nguyễn Thị Thu H, bà Đỗ Thị Hạnh C và ông 

Hà Đồng T (Văn bản ủy quyền, ngày 02 tháng 01 năm 2018).  

43



2 

 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Trung tâm phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao là ông Hà Đồng T; Luật sư của Văn phòng Luật sư Đ, 

thuộc Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng; địa chỉ văn phòng: Đường H, quận H, thành 

phố Đà Nẵng. 

- Bị đơn:  

1. Anh Mai Đăng Trần L; cư trú tại: Australia (Úc). 

2. Ông Mai Thanh P 

3. Bà Trần Thị N 

Cùng cư trú tại: Đường N, quận S, thành phố Đà Nẵng. 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của bị đơn: Anh Mai Đăng Trần L là 

ông Mai Thanh P; địa chỉ: Đường N, quận S, thành phố Đà Nẵng (Văn bản ủy quyền, 

lập ngày 11 tháng 01 năm 2018 tại Văn phòng Công chứng Phạm Văn K – quận S, 

thành phố Đà Nẵng).  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Nguyên đơn Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Sau đây gọi 

tắt là Trung tâm), trình bày: 

- Anh Mai Đăng Trần L tham gia Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao (Sau đây gọi tắt là Đề án) và được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cử đi học 

tại trường Đại học Swinburne, Úc; ngành Cử nhân công nghệ thông tin; thời gian học 

ba năm; kinh phí đào tạo do Thành phố hỗ trợ cấp. 

- Tháng 8 năm 2011, sau khi tốt nghiệp đại học, anh L được Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng (Sau đây gọi tắt là Thành phố) đồng ý cho chậm thực hiện nghĩa 

vụ làm việc cho Thành phố đến hết tháng 8 năm 2012 để học tiếp chương trình cử 

nhân danh dự ngành Khoa học máy tính tại Đại học Swinburne, Úc bằng kinh phí tự 

túc. Tuy nhiên, anh L đã không học đúng chương trình này mà tự ý đổi sang học 
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chương trình Cử nhân Thương mại, chuyên ngành Tài chính. Sau khi xem xét, Thành 

phố đã tạo điều kiện cho phép anh L được lùi thời gian về thực hiện nghĩa vụ làm việc 

cho Thành phố đến hết tháng 3 năm 2015 để hoàn thành chương trình học. 

- Đến thời hạn trên, anh L và gia đình có đơn gửi Trung tâm xin được tiếp tục 

lùi thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc cho Thành phố trong vòng một năm để ở lại 

làm thêm nhằm trang trải khoản học phí còn nợ. Tuy nhiên, xét thấy anh L không 

chấp hành nghiêm túc quy định của Đề án và lý do xin lùi thời gian thực hiện nghĩa 

vụ làm việc cho Thành phố là không thỏa đáng, nên ngày 07-4-2015 Trung tâm đã có 

văn bản đề nghị anh L về trình diện trước ngày 15-4-2015 để thực hiện các thủ tục 

nhận công tác tại Thành phố. Sau khi nhận được văn bản trên, ngày 20-4-2015 anh L 

đã gửi thư điện tử cho Trung tâm xin bảo lưu nguyện vọng được lùi thời gian nhận 

công tác để ở lại làm thêm nên không thể trở về trình diện theo thời hạn quy định. 

Trung tâm đã làm việc với gia đình anh L đề nghị động viên anh sớm về trình diện và 

thực hiện nghĩa vụ làm việc cho Thành phố, song gia đình anh L vẫn mong muốn 

Thành phố tạo điều kiện cho anh được lùi thời gian về nhận công tác để ở lại làm 

thêm. 

- Xét thấy anh L vi phạm nội dung không về trình diện để thực hiện thủ tục 

nhận công tác sau khi tốt nghiệp, quy định tại Hợp đồng số 09/2008/HĐDA-NN-LQĐ 

ngày 14-5-2008 và các Phụ lục hợp đồng kèm theo, nên Thành phố đã ban hành quyết 

định chấm dứt việc tham gia Đề án và bồi hoàn kinh phí đối với anh L theo quy định. 

Cụ thể, anh L liên đới cùng với cha mẹ là ông Mai Thanh P và bà Trần Thị N có 

nghĩa vụ bồi hoàn cho Thành phố 100% kinh phí đào tạo được cấp kể từ khi tham gia 

Đề án với tổng số tiền 1.414.382.233 đồng trước ngày 12-8-2015. 

- Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ do gặp khó khăn về kinh tế nên anh L, ông 

P và bà N mới bồi hoàn được tổng số tiền 375.000.000 đồng. 

- Đến trước thời điểm Trung tâm nộp đơn khởi kiện, anh L, ông P và bà N mới 

bồi hoàn được tổng số tiền 375.000.000 đồng. Do đó, để đảm bảo Đề án Phát triển 
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nguồn nhân lực chất lượng cao được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo quyền và lợi 

ích hợp pháp của nhà nước, Trung tâm yêu cầu anh L, ông P và bà N phải liên đới bồi 

hoàn đầy đủ chi phí đào tạo còn lại cho Trung tâm với số tiền 1.039.382.233 đồng và 

tiền lãi bắt đầu tính từ ngày 12-8-2015 theo mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền 

gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định là 1%/năm, đối với 

khoản tiền chậm bồi hoàn. 

- Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày xác định thêm 

là đến ngày 01-6-2018 phía bị đơn đã thanh toán xong toàn bộ số tiền chi phí đào tạo 

1.414.382.233 đồng, còn nợ lại chưa thanh toán số tiền lãi tính đến ngày 01-6-2018 là 

32.770.328 đồng; nên nay Trung tâm chỉ còn yêu cầu anh L, ông P và bà N phải thanh 

toán số tiền lãi là 32.770.328 đồng. 

Bị đơn ông Mai Thanh P và bà Trần Thị N, thống nhất trình bày: 

- Ông, bà thống nhất với toàn bộ lời trình bày của phía nguyên đơn về việc anh 

Mai Đăng Trần L tham gia Đề án và việc ký kết hợp đồng, cũng như các phụ lục hợp 

đồng để nhận hỗ trợ kinh phí đào tạo đi du học nhưng sau khi tốt nghiệp đã không về 

trình diện để nhận công việc tại Thành phố theo cam kết. Nay ông, bà và anh L xác 

định có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí đào tạo là 1.414.382.233 đồng và tiền lãi 

cho Trung tâm theo yêu cầu khởi kiện; đã thanh toán được 375.000.000 đồng, còn tiếp 

tục phải thanh toán 1.039.382.233 đồng và tiền lãi bắt đầu tính từ ngày 12-8-2015 

theo mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định là 1%/năm, đối với khoản tiền chậm bồi hoàn. 

- Tuy nhiên do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên đề nghị được thanh 

toán chậm theo lộ trình đến tháng 7 năm 2018 sẽ dứt điểm. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố 

tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố 

tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội 

đồng xét xử nghị án; và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 280, Điều 288 và Điều 

46



5 

 

688 của Bộ luật dân sự; Nghị định số: 143/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013 của Chính 

phủ Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo, chấp nhận yêu cầu bồi hoàn 

chi phí đào tạo của Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đối với anh 

Mai Đăng Trần L, ông Mai Thanh P và bà Trần Thị N. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh 

tụng tại phiên toà, sau khi đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Bị đơn anh Mai Đăng Trần L là công dân Việt Nam; có địa chỉ cư trú tại 

Australia (Úc) và bị đơn ông Mai Thanh P và bà Trần Thị N có địa chỉ cư trú tại 

Đường N, quận S, thành phố Đà Nẵng, nên vụ án tranh chấp về bồi thường chi phí 

đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng theo 

quy định tại các Điều 37, Điều 40, Điều 464, Điều 469 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

[2] Hội đồng xét xử xét thấy, anh Mai Đăng Trần L tự nguyện đăng ký tham gia 

Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài 

bằng ngân sách Nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết 

định cử đi học đại học tại Trường Đại học Swinburne, Úc. Trên cơ sở Quyết định cử 

đi học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thành phố đã ký Hợp đồng 

với anh Mai Đăng Trần L và ông Mai Thanh P, bà Trần Thị N (là cha mẹ đẻ của anh 

L) để Trung tâm cấp hỗ trợ 100% chi phí đào tạo cho anh L đi học và anh L có trách 

nhiệm sau khi tốt nghiệp đại học về Thành phố để nhận công tác và phục vụ cho 

thành phố Đà Nẵng trong thời gian ít nhất là bảy năm; trường hợp vi phạm thỏa thuận 

tại hợp đồng thì có nghĩa vụ cùng với gia đình, chịu trách nhiệm bồi thường gấp năm 

lần toàn bộ chi phí do Trung tâm hỗ trợ. 
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[3] Xét yêu cầu khởi kiện bồi hoàn chi phí đào tạo của Trung tâm đối với anh 

Mai Đăng Trần L, ông Mai Thanh P và bà Trần Thị N thì thấy, sau khi tốt nghiệp, anh 

L không về Trung tâm trình diện để thực hiện nghĩa vụ làm việc cho Thành phố, mà 

đề nghị được ở lại Úc để làm thêm trong hạn 01 năm, nhưng Thành phố không chấp 

nhận. Do vậy, ngày 15-5-2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban 

hành Quyết định số: 2737/QĐ-UBND Về việc chấm dứt tham gia đề án và bồi hoàn 

kinh phí do vi phạm hợp đồng đào tạo đối với học viên Mai Đăng Trần L. Việc anh L 

sau khi tốt nghiệp đại học nhưng không về nhận công tác và phục vụ cho thành phố 

Đà Nẵng là vi phạm nghĩa vụ tại hợp đồng đã cam kết, theo quy định tại Điều 274 của 

Bộ luật dân sự năm 2015. Tổng số tiền từ ngân sách Nhà nước Trung tâm đã chi cho 

anh L đi học đại học tại Trường Đại học Swinburne Úc là 1.414.382.233 đồng; trong 

quá trình giải quyết vụ án, bị đơn xác định có nghĩa vụ bồi hoàn toàn bộ chi phí đào 

tạo và tiền lãi theo lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy định là 1%/năm tính từ ngày 12/8/2015 cho đến khi thực 

hiện xong nghĩa vụ cho Trung tâm. Tính đến ngày 01-6-2018 anh L, ông P và bà N đã 

nộp tiền bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo cho Trung tâm; riêng tiền lãi tính đến ngày 

01-6-2018 là 32.770.328 đồng chưa thanh toán dứt điểm, nên cần buộc anh L, ông P 

và bà N phải thanh toán tiền lãi nói trên cho Trung tâm để nộp vào ngân sách nhà 

nước là phù hợp với quy định tại Điều 280, Điều 288 của Bộ luật dân sự; Nghị định 

số: 143/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013 của Chính phủ Quy định về bồi hoàn học bổng 

và chi phí đào tạo; Điều 4 của Hợp đồng số: 09/2008/HĐDA-NN-LQĐ về Thực hiện 

“Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài 

bằng ngân sách Nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng” ký ngày 14/5/2008, giữa Thành phố và anh Mai Đăng Trần 

L, ông Mai Thanh P, bà Trần Thị N.  

[4] Xét yêu cầu được thanh toán chậm theo phương thức của bị đơn là không 

được Trung tâm đồng ý và không có căn cứ pháp luật nên không được chấp nhận. 
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[5] Án phí dân sự sơ thẩm anh Mai Đăng Trần L, ông Mai Thanh P và bà Trần 

Thị N phải chịu, theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 37, Điều 40, Điều 464, Điều 469 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Điều 280, Điều 288 và Điều 688 của Bộ luật dân sự; Nghị định số: 143/2013/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí 

đào tạo; 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. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về bồi hoàn chi phí đào tạo của Trung tâm phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao đối với anh Mai Đăng Trần L, ông Mai Thanh P 

và bà Trần Thị N. 

Tuyên xử:  

1. Buộc anh Mai Đăng Trần L, ông Mai Thanh P và bà Trần Thị N phải thanh 

toán cho Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao số tiền tiền lãi 

32.770.328 đồng (Ba mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn, ba trăm hai mươi tám 

đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu 

thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người 

được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải 

thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi đối với số tiền chậm thực hiện nghĩa vụ theo 

lãi suất thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy 

định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. 

49



8 

 

2. Về án phí: Anh Mai Đăng Trần L, ông Mai Thanh P và bà Trần Thị N phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm là 1.638.516 đồng (Một triệu, sáu trăm ba mươi tám ngàn, 

năm trăm mười sáu đồng). 

3. Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được cấp, tống đạt hợp lệ. 

4. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, và 9 của Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

của Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Ngô Hà Nam 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Bản án số: 616/2018/LĐ-PT 
Ngày: 19-6-2018 
V/v “Tranh chấp đơn phương  
chấm dứt hợp đồng lao động” 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Giang. 
Các Thẩm phán: 
1. Ông Bùi Liên Minh; 
2. Bà Nguyễn Thị Thoa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ông 
Huỳnh Thanh Hải – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong ngày 19 tháng 6 năm 2018, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai đối với vụ án lao động phúc 
thẩm đã thụ lý số 13/2018/TLPT-LĐ ngày 15 tháng 3 năm 2018 về việc “Tranh 
chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”. 

Do bản án lao động sơ thẩm số 02/2018/LĐ-ST ngày 06/02/2018 của Tòa 
án nhân dân Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2463/2018/QĐ-PT 
ngày 31 tháng 5 năm 2018, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Chiêm P – sinh năm 1982. 
Địa chỉ: A3/26 Lầu H, chung cư A, khu dân cư M, Phường B, quận B, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Trung N – 
sinh năm 1995 (theo giấy ủy quyền có số công chứng 003532.2017/UQ, 
quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD lập ngày 17 và 18/5/2017 tại Văn 
phòng công chứng T) (có mặt).  
Địa chỉ: 4/17 HT02, Khu phố 7, phường H, Quận M1, Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Lê 
Trọng T – Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn L và Các Cộng sự thuộc 
Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 
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Địa chỉ: Tầng 19, khu A, tòa nhà I, số 04 đường N, phường Đ, Quận M2, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N. 
Địa chỉ trụ sở: Số 3, khu tập thể báo S Việt Nam, phường C, quận B, 
Thành phố Hà Nội. 
Địa chỉ chi nhánh: 253/12 đường L, phường A, Quận H, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Bà Trần Thị Hồng H – sinh 
năm 1982; chức vụ: Tổng giám đốc. 
Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Lê Doãn T – sinh năm 
1978 (theo giấy ủy quyền ngày 09/5/2018) (có mặt). 
Địa chỉ: 451/1A đường B, Phường H, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người kháng cáo: Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông 
Chiêm P là ông Nguyễn Trung N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 04/10/2017, đơn khởi kiện bổ sung đề 
ngày 24/10/2017 cũng như các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại 
phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn ông Chiêm P có ông Nguyễn Trung N là 
người đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Vào ngày 22/11/2016, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N 
(sau đây gọi tắt là Công ty N) và ông P ký hợp đồng thử việc để tuyển dụng ông 
P làm việc với chức danh chuyên môn làm đầu bếp, thời gian thử việc 02 tháng 
bắt đầu từ ngày 24/11/2016 đến ngày 23/01/2017. 

Sau khi ký hợp đồng thử việc, ông P đã ra Hà Nội làm việc theo hình thức 
đào tạo nghề trong khoảng thời gian 02 tháng thử việc với các chế độ sau: Phí 
đặt vé máy bay khứ hồi Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Hà Nội; Phụ cấp 
tiền nhà ở, đi lại tại Hà Nội: 2.000.000 đồng/tháng; Phụ cấp sinh hoạt phí: 
500.000 đồng/tháng và hỗ trợ ăn trưa tại trường. 

Sau khi hết thời gian 02 tháng ở Hà Nội, ông P trở về Thành phố Hồ Chí 
Minh và tiếp tục làm việc ở vị trí đầu bếp cho Công ty N. Trong thời gian 03 
tháng kể từ khi hết thời gian thử việc giữa Công ty N và ông P có xảy ra các sự 
việc sau: 

Sau khi hết thời gian thử việc Công ty N không đưa ra một giấy tờ đánh 
giá kết quả thử việc đối với ông P là đã hoàn thành công việc được giao hay 
không hoàn thành và ông P vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty N ở vị trí đầu bếp. 

Sau một tháng rưỡi, Công ty N mới đưa hợp đồng lao động cho ông P ký. 
Tuy nhiên, do không đồng ý với yêu cầu phải ký cả hợp đồng lao động và hợp 
đồng đào tạo để ghi nhận nghĩa vụ của ông P về việc phải hoàn trả chi phí đào 
tạo 50.000.000 đồng và 5.000.000 tiền phụ cấp nhà ở, đi lại tại Hà Nội và phụ 
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cấp sinh hoạt phí vì ông P cho rằng điều này là không phù hợp, nên các bên 
chưa thống nhất được việc ký kết hợp đồng lao động.  

Trong thời gian 03 tháng sau khi kết thúc thời gian thử việc, ông P bị 
Công ty N đuổi ra ngoài không cho vào làm việc trong các ngày 27/3, 28/3, 
29/3, 31/3 và 04/4/2017. Ông P đã tìm mọi cách để giải thích, liên lạc và mong 
được tiếp tục làm việc. Sau nhiều lần không cho ông P vào làm việc thì Công ty 
N nhận ông P quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, Công ty N lại cho ông P làm 
việc ở văn phòng mà không cho vào bếp nấu ăn như mô tả công việc trong hợp 
đồng thử việc được ký kết giữa Công ty N với ông P. 

Ngày 20/4/2017, bà Trần Thị Thu T là nhân viên phòng hành chính của 
Trường S International School - Ho Chi Minh Campus gửi thư điện tử đến ông P 
với yêu cầu của Công ty N: “Xét nhu cầu sử dụng nhân sự của bộ phận và đánh 
giá nhân sự cho thấy ông P không đáp ứng yêu cầu” và thông báo kế hoạch đến 
làm thanh lý hợp đồng lao động. 

Ngày 21/4/2017, Công ty N - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã 
làm biên bản thanh lý hợp đồng lao động và thanh toán tiền lương cho ông P đến 
ngày 21/4/2017. Biên bản thanh lý hợp đồng có sự làm chứng của bà Bùi Thị K, 
nhân viên kế toán tại Công ty N - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 23/4/2017, Công ty N - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh gọi 
ông P lên và giao biên bản thanh lý hợp đồng lao động theo mùa vụ có thời hạn 
từ 24/1/2017 đến 21/4/2017 được giao kết bằng lời nói giữa Công ty N và ông P.  

Ngày 02/10/2017, ông P yêu cầu Hoà giải viên lao động thuộc Uỷ ban 
nhân dân Quận H tiến hành hoà giải về việc Công ty N đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trái pháp luật với ông P nhưng kết quả hoà giải không thành. 

Nay ông P yêu cầu Công ty N phải thực hiện các công việc như sau: 

1/ Công ty N phải nhận ông P trở lại làm việc theo các điều khoản và điều 
kiện quy định tại hợp đồng thử việc; 

2/ Công ty N phải xin lỗi công khai bằng văn bản đối với ông P vì đã có 
những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đến quyền được làm việc hợp pháp 
của ông P. 

3/ Công ty N phải thanh toán cho ông P tiền lương trong những ngày ông 
P không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương bồi thường do đơn 
phương chấm dứt hợp động lao động trái luật trên cơ sở mức lương và phụ cấp 
10.890.000 đồng/tháng, bao gồm: 

- Tiền lương và các khoản phụ cấp tính đến ngày ông P không được làm 
việc tại Công ty N, tạm tính từ ngày 21/4/2017 đến ngày 06/02/2018 là 
104.818.000 đồng; 

- Hai tháng tiền lương bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động là 02 tháng x 10.890.000 đồng/tháng = 21.780.000 đồng. 
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4/ Hoàn trả 5.000.000 đồng vì đã khấu trừ lương đối với khoản tiền phụ 
cấp nhà ở, đi lại và phụ cấp sinh hoạt phí trong thời gian làm việc tại Hà Nội. 

5/ Công ty N phải chi trả tiền các khoản tiền bảo hiểm trong những ngày 
ông P không được làm việc tạm tính từ ngày 21/4/2017 đến ngày 06/02/2018 
gồm: 

- Tiền bảo hiểm xã hội: 18.231.675 đồng; 

- Tiền bảo hiểm y tế: 3.125.430 đồng. 

Đại diện ông P xác định thay đổi yêu cầu số tiền Công ty N phải hoàn trả 
2.500.000 đồng vì đã khấu trừ lương không đúng đối với khoản tiền phụ cấp nhà 
ở, đi lại và phụ cấp sinh hoạt phí trong thời gian làm việc tại Hà Nội mà không 
phải là 5.000.000 đồng, ngoài ra, ông P cũng đã nhận sổ bảo hiểm do Cơ quan 
Bảo hiểm xã hội Quận H trả vào ngày 24/7/2017 và đã nhận đủ các khoản tiền 
lương, phụ cấp, các khoản khác đến hết ngày 21/4/2017. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông Chiêm P 
là Luật sư Lê Trọng T trình bày:  

Hợp đồng thời vụ ba tháng bằng lời nói và biên bản thanh lý hợp đồng là 
ý chí chủ quan của Công ty N, không đúng với quan hệ lao động giữa ông P với 
Công ty N. Công việc đầu bếp không được coi là công việc mùa vụ. Ông P chưa 
bao giờ mong muốn hợp đồng thời vụ ba tháng mà là thời hạn lao động ba năm 
theo hợp đồng mà Công ty đã soạn. Sở dĩ ông P không ký hợp đồng lao động 
chính thức vì bị ép ký hợp đồng đào tạo ràng buộc số tiền 50.000.000 đồng. 
Công ty N đã vi phạm lý do không báo trước nên việc Công ty đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động là trái luật, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn 
bộ yêu cầu của nguyên đơn. 

Theo các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ 
thẩm, bị đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N có ông Lê 
Doãn T là người đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Khi Công ty N tuyển dụng ông Chiêm P vào làm việc, giữa hai bên ký kết 
Hợp đồng thử việc số TV1609/2016/HCM ngày 22/11/2017, theo đó, thời gian 
thử việc là 02 tháng tính từ ngày 24/11/2016 đến ngày 23/01/2017. Sau đó, 
Công ty N đã cử ông P ra Hà Nội để đào tạo thành đầu bếp nhằm thực hiện công 
việc theo nội dung hợp đồng đã giao kết. 

Sau khi hết thời gian thử việc nêu trên, Công ty N đã đưa cho ông P hợp 
đồng lao động chính thức để ký kết thì ông P từ chối không ký. Tuy nhiên, do 
nhu cầu về lao động nên Công ty vẫn tiếp tục để ông P làm việc và trả lương đầy 
đủ. Sau một thời gian làm việc, ông P có những biểu hiện không đúng và không 
tuân theo sự phân công làm việc của Công ty. Công ty có lập các biên bản vi 
phạm nhưng ông P không ký nên Công ty nhờ những người chứng kiến làm 
chứng. Sau nhiều ngày ông P tỏ ra bất hợp tác và không có thái độ làm việc 
nghiêm túc, ngày 30/3/2017 Công ty đã tổ chức cuộc họp có sự tham gia của 
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ông P và đại diện Công đoàn để tìm phương án giải quyết trường hợp của ông P. 
Theo đó, Công ty đồng ý để ông P nghỉ việc mà không phải bồi hoàn chi phí đào 
tạo 50.000.000 đồng và chốt thời gian bàn giao công việc, thanh toán tiền lương 
vào ngày 21/4/2017. 

Ngày 21/4/2017, khi Công ty tiến hành làm thủ tục thanh lý hợp đồng lao 
động thì ông P không ký mà chỉ ký vào biên bản bàn giao công việc và nhận 
lương rồi về. Việc luật sư của nguyên đơn cho rằng Công ty N đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái luật do không báo trước là không đúng thực tế 
vì giữa các bên không tồn tại loại hợp đồng lao động ba năm mà là hợp đồng 
thời vụ ba tháng, do đã hết hạn nên phải chấm dứt hợp đồng và thanh lý theo 
quy định. Công ty N không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của ông Chiêm P. 
Công ty N xác nhận đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động, chỉ 
còn khoản tiền 2.500.000 đồng là khoản Công ty đã trừ không đúng vào tiền 
lương đối với khoản chi phí đào tạo cho ông P khi ra Hà Nội. 

Tại bản án lao động sơ thẩm số 02/2018/LĐ-ST ngày 06/02/2018 của 
Tòa án nhân dân Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh tuyên xử: 

Áp dụng Điều 266 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

 Áp dụng các Điều 16, 17, 29 Bộ luật Lao động năm 2012; 

Áp dụng các Điều 357, 688 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Áp dụng Khoản 4 Điều 26 và Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 
326/2016/UBTNVQH14 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; 

 Áp dụng Thông tư liên tịch số 01/1997/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-
BTC-BTP ngày 19/6/1997 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn xét xử và thi hành án về tài sản; 

Áp dụng Điều 30 Luật Thi hành án dân sự, 

1/ Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc: 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N phải nhận ông Chiêm 
P trở lại làm việc theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng thử 
việc; 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N phải xin lỗi công 
khai bằng văn bản đối với ông Chiêm P vì đã có những hành vi vi phạm pháp 
luật, vi phạm đến quyền được làm việc hợp pháp của ông Chiêm P; 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N phải thanh toán cho 
ông Chiêm P tiền lương trong những ngày ông Chiêm P không được làm việc 
cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp 
động lao động trái pháp luật trên cơ sở mức lương và phụ cấp 10.890.000 
đồng/tháng, bao gồm: 
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- Tiền lương và các khoản phụ cấp tính đến ngày ông Chiêm P không 
được làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển N tạm tính 
từ ngày 21/4/2017 đến ngày 06/02/2018 là 104.818.000 đồng; 

- Hai tháng tiền lương bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động là 02 tháng x 10.890.000 đồng/tháng = 21.780.000 đồng; 

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển N phải chi trả tiền các 
khoản tiền bảo hiểm trong những ngày ông Chiêm P không được làm việc tạm 
tính từ ngày 21/4/2017 đến ngày 06/02/2018 gồm: 

- Tiền bảo hiểm xã hội: 18.231.675 đồng; 

- Tiền bảo hiểm y tế: 3.125.430 đồng. 

2/ Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Chiêm P buộc Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N phải hoàn trả cho ông Chiêm P 2.500.000 
đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) là khoản tiền mà Công ty đã khấu trừ vào 
tiền lương đối với tiền phụ cấp nhà ở, đi lại và phụ cấp sinh hoạt phí trong thời 
gian ông Chiêm P làm việc tại Hà Nội. 

3/ Chấm dứt quan hệ lao động giữa ông Chiêm P với Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N kể từ ngày 21/4/2017. 

Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N phải hoàn trả 
cho ông Chiêm P ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật số tiền 2.500.000 đồng 
(Hai triệu năm trăm nghìn đồng) là khoản tiền mà Công ty đã khấu trừ vào tiền 
lương đối với tiền phụ cấp nhà ở, đi lại và phụ cấp sinh hoạt phí trong thời gian 
ông Chiêm P làm việc tại Hà Nội. Việc giao nhận tiền do các bên tự thực hiện 
hoặc tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Ghi nhận việc ông Chiêm P đã nhận sổ bảo hiểm do Cơ quan Bảo hiểm xã 
hội Quận H trả vào ngày 24/7/2017. 

4/ Ghi nhận việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển N 
không yêu cầu đòi ông Chiêm P phải trả khoản tiền chi phí đào tạo 50.000.000 
đồng. 

5/ Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển N phải chịu án phí dân 
sự sơ thẩm là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) và nộp tại Chi cục Thi hành 
án dân sự có thẩm quyền. 

Ông Chiêm P được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

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

Ngày 07/02/2018, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông 
Chiêm P là ông Nguyễn Trung N nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo cho rằng: Tòa án cấp sơ 
thẩm xác định quan hệ lao động giữa Công ty N và ông Chiêm P là quan hệ hợp 
đồng lao động đối với công việc tạm thời có thời hạn 03 tháng là không phù hợp 
với quy định của pháp luật. Trong vụ án này, bị đơn Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Đầu tư và Phát triển N thực hiện thỏa thuận về đào tạo nghề trong hợp đồng 
thử việc ngày 22/11/2016 là không đúng, vi phạm Điều 61, Điều 62 Bộ luật Lao 
động. Đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ vụ án theo hướng sửa bản án 
sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc Công ty N trả tiền 
lương trong những ngày không làm việc từ 21/4/2017 đến ngày xét xử phúc 
thẩm 19/6/2018; Buộc Công ty nộp bổ sung tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
đến ngày xử phúc thẩm theo mức lương thực nhận của nguyên đơn để chấm dứt 
hợp đồng lao động.  

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn không đồng ý với yêu cầu kháng 
cáo của nguyên đơn với lý do Tòa sơ thẩm đã giải quyết đúng vụ án, đề nghị giữ 
nguyên quyết định bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
tòa phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc chấp hành pháp luật tố tụng dân 
sự trong quá trình giải quyết vụ án tại giai đoạn phúc thẩm có nêu: Về thủ tục 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 thực hiện đầy đủ quy định của 
pháp luật về tố tụng dân sự. Đề xuất về đường lối giải quyết vụ án đại diện Viện 
kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến: Với nội dung sự việc 
tranh chấp cùng các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có cơ sở để xác định bị 
đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N chấm dứt việc làm 
với ông Chiêm P là phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp 
luật về lao động. Kháng cáo của nguyên đơn là không có căn cứ để chấp nhận. 
Đề nghị giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được thẩm 
tra công khai tại phiên tòa và căn cứ các kết quả tranh luận, ý kiến đề xuất của 
Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử phúc thẩm 
nhận định:  

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của người đại diện theo ủy quyền 
của nguyên đơn ông Chiêm P được làm trong thời hạn luật định, đúng với phạm 
vi ủy quyền, phù hợp với các quy định tại Điều 272, Điều 273 Bộ luật Tố tụng 
dân sự là hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

 [2] Về nội dung: Xem xét yêu cầu kháng cáo được đưa ra tại phiên tòa 
phúc thẩm của nguyên đơn, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Vào ngày 
22/11/2016 giữa Công ty Trách niệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N (gọi tắt là 
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Công ty N) với ông Chiêm P ký hợp đồng thử việc để tuyển dụng ông P vào làm 
việc tại Công ty với công việc là đầu bếp, thời gian thử việc là 02 tháng, kết thúc 
vào ngày 23/01/2017. 

Mặc dù ký hợp đồng thử việc nhưng trên thực tế khi nhận công việc ông 
Chiêm P được Công ty N cử ra Hà Nội làm việc theo hình thức đào tạo nghề 
trong khoảng thời gian 02 tháng, được hưởng các chế độ sau: phí đặt vé máy bay 
khứ hồi Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, phụ cấp tiền nhà ở, đi lại tại Hà Nội 
2.000.000 đồng/tháng, phụ cấp sinh hoạt phí 500.000 đồng/tháng và hỗ trợ ăn 
trưa tại nơi đào tạo. 

Hết thời gian đào tạo 02 tháng tại Hà Nội, ông Chiêm P trở về Thành phố 
Hồ Chí Minh và làm việc tại Công ty N ở vị trí đầu bếp. Một tháng rưỡi sau, 
Công ty N đưa ra bản hợp đồng lao động để ông P ký; kèm theo dự thảo hợp 
đồng lao động là bản dự thảo hợp đồng đào tạo ghi nhận nghĩa vụ của ông 
Chiêm P phải làm việc tại Trường mầm non Hoa Anh Đào thuộc Công ty Trách 
niệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trong 
một thời gian nhất định (bút lục số 38, 39, 40); nếu ông P nghỉ việc giữa chừng 
thì phải chịu trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo do vi phạm hợp đồng; Số 
tiền phải bồi thường bao gồm: chi phí đào tạo 50.000.000 đồng; 5.000.000 đồng 
tiền phụ cấp nhà ở, đi lại tại Hà Nội và phụ cấp sinh hoạt phí. Ông Chiêm P cho 
rằng: việc Công ty buộc ông ký hợp đồng đào tạo trong khi các bên chỉ xác lập 
hợp đồng thử việc là không phù hợp nên các bên chưa thống nhất với nhau việc 
ký hợp đồng lao động. Mặc dù các bên tham gia quan hệ lao động chưa ký kết 
hợp đồng lao động nhưng ông Chiêm P vẫn làm việc tại Công ty đến ngày 
30/3/2017. Đúng thời điểm này, Công ty N tổ chức cuộc họp có sự tham gia của 
người lao động (ông P) và đại diện ban chấp hành công đoàn cơ sở để tìm 
phương án giải quyết trường hợp của ông Chiêm P. Theo đó, Công ty đồng ý 
cho ông Chiêm P nghỉ việc mà không phải bồi hoàn chi phí đào tạo 50.000.000 
đồng, thanh toán tiền lương đến hết ngày 21/4/2017 và thanh lý hợp đồng lao 
động đối với ông Chiêm P. Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã được thu thập có 
trong hồ sơ vụ án cùng lời khai thừa nhận của các bên đương sự thì ông Chiêm P 
đã được nhận đủ tiền lương và các khoản liên quan đến quyền lợi khác tính đến 
ngày 21/4/2017. Theo xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội Quận H, Thành 
phố Hồ Chí Minh thì Công ty N đã nộp đủ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông Chiêm P từ tháng 02/2017 đến tháng 4/2017 
và ông P đã nhận sổ bảo hiểm xã hội vào ngày 24/7/2017. 

Trình bày tại phiên tòa phúc thẩm người đại diện theo ủy quyền của 
nguyên đơn và ý kiến tranh luận của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
cho nguyên đơn cho rằng: nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn và tranh chấp lao 
động xuất phát từ việc Công ty N đã vi phạm pháp luật lao động về đào tạo vì 
thực hiện thỏa thuận về hợp đồng đào tạo ngay trong hợp đồng thử việc ký ngày 
26/11/2016 vi phạm Điều 61, Điều 62 Bộ luật Lao động. Về nội dung kháng cáo 
này, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: sau khi ký kết hợp đồng thử việc có 
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thời gian 02 tháng, ông Chiêm P được Công ty N cử ngay ra Hà Nội để tham gia 
“Khóa huấn luyện đào tạo bếp Nhật”. Việc phân công ông Chiêm P dự khóa học 
phù hợp với thỏa thuận tại khoản 1.1, 1.2, 1.3 Điều 1 và điểm g khoản 3.1 Điều 
3 của Hợp đồng thử việc được các bên ký ngày 22/11/2016. Việc Công ty yêu 
cầu ông Chiêm P ký tên vào hợp đồng đào tạo do Công ty soạn thảo sẵn cùng 
hợp đồng lao động cũng bao hàm những thỏa thuận mà người lao động, người 
sử dụng lao động đã giao kết bằng hợp đồng thử việc, đây chỉ là sự ràng buộc 
trách nhiệm đối với ông P sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bản thân ông Chiêm 
P không có ý kiến phản đối hoặc khiếu nại gì đối với Công ty N khi tham gia 
vào khóa đào tạo này nên không thể xem đây là sự vi phạm của bị đơn trong 
việc thực thi một số quy định của Bộ luật Lao động về “Hợp đồng lao động” 
như người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn nêu ra tại phiên tòa. 

Giải quyết sơ thẩm vụ án, Tòa án nhân dân Quận H, Thành phố Hồ Chí 
Minh xác định: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N không đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Chiêm P khi thời hạn của hợp 
đồng chưa kết thúc. Thời gian ông Chiêm P làm việc tại công ty sau hợp đông 
thử việc là thời gian làm việc theo thỏa thuận; các khoản phải thanh toán về tiền 
lương, bảo hiểm xã hội trong thời gian này đã được Công ty giải quyết xong sau 
khi thanh lý hợp đồng và ông Chiêm P đã được nhận sổ bảo hiểm xã hội ngày 
24/7/2017. Việc các bên không ký kết được hợp đồng lao động trong thời gian 
này có phần trách nhiệm của nguyên đơn vì ông Chiêm P không ký tên vào bản 
hợp đồng lao động do Công ty N đã soạn thảo và do nhu cầu sử dụng lao động 
về công việc nghề nghiệp của ông Chiêm P tại Công ty không còn. Kháng cáo 
của nguyên đơn yêu cầu Tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận 
khởi kiện của ông Chiêm P, xác định Công ty N đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động trái pháp luật, buộc Công ty phải bồi thường thiệt hại cho người lao 
đông theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động từ thời điểm thanh lý hợp đồng 
đến ngày xét xử phúc thẩm số tiền 209.619.470 đồng (gồm hai khoản: tiền bảo 
hiểm xã hội 26.553.470 đồng và tiền lương tính đến ngày 19/6/2018) theo mức 
lương cùng các điều kiện của hợp đồng thử việc là không có căn cứ để chấp 
nhận. Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn không xuất trình thêm được chứng 
cứ mới để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện đòi quyền lợi của mình là có căn 
cứ và hợp pháp nên kháng cáo của nguyên đơn không được chấp nhận, cần giữ 
nguyên quyết định của bản án sơ thẩm như đề nghị của Kiểm sát viên đại diện 
Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa. 

[3] Các phần khác của bản án lao động sơ thẩm do không có kháng cáo, 
không bị kháng nghị đã phát sinh hiệu lực pháp luật. 

[4] Về án phí lao động sơ thẩm:  

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển N phải chịu án phí dân 
sự sơ thẩm là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) và nộp tại Chi cục Thi hành 
án dân sự có thẩm quyền. 
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Ông Chiêm P được miễn nộp tiền án phí lao động sơ thẩm. 

 [5] Về án phí lao động phúc thẩm: Nguyên đơn được miễn nộp án phí lao 
động phúc thẩm. 

Vì những lẽ trên; 

                                        QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308, Điều 266 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

 Căn cứ các Điều 16, Điều 17, Điều 29 Bộ luật Lao động năm 2012; 

Căn cứ các Điều 357, Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ khoản 4 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 
326/2016/UBTNVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội 
quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 
Tòa án; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/1997/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BTC-
BTP ngày 19/6/1997 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn xét xử và thi hành án về tài sản; 

Căn cứ Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của người đại diện theo ủy quyền của 
nguyên đơn ông Chiêm P là ông Nguyễn Trung N làm trong hạn luật định và 
trong phạm vi ủy quyền nên được chấp nhận. 

Về nội dung: Không chấp nhận đơn kháng cáo của người đại diện theo ủy 
quyền của nguyên đơn ông Chiêm P là ông Nguyễn Trung N. Giữ nguyên quyết 
định của bản án lao động sơ thẩm số 02/2018/LĐ-ST ngày 06/02/2018 của Tòa 
án nhân dân Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh như sau:  

1/ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc: 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N phải nhận ông Chiêm 
P trở lại làm việc theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng thử 
việc; 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N phải xin lỗi công 
khai bằng văn bản đối với ông Chiêm P vì đã có những hành vi vi phạm pháp 
luật, vi phạm đến quyền được làm việc hợp pháp của ông Chiêm P; 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N phải thanh toán cho 
ông Chiêm P tiền lương trong những ngày ông Chiêm P không được làm việc 
cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp 
động lao động trái pháp luật trên cơ sở mức lương và phụ cấp 10.890.000 
đồng/tháng, bao gồm: 
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- Tiền lương và các khoản phụ cấp tính đến ngày ông Chiêm P không 
được làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển N tạm tính 
từ ngày 21/4/2017 đến ngày 06/02/2018 là 104.818.000 đồng; 

- Hai tháng tiền lương bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động là 02 tháng x 10.890.000 đồng/tháng = 21.780.000 đồng; 

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển N phải chi trả tiền các 
khoản tiền bảo hiểm trong những ngày ông Chiêm P không được làm việc tạm 
tính từ ngày 21/4/2017 đến ngày 06/02/2018 gồm: 

- Tiền bảo hiểm xã hội: 18.231.675 đồng; 

- Tiền bảo hiểm y tế: 3.125.430 đồng. 

2/ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Chiêm P buộc Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N phải hoàn trả cho ông Chiêm P 
2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) là khoản tiền mà Công ty đã 
khấu trừ vào tiền lương đối với tiền phụ cấp nhà ở, đi lại và phụ cấp sinh hoạt 
phí trong thời gian ông Chiêm P làm việc tại Hà Nội. 

3/ Chấm dứt quan hệ lao động giữa ông Chiêm P với Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N kể từ ngày 21/4/2017. 

Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển N phải hoàn trả 
cho ông Chiêm P số tiền 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) là 
khoản tiền mà Công ty đã khấu trừ vào tiền lương đối với tiền phụ cấp nhà ở, đi 
lại và phụ cấp sinh hoạt phí trong thời gian ông Chiêm P làm việc tại Hà Nội 
ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. Việc giao nhận tiền do các bên tự thực 
hiện hoặc tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Ghi nhận việc ông Chiêm P đã nhận sổ bảo hiểm do Cơ quan Bảo hiểm xã 
hội Quận H trả vào ngày 24/7/2017. 

4/ Ghi nhận việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển N 
không yêu cầu đòi ông Chiêm P phải trả khoản tiền chi phí đào tạo 50.000.000 
đồng. 

5/ Về án phí lao động sơ thẩm: 

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển N phải chịu án phí dân 
sự sơ thẩm là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) và nộp tại Chi cục Thi hành 
án dân sự có thẩm quyền. 

Ông Chiêm P được miễn nộp tiền án phí lao động sơ thẩm. 

4. Án phí lao động phúc thẩm: Ông Chiêm P được miễn nộp tiền án phí 
lao động phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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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 thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án dân sự, tự nguyện thi 
hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 
9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 
tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 
- TANDTC (1) 
- TAND cấp cao (tại Tp.HCM) (1) 
- TAND Quận H (1) 
- VKSND cấp cao (tại Tp.HCM) (1) 
- VKSND Tp.HCM (1) 
- Chi cục THADS Quận H (1) 
- Các đương sự (2) 
- Lưu hồ sơ vụ án (4) 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Đỗ Giang 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 88/2018/DS-PT 

Ngày 21/6/2018 
V/v “Tranh chấp về bồi thường kinh 

phí đào tạo” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 
 

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

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Kim Nhân 

 Các Thẩm phán: Ông Lê Phước Thanh, ông Phạm Tồn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thu Ba - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Đoàn Ngọc Thanh, Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên 

tòa công khai tại trụ sở xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số 68/TB-TLVA 

ngày 20/12/2017 “Tranh chấp về bồi thường kinh phí đào tạo” đối với bản án dân 

sự sơ thẩm số 46/2017/DS-ST ngày 30/8/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 68B/2018/QĐ-PT ngày 06/6/2018 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Trung tâm X; địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. Người đại diện 

theo pháp luật là bà Dương Thúy H (giám đốc Trung tâm) vắng mặt.  

Người đại diện theo ủy quyền: 

+ Anh Nguyễn Ngọc C, sinh năm 1985; địa chỉ thành phố Đà Nẵng; có 

mặt. 

+ Chị Đỗ Thị Hạnh C, sinh năm 1983; địa chỉ: thành phố Đà Nẵng; có mặt. 

+ Chị Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1988; địa chỉ: thành phố Đà Nẵng; có 

mặt. 

 2. Bị đơn: 

2.1. Chị Hồ Thị Như M, sinh năm 1985; đang ở nước ngoài, vắng mặt; 

2.2. Ông Hồ Hữu N, sinh năm 1957; trú tại: thành phố Đà Nẵng, có mặt. 

63



2 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

          - Tại Đơn khởi kiện đề ngày 26/5/2015 và quá trình tố tụng, nguyên đơn là 

Trung tâm X trình bày: 

  Chị Hồ Thị Như M (học sinh trường PTTH L) được Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng cử đi học đại học tại Trường Đại học O, Vương Quốc Anh 

theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, thời gian học 

03 năm, bắt đầu từ năm 2005, với học bổng 20.000 USD/năm. Chị M tốt nghiệp 

Đại học O tháng 8/2008, đạt loại giỏi; tổng kinh phí Chị M nhận từ ngân sách 

thành phố là 958.030.000 đồng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Chị M gửi đơn xin 

gia hạn thời gian về thành phố làm việc để tiếp tục học thạc sĩ ở Anh bằng kinh 

phí tự túc, được UBND thành phố Đà Nẵng đồng ý.  

 Năm 2010, sau khi hoàn thành chương trình học thạc sĩ, Chị M trở về, 

được UBND thành phố Đà Nẵng phân công công tác tại Viện nghiên cứu và phát 

triển kinh tế - xã hội Thành phố của Thành phố; tháng 10/2011, Chị M được điều 

chuyển đến công tác tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố. Ngày 

22/8/2012, Trung tâm X nhận được Công văn số 17/BC-BQLKCNC của Ban 

quản lý khu công nghệ cao Thành phố cho biết Chị M có đơn xin nghỉ phép từ 

ngày 23/7/2012 đến ngày 31/7/2012 để đi thăm gia đình ở Vương quốc Anh. 

Ngày 11/8/2012, Ban quản lý khu công nghệ cao nhận được Mail của Chị M gửi 

về từ Vương quốc Anh xin nghỉ việc, Ban quản lý có Mail phản hồi không chấp 

nhận cho Chị M, đồng thời yêu cầu Chị M về nước nhận công tác, nhưng Chị M 

không hồi đáp. Ngày 21/5/2013, Ban quản lý Khu công nghệ cao ban hành Quyết 

định sa thải Chị M, có nội dung đã chấm dứt hợp đồng với Chị M kể từ ngày 

16/8/2012. Nay Trung tâm phát triển nguồn nhân lực cao thành phố Đà Nẵng 

khởi kiện yêu cầu Chị M và ông Hồ Hữu N (cha Chị M) liên đới bồi thường cho 

Ngân sách thành phố 1.916.060.000 đồng (gấp đôi kinh phí đào tạo, theo như 

cam kết trong Hợp đồng mà ông N và Chị M đã ký với Thành phố). 

 - Bị đơn là chị Hồ Thị Như M: Không chấp hành theo các Giấy triệu tập 

phải có mặt tại Tòa án , cũng như không gửi ý kiến phản hồi đến Tòa án. 

 - Bị đơn là ông Hồ Hữu N trình bày: Ông là cha của Chị M, Ông thừa 

nhận có cùng Chị M ký Hợp đồng số 01/2005/HDDA-LQĐ ngày 29/9/2005 với 

Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Trường PTTH chuyên L và Trung tâm 

X về việc Chị M được cử đi học nước ngoài. Trong quá trình Chị M học tập, Ông 

đã luôn theo dõi, động viên con học tập tốt, động viên con học xong về nước 

ngay để phục vụ Thành phố và Chị M đã trở về Thành phố làm việc một thời 

gian. Như vậy, theo ông N thì ông đã hoàn thành nghĩa vụ của Ông theo Hợp 

đồng; còn Chị M đã trưởng thành có gia đình riêng nên không chịu sự quản lý, 

giám hộ của Ông nên nay Ông không đồng ý bồi hoàn kinh phí đào tạo cho 
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Thành phố. Tuy nhiên, có lúc ông N lại trình bày hiện nay hoàn cảnh kinh tế của 

gia đình Ông khó khăn, đồng thời yêu cầu Tòa án áp dụng Nghị định số 

143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học 

bổng và chi phí đào tạo; theo ông N nếu áp dụng Nghị định 143 này thì Ông và 

Chị M đồng ý bồi hoàn cho Thành phố 684.000.000 đồng {Số tiền Thành phố đã 

đầu tư – (Số tiền Thành phố đã đầu tư / 7 năm x 21 tháng là thời gian Chị M đã 

về công tác tại Thành phố)}. 

             - Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 46/2017/DS-ST ngày 30/8/2017, Tòa án 

nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định:  

 Căn cứ vào Điều 37, Điều 40, Điều 273, Điều 464, Điều 468, Điều 469, 

Điều 479 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 388, Điều 405, khoản 4 Điều 426, 

Điều 427 Bộ luật dân sự 2005; Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. 

 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Trung tâm phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao TP Đà Nẵng đối với ông Hồ Hữu N và bà Hồ Thị Như M.  

 2. Buộc ông Hồ Hữu N và bà Hồ Thị Như M có nghĩa vụ liên đới bồi 

thường kinh phí đào tạo cho Trung tâm X số tiền: 1.916.060.000 đ. 

 3. 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 lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ luật dân sự 2015. 

 4. Án phí dân sự sơ thẩm: ông Hồ Hữu N và chị Hồ Thị Như M phải chịu 

69.481.800 đồng. 

 - Ngày 08/9/2017, ông Hồ Hữu N kháng cáo cho rằng: 

 + Ông không vi phạm hợp đồng vì Ông đã động viên con học tốt, động 

viên con sau khi học xong về nước làm việc, nay Chị M đã trưởng thành nên Ông 

không còn trách nhiệm giám hộ cho Chị M. Chị M cũng không vi phạm hợp 

đồng vì sau khi tốt nghiệp, Chị M đã về nước công tác 2 năm; hợp đồng quy định 

thời gian phải làm việc cho thành phố là 7 năm nhưng không liên tục và Chị M 

đã có đơn xin tạm hoãn công tác để lo việc gia đình, sẽ quay lại làm việc vào thời 

điểm thích hợp; 

 + Đề nghị cấp phúc thẩm áp dụng Nghị định số 54/2005/NSĐ-CP ngày 

19/4/2005 về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, 

công chức và Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 về bồi hoàn học 

bổng và chi phí đào tạo của Chính phủ để buộc cha con ông hoàn lại chi phí đào 
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tạo theo tính toán của Ông là khoảng 684.000.000 đồng. 

 + Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm miễn án phí dân sự sơ thẩm cho Ông vì 

hiện nay Ông đã nghỉ hưu, kinh tế khó khăn. 

- Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:  

+ Nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc 

thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm; 

+ Bị đơn không rút đơn kháng cáo, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng 

Nghị định 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ để buộc cha con 

Ông bồi hoàn số tiền Ngân sách Thành phố đã đầu tư – Số tiền tương ứng với 

thời gian Chị M đã phục vụ Thành phố. 

+ Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: 

Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự; Về nội dung đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên 

quyết định của bản án sơ thẩm. 

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

tòa; căn cứ việc hỏi và tranh luận tại phiên tòa; căn cứ ý kiến của những người 

tham gia tố tụng và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát. 

                                       NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

           Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về đầu tư 

đào tạo để có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển Thành 

phố thì ngày 29/9/2005, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, đại 

diện Trường PTTH chuyên L, ông Hồ Hữu N và chị Hồ Thị Như M ký Hợp 

đồng số 01/2005/HDDA-LQĐ về việc “Thực hiện Đề án hỗ trợ đào tạo bậc Đại 

học tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPT 

chuyên L” bằng ngân sách của Thành phố. Nội dung Hợp đồng thể hiện Chị M 

được UBND thành phố Đà Nẵng cử đi học bậc đại học ngành kinh tế và quản lý 

tại trường Đại học O, Vương Quốc Anh, thời gian học 03 năm, bắt đầu học từ 

năm 2005 với mức học bổng do Ngân sách thành phố chi trả là 20.000 USD/năm, 

“2.4. Sau khi tốt nghiệp đại học, phải trở về làm việc tại thành phố trong thời 

gian 7 năm trở lên và chấp hành sự phân công công tác của tổ chức; 2.5. Cùng 

với gia đình, liên đới chịu trách nhiệm bồi thường gấp 5 lần toàn bộ kinh phí 

(bao gồm kinh phí đầu tư và lãi suất lũy tiến vay tiêu dùng từng kỳ) do Thành 

phố hỗ trợ kể từ khi bắt đầu vào học tại trường THPT chuyên L; đối với học sinh 

các trường THPT khác thì bồi thường khoản kinh phí do nhà nước đầu tư tính từ 

khi bắt đầu học ở cơ sở đào tạo, nếu gia đình và học sinh không thực hiện đúng 

hợp đồng”. 

              Chị M tốt nghiệp đại học tháng 8/2008, kết quả đạt loại Giỏi, tổng số 
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kinh phí Chị M đã nhận từ ngân sách Thành phố là 958.030.000 đồng; sau khi tốt 

nghiệp đại học, Chị M có Đơn đề nghị và được Thành phố gia hạn thời gian học 

khóa học thạc sỹ đến hết ngày 03/9/2010 bằng nguồn kinh phí tự túc. Năm 2010, 

hoàn thành khóa học thạc sỹ Chị M về nước nhận công tác, được phân công công 

tác tại Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Thành phố; tháng 10/2011, Chị 

M được điều chuyển đến công tác tại Ban quản lý khu công nghệ cao. Chị M xin 

nghỉ phép từ ngày 23/7/2012 đến ngày 31/7/2012 để đi thăm gia đình ở Vương 

quốc Anh; hết hạn nghỉ phép Chị M không về nước và có Đơn xin nghỉ việc đề 

ngày 11/8/2012 gửi Ban quản lý khu công nghệ cao (thực tế, xác minh ngày 

18/10/2016 tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh thì Chị M xuất cảnh lần cuối cùng 

ngày 27/7/2012, đến nay chưa nhập cảnh lại). Ngày 21/5/2013, Ban quản lý khu 

công nghệ cao ban hành Quyết định số 46/QĐ-BQLKCNC thi hành kỷ luật sa 

thải Chị M kể từ ngày 16/8/2012. Ngày 26/5/2015, Trung tâm X (đơn vị tiếp 

nhận hồ sơ Đề án 47 của Thành phố) khởi kiện yêu cầu Chị M và ông N liên đới 

bồi thường theo nội dung các điều khoản đã ký tại Hợp đồng số 01/2005/HDDA-

LQĐ ngày 29/9/2005. 

          Xét thấy: 

          (1). Căn cứ các nội dung và điều khoản cam kết tại Hợp đồng số 

01/2005/HĐDA-LQD ngày 29/9/2005 đã viện dẫn trên thì sau khi tốt nghiệp đại 

học, Chị M phải trở về làm việc tại Thành phố trong thời gian 7 năm trở lên và 

chấp hành sự phân công công tác của tổ chức; nếu vi phạm hợp đồng thì người 

được cử đi học và gia đình phải liên đới bồi thường gấp 5 lần khi phí mà Ngân 

sách đã đầu tư. Sau khi về nước, Chị M mới làm việc cho Thành phố được 21 

tháng thì tự ý nghỉ việc khi chưa có sự đồng ý của cơ quan chủ quản là vi phạm 

Hợp đồng đã ký kết nên ông N và Chị M phải liên đới bồi thường theo Hợp đồng 

số 01/2005/HĐDA- LQD đã ký kết. Theo Hợp đồng số 01/2005/HĐDA- LQD 

ngày 29/9/2005 nêu trên thì ông N cam kết cùng Chị M bồi thường gấp 5 lần 

kinh phí đào tạo mà Ngân sách thành phố đã đầu tư nên tại Quyết định số 

4027/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND thành phố đã thông báo ông N và 

Chị M phải nộp bồi thường 4.790.150.000 đồng. Tuy nhiên, ngày 08/4/2014, 

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND thu hồi, 

hủy bỏ Quyết định 4027/QĐ-UBND nêu trên; giao Trung tâm phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao nghiên cứu, báo cáo về trường hợp của Chị M và các 

trường hợp tương tự. Được sự đồng ý của UBND Thành phố, ngày 12/12/2014 

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ban hành Văn bản số 

444/NLCLC-ĐTBD, thông báo cho ông N và Chị M điều chỉnh mức yêu cầu Chị 

M, ông N bồi thường là gấp 2 lần kinh phí mà Ngân sách thành phố đã đầu tư 

(958.030.000đ x 2) = l.916.060.000đ. 

          (2). Đối với ý kiến của ông N cho rằng Ông không vi phạm hợp đồng vì 
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Ông đã động viên con học tốt, động viên con sau khi học xong về nước làm việc, 

nay Chị M đã trưởng thành nên Ông không còn trách nhiệm giám hộ cho Chị M. 

Chị M cũng không vi phạm hợp đồng vì sau khi tốt nghiệp, Chị M đã về nước 

công tác 2 năm; hợp đồng quy định thời gian phải làm việc cho thành phố là 7 

năm nhưng không liên tục và Chị M đã có đơn xin tạm hoãn công tác để lo việc 

gia đình, sẽ quay lại làm việc vào thời điểm thích hợp thì thấy: Tại phiên tòa 

phúc thẩm hôm nay ông N thừa nhận cha con Ông tự nguyện khi ký Hợp đồng số 

01/2005/HDDA-LQĐ ngày 29/9/2005 với Thành phố nên giao dịch này là tự 

nguyện, không trái pháp luật, đạo đức xã hội nên thỏa thuận của các bên trong 

Hợp đồng có hiệu lực thi hành. Xét Chị M tự ý nghỉ việc là vi phạm hợp đồng và 

trong nội dung hợp đồng ông N đã cam kết sẽ chịu trách nhiệm liên đới bồi 

thường khi Chị M vi phạm Hợp đồng nên việc ông N cho rằng Chị M đã trưởng 

thành, Ông không chịu trách nhiệm của người giám hộ đối với hành vi của Chị M 

là không đúng với cam kết tự nguyện mà ông N đã ký. Do đó, Tòa án cấp sơ 

thẩm buộc ông N liên đới cùng Chị M bồi thường Ngân sách Thành phố là có cơ 

sở, đúng pháp luật. 

 (3). Đối với ý kiến của ông N đề nghị áp dụng Nghị định số 

54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 và Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 

24/10/2013 của Chính phủ để xem xét, quyết định số tiền Ông và Chị M phải bồi 

hoàn cho ngân sách Thành phố thì thấy Nghị định 54/2005/NSĐ-CP ngày 

19/4/2005 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối 

với đối tượng là cán bộ, công chức viên chức; Chị M khi ký Hợp đồng với Thành 

phố không phải là cán bộ, công chức, viên chức mà ký với tư cách người lao 

động với Thành phố (đơn vị đầu tư chi phí đào tạo, mục đích sử dụng lao động có 

chất lượng cao) nên Chị M không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 

54/2005/NĐ-CP nêu trên. Đối với yêu cầu của Ông N yêu cầu vận dụng Nghị 

định 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ khi tính toán số tiền ông 

N và Chị M phải bồi hoàn thì thấy: Thời điểm Chị M ký Hợp đồng với Thành 

phố và thời điểm Chị M tự ý nghỉ việc vi phạm hợp đồng đều trước ngày Chính 

phủ ban hành Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ban hành và đến ngày 10/12/2013 

Nghị định 143 mới có hiệu lực thi hành nên không áp dụng Nghị định này để 

xem xét, quyết định số tiền ông N, Chị M phải bồi hoàn cho ngân sách Thành 

phố. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay ông N thừa nhận cha con Ông tự nguyện 

khi ký Hợp đồng số 01/2005/HDDA-LQĐ ngày 29/9/2005; nội dung giao kết 

của các bên tại Hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên giao dịch 

này có hiệu lực thi hành. Xét ông N, Chị M đã cam kết trong Hợp đồng là nếu 

Chị M vi phạm Hợp đồng thì ông N, Chị M đồng ý bồi thường cho Thành phố 5 

lần kinh phí đào tạo mà Ngân sách thành phố đã đầu tư; tuy nhiên, UBND thành 

phố đã chấp nhận đề xuất của Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao chỉ yêu cầu ông N, Chị M liên đới bồi thường gấp 2 lần kinh phí mà Ngân 

68



7 

 

sách thành phố đã đầu tư là đã có lợi cho Chị M và ông N nên cấp phúc thẩm 

không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông N.  

           (4). Về án phí:  

           Yêu cầu khởi kiện của Trung tâm X được chấp nhận nên Tòa án cấp sơ 

thẩm, buộc Chị M và ông N chịu án phí dân sự sơ thẩm {36.000.000đ + 

(1.916.060.000 đ - 800.000.000đ) x 3%} = 69.481.800 đồng là đúng quy định 

của pháp luật (Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án). 

Xét kháng cáo xin giảm án phí dân sự sơ thẩm của ông N với do hoàn cảnh gia 

đình khó khăn, Ông đã trên 60 tuổi, bị bệnh tim mạch, tâm thần..vv (đơn được 

chính quyền địa phương xác nhận chữ ký) thì thấy việc chịu án phí dân sự sơ 

thẩm là nghĩa vụ liên đới của ông N và Chị M, chứ không phải của riêng ông N 

và thực tế Chị M đang sống ở nước ngoài nên không có cơ sở tính toán để giảm 

một phần án phí dân sự sơ thẩm cho ông N. 

          Ông N kháng cáo không được chấp nhận nên ông N phải chịu án phí dân 

sự phúc thẩm. 

Từ những phân tích trên; 

  

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 tuyên xử không 

chấp nhận kháng cáo của ông Hồ Hữu N, giữ nguyên quyết định của Bản án dân 

sự sơ thẩm số 46/2017/DS-ST ngày 30/8/2017 của Tòa án nhân dân thành phố 

Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Áp dụng các Điều 37, 40, 273, 464, 468, 479 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; Điều 388, 405, khoản 4 Điều 426, Điều 427 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 

27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Trung tâm X đối với ông Hồ Hữu N và 

chị Hồ Thị Như M. Buộc ông Hồ Hữu N và chị Hồ Thị Như M có nghĩa vụ liên 

đới bồi thường cho Trung tâm X số tiền 1.916.060.000 đồng (một tỷ chín trăm 

mười sáu triệu, không trăm sáu mươi ngàn đồng). 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 thì hàng tháng bên phải thi hành 

án còn phải trả lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.  

          Ông Hồ Hữu N và chị Hồ Thị Như M phải chịu 69.481.800đ (sáu mươi 

chín triệu, bốn trăm tám mươi mốt ngàn, tám trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

2. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Hồ Hữu N phải chịu 300.000 đồng, 
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trừ vào số tiền 300.000 đồng ông N đã nộp tạm ứng án phí kháng cáo tại Biên lai 

thu số 001179 ngày 12/9/2017 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. 

 

            Nơi nhận: 
               - Các đương sự (theo địa chỉ); 

               - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; 

               - Tòa án nhân dân tp Đà Nẵng (để biết); 

               - Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng  

                (để thi hành); 

               - Lưu: Phòng lưu trữ; hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM           

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

    

  

Đặng Kim Nhân 

   

 

70



 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

—————————— 

Bản án số: 666/2018/LĐ-PT 
Ngày  06- 7 -2018 
V/v Tranh chấp về trường hợp bị đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————————————————— 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Bùi Liên Minh  

Các Thẩm phán: Ông Hồ Minh Cường; 

  Bà Bùi Thị Kim Dung.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Hoa Thiên 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Én - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 11 tháng 6 năm 2016, ngày 29 và ngày 06 tháng 7 năm 
2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công 
khai vụ án thụ lý số 08/2018/LĐPT ngày 28 tháng 02 năm 2018 về việc tranh 
chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

Do bản án lao động sơ thẩm số 2077/2017/LĐ-ST ngày 29 tháng 9 năm 
2017 của Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2242/2018/QĐ-PT ngày 
18 tháng 5 năm 2018 và quyết định tạm ngừng phiên tòa số 4162/2018/QĐ-PT 
ngày 11 tháng 6 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty Cổ phần G (Công ty cổ phần O (Việt Nam)) 

Trụ sở: Tòa nhà Udic Complex, N04, đường H, phường T, quận C, Thành 
phố Hà Nội. 

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, tòa nhà Hà Phan, 17-17A-19 đường T, phường P, 
Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trần Hoàng N – sinh năm 
1976. 

Là người đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền số 0405/2018/UQ-TT  
ngày 04 tháng 5 năm 2018 của người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Đức P – 
Giám đốc Công ty cổ phần G)  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Đào Duy C 
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– Luật sư Văn phòng Luật sư A thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn: Ông Huỳnh Văn B, sinh năm 1985. 

Hộ khẩu thường trú: 30/6 đường L, Phường B, thành phố Đ, tỉnh Lâm 
Đồng;  

Địa chỉ nơi làm việc: Cơ sở thẩm mỹ Paragon Clinic, phòng 910, tầng 9, 
Diamond Plaza, 34 đường L, phường B, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Trần Vân L – 
Luật sư Văn phòng Luật sư Trần Vân L thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

- Người kháng cáo: Bị đơn ông Huỳnh Văn B 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 01 tháng 11 năm 2016, lời khai trong quá 
trình tố tụng và tại phiên tòa cấp sơ thẩm, nguyên đơn là Công ty cổ phần G có 
người đại diện hợp pháp là ông Trần Hoàng N trình bày: 

Ông Huỳnh Văn B làm việc tại Công ty cổ phần G từ tháng 3 năm 2013. 
Ngày 01/6/2014 Công ty và ông Bình đã ký hợp đồng lao động số 
HCM/DR/HĐLĐ/006, có thời hạn 03 năm bắt đầu từ 01/6/2014 đến 01/6/2017; 
và các văn bản khác gồm: Phụ lục I Mô tả công việc và cam kết thực hiện, Hợp 
đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề, Thỏa thuận bảo mật thông tin, 
Thỏa thuận làm việc. 

Ngày 8 tháng 8 năm 2016, ông B gửi đơn xin thôi việc qua email, xin Ban 
Giám đốc Công ty chấp thuận cho thôi việc từ ngày 8/9/2016, với các lý do sau: 
Mẹ của ông mắc bệnh tiểu đường 20 năm, nay đã vào giai đoạn cuối, bắt đầu 
xuất hiện biến chứng, cần được ông dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc; từ 
tháng 1/2014, ông thường xuyên phải làm việc nhiều hơn 48 giờ/tuần và hơn 
240 giờ/tháng nên không đủ sức khỏe và minh mẫn để tiếp tục làm việc ở vị trí 
Bác sĩ trưởng. 

Ngày 4 tháng 9 năm 2016, ông Bình gửi email cho Công ty thông báo thôi 
việc từ ngày 6/9/2016. 

Tại buổi đối thoại ngày 8 tháng 9 năm 2016, Công ty đã ghi nhận ý kiến 
và nguyện vọng của ông B để điều chỉnh điều kiện làm việc trong thời gian còn 
lại của hợp đồng lao động cho phù hợp với hoàn cảnh của ông B; phía ông B 
vẫn giữ nguyên yêu cầu xin thôi việc; các bên thống nhất sẽ dự họp vào ngày 
16/9/2016 tại Văn phòng Công ty để giải quyết đơn xin thôi việc của ông B. Tuy 
nhiên, đến ngày trên ông B vắng mặt, Công ty đã gởi thông báo các cuộc họp 
khác vào các ngày 23/9/2016, 8/10/2016 nhưng ông không tham dự. Đến ngày 
26/9/2016, ông B có văn bản gửi ông Vũ Đức P – Giám đốc Công ty khẳng định 
việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.  

Ông B đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không có lý do chính 
đáng, vi phạm thời hạn báo trước và theo thỏa thuận tại khoản 1 Điều 5 của Hợp 
đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo (số HCM/DR/ĐTN/006), nếu người 
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nhận chuyển giao đơn phương nghỉ trước thời hạn trong thời gian từ ngày 
01/6/2014 đến hết ngày 31/5/2017 thì phải thanh toán giá chuyển giao là 
250.000.000 đồng.  

Do đó, Công ty yêu cầu ông B phải thanh toán 250.000.000 đồng chi phí 
đào tạo và chuyển giao công nghệ do đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trái pháp luật. Ngoài ra, Công ty không có yêu cầu nào khác. 

Tại bản tự khai đề ngày 23 tháng 2 năm 2017, lời khai trong quá trình tố 
tụng và tại phiên tòa, bị đơn là ông Huỳnh Văn B trình bày: 

Ông làm việc cho Công ty cổ phần O (Việt Nam), nay là Công ty cổ phần 
G, chính thức từ ngày 9/3/2013 đến ngày 5/9/2016, địa điểm làm việc tại tầng 
B1 – 32B, 72 đường L, phường B, Quận M, Tp. Hồ Chí Minh. Quá trình làm 
việc, ông đã ký với Công ty Hợp đồng lao động số 02/2013/HĐLĐ ngày 
1/11/2013 và hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng, hợp đồng chuyển giao công 
nghệ và đào tạo nghề, văn bản thỏa thuận đề ngày 01 tháng 6 năm 2014 như 
trình bày của Công ty. 

Ông đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là đúng quy định pháp 
luật do Công ty đã vi phạm hợp đồng lao động cụ thể: Công ty yêu cầu ông phải 
làm việc tối thiểu 240 giờ/tháng là vi phạm thỏa thuận tại khoản 5 Điều 2 của 
Hợp đồng lao động số HCM/DR/HĐLĐ/006;  không bố trí theo đúng công việc 
đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động và đúng với chuyên môn là bác sĩ điều trị 
cho khách hàng. Mặt khác do hoàn cảnh gia đình và bản thân khó khăn, ông cần 
nghỉ việc để chăm sóc mẹ đã bị tiểu đường 20 năm, hiện đã biến chứng; 

Về thủ tục báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ông đã 
thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể: Ngày 8/8/2016, ông gửi Công ty Đơn xin 
thôi việc, ngày cuối cùng của thời hạn báo trước 30 ngày là ngày 6/9/2016. Đây 
cũng là ngày Công ty xếp lịch cho ông nghỉ theo tiêu chuẩn mỗi tuần 01 ngày nên 
ông không cần đến Công ty làm việc; mặc dù với các lý do đã nêu thì ông chỉ cần 
báo cho Công ty 03 ngày trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

Về hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề: Tại thư điện tử gửi 
ngày 4/6/2014, bà Nguyễn Thị Mỹ D dẫn lời bà Nguyễn Thúy H yêu cầu ông ký 
lại hợp đồng với số hợp đồng và nội dung tương tự, chỉ khác về về thời gian 
ràng buộc là 3 năm thay vì 2 năm. Khi Công ty đưa hợp đồng, do tin tưởng, ông 
đã ký mà không đọc lại (Bản hợp đồng này Công ty đã xuất trình cho Tòa án để 
yêu cầu ông thanh toán 250.000.000 đồng).  

Ngay sau đó, ông phát hiện nội dung hợp đồng không đúng về “chi phí 
đào tạo” và “thời gian đào tạo nghề ”nên đã yêu cầu ký lại và được Công ty 
đồng ý. Bản hợp đồng mà hai bên ký lại chính là Hợp đồng đào tạo nghề (số: 
HCM/DR/ĐTN/006), có chi phí đào tạo là 100.000.000 đồng.  

- Do là 01 phần không thể tách rời của Hợp đồng lao động số 
HCM/DR/HĐLĐ/006 nên khi ông đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
đúng pháp luật thì Hợp đồng đào tạo nghề (số: HCM/DR/ĐTN/006) cũng đương 
nhiên chấm dứt. Theo Điều 37 của Bộ luật lao động thì ông không phải bồi 
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thường cho Công ty. 

- Hợp đồng đào tạo nghề do Công ty xuất trình có yếu tố giả tạo, nhầm lẫn 
và đã được thay thế bằng Hợp đồng đào tạo nghề mà ông giao nộp cho Tòa án. 
Việc bà Nguyễn Thị Mỹ D đại diện Công ty ký các hợp đồng đào tạo nghề là 
không đúng phạm vi ủy quyền của bà Nguyễn Thúy H và hình thức giấy ủy 
quyền của bà Hạnh cho bà Dung không đúng mẫu được quy định tại Thông tư số 
47/2015/TT – BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Do đó, các 
hợp đồng đào tạo nghề đều vô hiệu theo quy định tại Điều 144 và Điều 145 của 
Bộ luật dân sự. 

- Những lần Công ty cử ông đi Singapore, trong đó có thời gian từ 
3/3/2015 – 6/3/2015, tuy với danh nghĩa đào tạo nhưng vai trò của ông là phiên 
dịch và trợ giảng. Thực tế, ông đã được Công ty đào tạo nghề trước khi chính 
thức làm việc. Thêm vào đó, bác sĩ Goh Seng H và Bác sĩ Michell G đã đích 
thân sang đào tạo cho ông “Bí quyết, kỹ thuật thẩm mỹ cao cấp về quy trình điều 
trị thẩm mỹ da bằng thiết bị và ánh sáng”. 

Đối với các khoản tiền Công ty chưa thanh toán cho ông, gồm 10 ngày 
lương tương ứng là 20.000.000 đồng, tiền quỹ gắn bó là 123.204.720 đồng, ông 
không yêu cầu giải quyết trong vụ án này. 

Tại bản án lao động sơ thẩm số 2077/2017/LĐ-ST ngày 29/9/2017 Tòa án 
nhân dân Quận I đã tuyên xử: 

1. Buộc ông Huỳnh Văn B phải thanh toán cho Công ty cổ phần G số tiền 
chuyển giao công nghệ là 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng) do 
đã đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động (số HCM/DR/HĐLĐ/006) ngày 
01/6/2014 trái pháp luật. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu 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. 

 Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo cho các bên 
đương sự. 

Án sơ thẩm đã được tuyên vào ngày 29/9/2017, ngày 09/10/2017 bị đơn 
nộp đơn kháng cáo, với nội dung: Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị 
Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận toàn bộ 
yêu cầu của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày về yêu cầu 
kháng cáo của bị đơn:  

Về thủ tục tố tụng: tại đơn khởi kiện của nguyên đơn hoàn toàn không đề 
cập tới ngày làm đơn, Tòa án cấp sơ thẩm vẫn thụ lý và giải quyết vụ án là vi 
phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.  

Bị đơn đã chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật lao động: Trong 
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thời gian làm việc nguyên đơn đã vi phạm vào điều kiện làm việc đã thỏa thuận 
trong hợp đồng lao động, buộc bị đơn phải làm việc quá 240 giờ trong một 
tháng, do đó bị đơn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với 
nguyên đơn. Việc chấm dứt hợp đồng lao động bị đơn cũng đã có thông báo 
trước 30 ngày trước khi nghỉ việc, mặc dù với lý do nguyên đơn vi phạm thỏa 
thuận trong hợp đồng lao động thì bị đơn cũng chỉ cần báo trước 3 ngày. 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 
HCM/DR/DTN/0006 ngày 01/6/2014 là vô hiệu: Việc chuyển giao công nghệ, 
đào tạo nghề “kỹ thuật laser và ánh sáng” giữa nguyên đơn và bị đơn được diễn 
ra trong thời gian bị đơn thử việc tháng 01 năm 2013 trước khi ký kết hợp đồng 
đào tạo nghề ngày 01/6/2014, tháng 6 năm 2016 nguyên đơn được bị đơn cử đi 
Singapore 03 ngày là để đi tham quan chứ không thể là đi đào tạo vì thời gian 
ngắn, bác sỹ nước ngoài cũng không được phép thực hành trên người Singapore, 
việc thay đổi nội dung hợp đồng về giá trị từ 100 triệu đồng lên 250 triệu đồng 
nguyên đơn không có chứng cứ gì chứng tỏ có sự thỏa thuận giữa đôi bên. Về 
thẩm quyền ký hợp đồng thì người ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào 
tạo nghề là bà Nguyễn Thị Mỹ D cũng đã ký vượt phạm vi ủy quyền theo giấy 
ủy quyền ngày 28/2/2014 của bà Nguyễn Thúy H. Mặt khác tại phiên tòa phía bị 
đơn đã cung cấp cho Tòa án vi bằng số 5981/2018/VB-TPLQ5 ngày 18/6/2018 
thể hiện rõ vào ngày 03/6/2014 lãnh đạo công ty mới yêu cầu bị đơn ký hợp 
đồng đào tạo nghề ngày 01/6/2014, tại phiên tòa phía nguyên đơn khẳng định 
hai hợp đồng, hợp đồng  chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề và hợp đồng 
đào tạo nghề cùng số HCM/DR/DTN/0006, được ký cùng ngày 01/6/2014, theo 
đó hợp đồng đào tạo nghề được ký trước do có sai sót nên đôi bên ký lại hợp 
đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề, phía nguyên đơn không thể giải 
thích được tại sao ngày 03/6/2014 lại đề nghị bị đơn ký lại hợp đồng đào tạo 
nghề chứng tỏ chứng cứ là hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 
HCM/DR/DTN/0006 ngày 01/6/2014 mà nguyên đơn đưa ra làm cơ sở chứng 
minh cho yêu cầu của mình là không có giá trị chứng minh. Do việc chuyển giao 
công nghệ là không có thật, người ký hợp đồng không có thẩm quyền và có sự 
giả dối về thời gian ký hợp đồng do đó, hợp đồng  chuyển giao công nghệ và 
đào tạo nghề số HCM/DR/DTN/0006 ngày 01/6/2014 là vô hiệu    

Do việc chấm dứt hợp đồng lao động là đúng pháp luật, Hợp đồng chuyển 
giao công nghệ và đào tạo nghề số HCM/DR/DTN/0006 ngày 01/6/2014 là vô 
hiệu. Nên đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng không chấp 
nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người kháng cáo trình bày: Bị đơn đồng ý với lời trình bày của người bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn. Về nguyên nhân bị đơn xin chấm dứt 
hợp đồng lao động do nguyên đơn đã buộc bị đơn phải làm việc quá thời gian 
thỏa thuận trong hợp đồng lao động, đây cũng là hành vi cưỡng bức lao động 
của nguyên đơn, do đó, bị đơn cũng chỉ cần báo trước 3 ngày là đúng pháp luật. 
Về thông báo chấm dứt hợp đồng lao động ngày 08/8/2016 do bị đơn chỉ làm 
công tác chuyên môn, nên khi làm đơn thì chỉ biết tham khảo trên mạng internet 
và tải về, nội dung của văn bản thể hiện ý chí của bị đơn là thông báo chấm dứt 
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hợp đồng lao động trong 30 ngày. Về kỹ thuật thẩm mỹ cao cấp laser và ánh 
sáng, thực chất là sử dụng máy chiếu laser và máy chiếu ánh sáng trên mặt và 
trên thân thể của khách hàng theo thời gian cố định, cường độ laser và ánh sáng 
cũng được điều chỉnh sẵn, bác sỹ cũng không thể hiểu cơ chế vận hành của máy 
nên không thể sửa chữa can thiệp được. Chính vì vậy không thể cho rằng bí kíp 
đã được chuyển giao. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Tại 
phiên tòa phúc thẩm bị đơn vẫn cho rằng bị đơn nghỉ việc là do buộc bị đơn phải 
kéo dài thời gian lao động gây ảnh hưởng tới sức khỏe, mặt khác vì hoàn cảnh 
gia đình phải chăm sóc mẹ bị bệnh những lý do này đã được Tòa án cấp sơ thẩm 
kết luận là không có cơ sở để chấp nhận việc đơn phương chấm dứt hợp hợp 
đồng lao động của bị đơn là hợp pháp. Tại email ngày 08/8/2016 sau khi nêu lý 
do để nghỉ việc, thời gian nghỉ việc, công tác bàn giao, phần cuối bị đơn ghi rõ 
là “Kính đề nghị ban Giám đốc xem xét và giải quyết”. Như vậy tại thời điểm 
nộp đơn, bị đơn chỉ đề nghị nguyên đơn xem xét cho bị đơn được chấm dứt hợp 
đồng lao động, email này không có nghĩa là một hành vi thông báo về việc chấm 
dứt hợp đồng lao động do đó việc nguyên đơn tự ý nghỉ việc tại công ty G là trái 
pháp luật. 

Do bị đơn có kháng cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ gì chứng minh cho 
việc kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử 
không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị đơn và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:  

Ngày 01/6/2014 đôi bên đã thỏa thuận việc ký hợp đồng đào tạo nghề nhưng 
thời gian đào tạo nghề chỉ có 10 ngày và chi phí đào tạo nghề là 100 triệu đồng là 
sai sót vì không thể tổ chức lớp đào tạo kịp, chính vì vậy ngay trong ngày đôi bên 
đã thỏa thuận ký lại hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề có thời hạn 
là 03 năm. Thực hiện hợp đồng này nguyên đơn đã chuyển giao cho bị đơn những 
bí quyết, kỹ thuật thẩm mỹ cao cấp về quy trình điều trị thẩm mỹ da bằng thiết bị  
laser và ánh sáng, đồng thời để thực hiện hợp đồng nguyên đơn cũng đã đưa bị 
đơn qua Singapore đào tạo trong 3 ngày từ 03/3/2015 đến ngày 06/3/2015, suốt 
02 năm thực hiện hợp đồng bị đơn không thắc mắc hay khiếu nại gì. Như vậy, đôi 
bên đã thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề ngày 
01/6/2014, bị đơn chưa hết hạn cam kết phục vụ cho công ty mà đã đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên bị đơn phải bồi thường 250 triệu 
đồng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo 
nghề, ngay sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến: 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của đương sự nằm trong hạn luật định nên 
hợp lệ. Hội đồng xét xử đúng thành phần, phiên tòa diễn ra theo đúng trình tự và 
quy định của pháp luật.  

Về nội dung: Sau khi phân tích những tình tiết có liên quan đến vụ án, trên 
cơ sở Bộ luật lao động Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 
Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn sửa bản án 
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sơ thẩm theo hướng buộc bị đơn phải bồi thường 100 triệu đồng chi phí đào tạo 
nghề cho nguyên đơn.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị đơn nằm trong hạn luật định phù hợp 
khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (sau đây viết tắt là BLTTDS) 
nên được chấp nhận.  

[2] Về lý do kháng cáo trong thời gian làm việc bị đơn đã vi phạm vào 
điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, buộc bị đơn phải làm 
việc quá 240 giờ trong một tháng. Qua xem xét thời gian biểu làm việc vào 
tháng 4 năm 2016 thì bị đơn thường xuyên làm việc trung bình 10 giờ mỗi ngày. 
Tuy nhiên theo khoản 1 Điều 6 Hợp đồng Lao động và Điều 9 Thỏa thuận làm 
việc ngày 01/6/2014 thì thời gian làm việc của bị đơn “Tối thiểu là 48 giờ một 
tuần, theo sự xắp xếp của cấp quản lý và sự thỏa thuận đồng ý của 2 bên”. Sau 
khi ký hợp đồng bị đơn làm việc trung bình 10 giờ trong một ngày, không khiếu 
nại gì với công ty, chứng tỏ bằng hành vi cụ thể bị đơn đã chấp hành thỏa thuận 
làm việc giữa đôi bên là làm việc tối thiểu là 48 giờ một tuần. Nay bị đơn lại cho 
rằng nguyên đơn đã vi phạm điều kiện làm việc (về thời gian lao động) đã thỏa 
thuận trong hợp đồng lao động để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là 
không có cơ sở chấp nhận. 

[3] Về lý do kháng cáo việc chấm dứt hợp đồng lao động bị đơn là đúng 
thời hạn báo trước vì bị đơn có thông báo nghỉ việc trước 30 ngày theo quy định 
của pháp luật, mặc dù với lý do nguyên đơn vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng 
lao động thì bị đơn cũng chỉ cần báo trước 3 ngày. Theo nội dung email bị đơn 
gởi cho nguyên đơn vào ngày 08/8/2016 thì bị đơn chỉ “Kính đề nghị ban Giám 
đốc xem xét và giải quyết” cho bị đơn được nghỉ việc trong thời hạn là 30 ngày 
và phía nguyên đơn cũng đã tổ chức phiên họp vào ngày 08/9/2016 để động viên 
bị đơn ở lại làm việc cho nguyên đơn, phiên họp không thành bởi bị đơn vẫn giữ 
yêu cầu được nghỉ việc. Trong trường hợp này đáng lẽ bị đơn phải thỏa thuận 
với nguyên đơn về các điều kiện để chấm dứt hợp đồng lao động cũng như giải 
quyết các quyền và nghĩa vụ còn lại giữa đôi bên theo khoản 3 Điều 36 Bộ luật 
Lao động, tuy nhiên, bị đơn sau đó không tham gia phiên họp, không thỏa thuận 
gì với nguyên đơn. Vì lý do trên, bị đơn cho rằng bị đơn nghỉ việc mà có thông 
báo trước 30 ngày là không đúng với quy định của pháp luật. Theo mục [2] thì 
thời gian làm việc của bị đơn là do có sự thỏa thuận giữa đôi bên, không trái ý 
muốn lao động, công sức lao động của bị đơn được thanh toán đầy đủ, nên 
không có sự cưỡng bức lao động. Vì vậy, bị đơn cho rằng nguyên đơn đã cưỡng 
bức lao động nên bị đơn chỉ cần báo trước 3 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng 
lao động là không đúng quy định tại điểm c khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 37 
Bộ luật Lao động.    

[4] Bị đơn kháng cáo vì lý do hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo 
nghề ngày 01/6/2014 hợp đồng này đã bị hủy bỏ thay thế bằng hợp đồng đào tạo 
nghề ngày 01/6/2014. Tại phiên tòa phúc thẩm bị đơn cho rằng hợp đồng chuyển 
giao công nghệ và đào tạo nghề ngày 01/6/2014 được ký đúng ngày, nhưng do 
tin tưởng vào lãnh đạo công ty do đó ông không xem mà ký vào hợp đồng, sau 
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đó ông mới xem lại thì thấy hợp đồng này khác hoàn toàn với nội dung hợp 
đồng đào tạo nghề mà ông đã ký ngày 01/5/2014 nên ông có phản đối và được 
lãnh đạo công ty đồng ý thay đổi và hợp đồng đào tạo nghề mới chỉ có một thỏa 
thuận thay đổi là thời gian cam kết làm việc cho doanh nghiệp là 03 năm. Để 
chứng minh bị đơn có cung cấp email ngày 03/6/2014 mà bà Nguyễn Thị Mỹ D 
đã gởi cho bị đơn theo tập tin PDF đính kèm thì hợp đồng đào tạo nghề ngày 
01/6/2014 có chi phí đào tạo là 100 triệu đồng, phía nguyên đơn cho rằng ngày 
01/6/2014 đôi bên đã thỏa thuận việc ký hợp đồng đào tạo nghề nhưng thời gian 
đào tạo nghề chỉ có 10 ngày và chi phí đào tạo nghề là 100 triệu đồng là sai sót 
vì không thể tổ chức lớp đào tạo kịp, chính vì vậy ngay trong ngày đôi bên đã 
thỏa thuận ký lại hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề có thời hạn 
là 03 năm với chi phí chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề là 250 triệu đồng, 
tuy nhiên các chứng cứ chứng minh cho sự thỏa thuận này không có vì đôi bên 
cũng chỉ trao đổi bằng lời nói. Qua lời khai và chứng cứ mà các bên đưa ra tại 
phiên tòa phúc thẩm, 

 Hội đồng xét xử nhận thấy phía bị đơn đã cung cấp được chứng cứ là hợp 
đồng đào tạo nghề thông qua email của bà Nguyễn Thị Mỹ D ngày 03/6/2014, 
sau ngày nguyên đơn cho rằng đã ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào 
tạo nghề ngày 01/6/2014 nên có cơ sở để cho rằng hợp đồng đào tạo nghề là 
thỏa thuận sau cùng giữa đôi bên và hợp đồng này có giá trị pháp lý để ràng 
buộc nghĩa vụ của người lao động. Mặt khác theo khoản 8 Điều 409 Bộ luật Dân 
sự năm 2005 thì “Trong trường hợp bên mạnh thế đưa vào hợp đồng nội dung 
bất lợi cho bên yếu thế thì khi giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho 
bên yếu thế”. Chính vì vậy bên mạnh thế là người sử dụng lao động thay đổi nội 
dung bồi thường từ 100 triệu đồng lên 250 triệu đồng mà không thể giải thích 
được đâu là  thỏa thuận cuối cùng thì phải được giải thích theo hướng có lợi cho 
bên yếu thế là người lao động, tức người lao động nếu có vi phạm thỏa thuận thì 
chỉ phải bồi thường 100 triệu đồng cho người sử dụng lao động. 

[5] Về lý do kháng cáo hợp đồng đào tạo nghề và hợp đồng chuyển giao 
công nghệ và đào tạo nghề cùng mang số HCM/DR/ĐTN/006, cùng ngày 
01/6/2014 là vô hiệu do lừa dối và giả tạo vì việc chuyển giao công nghệ, đào 
tạo nghề “kỹ thuật laser và ánh sáng” giữa nguyên đơn và bị đơn được diễn ra 
trong thời gian bị đơn thử việc tháng 01 năm 2013 trước khi ký kết hợp đồng 
đào tạo nghề ngày 01/6/2014 nên không còn việc chuyển giao bí quyết nào và 
cũng không có việc đào tạo thêm cho người lao động. Tòa án xét thấy: Theo 
mục [4] thì hợp đồng đào tạo nghề số HCM/DR/ĐTN/006 ngày 01/6/2014 là 
hợp đồng có giá trị ràng buộc giữa các bên, theo khoản 1 Điều 2 của Hợp đồng 
thì “Địa điểm đào tạo nghề sẽ là nước Cộng hòa Singapore, người lao động sẽ 
được đào tạo tại PPP laser Clinic” và trên thực tế vào ngày 03 đến ngày 06 
tháng 6 năm 2016 nguyên đơn được bị đơn cử đi Singapore. Tại phiên tòa phúc 
thẩm bị đơn thừa nhận có đến viện thẩm mỹ PPP laser Clinic nhưng là để đi 
tham quan chứ không thể là đi đào tạo vì thời gian ngắn, bác sỹ nước ngoài cũng 
không được phép thực hành trên người Singapore. Theo quy định tại khoản 6 
Điều 3 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 thì bị đơn là người được đào tạo 
thường xuyên và việc đào tạo này “…được thực hiện linh hoạt về chương trình, 
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thời gian, phương pháp, địa điểm đào tạo, phù hợp với yêu cầu của người học” 
nên bị đơn dù là đi kiến tập cũng là một hình thức đào tạo, nâng cao trình độ mà 
doanh nghiệp đã dành cho người lao động. Chính vì vậy, Tòa án cấp phúc thẩm 
không có cơ sở công nhận hợp đồng đào tạo nghề số HCM/DR/ĐTN/006 ngày 
01/6/2014 là vô hiệu.  

Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề thì theo mục [4] 
đã phân tích không có giá trị chứng minh do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm 
không cần thiết phải phân tích.  

 [7] Về lý do kháng cáo thẩm quyền ký hợp đồng thì người ký hợp đồng 
chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề là bà Nguyễn Thị Mỹ D cũng đã ký vượt 
phạm vi ủy quyền theo giấy ủy quyền ngày 28/2/2014 của bà Nguyễn Thúy H. 
Tòa án xét thấy: Theo giấy ủy quyền không số lập ngày 28/02/2014 thì người 
được ủy quyền là bà Nguyễn Thị Mỹ D được bà Nguyễn Thị Mỹ H Tổng giám  
đốc công ty cổ phần O (Việt Nam) ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp 
đồng hợp tác và hợp đồng lao động. Theo giấy ủy quyền này bà D có thay mặt 
công ty ký hợp đồng lao động số HCM/DR/HĐLĐ/006 ngày 01/6/2014 với bị 
đơn, trên cơ sở của hợp đồng lao động đôi bên ký hợp đồng đào tạo nghề 
HCM/DR/ĐTN/006 ngày 01/6/2014 tại khoản 1 Điều 8 cũng ghi nhận “Hợp 
đồng này sẽ là một phần không thể tách rời của hợp đồng lao động được ký 
ngày 01/6/2014”. Như vậy, hợp đồng đào tạo nghề là một phụ lục của hợp đồng 
lao động, việc bà D có ký hợp đồng đào tạo nghề với bị đơn là không vượt quá 
phạm vi ủy quyền. Do đó, bị đơn phải có nghĩa vụ tôn trọng hợp đồng đào tạo 
nghề HCM/DR/ĐTN/006 ngày 01/6/2014 đã ký với nguyên đơn. 

[8] Từ nhận định trên có thể xác định bị đơn kháng cáo nhưng không 
chứng minh được bị đơn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định 
về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo 
Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 do đó bị đơn phải hoàn trả chi phí đào tạo 
theo khoản 3 Điều 43 Bộ luật lao động năm 2012. Tuy nhiên chi phí đào tạo 
theo nhận định tại mục [4] phần nhận định này thì chỉ có 100 triệu đồng, Tòa án 
cấp phúc thẩm sửa phần chi phí bồi thường của bản án sơ thẩm. Đồng thời về 
thời hạn thi hành án cấp sơ thẩm không đề cập do đó Tòa án cấp phúc thẩm bổ 
sung phần này, Tòa án cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. 

[9] Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận một phần do 
đó bị đơn không phải chịu án phí phúc thẩm. Án phí sơ thẩm cũng được sửa lại 
cho đúng với nghĩa vụ bồi thường của bị đơn và phần yêu cầu của nguyên đơn 
không được Tòa án chấp nhận. 

Vì lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản điểm a khoản 1 Điều 32, điểm a Khoản 1 Điều 39, 
điểm g khoản 1 Điều 40, khoản 1 Điều 273, khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố 
tụng dân sự năm 2015; Điều 41, Điều 43 và Điều 62 của Bộ luật Lao động năm 
2012; khoản 8 Điều 409 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 357 và Khoản 2 Điều 
468 Bộ luật dân sự năm 2015;  Khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án 
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năm 2009; Luật thi hành án dân sự năm 2009 đã được sử đổi bổ sung năm 2014, 

TUYÊN XỬ 

Sửa một phần bản án sơ thẩm: 

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

1.1. Buộc ông Huỳnh Văn B phải thanh toán cho Công ty cổ phần G số 
tiền chuyển giao công nghệ là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) do đã 
đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật, ngay sau khi bản án có 
hiệu lực pháp luật. 

1.2. Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu 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. 

2. Ông Huỳnh Văn B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 3.000.000 đồng 
(ba triệu đồng). Ông Huỳnh Văn B không phải chịu án phí phúc thẩm hoàn trả 
cho ông Bình 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 
theo biên lai tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2017/0022089 ngày 13 
tháng 10 năm 2017 của Chi Cục thi hành án dân sự Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Công ty cổ phần G phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 4.500.000 đồng 
được khấu trừ vào 3.750.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu 
tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0004828 ngày 26 tháng 11 năm 2016 của 
Chi Cục thi hành án dân sự Quận 1. Công ty cổ phần G còn phải nộp thêm 
750.000 đồng (bảy trăm năm mươi ngàn đồng) tiền án phí sơ thẩm. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 
dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu 
cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 
định tại các Điều 6, Điều 7, 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. 

Nơi nhận: 
- TAND Tối cao;                       
- TAND Cấp cao; 
- VKSND TP.HCM;                                
- TAND Quận 1; 
- Chi cục THA DS  Quận 1; 
- Các đương sự;         
- Lưu. 

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

 
 
 
 
 

Bùi Liên Minh  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Bản án số 08/2018/LĐ-PT 

Ngày 03-8-2018 

V/v tranh chấp về bồi  

thường kinh phí đào tạo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Nhàn. 

Các Thẩm phán:                         Ông Huỳnh Văn Luật; 

                                                    Ông Nguyễn Đắc Cường. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Song Toàn - 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 03 tháng 8 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 07/2018/TLPT-LĐ ngày 21 

tháng 6 năm 2018 về việc tranh chấp về bồi thường kinh phí đào tạo. 

Do Bản án lao động sơ thẩm số 02/2018/LĐ-ST ngày 01 tháng 02 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 08/2018/QĐ-PT ngày 

12/7/2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Trường Đại học A; địa chỉ: Số 06, đường B, phường C, thành 

phố T, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Trần Thi ̣Kim N, sinh năm 

1983; địa chỉ: Số 93/9, khu phố D, Phường Đ, thành phố T, tỉnh Bình Dương 

(văn bản ủy quyền ngày 17/7/2018). 

- Bị đơn: Ông Trần Như H, sinh năm 1974; địa chỉ: Số 55/4/6, đường E, 

phường G, thành phố T, tỉnh Bình Dương 

 - Người kháng cáo: Bị đơn ông Trần Như H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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- Theo Đơn khởi kiện ngày 26/6/2017 và quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn Trường Đại học A trình bày:  

Ngày 04/5/2011, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương ban hành Quyết 

định số 146/QĐ-SNV điều động ông Trần Như H đang công tác tại Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương về làm việc tại Trường Đại học A. Khi về 

công tác tại trường, ông H làm việc tại Ban dự án Tạp chí - Xuất bản. Đến ngày 

07/5/2012, ông H được UBND tỉnh Bình Dương cử đi học thạc sĩ chuyên ngành 

Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - 

Hành chí Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Số 10 Đường 3/2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc cử viên chức đi học. Thời gian học 

02 năm (từ ngày 07/5/2012 - 07/5/2014), hình thức học chính quy, không tập 

trung. Chi phí ông H đi học là tiền thuộc ngân sách nhà nước do Trường Đại học 

A chi trả.  

Tổng số tiền ông H đã nhận là 113.480.000 đồng theo các Phiếu chi số 

PC421/NS, PC422/NS cùng ngày 10/8/2012, Phiếu chi số PC705/NS ngày 

19/12/2012; Phiếu chi số PC059/NS ngày 20/02/2013; Tờ ủy nhiệm chi  số 

2245582 ngày 06/11/2013 (kèm theo danh sách tiền trực lễ 2/9, làm thêm giờ, 

học cao học, tăng thu nhập ngày 01/11/2013), Tờ ủy nhiệm chi không số ngày 

31/3/2015 (kèm theo danh sách nhận tiền làm thêm giờ, khuyến khích tự đào tạo, 

bảo vệ luận văn tốt nghiệp, bồi dưỡng sau thai sản năm 2014) và Giấy rút dự 

toán ngân sách và thanh toán tiền cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày 

24/10/2013. Ngoài số tiền trên, tiền lương mỗi tháng của ông H vẫn được nhà 

trường trả đủ 100% vì ông H thuộc trường hợp vừa học, vừa làm. 

Ngày 30/10/2014, ông H được Học viện Báo chí và Tuyền truyền cấp bằng 

thạc sĩ, kết quả học xếp loại khá. 

Quá trình công tác, ông H để xảy ra một số sai phạm như thiếu tiền sinh 

viên, không chấp hành giờ giấc làm việc, nhận tiền của UBND phường I để biên 

soạn lịch sử Đảng bộ phường I nhưng không thực hiện, trả tiền chậm trễ nên bị 

Trường Đại học A ra Quyết định kỷ luật số 528 ngày 27/5/2015 với hình thức 

cảnh cáo. Sau khi nhận quyết định, ông H không khiếu nại. Ngày 12/6/2015, ông 

H nộp đơn xin xem xét để tìm công việc khác trong thời hạn ba tháng (7, 8, 

9/2015), nếu hết 03 tháng chưa tìm được công việc khác ông H xin phép nghỉ 03 

tháng tiếp theo (10, 11, 12/2015) không hưởng lương và được Trường Đại học A 

đồng ý. Ngày 24/11/2015, Trường Đại học A ra Quyết định giải quyết thôi việc 

đối với ông H kể từ ngày 31/12/2015 trên cơ sở Đơn xin nghỉ việc ngày 

12/6/2015 của ông H. 

Sau khi nghỉ việc, ông H không bồi thường kinh phí đào tạo cho nhà 

trường nên ngày 21/12/2015, Trường Đại học A ban hành Quyết định số 

1686/QĐ-ĐHTDM yêu cầu ông H bồi thường số tiền 138.350.300 đồng. Do sai 

sót khi thống kê số tiền đã chi cho ông H nên ngày 08/3/2017, Trường Đại học A 

ban hành Quyết định số 200/QĐ-TDM thay thế Quyết định số 1686, yêu cầu ông 
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H bồi thường số tiền 90.500.300 đồng. Đến ngày 19/12/2017, Trường Đại học A  

ban hành Quyết định số 1678/ QĐ-ĐHTDM thay thế quyết định số 200/QĐ-

ĐHTDM yêu cầu ông H bồi thường số tiền 74.550.055 đồng. 

- Tại Bản tự khai ngày 02/11/2017 và quá trình giải quyết vụ án, bị đơn 

ông Trần Như H trình bày:  

Tháng 6/2011, ông H được Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều động từ Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương về công tác tại Ban Dự án Tạp chí 

của Trường Đại học A. Tháng 4/2012, ông H được luân chuyển về Phòng Công 

tác sinh viên của nhà trường. Tháng 5/2012, ông H được UBND tỉnh Bình 

Dương cử đi học thạc sĩ báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học 

viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian học 02 

năm, hình thức học chính quy không tập trung (vừa học, vừa làm), một tháng học 

10 ngày, còn 20 ngày làm việc tại Phòng Công tác sinh viên của Trường Đại học 

A. Trong hai năm đi học, ông H luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và bảo 

vệ thành công luận văn thạc sĩ. 

Sau khi lấy bằng thạc sĩ, ông H tiếp tục làm việc tại Phòng Công tác sinh 

viên. Trong quá trình công tác, Trường Đại học A căn cứ vào một số sự việc như 

ông H chậm trả tiền cho 04 sinh viên khi nhờ làm tiếp tân phục vụ sinh nhật của 

bạn ông H, chậm trả lại tiền cho UBND phường I khi không thực hiện việc biên 

soạn lịch sử Đảng bộ phường I để ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, sau đó ép buộc 

ông H thôi việc và buộc bồi thường kinh phí đào tạo thạc sĩ là không đúng quy 

định. 

Năm 2016, ông H khởi kiện Trường Đại học A tranh chấp về việc kỷ luật 

lao động. Tại tòa, ông H và đại diện nhà trường hòa giải được. Trường Đại học A 

hứa không phản tố yêu cầu ông H bồi thường kinh phí đào tạo nên ông H rút lại 

đơn khởi kiện.  

Nay, Trường Đại học A khởi kiện yêu cầu ông H bồi thường kinh phí đào 

tạo là không tuân thủ pháp luật, trái với lời hứa, trái với đạo lý người Việt Nam 

nên ông H không đồng ý yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.   

  Tại Bản án sơ thẩm số 02/2018/LĐ-ST ngày 01 tháng 02 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố T, đã tuyên xử:   

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Trường Đại học A đối với bị đơn ông 

Trần Như H về việc tranh chấp về bồi thường kinh phí đào tạo. 

Buộc ông Trần Như H bồi thường cho Trường Đại học A số tiền 

74.550.055 đồng (bảy mươi bốn triệu, năm trăm năm mươi ngàn, không trăm 

năm mươi lăm đồng), là kinh phí ông H đã nhận khi tham gia học lớp thạc sĩ, 

theo các Phiếu chi số PC421/NS, PC422/NS cùng ngày 10/8/2012, Phiếu chi số 

PC705/NS ngày 19/12/2012; Phiếu chi số PC059/NS ngày 20/02/2013; Tờ ủy 

nhiệm chi  số 2245582 ngày 06/11/2013 (kèm theo Danh sách tiền trực lễ 2/9, 

làm thêm giờ, học cao học, tăng thu nhập ngày 01/11/2013), Tờ ủy nhiệm chi 

không số ngày 31/3/2015 (kèm theo Danh sách nhận tiền làm thêm giờ, khuyến 
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khích tự đào tạo, bảo vệ luận văn tốt nghiệp bồi dưỡng sau thai sản năm 2014) và 

Giấy rút dự toán ngân sách và thanh toán tiền cho Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền ngày 24/10/2013.  

Số tiền trên Trường Đại học A có trách nhiệm nộp trả lại ngân sách nhà 

nước theo quy định. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, trách nhiệm chậm thi hành án và 

quyền kháng cáo cho các đương sự. 

        Ngày 09 tháng 02 năm 2018, bị đơn ông Trần Như H kháng cáo toàn bộ bản 

án sơ thẩm, do Tòa sơ thẩm buộc ông H bồi thường kinh đào tạo cho trường Đại 

học A là thiếu khách quan, chưa đúng pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi 

của ông H nên ông H đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm.  

Tại phiên tòa, các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải 

quyết tranh chấp.  

Bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và đề nghị không chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn bồi thường cho nguyên đơn 

kinh phí đào tạo.  

Đại diện nguyên đơn xác định: Ông H được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Dương đưa đi đào tạo thạc sĩ, ông đã cam kết sau khi học sẽ phục vụ lại cho địa 

phương nhưng sau đó ông đã xin nghỉ việc, không thực hiện theo cam kết nên 

Tòa sơ thẩm xử buộc ông bồi thường kinh phí đào tạo là phù hợp, đề nghị giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Ý kiến của Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương: Về tố tụng, 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đa ̃chấp hành đúng các quy điṇh của 

Bô ̣luâṭ Tố tuṇg dân sư,̣ các đương sự đa ̃thực hiện đúng các quyền và nghiã vu ̣

khi tham gia phiên tòa theo các quy định của Bô ̣ luâṭ Tố tuṇg Dân sư.̣ Về nội 

dung, ông H cam kết sau đào tạo thạc sĩ sẽ làm việc cho nhà trường gấp 3 lần 

thời gian được đào tạo, nhưng sau khi được đào tạo xong, ông H tự làm đơn xin 

nghỉ việc nên trường Đại học A khởi kiện yêu cầu ông H bồi thường là phù hợp 

quy định pháp luật. Ông H kháng cáo nhưng không cung cấp được tài liệu, 

chứng cứ nào khác để chứng minh nên đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng 

cáo của ông H, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố T. 

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 01/02/2018, Tòa án nhân dân thành phố T xét xử vụ 

án và ban hành Bản án lao động sơ thẩm số 02/2018/LĐ-ST, ngày 09/02/2018 bị 

đơn có đơn kháng cáo bản án. Theo quy định tại khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố 

tụng dân sự, bị đơn kháng cáo trong thời hạn luật định.  
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[2] Về phạm vi xét xử phúc thẩm: Bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm, đề nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. Do đó, Hội đồng xét xử sẽ xem xét lại toàn bộ nội dung vụ 

án. 

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, thấy rằng:  

Ông Trần Như H là viên chức làm việc tại Trường Đại học A từ ngày 

4/5/2011. Theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 24/5/2012, của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương thì ông H được cử đi học cao học hệ chính quy không 

tập trung, chuyên ngành Báo chí học và được hưởng chế độ đi học theo quy định 

tại Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Ông H đã hoàn thành khóa học trong 02 năm 

và tiếp tục làm việc tại Trường Đại học A. Đến ngày 12/6/2015, ông H có đơn 

xin nghỉ từ tháng 7 đến tháng 9/2015 để tìm việc khác phù hợp với chuyên môn 

đã được đào tạo và xin nghỉ không hưởng lương từ tháng 10 đến tháng 12/2015 

để tiếp tục tìm việc, nếu hết thời gian trên không tìm được việc thì đề nghị nhà 

trường giải quyết cho ông được nghỉ việc. Ông H đã nghỉ làm tại Trường Đại 

học A để đi tìm việc từ tháng 7/2015 nên căn cứ đơn của ông H, ngày 

24/11/2015, Trường Đại học A ra Quyết định số 1564/QĐ-ĐHTDM, giải quyết 

cho ông H được thôi việc kể từ ngày 31/12/2015. 

          Ngày 21/12/2015, Trường Đại học A ban hành Quyết định số 1686/QĐ-

ĐHTDM yêu cầu ông H bồi thường số tiền 138.350.300 đồng. Do sai sót khi 

thống kê số tiền đã chi cho ông H nên ngày 08/3/2017, Trường Đại học A ban 

hành Quyết định số 200/QĐ-TDM thay thế Quyết định số 1686, yêu cầu ông H 

bồi thường số tiền 90.500.300 đồng. Đến ngày 19/12/2017, Trường Đại học A 

ban hành quyết định số 1678/ QĐ-ĐHTDM thay thế quyết định số 200/QĐ-

ĐHTDM yêu cầu ông H bồi thường số tiền 74.550.055 đồng.  

[3.1] Xét thấy, ông H được cử đi học theo chế độ hỗ trợ đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực của tỉnh Bình Dương, bản thân ông H biết rõ điều kiện kèm 

theo chế độ đãi ngộ của tỉnh Bình Dương khi cho ông đi học được thể hiện tại 

bản cam kết ngày 09/3/2015 của ông H về việc phục vụ lâu dài tại Trường Đại 

học A. Theo đó, ông H cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ viên chức 

và chấp hành các quy định tại Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 

21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, cam kết phục vụ, công tác 

lâu dài tại Trường Đại học A gấp 3 lần thời gian của khóa đào tạo, trường hợp 

không thực hiện cam kết thì sẽ bồi hoàn số tiền hỗ trợ đã nhận. Tuy nhiên, sau 

khi được đào tạo ông H chỉ làm việc tại Trường Đại học A một thời gian ngắn, 

sau đó đã xin nghỉ việc là vi phạm điểm c, khoản 1, Điều 11 của Quy định về 

chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình 

Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 

21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và cam kết của chính bản 

thân ông với Trường Đại học A. Do đó, việc Trường Đại học A căn cứ Nghị định 

số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Quyết định số 72/2009/QĐ-
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UB ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Đại học A và khoản 4 Điều 27 Quy định về chính 

sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương 

để yêu cầu ông H bồi thường kinh phí đào tạo là có căn cứ.  

        [3.2] Về số tiền chi cho ông H đi học, ông H thuộc diện được cử đi học nên 

theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 2 của Quy định về 

chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình 

Dương ông H sẽ được hỗ trợ chi phí đi học và các chi phí khác, Trường Đại học 

A đã chi cho ông H số tiền 113.480.000 đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, nay 

Trường Đại học A tính toán dựa trên các quy định từ Điều 11 đến Điều 13 của 

Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực tỉnh Bình Dương để yêu cầu ông H bồi thường số tiền 74.550.055 đồng nộp 

lại cho ngân sách nhà nước là đúng quy định.       

        [4] Ông H không đồng ý bồi thường vì cho rằng ông không tự ý nghỉ việc 

mà do Trường ép buộc và việc bồi thường đã được hai bên thỏa thuận xong trong 

vụ án ông H khởi kiện Trường Đại học A tại Tòa án nhân dân thành phố T (về 

việc yêu cầu hủy quyết định kỷ luật, quyết định thôi việc và quyết định bồi 

thường), nên sau đó ông H đã rút lại đơn khởi kiện và Tòa án nhân dân thành phố 

T đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án này. Qua xem xét Quyết định số 

1564/QĐ-ĐHTDM ngày 24/11/2015 của Trường Đại học A thì việc Trường giải 

quyết cho ông H thôi việc là theo nguyện vọng cá nhân căn cứ đơn đề nghị của 

ông H ngày 12/6/2015. Đối với Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án lao động số 

18/2016/QĐST-LĐ ngày 24/8/2016, của Tòa án nhân dân thành phố T thì lý do 

Tòa đình chỉ giải quyết vụ án là căn cứ vào đơn xin rút yêu cầu khởi kiện của 

ông H lập ngày 24/8/2016. Theo đó, lý do ông H rút đơn là ông không kiện nữa 

chứ không phải vì nguyên nhân hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc giải 

quyết tranh chấp. Ông H thừa nhận ông là người làm và ký đơn xin xem xét ngày 

12/6/2015 gửi lãnh đạo Trường Đại học A và ông cũng đã viết, ký đơn xin rút 

yêu cầu khởi kiện ngày 24/8/2016 gửi Tòa án nhân dân thành phố T. Theo nội 

dung đơn xin xem xét cũng như đơn xin rút yêu cầu khởi kiện là thể hiện ý chí cá 

nhân của ông H, không bị ai ép buộc. Vì vậy, ông H phải chịu hậu quả pháp lý 

đối với hành vi mà ông đã thực hiện. Thực tế, ông H đã hoàn thành khóa học về 

công tác nhưng thực hiện không đủ thời gian yêu cầu phục vụ sau khi được đào 

tạo, do đó Tòa sơ thẩm đã xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Trường Đại học 

A buộc ông H phải bồi thường chi phí đào tạo là có căn cứ, đúng qui định pháp 

luật. 

Đối với hồ sơ cá nhân của ông H, tại phiên tòa, Trường Đại học A đồng ý 

trả lại nên ông H có quyền đến trường nhận lại hồ sơ của ông. 

[5] Về căn cứ kháng cáo ông H cho rằng: Xuất phát từ ý kiến của ông Phó 

Hiêụ trưởng, Trường Đại học A taị cuôc̣ hop̣ xử lý kỷ luâṭ đã tuyên bố, ông Hcó 

03 tháng để đi tìm việc, nếu hết thời haṇ không tìm đươc̣ viêc̣ thì trường se ̃buôc̣ 

ông thôi viêc̣, ông H sơ ̣bi ̣nhà trường buôc̣ thôi viêc̣ sẽ làm ảnh hưởng đến cuôc̣ 

sống, danh dư ̣của bản thân và gia đình nên ông đa ̃làm đơn xin nhà trường cho 
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thời gian tìm viêc̣, trường hơp̣ không tìm đươc̣ viêc̣ thì xin nghỉ viêc̣. Đồng thời, 

khi nhâṇ quyết điṇh nghỉ viêc̣, ông H đa ̃khởi kiêṇ nhà trường về viêc̣ kỷ luật lao 

đôṇg; quá trình giải quyết do nhà trường có thương lươṇg nếu ông H không khởi 

kiêṇ thì nhà trường se ̃không đòi ông phải bồi thường kinh phí đào taọ, mối quan 

hê ̣giữa hai bên coi như chấm dứt, chính vì thế mà ông H đa ̃rút đơn kiện và Tòa 

án nhân dân thành phố T đa ̃đình chỉ giải quyết vu ̣án này. Xét thấy, những vấn 

đề ông H trình bày không được đại diện hợp pháp của Trường Đại học A thừa 

nhận. Mặt khác, qua kiểm tra toàn bộ hồ sơ lưu về việc xử lý kỷ luật đối với ông 

H do Trường Đại học A cung cấp và hồ sơ vụ án do ông H khởi kiện Trường Đại 

học A tại Tòa án nhân dân thành phố T thì không có tài liệu nào thể hiện đã có 

yêu cầu từ lãnh đạo nhà trường về việc ông H phải tự viết đơn xin thôi việc cũng 

như không có sự thỏa thuận nào giữa hai bên về việc nhà trường sẽ không đòi chi 

phí đào tạo khi ông H rút đơn không kiện nhà trường. Ngoài ra, ông H còn cho 

rằng, ông đã có thời gian dài cống hiến tại địa phương từ năm 1997, nay ông bị 

mất việc làm là thiệt thòi rất lớn, do đó ông không đồng ý bồi thường chi phí đào 

tạo. Xét thấy, vấn đề ông H nêu ra không được quy định tại Quy định về chính 

sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương 

được ban hành kèm theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nên không có cơ sở để xem xét. 

[6] Từ những phân tích trên, xét thấy ông H 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 ông H, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương là phù hợp với quy định của pháp luật. 

 [7] Về án phí: Án phí sơ thẩm, phúc thẩm bị đơn phải chịu theo quy định 

tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng Dân sự; khoản 2 Điều 26, khoản 1 Điều 29 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Trần Như H, giữ nguyên 

phần quyết định của Bản án sơ thẩm số 02/2018/LĐ-ST ngày 01/02/2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương. 

- Căn cứ khoản 5 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, các điều 92, 266, 273, 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ khoản 6 Điều 56 của Luật Viên chức năm 2010; 

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ- CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
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- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/NQ-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 của Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

Trường Đại học A đối với bị đơn ông Trần Như H về việc tranh chấp về bồi 

thường kinh phí đào tạo. 

Buộc ông Trần Như H bồi thường cho Trường Đại học A số tiền 

74.550.055 đồng (bảy mươi bốn triệu, năm trăm năm mươi ngàn, không trăm 

năm mươi lăm đồng), là kinh phí ông H đã nhận khi tham gia học lớp thạc sĩ, 

theo các Phiếu chi số PC421/NS, PC422/NS cùng ngày 10/8/2012, Phiếu chi số 

PC705/NS ngày 19/12/2012; Phiếu chi số PC059/NS ngày 20/02/2013; Tờ ủy 

nhiệm chi  số 2245582 ngày 06/11/2013 (kèm theo Danh sách tiền trực lễ 2/9, 

làm thêm giờ, học cao học, tăng thu nhập ngày 01/11/2013), Tờ ủy nhiệm chi 

không số ngày 31/3/2015 (kèm theo Danh sách nhận tiền làm thêm giờ, khuyến 

khích tự đào tạo, bảo vệ luận văn tốt nghiệp bồi dưỡng sau thai sản năm 2014) và 

Giấy rút dự toán ngân sách và thanh toán tiền cho Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền ngày 24/10/2013.  

Số tiền trên Trường Đại học A có trách nhiệm nộp trả lại ngân sách nhà 

nước theo quy định. 

2. Về án phí lao động sơ thẩm:  

- Ông Trần Như H nộp số tiền 2.237.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố T. 

- Trường Đại học A được nhận lại số tiền 1.358.000 đồng đã nộp tạm ứng 

trước đây theo Biên lai thu số AA/2016/0001306 ngày 24/7/2017 của Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố T. 

3. Về án phí lao động phúc thẩm: Ông Trần Như H phải chịu 300.000 

đồng, được trừ 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0021598 ngày 09/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố T. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, người phải 

thi hành án không thi hành án, thì hàng tháng còn chịu tiền lãi đối với số tiền 

chậm thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng 

với số tiền và thời gian chưa thi hành án. 

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 pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

  

  

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Dương; 

-TAND thành phố T; 

- Chi cục THADS thành phố T; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Tổ HCTP, Tòa LĐ, HSVA. 

 

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

 

(đã ký) 

 

Trần Thị Nhàn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI BÌNH
 

Bản án số: 02/2018/LĐ-PT 

Ngày 16-8-2018 

V/v: Tranh chấp về hợp đồng học nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Hà 

Các thẩm phán:                           Bà Nguyễn Thị Lan Anh. 

                            Bà Lương Hải Yến. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Tuyết Trinh - Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình: Bà Nguyễn Thị Vân 

Anh - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 16 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ L số 01/2018/TLPT-LĐ ngày 19 tháng 4 năm 

2018 về việc “Tranh chấp về hợp đồng học nghề”. 

Do bản án sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 12/01/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 35/2018/QĐ-PT ngày 

19/6/2018 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần B. 

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà H, khu đô thị Y, phường Y H, quận C G, Thành 

phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Thanh N, chức vụ Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Đỗ Thị Phương Th, chức vụ: Trưởng 

ban pháp chế (văn bản ủy quyền số 3008-07/UQ-B ngày 30/8/2017 và số 

2006/UQ-B ngày 20/6/2018; có mặt). 

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Quang L, sinh năm 1994; cư trú tại: thôn Ph, xã P, 

huyện V T, tỉnh Thái Bình. (có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Nguyễn Thế 

Vinh, sinh năm 1968; cư trú tại: Số nhà 04, L Tự Trọng, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. (có mặt) 

3. Người kháng cáo: Anh Nguyễn Quang L là bị đơn. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 

- Theo đơn khởi kiện đề ngày 30/8/2017, bản tự khai và quá trình tham gia tố 

tụng tại Tòa án, nguyên đơn là Công ty Cổ phần B trình bày và có yêu cầu khởi 
kiện như sau: 

Công ty Cổ phần B ký Hợp đồng học việc số 127/HĐHV 2014 ngày 

01/12/2014 với anh Nguyễn Quang L với nội dung: Anh L tham gia học việc tại 

Công ty Cổ phần B từ 01/12/2014 đến 30/5/2017 và cam kết làm việc 24 tháng 

sau khi kết thúc thời gian học việc. Trong thời gian học việc anh L được Công ty 

Cổ phần B đào tạo nghề và tài trợ toàn bộ học phí, chi phí đào tạo, trợ cấp hàng 

tháng theo chương trình nhân viên học việc của Công ty.  

Tuy nhiên đến ngày 22/6/2017 anh L đã tự ý không tiếp tục thực hiện Hợp 

đồng học việc nêu trên, không có L do và không được sự đồng ý của Công ty Cổ 

phần B, việc này trái với nội dung thỏa thuận trong hợp đồng tại điều 6 mà hai 

bên đã ký, vì vậy anh L phải trả toàn bộ chi phí đào tạo là 43.500.000 đồng và 

trợ cấp nhân viên học việc là 82.127.000 đồng đã nhận của công ty. Tổng cộng 

là 125.627.000 đồng. Công ty cổ phần B đã nhiều lần liên hệ làm việc với anh L 

để yêu cầu bồi thường nhưng anh L cố tình không hợp tác cũng như không có 

trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình. 

Hành vi nêu trên của anh L đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của Công ty cổ phần B. Vì vậy nay công ty B khởi kiện yêu cầu anh L phải hoàn 

trả toàn bộ chi phí đào tạo và trợ cấp đã nhận của công ty là 125.627.000 đồng. 

Tại phiên tòa sơ thẩm Công ty Cổ phần B rút một phần yêu cầukhởi kiện 

đối với anh L về chi phí đào tạo là 43.500.000 đồng và chỉ yêu cầu anh L hoàn 

trả số tiền trợ cấp nhân viên học việc là 82.127.000 đồng đã nhận của Công ty. 

- Bị đơn  là anh Nguyễn Quang L trình bày:  

AnhNguyễn Quang  L và Công ty Cổ phần B có ký Hợp đồng học việc số 

127/HĐHV 2014 ngày 01/12/2014, thời gian học việc đến ngày 30/5/2017. Đến 

ngày 15/6/2017 anh L có làm Thông báo gửi đến Công ty Cổ phần B không tiếp 

tục thực tập nữa. Trong thời gian thực tập anh L chấp hành tốt các nội quy quy 

định của Công ty Cổ phần B, không vi phạm kỷ luật lao động, trực tiếp tham gia 

lao động làm ra các sản phẩm hợp với quy cách của Công ty Cổ phần B, hàng 

tháng đều được Công ty Cổ phần B theo dõi kết quả làm việc và trả công theo 

thỏa thuận, anh L không vi phạm hợp đồng. Sau khi kết thúc thực tập anh L 

chưa ký lại hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần B vì tại đoạn 9, khoản 2, 

Điểu 5 của hợp đồng học việc quy định còn chung chung, không rõ ràng không 

đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Anh L không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của Công ty Cổ phần B về việc yêu cầu anh L bồi thường số tiền trợ cấp 

nhân viên học việc là 82.127.000 đồng đã nhận. Anh L yêu cầu Công ty cổ phần 

B cung cấp các sản phẩm anh L đã làm trong thời gian học việc. 

Bản án sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 12/01/2018 của Tòa án nhân dân 
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huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã quyết định: Căn cứ vào Điều 61; Điều 62 Bộ 

Luật lao động; điểm a khoản 3 Điều 32; Điều 147; Điều 244 Bộ Luật Tố tụng 

dân sự 2015;  Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội  

1. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu về chi phí đào tạo là 43.500.000 đồng 

của Công ty Cổ phần B đối với anh Nguyễn Quang L. 

2. Xử chấp nhận đối với yêu cầu về số tiền trợ cấp nhân viên học việc là 

82.127.000 đồng của Công ty Cổ phần B đối với anh Nguyễn Quang L. 

3. Xử buộc anh Nguyễn Quang L phải hoàn trả cho Công ty Cổ phần B số 

tiền trợ cấp nhân viên học việc là 82.127.000 đồng. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về quyền, nghĩa vụ thi hành án,về án phí, 

thông báo quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

  Ngày 12/01/2018, anh Nguyễn Quang L kháng cáo toàn bộ nội dung của 

bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị đơn là anh Nguyễn Quang L vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn trình bày: Theo quy 

định tại Luật dạy nghề thì hợp đồng học việc Công ty B ký với anh L không 

đúng về hình thức và nội dung. Vì Công ty không có chức năng dạy nghề nên đã 

lợi dụng lỗ hổng của luật bằng cách đưa ra hợp đồng học việc. Hợp đồng học 

việc chỉ có lợi cho Công ty, còn những quy định về quyền lợi của người học việc 

rất chung chung, không rõ ràng. Kể từ tháng 12/2014 khi anh L được nhận, đáng 

ra Công ty phải trả công cho người học nghề trực tiếp hoặc tham gia làm các sản 

phẩm trong thời gian học nghề nhưng Công ty trả công cho anh L quá thấp. Hơn 

nữa, nếu Công ty yêu cầu bồi thường thì phải chứng minh được các chi phí hợp 

L cho người dạy và các chi phí khác, nhưng ở đây Công ty không có chức năng 

dạy nghề nên không có đội ngũ giảng dạy còn những khoản tiền đã chi cho anh 

L là trả công anh L đã làm ra các sản phẩm cho Công ty. Sau khi kết hạn hợp 

đồng học việc vào ngày 30/5/2017, anh L làm cho Công ty đến ngày 22/6/2017 

nhưng Công ty không ký hợp đồng lao động, không thỏa thuận lại nên anh L đã 

thông báo bằng văn bản cho Công ty xin nghỉ. Tiền công 22 ngày của tháng 

6/2017 anh L chưa được Công ty thanh toán nhưng không được Tòa sơ thẩm 

xem xét giải quyết. hợp đồng học việc giữa Công ty Cổ phần B và anh L vi 

phạm cả về hình thức và nội dung, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản 

án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

- Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần B vẫn giữ nguyên 

yêu cầu khởi kiện, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn và quan điểm 

trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn. Đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm bác yêu cầu kháng cáo của bị đơn, xử giữ nguyên bản án 

sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư. 
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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phát biểu quan điểm và 

đề xuất hướng giải quyết vụ án:  

+ Về tố tụng: Trong quá trình thụ L và giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm, 

những người tiến hành tố tụng và các đương sự đã chấp hành đúng các quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự.  

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ 

luật tố tụng dân sự không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, cũng như 

thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng 

xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Ngày 12/01/2018, anh Nguyễn Quang L nộp đơn kháng 

cáo tại Tòa án là trong thời hạn kháng cáo theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

dân sự là hợp lệ và đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm, nên được xem xét theo 

trình tự xét xử phúc thẩm. 

 [2] Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn, thấy: Theo Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần của Công ty Cổ phần B số 0101360697 đăng 

ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/5/2014 Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội 

cấp thì có đăng ký ngành, nghề kinh doanh: Lập trình máy vi tính, sản xuất máy 

vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính, dạy máy vi tính...Vì vậy,  Công ty Cổ 

phần B và anh L ký Hợp đồng học việc số 127/HĐHV2014 ngày 01/12/201, nội 

dung đào tạo gồm: Nghiên cứu mã giải độc, các giải pháp chống mã độc; phát 

triển sản phẩm phòng chống mã độc; nghiên cứu phát triển sản phẩm an ninh 

cho nền tảng di động là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Bộ luật lao động 

quy định về việc học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động. 

[3] Xét thấy, việc ký kết Hợp đồng học việc số 127/HĐHV2014 ngày 

01/12/2014 giữa Công ty Cổ phần B với anh L là hoàn toàn tự nguyện, đúng quy 

định của pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội. Trong các điều khoản của 

Hợp đồng học việc có các nội dung: Anh L tham gia học việc tại Công ty cổ 

phần B từ 01/12/2014 đến 30/5/2017 với cam kết sẽ làm việc cho Công ty với 

thời hạn 24 tháng kể từ khi kết thúc thời gian học việc. Trong thời gian học việc 

anh L được Công ty đào tạo nghề và tài trợ toàn bộ học phí, chi phí đào tạo, trợ 

cấp hàng tháng theo chương trình nhân viên học việc của Công ty; anh L phải 

bồi thường cho Công ty Cổ phần B toàn bộ học phí và trợ cấp đã nhận nếu kết 

thúc chương trình học việc, anh L từ chối làm việc cho Công ty Cổ phần B hoặc 

làm việc không đủ thời gian đã cam kết. Sau khi kết thúc thời gian học việc anh 

L đã làm việc cho Công ty Cổ phần B, đến ngày 22/6/2017 anh L đã đơn 

phương không làm việc cho Công ty Cổ phần B theo thỏa thuận tại Hợp đồng 

học việc, nên phải bồi thường cho Công ty Cổ phần B toàn bộ khoản trợ cấp đã 

nhận. Anh L trình bày ngay từ tháng 12/2014 đã làm ra các sản phẩm cho Công 

ty Cổ phần B, nên Công ty phải trả công cho anh L và cung cấp cho Tòa án bảng 
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theo dõi kết quả công việc mà anh L đã làm và báo cáo với Công ty Cổ phần B. 

Xét thấy, tài liệu, chứng cứ do anh L cung cấp cho Tòa án chỉ là bản photo, phía 

Công ty B cũng không thừa nhận nên không có giá trị chứng minh.  

[4] Xét yêu cầu kháng cáo của anh L về việc tiền công 22 ngày của tháng 

6/2017 chưa được Công ty Cổ phần B trả nhưng Tòa án xem xét, thấy: Trong 

quá trình thụ L, giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm anh L không có yêu cầu phản tố 

về việc Công ty Cổ phần B chưa thanh toán tiền công 22 ngày của tháng 6/2017, 

Tòa án cấp sơ thẩm không xém xét giải quyết là đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. Sau khi xét xử sơ thẩm anh L kháng cáo về yêu cầu này, nên Tòa 

án cấp phúc thẩm không có căn cứ để giải quyết. Anh L có quyền khởi kiện 

bằng vụ án lao động khác. 

[5] Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử nhận thấy Tòa án cấp 

sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty Cổ phần B là có căn cứ, đúng 

quy định của pháp luật. Nên không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của anh Nguyễn Quang L.   

 [6] Về án phí: Vì yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận, anh Nguyễn 

Quang L phải chịu án phí lao động phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Điều 61, Điều 62 

Bộ luật Lao động; Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 26, Điều 

29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

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

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Quang L, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm số 01/2018/LĐ-ST ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Tòa 

án nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

- Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu về chi phí đào tạo là 43.500.000 đồng 

của Công ty Cổ phần B đối với anh Nguyễn Quang L. 

- Xử chấp nhận đối với yêu cầu về số tiền trợ cấp nhân viên học việc là 

82.127.000 đồng của Công ty Cổ phần B đối với anh Nguyễn Quang L. 

- Xử buộc anh Nguyễn Quang L phải hoàn trả cho Công ty Cổ phần B số 

tiền trợ cấp nhân viên học việc là 82.127.000 đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bên được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án không thanh toán số tiền trên, thì 
hàng tháng phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất quy định tại khoản 

2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm trả tại thời 

điểm thanh toán. 

2. Về án phí: 

- Anh Nguyễn Quang L phải chịu 2.463.810 đồng án phí lao động sơ thẩm 

và 300.000 đồng án phí lao động phúc thẩm. Nhưng được trừ vào số tiền 
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300.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 

0002867 ngày 19/01/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Thư, tỉnh 

Thái Bình. Anh Nguyễn Quang L còn phải nộp 2.463.810 đồng án phí. 

- Công ty Cổ phần B không phải chịu án phí lao động sơ thẩm. Trả lại 

Công ty Cổ phần B số tiền 1.885.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí theo Biên lai 

thu tạm ứng án phí số 0002779  ngày 31/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 

 “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, 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: 

- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- TA, THA huyện Vũ Thư; 

- Các đương sự; 

- Lưu HC-TP; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký)  

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC TRỌNG 

TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

Bản án số: 03/2018/LĐ-ST 

Ngày: 05/9/2018. 
V/v “Tranh chấp hợp đồng lao động 

do phương chấm dứt hợp đồng lao 

động và yêu cầu đòi bồi thường chi 

phí đào tạo”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

 

                 

 
       

       

    

       NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TO   N NHÂN  ÂN HUYỆN ĐỨC TRỌNG  TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

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

Thẩm phn - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Sinh. 

 Cc Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Lê Trọng Bằng. 

                                       2. Ông Cao Đình Nhân. 
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Anh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng tham 

gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thành Tâm – Kiểm sát viên.    

Hôm nay, ngày 05 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 05/2018/TLST–LĐ 

ngày 04 tháng 5 năm 2018 về vụ việc “Tranh chấp về trường hợp bị đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

07/2018/QĐXX ST – LĐ ngày 30  tháng  7 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số 12/2018/QĐST – LĐ ngày 17 ngày 8 tháng 2018 giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn D. 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông Chong Chee Yong.  

Chức vụ: tổng giám đốc. 

           Người đại diện theo ủy quyền: Bà Bùi Thị N. Chức vụ: Giám đốc nhân sự. 

          Địa chỉ: Lô D1, D2, D3, KCN Pi, thôn P, xã P, huyện Đ, tỉnh L 

Bị đơn:         Bà Hà Thị L, sinh năm 1972. 

Địa chỉ cư trú: 556 Thôn R, xã Pi, huyện Đ, tỉnh L 

                       (Bà Nhỏ có mặt, bà L vắng mặt). 

NỘI  UNG VỤ  N: 

   *Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, và lời khai trong quá trình tham gia tố tụng 

nguyên đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn D có bà Bùi Thị N là đại diện theo ủy 

quyền trình bày:  

Trước khi bà Hà Thị L vào Công ty trách nhiệm hữu hạn D làm việc thì Công ty 

trách nhiệm hữu hạn D có ký bảng cam kết số 2017/06/02/AST. Theo đó Công ty sẽ 
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hưỡng dẫn công việc cho bà L trong thời gian 02 tháng (từ ngày 07/6/2017 đến ngày 

07/8/2017). Trong thời gian đào tạo nghề Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt may   

Vớ Apex trả lương cho bà L số tiền là 2.900.000đồng/tháng, và Công ty đã trả 02 

tháng tiền lương cho bà L với số tiền là 5.800.000đồng. Sau khi học nghề xong, vào 

ngày 08/8/2017 Công ty TNHH Dệt may   Vớ Apex và người lao động bà Hà Thị L 

ký hợp đồng lao động số 00044 xác định thời hạn là 24 tháng (từ ngày 08/8/2017 – 

08/8/2019) với mức lương căn bản là 3.103.000đồng/tháng, thời gian trả lương vào 

ngày 10 và ngày 25 hàng tháng. 

Quá trình làm việc tại Công ty thì từ ngày 09/01/2018 đến ngày 16/1/2018 bà Hà 

Thị L đã tự ý bỏ việc không có lý do, xưởng sản xuất có báo cáo với phòng nhân sự 

của Công ty và Công ty đã tiến hành mời bà Hà Thị L đến Công ty để giải quyết các 

vấn đề liên quan với bà Hà Thị L vào các ngày 20/10/2018 và ngày 30/01/2018 bà Hà 

Thị L đã đến công ty đã có biên bản họp và bà L hứa bồi thường cho công ty nhưng 

không thực hiện.  

Nay Công ty trách nhiệm hữu hạn D yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động số 

00044 ngày 08/8/2017 giữa Công ty và bà Hà Thị L, đồng thời yêu cầu bà Hà Thị L 

bồi thường cho Công ty trách nhiệm hữu hạn D số tiền cụ thể như sau:  

-Vi phạm quy định về thời hạn báo trước số tiền 3.306.300đồng. 

-Bồi thường hợp đồng   tháng lương căn bản với số tiền là 1.653.150đồng.  

-Bồi thường theo cam kết hướng dẫn công việc với số tiền là 2.900.000đồng. 

Tổng số tiền là 7.859.450đồng. 

-Tiền lương Công ty đã trả cho bà Hà Thị L số tiền là 354.800đồng. 

Sau khi cấn trừ Công ty trách nhiệm hữu hạn D yêu cầu bà L bồi thường cho 

Công ty trách nhiệm hữu hạn D số tiền 7.504.650đồng. 

Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành niêm yết 

thông báo về việc thụ lý vụ án cho bà Hà Thị L, tiến hành niêm yết thông báo về 

phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, giấy triệu 

tập tham gia phêin họp và hòa giải cho bà Hà Thị L, tiến hành niêm yết thông báo kết 

quả phiên họp, tiến hành niêm yết quyết định đưa vụ án ra xét xử, giấy triệu tập tham 

gia phiên tòa cho bà Hà Thị L, tiến hành niêm yết quyết định hoãn phiên tòa, giấy 

triệu tập tham gia phiên tòa cho bà Hà Thị L nhưng bà Hà Thị L không có ý kiến gì.   

Tòa án đã tiến hành phiên hòa giải nhưng không tiến hành hòa giải được. 

Tại phiên tòa hôm nay: Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt may   Vớ Apex xin 

rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với yêu cầu bà L đối vối yêu cầu bồi thường theo 

cam kết hướng dẫn công việc với số tiền là 2.900.000đồng. Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Dệt may   Vớ Apex vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu chấm dứt hợp 

đồng lao động số 00044 ngày 08/8/2017 giữa Công ty và bà Hà Thị L và yêu cầu bà 

Hà Thị L có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty tổng số tiền là 4.959.450đồng. Và công 

ty sẽ hoàn trả cho bà L số tiền lương bà L chưa nhận là 354.800đồng. Sau khi cấn trừ 

thì bà L phải có nghĩa vụ trả cho Công ty số tiền là 4.604.650đồng. Bị đơn bà Hà Thị 

L vắng mặt không lí do. 

97



3 

 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng phát biểu quan điểm về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, thư ký Tòa án là đúng quy định của pháp luật việc chấp hành pháp 

luật của đương sự kể từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử 

nghị án không có gì sai phạm.  

Ý kiến quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng về 

việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các Điều 43, 62 của Bộ luật 

lao động 2013. Xử, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm 

hữu hạn D. Tuyên chấm dứt hợp đồng lao động số 00044 ngày 08/8/2017 giữa Công 

ty và bà Hà Thị L. Buộc bà Hà Thị L phải có nghĩa vụ trả cho Công ty trách nhiệm 

hữu hạn D tiền vi phạm quy định về thời hạn báo trước số tiền 3.103.000đồng và tiền 

bồi thường hợp đồng   tháng lương căn bản với số tiền là 1.551.500đồng, tổng cộng 

là 4.654.500đồng. Sau khi cấn trừ số tiền Công ty trách nhiệm hữu hạn D phải trả tiền 

lương cho bà L là 354.800đồng thì bà Huyền có nghĩa vụ trả cho Công ty trách nhiệm 

hữu hạn D số tiền là 4.299.700đồng. 

 

NH N Đ NH C A T A  N: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng và thẩm quyền giải quyết của Tòa án:  Đây là vụ án lao động về 

việc: “Tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” giữa 

nguyên đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn D và bị đơn bà Hà Thị L. Theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố 

tụng năm 2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng.  

Tại phiên tòa hôm nay bị đơn bà Hà Thị L đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà 

vẫn vắng mặt và không có lý do bất khả kháng khác nên Tòa án tiến hành xét xử vắng 

mặt bà Hà Thị L theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn D yêu 

cầu bà Hà Thị L trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn D số tiền 4.959.450đồng. Hội 

đồng xét xử, xét thấy:  

Đối với số tiền vi phạm quy định về thời hạn báo trước Công ty trách nhiệm hữu 

hạn D yêu cầu bà Hà Thị L bồi thường với số tiền là 3.306.300đồng (3.306.300đồng 

x 26 ngày/26 ngày = 3.306.300đồng). Hội đồng xét xử xét thấy bà L tự ý bỏ việc 

không thông báo gì với Công ty từ ngày 09/01/2018 cho đến ngày 21/02/2018 theo 

quy định tại khoản 2 Điều 43 của Bộ luật lao động 2013 thì bà L phải bồi thường cho 

Công ty một khoản tiền tương ứng với tiền lương của bà L. Công ty trách nhiệm hữu 

hạn D yêu cầu bà L bồi thường cho Công ty số tiền 3.306.300 đồng là không phù hợp 

vì theo hợp đồng lao động thì tiền lương Công ty trách nhiệm hữu hạn D trả cho bà L  

tiền lương với số tiền là 3.103.000đồng/tháng nên chỉ chấp nhận số tiền bà L có nghĩa 

vụ bồi thường cho Công ty do vi phạm thời hạn báo trước số tiền là  3.103.000đồng. 
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Buộc bà bà L  phải bồi thường cho Công ty trách nhiệm hữu hạn D do vi phạm quy 

định về thời hạn báo trước số tiền là 3.103.000đồng. Không chấp nhận số tiền 

203.300đồng theo yêu cầu của phía Công ty. 

Đối với khoản tiền Công ty trách nhiệm hữu hạn D yều cầu bà L bồi thường hợp 

đồng là   tháng lương căn bản với số tiền là 1.653.150đồng. Hội đồng xét xử xét 

thấy theo quy định tại tại khoản 1 Điều 43 của Bộ luật lao động Công ty trách nhiệm 

hữu hạn D chỉ trả lương cho bà L số tiền là 3.103.000đồng/tháng nên chỉ chấp nhận 

một phần yêu cầu của phía Công ty. Theo hợp đồng lao động số 00044 thì Công ty trả 

lương cho bà L số tiền là 3.103.000đồng/tháng nên chỉ chấp nhận số tiền bà L  có 

nghĩa vụ bồi thường   tháng lương căn bản cho Công ty số tiền là 1.551.500đồng. 

Buộc bà L  phải bồi thường cho Công ty trách nhiệm hữu hạn D  do  vi phạm hợp 

đồng số tiền là 1.551.000đồng. Không chấp nhận số tiền 102.150đồng theo yêu cầu 

của phía Công ty. 

Đối với khoản tiền Công ty trách nhiệm hữu hạn D yều cầu bà Hà Thị L bồi 

thường theo cam kết hướng dẫn công việc số tiền 2.900.000đồng phía nguyên đơn 

xin rút yêu cầu nên Hội đồng xét xử chấp nhận và cần đình chỉ giải quyết đối với yêu 

cầu này. 

Ngoài ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn D phải trả cho bà L số tiền lương bà L 

chưa nhận là 354.800đồng nên cần cấn trừ vào số tiền mà Công ty yêu cầu bà L thanh 

toán. Sau khi cấn trừ thì bà Hà Thị L có nghĩa vụ trả Công ty trách nhiệm hữu hạn D 

tổng số tiền là  4.299.700đồng. 

Từ những phân tích và nhận định trên, Hội đồng xét xử cần chấp nhận một phần 

yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn D. Tuyên chấm dứt hợp đồng lao 

động số 00044 ngày 08/8/2017 giữa Công ty và bà Hà Thị L. Buộc bà Hà Thị L có 

nghĩa vụ trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn D tổng số tiền là 4.299.700đồng. 

Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn D yêu cầu bà L bồi 

thường theo cam kết hướng dẫn công việc số tiền là 2.900.000đồng. 

Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

D yêu cầu bà L bồi thường   tháng lương với số tiền là 102.150đồng(1653.150đồng - 

1.551.500đồng) và một phần số tiền trong khoản tiền vi phạm quy định về thời hạn 

báo trước là 203.300đồng (3.306.300đồng -3.103.000đồng) tổng số tiền là 

305.450đồng. 

Về án phí: Buộc bà Hà Thị L phải nộp 300.000đồng án phí dân sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn D phải chịu 300.000đồng 

án phí đối với yêu cầu không được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

-Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32, Điểm a Khoản 1 Điều 35; Điểm a Khoản 1 

Điều 39, Điểm b Khoản 2 Điều 227, Khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015. 

-Căn cứ Điều 357 của Bộ luật dân sự. 

-Căn cứ các Điều 43, 62 của Bộ luật lao động 2013. 
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-Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễm giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án; 

 -Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự. 

Xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn D. 

Tuyên chấm dứt hợp đồng lao động số 00044 ngày 08/8/2017 giữa Công ty và bà Hà 

Thị L. Buộc bà Hà Thị L có nghĩa vụ trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn D số tiền 

4.299.700đồng.  

Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn D yêu cầu bà L bồi 

thường theo cam kết hướng dẫn công việc với số tiền là 2.900.000đồng, 

Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

D yêu cầu bà L bồi thường   tháng lương với số tiền là 102.150đồng(1653.150đồng - 

1.551.500đồng) và một phần số tiền trong khoản tiền vi phạm quy định về thời hạn 

báo trước là 203.300đồng (3.306.300đồng -3.103.000đồng) tổng số tiền là 

305.450đồng. 

Căn cứ Điều 357 của Bộ luật dân sự. 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 khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân 

sự. 

Về án phí: Buộc bà Hà Thị L phải nộp 300.000đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn D phải nộp 300.000đồng án phí dân sự sơ thẩm, 

được trừ vào số tiền 300.000đồng tiền tạm ứng án phí Công ty trách nhiệm hữu hạn D 

do bà Bùi Thị N đại diện đã tạm nộp theo biên lai thu tiền số AA/2016/0005755 ngày 

04 tháng 5 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn D đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự đă được sửa đổi bổ sung năm 2015 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, Điều 7, Điều 7a, Điều 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự đã được sửa đổi 

bổ sung năm 2015; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật thi hành án dân sự đă được sửa đổi bổ sung năm 2015.  

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án nguyên đơn có quyền làm đơn kháng 

cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. Riêng bị đơn bà 

Hà Thị L có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản 

sao bản án hoặc niêm yết công khai bản án để xin Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

xét xử phúc thẩm. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND huyện Đức Trọng; 

- Chi cục THADS huyện Đức Trọng; 

- Các đương sự; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

—————————— 

  Bản án số: 854/2018/LĐ-PT 
  Ngày 24/9/2018 
  V/v Tranh chấp về đền bù chi phí 
  đào tạo. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————————————————— 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Bùi Liên Minh  

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Ngọc Tài; 

 Ông Nguyễn Tiến Dũng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Hoa Thiên 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Ông Tôn Mạnh Hùng - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 07 và 24 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 
32/2018/TLPT-LĐ ngày 02 tháng 7 năm 2018 về: “Tranh chấp về đền bù chi phí 
đào tạo”. 

Do bản án lao động sơ thẩm số 21/2018/LĐ-ST ngày 22 tháng 5 năm 
2018 của Tòa án nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 3649/2018/QĐ-PT ngày 
16 tháng 8 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 7067/2018/QĐ-PT ngày 
07/9/2018, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bệnh viện M 
Địa chỉ: 527 đường S, Phường M, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Quang T là 

người đại diện theo ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 503/UQ-BVND115 ngày 
26/9/2017; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn 
Minh L – Luật sư Công ty Luật TNHH S thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Bị đơn: Ông Lê Mạnh Q, sinh năm 1983.  
Địa chỉ: 284/73/21C đường L, Phường M, Quận M, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Trần Cẩm C - 
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Luật sư Văn phòng Luật sư  T thuộc  Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người kháng cáo: Nguyên đơn -  Bệnh viện M. 

(Tất cả có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 22/11/2016 và trong quá trình giải quyết vụ án 
cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn trình bày: 

Bệnh viện M có ký hợp đồng lao động tuyển dụng ông Lê Mạnh Q làm 
việc với chức danh bác sĩ, thể hiện ở 04 hợp đồng lao động kể từ ngày 
01/3/2008. Hợp đồng làm việc cuối cùng ngày 01/2/2015, là hợp đồng không 
xác định thời hạn. 

  Ngày 12/11/2014, Bệnh viện M ban hành quyết định số 1229/QĐ-BVND 
115 về việc cử ông Lê Mạnh Q đi học cao học chuyên ngành ngoại tổng quát với 
thời gian là 02 năm từ tháng 11/2014 đến tháng 11/2016. Trước khi tham gia 
khóa học, ông Lê Mạnh Q đã tự nguyện cam kết ngày 23/10/2014 về việc thực 
hiện trách nhiệm của người được cử đi đào tạo với nội dung. 

- Phải phục vụ cho Bệnh viện ít nhất gấp 2 lần thời gian của khóa đào tạo; 
- Bồi thường cho Bệnh viện toàn bộ chi phí đào tạo mà Bệnh viện đã cấp. 
- Bồi hoàn cho Bệnh viện gấp 2 lần các khoản “thu nhập tăng thêm” được 

hưởng trong thời gian đào tạo (bao gồm tiền thưởng ngày lễ, tết). 
- Bồi thường cho Bệnh viện số tiền gấp 2 lần số tiền lương được hưởng 

trong thời gian đào tạo. 

Trong thời gian đi học, ông Q vẫn tiếp tục làm việc cho Bệnh viện. Khi 
hoàn thành khóa học từ tháng 10/2016, ông Q đã trở về làm việc tại Bệnh viện 
được 4 tháng. Sau đó ông Q nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày 08/2/2017. Trong 
thời gian 45 ngày báo trước đó, ông Q đã nghỉ việc từ ngày 22/02/2017. 

Ngày 24/5/2017 Bệnh viện ban hành quyết định số 357/BVND 115 về 
việc bồi thường chi phí đào tạo đối với ông Lê Mạnh Q. Người đại diện theo ủy 
quyền của nguyên đơn - Bệnh viện M, ông Nguyễn Quang T  yêu cầu ông Lê 
Mạnh Q phải bồi thường chi phí đào tạo cho Bệnh viện M theo Quyết định về 
việc bồi thường chi phí đào tạo theo tờ trình về việc thu hồi chi phí đào tạo của 
viên chức nghỉ việc ngày 22/5/2017 đối với ông Lê Mạnh Q với số tiền là 
192.965.105 đồng.  

Cụ thể: Bệnh viện tính ra chi phí đào tạo phải bồi thường: Do ông Q phải 
có nghĩa vụ phục vụ trong 48 tháng (theo cam kết ngày 23/10/2014). Các khoản 
tiền ông Q đã nhận của bệnh viện từ ngày 23/10/2014, đến tháng 02/2017, ông 
có phục vụ được hơn 4 tháng, nên ông phải bồi thường chi phí đào tạo theo bản 
cam kết là (211.402.908 đồng : 48) x (48 - 5) = 189.381.772 đồng (1). (Diễn giải 
số tiền này gấp 3 lần số tiền thu nhập tăng thêm), hỗ trợ đời sống, Lễ, Tết mà 
ông Q đã nhận từ các năm sau đây: 

Năm 2014, tiền hỗ trợ đời sống và thu nhập tăng thêm: 9.421.749 đồng, 
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Năm 2015: là 45.665.346 đồng, 

Năm 2016: 34.965.813 đồng. Tổng cộng: 90.052.908 đồng, 

Tiền thưởng Lễ, Tết: 121.350.000 đồng, 

Tổng cộng: 211.402. 908 đồng ). 

 Bệnh viện có hỗ trợ chí phí đào tạo cho ông Q là 4.000.000 đồng:          

4.000.000 đồng : 48  – ( 48 - 5) = 3.583.333 đồng (2).  

 Cộng 2 khoản (1) và (2) là 192.965.105 đồng.  

 Bị đơn ông Lê Mạnh Q trình bày: ông xác định lời khai của nguyên đơn 
về hợp đồng lao động, về việc được cử đi học, và việc ký cam kết là đúng.  

Sau thời gian hoàn thành khóa học từ ngày 01/11/2014 đến ngày 
12/11/2016, ông trở về và làm thêm 04 tháng nữa và do không chịu đựng nổi áp 
lực công việc, sức khỏe giảm sút nên đến ngày 08/2/2017 ông làm đơn xin nghỉ 
việc tại bệnh viện (đây là mốc thời gian ông báo trước sẽ nghỉ việc), cho đến 
ngày 17/2/2017, do bị sốt và mệt mỏi nên ông đã nghỉ ốm. Đến ngày 22/2/2017, 
ông chính thức viết đơn xin nghỉ việc trước thời hạn. 

Tại bản án lao động sơ thẩm số 21/2018/LĐ-ST ngày 22/5/2018 Tòa án 
nhân dân Quận 10 đã tuyên xử: 

  - Áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 32; Điểm c Khoản 1 Điều 35, khoản 1 
Điều 147, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

 -  Áp dụng Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

 - Áp dụng Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 - Áp dụng Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng 
dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi 
dưỡng đối với viên chức, 

- Áp dụng khoản 1 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 quy định 
về án phí và lệ phí của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

- Áp dụng Khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự; 

Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn: 

Buộc bị đơn - ông  Lê Mạnh Q phải đền bù chi phí đào tạo lại cho Bệnh 
Viện M số tiền là 3.666.666 đồng (Ba triệu sáu trăm sáu  nghìn, sáu trăm sáu 
mươi sáu đồng). 

Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Bệnh Viện M đòi ông Lê Mạnh 
Q thanh toán số tiền 189.381.772 đồng (Một trăm tám mươi chín triệu, ba trăm 
tám mươi mốt nghìn, bảy trăm bảy mươi hai đồng). 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và nghĩa vụ thi 
hành án cho các bên đương sự. 
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Án sơ thẩm đã được tuyên vào ngày 22/5/2018, ngày 04/6/2018 nguyên  
đơn nộp đơn kháng cáo, với nội dung: Kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, đề 
nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ 
yêu cầu của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày về yêu 
cầu kháng cáo: Bệnh viện M là đơn vị sự nghiệp công lập, chăm lo sức khỏe 
cho nhân dân và cũng vì vậy bệnh viện phải thường xuyên nâng cao chất lượng 
phục vụ trong đó việc cử viên chức đi đào tạo nâng cao là một nhiệm vụ trọng 
tâm. Nhằm bảo đảm cho nguồn nhân lực cho bệnh viện và cũng là quyền lợi của 
người lao động Bệnh viện đã ban hành quy chế đào tạo và quy chế này đã được 
thông qua tại Hội nghị cán bộ công chức hàng năm. Trường hợp của ông Lê 
Mạnh Q là viên chức của đơn vị nên ông cũng phải chấp hành quy chế đào tạo 
của đơn vị, việc ông Q nghỉ việc trong thời gian cam kết phục vụ đơn vị là trái 
quy chế đào tạo, cũng như cam kết của bản thân ông do đó, ông Q phải đền bù 
chi phí đào tạo theo quy định. Theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 15/2012/TT-
BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký 
kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, 
thì viên chức phải đền bù tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, 
không tính lương và các khoản phụ cấp nếu có. Các khoản tiền thưởng lễ tết, thu 
nhập tăng thêm, không thuộc các khoản phụ cấp, và xét cho cùng nó là khoản 
chi phí mà Bệnh viện M đã chi cho ông Q trong thời gian ông tham gia khóa 
học, do đó, chi phí này cũng phải được xem là chi phí phục vụ cho khóa học. Đề 
nghị Tòa án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu 
cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Thống nhất với ý kiến với 
lời trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày về yêu cầu 
kháng cáo của nguyên đơn: Luật viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn 
đều không quy định viên chức phải đền bù tiền lương và các khoản phụ cấp, ông 
Q đã nghỉ việc từ ngày 22/02/2017 trong thời gian thực hiện cam kết làm việc 
sau khóa học, theo qui định của luật viên chức thì chi phí đào tạo phải đền bù chỉ 
bao gồm: học phí và các chi phí khác liên quan khóa học không tính tiền lương 
và phụ cấp. Học phí Bệnh viện hỗ trợ cho ông Q chỉ có 4.000.000 đồng (còn lại 
ông Q phải tự chi trả), phía ông Q đồng ý đền bù khoản tiền này là đúng pháp 
luật. Đối với các khoản đền bù khác như: thu nhập tăng thêm, tiền thưởng lễ, Tết 
đều không phải là chi phí liên quan khóa học. Bệnh  viện buộc ông Q ký cam kết 
và nộp trả cho Bệnh viện các khoản tiền thưởng, thu nhập tăng thêm là không có 
cơ sở pháp luật. 

Do đó, Đề nghị Tòa phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 
nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Bị đơn trình bày bổ sung: Theo thực tế công tác tại Bệnh viện M thì các 
khoản thu nhập tăng thêm, tiển thưởng lễ, Tết đều là khoản phụ cấp mà Bệnh 
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viện dành cho nhân viên dù có đi học hay không thì viên chức vẫn được hưởng. 
Do đó, lời trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn 
tại phiên tòa phúc thẩm là không phù hợp, đề nghị Tòa phúc thẩm giữ nguyên 
bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của đương sự nằm trong hạn luật định 
nên hợp lệ. Hội đồng xét xử đúng thành phần, phiên tòa diễn ra theo đúng trình 
tự và quy định của pháp luật.  

 Về nội dung: Sau khi phân tích những tình tiết có liên quan đến vụ án, trên 
cơ sở Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 
của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 
15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết 
hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, Viện 
kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định nguyên đơn kháng cáo đề 
nghị Tòa án phúc thẩm buộc bị đơn phải đền bù thêm tiền thu nhập tăng thêm, 
tiền thưởng lễ, Tết trong thời gian bị đơn đi học theo Quy chế đào tạo của đơn 
vị. Tuy nhiên, quy chế này không bám sát các quy định nêu trên, cụ thể tại Điều 
8 của Quy chế yêu cầu người được đi đào tạo phải đền bù tiền lương, phụ cấp, 
thu nhập tăng thêm, tiền thưởng lễ, Tết trong thời gian đi học là không đúng. 
Chính vì vậy Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng 
xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn giữ  
nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của nguyên đơn nằm trong hạn luật định phù 
hợp khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (sau đây viết tắt là 
BLTTDS) nên được chấp nhận.  

[2] Nguyên đơn kháng cáo và đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án 
sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Vì 
vậy Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án. 

[3] Theo thừa nhận của đôi bên thì giữa nguyên đơn và bị đơn có ký 04 
hợp đồng lao động và làm việc, hợp đồng cuối cùng ngày 01/02/2015 là hợp 
đồng làm việc không xác định thời hạn. Hợp đồng làm việc giữa hai bên là phù 
hợp với Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp nhà nước, và Luật Viên 
chức năm 2010 do đó đôi bên đều phải có nghĩa vụ tôn trọng và chấp hành các 
quyền và nghĩa vụ của đơn vị sử dụng lao động và viên chức trong đơn vị, cũng 
như những quy định được ký kết trong hợp đồng làm việc. 

[4] Ngày 12/11/2014, nguyên đơn ban hành quyết định số 1229/QĐ-
BVND 115 về việc cử bị đơn đi học cao học chuyên ngành ngoại tổng quát với 
thời gian là 02 năm từ tháng 11/2014 đến tháng 11/2016. Trước khi tham gia 
khóa học, bị đơn đã có văn bản cam kết ngày 23/10/2014 về việc thực hiện yêu 
cầu phát triển trình độ nghề nghiệp của bản thân, và cũng là nghĩa vụ của Viên 
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chức theo khoản 4 Điều 17 Luật Viên chức năm 2010. Việc cử bị đơn đi đào tạo 
là phù hợp với trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại 
khoản 1 Điều 34 Luật Viên chức năm 2010, và cũng là nhu cầu phát triển của 
đơn vị sử dụng lao động. Trước khi đi học bị đơn có cam kết phục vụ cho đơn 
vị gấp đôi thời gian đào tạo, nội dung cam kết này phù hợp với điểm b khoản 2 
Điều 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức, tuy nhiên theo thừa nhận của bị đơn thì sau khi kết thúc 
khóa học bị đơn chỉ làm việc trong đơn vị được 04 tháng, với lý do bị ốm nhưng 
không có chứng cứ nào chứng minh bị đơn không thể làm việc vì lý do sức 
khỏe, như vậy bị đơn đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ  của một viên chức và 
cam kết của bản thân đối với đơn vị cử đi học. Do đó, hành vi của bị đơn trường 
hợp phải bồi thường theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 36 Nghị định 
29/2012/NĐ-CP. 

 [5] Theo khoản 1 Điều 17 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 
25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc 
và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức thì “Chi phí đền bù bao 
gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính 
lương và các khoản phụ cấp nếu có”. Trong quá trình giải quyết vụ án đôi bên 
thống nhất khoản tiền hỗ trợ trực tiếp cho bị đơn số tiền 4.000.000 đồng, Tòa án 
cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm c khoản 2 của Điều 17 của Thông tư số 
15/2012/TT-BNV, đối với trường hợp thôi việc thuộc Điểm c Khoản 4 Điều 36 
của Nghị định 29/2012/NĐ-CP để buộc bị đơn phải đền bù, chi phí đền bù dược 
tính theo công thức. S =( F/ T1) x (T1- T2). (Trong đó S là chi phí phải đền bù; 
F là số tiền được hỗ trợ: T1 là thời gian cam kết phải thực hiện; T2 là thời gian 
mà người lao động đã thực hiện theo cam kết), với số tiền cụ thể (4.000.000 
đồng : 48) x (48 -  4) = 3.66.666 đồng là đúng, nguyên đơn không kháng cáo nột 
dung này. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên phần quyết định này của 
bản án sơ thẩm. 

[6]  Đối với khoản cam kết đền bù cho Bệnh viện gấp 2 lần các khoản 
“thu nhập tăng thêm” được hưởng trong thời gian đào tạo (bao gồm tiền thưởng 
ngày lễ, Tết) nguyên đơn có yêu cầu bị đơn phải có nghĩa vụ hoàn trả, phía bị 
đơn không đồng ý vì cho rằng số tiền này là khoản tiền phụ cấp và không thuộc 
về “Các chi phí phục vụ khóa học”. Theo sự thừa nhận của đôi bên thì khóa học 
của nguyên đơn là khóa vừa học toàn thời gian, nhưng thời gian không lên lớp 
thì bị đơn vẫn làm việc bình thường. Theo điểm d Điều 9 Quy chế Đào tạo của 
Bệnh viện M thì trong thời gian đi học viên chức được hưởng “Các khoản ngoài 
lương như (tiền ăn trưa, thưởng lễ, Tết và các khoản thu nhập tăng thêm) giao 
cho khoa, phòng và do trưởng khoa/phòng quyết định tỷ lệ hưởng tùy theo mức 
độ tham gia công tác ở khoa/phòng khi đi học). Như vậy, khoản tiền thu nhập 
tăng thêm, tiền thưởng lễ, Tết trong thời gian bị đơn học tập, là khoản tiền mà bị 
đơn được hưởng theo mức độ làm việc của mình trong đơn vị, không thuộc về 
các chi phí phục vụ khóa học theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 
15/2012/TT-BNV. Do đó, nguyên đơn kháng cáo yêu cầu bị đơn phải bồi hoàn 
khoản tiền này là không có cơ sở chấp nhận. 
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[7] Từ những nhận định trên, xét không có cơ sở chấp nhận nội dung 
kháng cáo của nguyên đơn, và bị đơn nên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuy nhiên 
phần Quyết định của bản án cấp sơ thẩm chưa tách biệt từng vấn đề phải giải 
quyết trong vụ án (theo điểm c khoản 2 Điều 266 BLTT DS), chưa hướng dẫn 
đầy đủ quyền, nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án, người có quyền 
lợi nghĩa vụ liên quan theo Điều 7a và 7b luật Sửa đổi, bổ sung một số đều của 
luật Thi hành án dân sự năm 2014. Chính vì vậy, Tòa án cấp phúc thẩm có điều 
chỉnh bổ sung phần Quyết định của bản án sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm cần rút 
kinh nghiệm. 

[8] Về án phí: Nguyên đơn và bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm, án phí 
phúc thẩm nguyên đơn phải chịu.  

Vì các lẽ trên;  
 QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

 -  Áp dụng Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

 - Áp dụng Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 - Áp dụng Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng 
dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi 
dưỡng đối với viên chức, 

- Áp dụng khoản 1 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 quy định 
về án phí và lệ phí của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

- Áp dụng Khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự; 

Tuyên xử:  

Không chấp nhận đơn kháng cáo của Bệnh viện M, giữ nguyên bản án sơ 
thẩm: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn: 

Buộc bị đơn - ông  Lê Mạnh Q phải đền bù chi phí đào tạo lại cho Bệnh 
viện Nhân dân 115 số tiền là 3.666.666 đồng (Ba triệu sáu trăm sáu  nghìn, sáu 
trăm sáu mươi sáu đồng). 

2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Bệnh viện M yêu cầu ông Lê 
Mạnh Q thanh toán số tiền 189.381.772 đồng (Một trăm tám mươi chín triệu, ba 
trăm tám mươi mốt nghìn, bảy trăm bảy mươi hai đồng). 

3. Kể từ ngày Bản án có hiệu lực và kể từ ngày người được thi hành án có 
đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành chưa thi hành các khoản tiền phải 
nộp thì hàng tháng còn phải chịu mức lãi suất nợ quá hạn theo khoản 2 Điều 468 
Bộ luật dân sự năm 2015, trên số tiền chậm thanh toán tương ứng với thời gian 
chậm trả. 
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4. Án phí dân sự sơ thẩm về lao động: Ông Lê Mạnh Q chịu là 300.000 (Ba 
trăm nghìn) đồng. Bệnh viện M chịu 5.681.453 (Năm triệu sáu trăm tám mươi 
mốt nghìn, bốn trăm năm mươi ba) đồng nhưng được trừ vào số tiền 2.894.476 
đồng, theo biên lai thu số 0001959 ngày 30/10/2017 của Chi cục Thi hành án 
Dân sự Quận 10, Bệnh viện M còn phải nộp thêm 2.786.977 (Hai triệu bảy trăm 
tám mươi sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy) đồng. 

5. Án phí dân sự phúc thẩm là 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) do Bệnh 
viện M phải chịu, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí kháng cáo theo biên 
lai thu tiền số AA/2017/0040881 ngày 04/6/2018 của Chi cục Thi hành án dân 
sự Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện M đã nộp đủ án phí dân sự phúc 
thẩm. 

Các bên thi hành tại cơ quan Chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền khi 
bản án có hiệu lực. 

6. 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 ngay kể từ khi tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND Tối cao;                       
- TAND Cấp cao; 
- VKSND TP.HCM;                                
- TAND Quận 10; 
- Chi cục THA DS  Quận 10; 
- Các đương sự;         
- Lưu. 

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

 

 

 

 

Bùi Liên Minh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Bản án số 17/2018/LĐ-PT 

Ngày 25-10-2018 

V/v tranh chấp hợp đồng  

lao động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Nhàn. 

Các Thẩm phán:                         Ông 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 16/2018/TLPT-

LĐ ngày 30 tháng 7 năm 2018 về việc tranh chấp hợp đồng lao động. 

Do Bản án lao động sơ thẩm số 04/2018/LĐ-ST ngày 11 tháng 6 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 18/2018/QĐ-PT ngày 

09 tháng 10 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc D, sinh năm 1972; địa chỉ: Số 0114, 

khối C, chung cư H, tổ 105, khu phố 7, phường A, thành phố T, tỉnh Bình 

Dương. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn  Văn 

Q – Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại Văn 

phòng Luật sư L; địa chỉ: Số 399/11, đường N, Phường I, Quận M, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn: Công ty TNHH X – Bệnh viện P; địa chỉ: Số 455, đường B, 

phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn:  
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+ Ông Phạm Văn H, chức vụ: Phó Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp - Tổ 

chức - Tài vụ; 

+ Bà Hà Thị N, chức vụ: Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổ chức - 

Tài vụ. 

(Là người đại diện theo ủy quyền, Giấy ủy quyền số 190/UQ-BVPSNBD 

ngày 12/9/2018) 

Bà Nguyễn Thị Ngọc D có đơn xin xét xử vắng mặt; ông Nguyễn Văn Q, 

ông Phạm Văn H và bà Hà Thị N có mặt tại phiên tòa. 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Nguyên đơn trình bày: 

Nguyên đơn làm việc tại Công ty TNHH X – Bệnh viện P (sau đây gọi tắt 

là Công ty) bắt đầu từ ngày 01/9/2015 với chuyên môn là Bác sỹ y khoa, nguyên 

đơn đã 02 lần ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với Công ty, mỗi hợp 

đồng có thời hạn là 12 tháng. Tính đến ngày 31/8/2017, nguyên đơn đã làm việc 

tại Công ty đúng 24 tháng. Hợp đồng số 382/HĐLĐ ngày 01/9/2016 giữa nguyên 

đơn và Công ty hết hạn vào ngày 31/8/2017. Chức vụ cuối cùng của nguyên đơn 

tại Công ty là Quyền trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh. Mức lương chính là 

4.100.000 đồng kèm theo tiền thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác. Ngày 

28/7/2017, nguyên đơn có gửi thông báo cho Công ty về việc không tiếp tục làm 

việc tại Công ty sau khi hợp đồng kết thúc và nguyên đơn không làm việc tại 

Công ty kể từ ngày 01/9/2017. Ngày 15/8/2017, Công ty thanh toán tiền lương 

tháng 7 cho nguyên đơn với số tiền 23.963.310 đồng sau khi trừ các khoản thuế 

và bảo hiểm, ngày 08/10/2017 Công ty gửi cho nguyên đơn Quyết định về việc 

tạm ngưng hợp đồng lao động số 181/QĐ-BVPSNBD ngày 19/9/2017 và phụ 

lục, sau đó mời nguyên đơn lên Công ty làm việc. Ngày 12/10/2017, nguyên đơn 

đến làm việc theo thư mời và có kiến nghị với Công ty nhưng không được xem 

xét giải quyết. Sau đó nguyên đơn có gửi khiếu nại đến Công ty. Ngày 

19/10/2017, Công ty gửi Công văn số 219 về việc trả lời đơn khiếu nại với nội 

dung, buộc nguyên đơn phải bồi thường chi phí đào tạo là 19.140.000 đồng và 

không đồng ý hủy Quyết định số 181 ngày 19/9/2017. Ngoài ra ban lãnh đạo 

Công ty không đề cập và giải quyết những vấn đề bức xúc khác xuất phát từ 

những hành vi vi phạm pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của nguyên đơn và nguyên đơn có làm đơn khiếu nại lần 2 nhưng 

không được trả lời. 

Trong quá trình làm việc tại Công ty, nguyên đơn luôn tận tụy và cống 

hiến, có trách nhiệm cao trong công việc, không vi phạm kỷ luật lao động, thậm 

chí còn được bổ nhiệm chức vụ Quyền Trưởng khoa Chẩn đoán vào ngày 

23/6/2016. Nguyên đơn có gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động với 

Phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố T. Tại buổi hòa giải ngày 

03/01/2018 giữa nguyên đơn và Công ty không thống nhất được với nhau trong 
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việc giải quyết tranh chấp. Do đó buổi hòa giải không thành. Vì vậy nguyên đơn 

khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: 

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

do hết hạn hợp đồng. 

- Buộc Công ty có nghĩa vụ thanh toán, bồi hoàn cho nguyên đơn tổng số 

tiền: 62.515.450 đồng (trong đó: Tiền lương tháng 8/2017: 27.115.450 đồng; chi 

phí đào tạo trước đó nguyên đơn đã đóng: 13.200.000 đồng và tiền lương 06 

tháng (từ 01/10/2015-01/4/2016): 3.700.000 đồng x 06 tháng = 22.200.000 

đồng).  

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

quan theo quy định pháp luật khi chấm dứt hợp đồng lao động, có trách nhiệm 

hoàn thành thủ tục xác nhận và hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn. 

Tổng các khoản bảo hiểm là 20.530.500 đồng. Theo quy định pháp luật, người 

sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng góp như sau: 

+ Theo bảng tỉ lệ trích các khoản bảo hiểm theo Quyết định số 959/QĐ-

BHXH ngày 09/9/2015 của bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Năm thứ 1, Công ty đóng BHXH:18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng 

cộng 22%: 3.700.000 đồng x 12 tháng x 22% = 9.768.000 đồng. 

Năm thứ 2: 4.100.000 đồng x 09 tháng x 22 % = 8.118.000 đồng 

+Theo bảng tỉ lệ trích các khoản bảo hiểm theo Quyết định số 959/QĐ-

BHXH ngày 14/4/2017 của bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực từ 01/6/2017: 

Công ty đóng BHXH:17.5%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 

21.5%4.100.000 đồng x 03 tháng x 21.5% = 2.644.500 đồng). 

- Hủy Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm 

ngưng hợp đồng lao động. 

- Buộc  Công ty  hoàn trả các giấy tờ cá nhân cho nguyên đơn: 

+ Giấy chứng nhận nhân viên tham gia lớp an toàn bức xạ cấp cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc D. 

+ Chứng chỉ nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình 

Dương cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D. 

+ Quyết định số 480/QĐ-SYT, ngày 31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc D. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, đối với việc chốt sổ bảo hiểm xã hội của Công ty,  

nguyên đơn không đồng ý vì căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Hợp đồng số 

382/2015/BVPSNBD, ngày 01/9/2015 quy định về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm 

y tế là không (đã thỏa thuận trong lương) là ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của nguyên đơn như sau: 
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Buộc Công ty đóng bảo hiểm từ ngày 01/9/2015 đến ngày 30/8/2016 

BHXH:18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22%: 3.700.000 đồng x 12 

tháng x 22% = 9.768.000 đồng. 

Năm thứ 2: Công ty đóng bảo hiểm từ ngày 01/9/2016 đến ngày 

30/8/2017, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thì người sử dụng lao động 

đóng bảo hiểm là 21,5% và người lao động đóng bảo hiểm là 10,5%, tuy nhiên 

nguyên đơn đã đóng bảo hiểm xã hội là 16,25%. Vì nguyên đơn đã đóng bảo 

hiểm xã hội hàng tháng trên mức quy định vì vậy nguyên đơn yêu cầu Công ty 

phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền 2.808.000 đồng đối với số dư (5,75% 

x12 tháng) mà nguyên đơn đã đóng bảo hiểm xã hội và đã bị trừ vào lương thực 

nhận. 

Đối với yêu cầu phản tố của Công ty buộc nguyên đơn phải bồi thường số 

tiền chi phí đào tạo là 19.140.000 đồng là không đúng quy định pháp luật, 

nguyên đơn không đồng ý vì nguyên đơn đã ký 02 hợp đồng lao động với thời 

hạn là 24 tháng. Hợp đồng lao động cuối cùng đến thời hạn 31/8/2017 cho nên 

nguyên đơn nghỉ việc là do hợp đồng lao động hết hạn. 

Trong thời gian đi học 06 tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy theo yêu cầu của 

Giám đốc Bệnh viện P để nâng cao trình độ chuyên môn, nguyên đơn không 

được nhận lương (3.700.000 đồng x 06 tháng = 22.200.000 đồng); đồng thời chi 

phí học nguyên đơn đã tạm ứng trước 13.200.000 đồng Công ty chưa thanh toán 

cho nguyên đơn. 

Lần học thứ 2, thời gian học là 03 ngày với chi phí Công ty đã đóng là 

1.980.000 đồng, hợp đồng đào tạo là một phần của hợp đồng lao động vì vậy khi 

hợp đồng lao động hết thời hạn thì hợp đồng đào tạo cũng hết hiệu lực. 

Công ty buộc nguyên đơn phải bồi thường chi phí quản lý đào tạo theo 

hai hợp đồng đạo tạo số tiền 19.140.000 đồng với lý do đưa ra là do nguyên đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động, vi phạm thời gian cam kết làm việc tại 

công ty là điều rất bất công và bất bình đẳng, không có đạo lý và không phù hợp 

với quy định của pháp luật, nguyên đơn không chấp nhận yêu cầu này. Nguyên 

đơn là người lao động bị chi phối và phụ thuộc hoàn toàn vào Công ty. 

*Bị đơn trình bày: Đối với yêu cầu tuyên bố chấm dứt Hợp đồng lao động 

số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 do hết hạn hợp đồng Công ty không đồng ý với 

lý do bà D phải có trách nhiệm thực hiện hết nghĩa vụ theo 02 hợp đồng đào tạo 

hoặc bà D phải có trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo cho Công ty và Công 

ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với bà D. 

- Đối với yêu cầu của bà D về việc buộc Công ty chi trả tiền lương 06 

tháng từ ngày 01/10/2015-01/4/2016 và chi phí đào tạo, Công ty có ý kiến như 

sau: 

+ Theo Hợp đồng lao động số 382/2015/BVPSN và Phụ lục hợp đồng 

ngày 01/9/2015 giữa Công ty và bà D thì trong khoản 6 Phụ lục hợp đồng có ghi 
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rõ:“Bệnh viện chỉ chi trả các khoản lương, năng lực thâm niên, trượt giá, làm 

thêm giờ của bác sỹ D kể từ ngày bác sỹ D thực tế đi làm việc sau khi học xong 

định hướng chuyên khoa Xquang”. 

+ Theo Hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT ngày 01/10/2015 giữa Công ty 

và bà D thì khoản 6 Điều 1 ghi rõ:“Chi phí đào tạo do bà Nguyễn Thị Ngọc D 

chi trả” và Mục 2 khoản 3 Điều 2 ghi rõ: “Do chi phí đào tạo được người lao 

động chi trả, nếu không làm việc cho bệnh viện hoặc làm không đủ thời gian 

cam kết theo hợp đồng đào tạo, bác sỹ D phải bồi thường chi phí quản lý bằng 

học phí Bệnh viện Chợ Rẫy thu”. 

Do đó Công ty không có nghĩa vụ phải chi trả tiền lương 06 tháng từ ngày 

01/10/2015 đến ngày 01/4/2016 và chi phí đào tạo cho bà D. 

Đối với yêu cầu chi trả các khoản bảo hiểm là 20.530.500 đồng: Theo 

Hợp đồng lao động số 382/2015/BVPSN và Phụ lục hợp đồng ngày 01/9/2015 

giữa Công ty và bà D thì trong khoản 6 phụ lục hợp đồng có ghi rõ: “Bệnh viện 

chỉ chi trả các khoản lương, năng lực thâm niên, trượt giá, làm thêm giờ của bác 

sỹ D kể từ ngày bác sỹ D thực tế đi làm việc sau khi học xong định hướng chuyên 

khoa Xquang”. Như vậy, trong thời gian bà D làm thủ tục nhập học và đi học (từ 

tháng 9/2015 đến tháng 3 năm 2016) Công ty không trả lương và phụ cấp cho bà 

D đồng nghĩa việc Công ty cũng không đóng bảo hiểm xã hội cho bà D.  

Thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2016, căn cứ khoản 10, mục 1, 

Điều 3 của Hợp đồng lao động số 382/2015/BVPSN và Phụ lục hợp đồng ngày 

01/9/2015 giữa Công ty và bà D là không đóng bảo hiểm xã hội cho bà D vì đã 

thỏa thuận tiền đóng bảo hiểm xã hội vào trong lương. Bà D đã đồng ý thỏa 

thuận và ký hợp đồng lao động vì vậy Công ty không đóng bảo hiểm xã hội 

trong thời gian trên là đúng theo hợp đồng lao động đã thỏa thuận. Công ty ra 

quyết định tạm ngưng hợp đồng lao động với bà D và đã liên hệ với Bảo hiểm xã 

hội thành phố T chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bà D. 

Đối với yêu cầu của bà D về việc yêu cầu Công ty trả lương tháng 8/2017 

và các giấy tờ cá nhân của bà D: Trong Điều 3 Quyết định số 181/QĐ-

BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm ngưng hợp đồng lao động đối với bà D 

ghi rõ: “Bệnh viện sẽ trả lại sổ bảo hiểm và các giấy tờ chứng nhận đào tạo 

chuyên khoa sau khi bác sỹ D đã bồi thường chi phí đào tạo”. 

Căn cứ khoản 1, mục A tiêu chuẩn bình bầu lao động giỏi hàng tháng và 

khoản 3, mục 1 mức thưởng tháng của quy chế xét khen thưởng nhân viên Công 

ty, sau khi bà D bồi thường cho phí đào tạo, Công ty sẽ trả lương tháng 8/2017 

cho bà D là 13.495.450 đồng (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân và phần trăm 

chênh lệch đóng bảo hiểm theo quy định), không đồng ý số tiền 27.115.450 đồng 

như yêu cầu của bà D. Lý do: Bình bầu lao động giỏi tháng 8/2017 bà D đạt loại 

C vì vi phạm cam kết hai hợp đồng đào tạo làm cho Công ty tổn thất rất nhiều, 

bà D nghỉ việc trong lúc Công ty chưa có người phụ trách Phòng an toàn bức xạ. 

Công ty không đồng ý đối với yêu cầu của bà D về việc hủy Quyết định 
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tạm ngưng hợp đồng lao động số 181/QĐ-BVPSNBD ngày 19/9/2017. Sau khi 

bà D bồi thường chi phí đào tạo thì Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động do 

đó Quyết định tạm ngưng hợp đồng lao động hết hiệu lực.  

Trước yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ngọc D, Công ty không 

đồng ý. Công ty có yêu cầu phản tố đề nghị Tòa án giải quyết những vấn đề sau: 

Căn cứ Hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT, ngày 01/10/2015 của Công ty 

với bà Nguyễn Thị Ngọc D về đào tạo định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Do bà D vi phạm cam kết 

thời gian làm việc cho Công ty nên bà D phải bồi thường chi phí quản lý theo 

mục 2 khoản 3 Điều 2 của hợp đồng đào tạo. Số tiền cụ thể là 2.200.000 

đồng/tháng x 06 tháng = 13.200.000 đồng. 

Căn cứ Hợp đồng đào tạo số 150/HĐĐT, ngày 12/7/2016 của Công ty với 

bà Nguyễn Thị Ngọc D về đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết 

bị trong y tế tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình 

Dương. Do bà D vi phạm cam kết thời gian làm việc cho Công ty nên bà D phải 

bồi thường chi phí quản lý theo mục 2 khoản 3 Điều 2 của hợp đồng đào tạo. Số 

tiền cụ thể là 1.980.000 đồng/tháng x 300% = 5.940.000 đồng.Tổng số tiền bà D 

phải bồi thường cho Công ty là: 13.200.000 đồng + 5.940.000 đồng = 

19.140.000 đồng. 

Trường hợp bà D đồng ý bồi thường Hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT và 

Hợp đồng đào tạo số 150/HĐĐT với tổng số tiền là 19.140.000 đồng thì Công ty 

đồng ý trả các giấy tờ cho bà D gồm: Giấy chứng nhận nhân viên tham gia lớp an 

toàn bức xạ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D; Chứng chỉ nhân viên bức xạ do Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D. 

Quyết định số 480/QĐ-SYT, ngày 31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà Nguyễn 

Thị Ngọc D. Đồng thời Công ty sẽ trả lương tháng 8/2017 cho bà D do bà D đạt 

loại C số tiền là 13.495.450 đồng, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân và phần trăm 

chênh lệch đóng bảo hiểm theo quy định. 

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 04/2018/LĐ-ST ngày 11 tháng 6 năm 

2018 của Tòa án nhân dân thành phố T đã tuyên xử:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

Ngọc D đối với Công ty TNHH X - Bệnh viện P về “tranh chấp hợp đồng lao 

động” 

1.1. Chấm dứt Hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 giữa bà 

Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty TNHH X – Bệnh viện P. 

1.2. Công ty TNHH X - Bệnh viện P có trách nhiệm hoàn tất thủ tục xác 

nhận bảo hiểm và hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

Ngọc D từ ngày 01/9/2015 đến ngày 30/8/2016 với mức lương là 3.700.000 

đồng/tháng. 

1.3. Buộc Công ty TNHH X - Bệnh viện P phải thanh toán số tiền là 
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2.808.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Ngọc D đối với số dư bảo hiểm xã hội 5,75% 

x12 tháng (tính từ ngày 01/9/2016 đến ngày 30/8/2017) mà bà Nguyễn Thị Ngọc 

D đã đóng bảo hiểm xã hội được trừ vào lương thực lĩnh. 

1.4. Buộc Công ty TNHH X - Bệnh viện P đã thanh toán lương tháng 

8/2017 cho bà Nguyễn Thị Ngọc D với số tiền 13.495.450 đồng (mười ba triệu 

bốn trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm năm mươi đồng). 

1.5. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc Công ty TNHH X - 

Bệnh viện P chi trả tiền lương 06 tháng từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016 

với số tiền 3.700.000 đồng x 6 tháng thành tiền là 22.200.000 đồng. 

1.6. Buộc Công ty TNHH X - Bệnh viện P hoàn trả bản chính các giấy tờ 

cá nhân cho bà D gồm: Giấy chứng nhận nhân viên tham gia lớp an toàn bức xạ 

cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D. Chứng chỉ nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và 

Công nghệ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D. Quyết định số 480/QĐ-SYT, ngày 

31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh do 

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D. 

2. Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty TNHH X - Bệnh viện P 

đối với nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D về yêu cầu bồi thường chi phí quản 

lý đào đạo theo Hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT, ngày 01/10/2015 và Hợp đồng 

đào tạo số 150/HĐĐT, ngày 12/7/2016. 

2.1. Buộc bà Nguyễn Thị Ngọc D phải có trách nhiệm bồi thường cho 

Công ty TNHH X - Bệnh viện P chi phí quản lý đào tạo với tổng số tiền là: 

19.140.000 đồng (mười chín triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng). 

2.2. Bà Nguyễn Thị Ngọc D phải có trách nhiệm hoàn trả tiền chênh lệnh 

cho Công ty TNHH X - Bệnh viện P số tiền là 2.836.550 đồng (hai triệu tám 

trăm ba mươi sáu ngàn năm trăm năm mươi 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 22/6/2018, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D kháng cáo một phần 

bản án sơ thẩm. Đề nghị Tòa án tuyên xử buộc bị đơn thanh toán cho nguyên 

đơn tiền lương 06 tháng đi học tại Bệnh viện Chợ Rẫy là 22.200.000 đồng; thanh 

toàn bộ tiền lương tháng 8/2017 là 27.115.450 đồng; hoàn trả chi phí đào tạo 

13.200.000 đồng. Đồng thời, đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu phản tố 

của bị đơn về việc yêu cầu nguyên đơn bồi thường chi phí quản lý đào tạo 

19.140.000 đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đơn vẫn giữ nguyên kháng cáo. Bị đơn đề nghị giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. Các bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận toàn bộ kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm. 

115



8 

 

 

 

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 các quy điṇh của 

Bô ̣luâṭ Tố tuṇg dân sư,̣ các đương sự đa ̃thực hiện đúng các quyền và nghiã vu ̣

khi tham gia phiên tòa theo các quy định của Bô ̣ luâṭ Tố tuṇg dân sư.̣ Về nội 

dung, một trong các yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn về việc buộc Công ty 

hoàn trả chi phí đào tạo mà nguyên đơn đã đóng khi tham gia khóa học định 

hướng chuyên khoa Xquang tại Bệnh viện Chợ rẫy là 13.200.000 đồng, chưa 

được Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết là cấp sơ thẩm đã bỏ sót yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn, vì vậy cấp phúc thẩm không thể xem xét kháng cáo của nguyên 

đơn về yêu cầu này. Xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm đã có sai sót nghiêm trọng 

trong quá trình giải quyết vụ án nên đề nghị hủy án sơ thẩm giao hồ sơ vụ án về 

Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại. 

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] Ngày 11/6/2018, Tòa án nhân dân thành phố T xét xử vụ án và ban 

hành Bản án lao động sơ thẩm số 04/2018/LĐ-ST. Ngày 22/6/2018, nguyên đơn 

có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Căn cứ khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân 

sự, nguyên đơn kháng cáo trong thời hạn luật định. 

Nguyên đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ, ngày 24/10/2018, nguyên 

đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, do đó Tòa án xét xử vụ án vắng mặt nguyên 

đơn là bên có đơn kháng cáo, theo quy định tại Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

[2]  Xem xét về thủ tục tố tụng tại cấp sơ thẩm: 

[2.1] Tại Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2018/QĐST-DS ngày 

03/5/2018 của Tòa án nhân dân thành phố T (bút lục 151) đã ấn định thời gian 

mở phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/5/2018. Theo Đơn xin hoãn phiên 

tòa của bà Nguyễn Thị Ngọc D cũng có nội dung xin hoãn phiên tòa ngày 

24/5/2018 (bút lục 158). Tuy nhiên, biên bản nghị án (bút lục 160), quyết định 

hoãn phiên tòa và biên bản phiên tòa (bút lục 161-163) thể hiện thời gian diễn ra 

phiên tòa vào ngày 23/5/2018. 

Ngoài ra, phiên tòa lần 2 được bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 04/6/2018, 

nhưng biên bản nghị án ghi thời gian nghị án lúc 09 giờ 50 phút ngày 04/6/2018 

(bút lục 170). 

Như vậy Tòa án cấp sơ thẩm đã có nhiều sai sót nghiêm trọng về thời gian 

diễn ra phiên tòa, thời gian nghị án, cần phải rút kinh nghiệm. 

[2.2] Về giải quyết các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, nguyên đơn đề 

nghị Tòa án giải quyết các vấn đề sau: 

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

do hết hạn hợp đồng. 
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- Buộc Công ty có nghĩa vụ thanh toán, bồi hoàn cho nguyên đơn tổng số 

tiền: 62.515.450 đồng (trong đó: Tiền lương tháng 8/2017: 27.115.450 đồng; chi 

phí đào tạo trước đó nguyên đơn đã đóng: 13.200.000 đồng và tiền lương 06 

tháng (từ 01/10/2015-01/4/2016): 3.700.000 đồng x 06 tháng = 22.200.000 

đồng).  

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

quan theo quy định pháp luật khi chấm dứt hợp đồng lao động, có trách nhiệm 

hoàn thành thủ tục xác nhận và hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn. 

Tổng các khoản bảo hiểm là 20.530.500 đồng. 

- Hủy Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm 

ngưng hợp đồng lao động. 

- Buộc  Công ty  hoàn trả các giấy tờ cá nhân cho nguyên đơn: Giấy 

chứng nhận nhân viên tham gia lớp an toàn bức xạ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc 

D; Chứng chỉ nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc D; Quyết định số 480/QĐ-SYT, ngày 31/5/2017 về việc bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Bình 

Dương cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D. 

 Tại đơn kháng cáo, nguyên đơn yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết 

buộc bị đơn thanh toán cho nguyên đơn tiền lương 06 tháng đi học tại Bệnh viện 

Chợ Rẫy là 22.200.000 đồng; thanh toán toàn bộ tiền lương tháng 8/2017 là 

27.115.450 đồng; hoàn trả chi phí đào tạo 13.200.000 đồng. 

Xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét giải quyết đối với yêu cầu của 

nguyên đơn về việc buộc bị đơn hoàn trả chi phí đào tạo 13.200.000 đồng và yêu 

cầu hủy Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm ngưng 

hợp đồng lao động. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm không thể xem xét đối với nội 

dung yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn về vấn đề này. Sai sót trên của Tòa án 

cấp sơ thẩm là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cấp phúc thẩm không thể 

khắc phục được. 

[3] Từ những phân tích trên xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm 

trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương 

sự, cần hủy bản án sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 310 Bộ luật Tố tụng 

dân sự. Ý kiến đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương là 

có căn cứ. Ý kiến của vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn đề nghị sửa án 

sơ thẩm là chưa có cơ sở xem xét. 

 [4] Về án phí lao động phúc thẩm: Nguyên đơn không phải chịu. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ:  

- Điều 148, khoản 3 Điều 308, Điều 310 Bộ luật Tố tụng dân sự, 
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- 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. Hủy bản án lao động sơ thẩm số 04/2018/LĐ-ST ngày 11/6/2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương. Giao hồ sơ vụ án về Tòa án 

nhân dân thành phố T xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. 

2. Về án phí phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị Ngọc D không phải chịu. 

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

 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- TAND thành phố T; 

- Chi cục THADS thành phố T; 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tổ HCTP, Tòa LĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

Trần Thị Nhàn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 09/2019/DS-ST 

Ngày 15-3-2019 
 

V/v tranh chấp về bồi hoàn  

chi phí đào tạo. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Hà Nam. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Viết Dũng. 

Ông Đặng Công Thắng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, tham gia phiên 

tòa: Bà Lương Thị Chung - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 20/2018/TLST-DS ngày 21 tháng 3 năm 

2018 về việc tranh chấp về bồi hoàn chi phí đào tạo, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 12/2019/QĐXXST-DS ngày 30 tháng 01 năm 2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; địa chỉ 

trụ sở tại: Đường T, quận H, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của nguyên đơn: Trung tâm phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao là bà Nguyễn Phạm Minh H, bà Nguyễn Phạm 
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Thùy T và ông Nguyễn Ngọc C; cùng địa chỉ liên hệ: Đường T, quận H, thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam (Giấy ủy quyền, ngày 31 tháng 10 năm 2018).  

- Bị đơn:  

1. Anh Phan Thanh K; địa chỉ cư trú theo nguyên đơn cung cấp: Australia 

(Úc); địa chỉ cư trú theo bị đơn khai: Australia (Úc); Email: .com. 

2. Bà Phan Thị Thanh H; cư trú tại: Đường P, phường S, thành phố H, tỉnh 

Quảng Nam, Việt Nam. 

3. Ông Phan Văn T; cư trú tại: Đường Đ, phường P, quận S, thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Nguyên đơn Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Sau đây 

gọi tắt là Trung tâm), trình bày: 

- Anh Phan Thanh K tham gia Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao (Sau đây gọi tắt là Đề án) và được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (Sau 

đây gọi tắt là Thành phố) cử đi học Cử nhân, chuyên ngành Công nghệ sinh học tế 

bào tại trường Đại học La Trobe, đóng tại Melbourne, Victoria, Úc; thời gian học 

03 năm, kể từ tháng 02/2009; với tổng kinh phí đào tạo là 1.781.772.179 đồng do 

Thành phố hỗ trợ cấp.  

- Sau khi tốt nghiệp vào tháng 12 năm 2011, với kết quả học tập toàn khóa 

xếp loại xuất sắt, anh K được Thành phố cho gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ 

làm việc cho Thành phố đến ngày 14-02-2017 để học sau đại học tại trường Đại 

học La Trobe, Úc bằng kinh phí tự túc, chuyên ngành Công nghệ sinh học và hóa 

sinh; cụ thể: chương trình Cử nhân danh dự 01 năm và chương trình tiến sĩ 04 năm. 

- Đến thời hạn kết thúc các chương trình học nêu trên và được yêu cầu trở về 

trình diện, nhận phân công công tác thì ngày 10-3-2017 anh Phan Thanh K có đơn 
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xin ra khỏi đề án với lý do để tập trung cho việc nâng cao trình độ chuyên môn. Tại 

buổi làm việc ngày 17-3-2017, Trung tâm đã đề nghị gia đình động viên anh K trở 

về nhận công tác theo cam kết, tuy nhiên mẹ anh K là bà Phan Thị Thanh H bảo lưu 

nguyện vọng đề nghị Thành phố cho anh K được rút khỏi đề án và thống nhất mức 

bồi hoàn kinh phí đào tạo đã được Thành phố cấp khi tham gia đề án theo quy định 

là 1.781.772.179 đồng và số tiền bồi hoàn này sẽ do anh Phan Thanh K, bà ông 

Phan Văn T và bà Phan Thị Thanh H cùng liên đới bồi hoàn cho Thành phố. 

- Việc anh K có đơn xin ra khởi đề án khi chưa thực hiện cam kết làm việc 

cho Thành phố là vi phạm quy định tại Hợp đồng số 10/2008/HĐDA-NN-LQĐ 

ngày 14-5-2008 và các Phụ lục hợp đồng kèm theo, nên Thành phố đã ban hành 

quyết định chấm dứt việc tham gia Đề án và bồi hoàn kinh phí đối với anh K theo 

quy định. Cụ thể, anh K liên đới cùng với cha mẹ là ông Phan Văn T và bà Phan 

Thị Thanh H có nghĩa vụ bồi hoàn cho Thành phố 100% kinh phí đào tạo được cấp 

kể từ khi tham gia Đề án với tổng số tiền 1.781.772.179 đồng trước ngày 20-7-

2017. 

- Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ do gặp khó khăn về kinh tế nên anh K, 

bà H và ông T mới bồi hoàn được tổng số tiền 731.773.000 đồng (tính đến ngày 25-

02-2019). 

- Do đó, để đảm bảo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được 

thực hiện nghiêm túc và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, Trung 

tâm yêu cầu anh K, bà H và ông T phải tiếp tục liên đới bồi hoàn đầy đủ chi phí đào 

tạo còn lại cho Trung tâm với số tiền 1.049.999.179 đồng và tiền lãi bắt đầu tính từ 

ngày 20-7-2017 theo mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định là 1%/năm, đối với khoản tiền chậm bồi 

hoàn. 

- Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày xác định 

tiền lãi tính đến ngày 15-3-2019 phía bị đơn chưa thanh toán là 22.213.895 đồng và 
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yêu cầu bị đơn thanh toán toàn bộ chi phí đào tạo còn lại là 1.049.999.179 đồng và 

tiền lãi nói trên. 

Bị đơn anh Phan Thanh K, bà Phan Thị Thanh H và ông Phan Văn T, thống 

nhất trình bày: 

- Bị đơn thống nhất với toàn bộ lời trình bày của phía nguyên đơn về việc 

anh Phan Thanh K tham gia Đề án và việc ký kết hợp đồng, cũng như các phụ lục 

hợp đồng để nhận hỗ trợ kinh phí đào tạo đi du học nhưng sau khi tốt nghiệp đã 

không nhận công việc tại Thành phố theo cam kết. Nay bị đơn xác định có nghĩa vụ 

thanh toán toàn bộ chi phí đào tạo là 1.781.772.179 đồng và tiền lãi cho Trung tâm 

theo yêu cầu khởi kiện; đã thanh toán được 731.773.000 đồng, còn tiếp tục phải 

thanh toán 1.049.999.179 đồng và tiền lãi bắt đầu tính từ ngày 20-7-2017 đến ngày 

xét xử sơ thẩm, theo mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định là 1%/năm, đối với khoản tiền chậm bồi 

hoàn là 22.213.895 đồng. 

- Tuy nhiên do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên đề nghị được thanh 

toán chậm theo lộ trình mỗi tháng trả 50.000.000 đồng cho đến khi hết toàn bộ tiền 

nợ. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố 

tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố 

tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội 

đồng xét xử nghị án; và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu bồi hoàn chi 

phí đào tạo của Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đối với anh 

Phan Thanh K, ông Phan Văn T và bà Phan Thị Thanh H. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh 

tụng tại phiên toà, sau khi đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến, Hội đồng xét xử 

nhận định: 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Bị đơn anh Phan Thanh K là công dân Việt Nam; có địa chỉ cư trú tại 

Australia (Úc); bị đơn bà Phan Thị Thanh H; có địa chỉ cư trú tại: Đường P, 

phường S, thành phố H, tỉnh Quảng Nam và bị đơn ông Phan Văn T; có địa chỉ cư 

trú tại: Đường Đ, phường P, quận S, thành phố Đà Nẵng. Theo Hợp đồng Thực 

hiện dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước 

ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, số 10/2008/HĐDA-NN-LQĐ ngày 14-5-2008 ký 

tại Phòng Công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng giữa Thành phố với anh Phan 

Thanh K, ông Phan Văn T và bà Phan Thị Thanh H thì hai bên đã lựa chọn Tòa án 

giải quyết tranh chấp là Tòa án nơi hợp đồng được ký kết, nên vụ án tranh chấp về 

bồi hoàn chi phí đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng theo quy định tại các Điều 37, Điều 39, Điều 464, Điều 470 của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

[2] Bị đơn anh Phan Thanh K và bà Phan Thị Thanh H có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt, do đó Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt đối với anh K và bà H 

theo quy định tại Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự.   

[3] Hội đồng xét xử xét thấy, anh Phan Thanh K tự nguyện đăng ký tham gia 

dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài 

bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

quyết định cử đi học đại học tại Trường Đại học La Trobe, đóng tại Melbourne, 

Victoria, Úc. Trên cơ sở Quyết định cử đi học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng, Thành phố đã ký Hợp đồng với anh Phan Thanh K và ông Phan Văn 

T, bà Phan Thị Thanh H (là cha mẹ đẻ của anh K) để Trung tâm cấp hỗ trợ 100% 

chi phí đào tạo cho anh K đi học và anh K có trách nhiệm sau khi tốt nghiệp đại 

học về Thành phố để nhận công tác và phục vụ cho thành phố Đà Nẵng trong thời 
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gian ít nhất là bảy năm; trường hợp vi phạm thỏa thuận tại hợp đồng thì có nghĩa vụ 

cùng với gia đình, chịu trách nhiệm bồi thường gấp năm lần toàn bộ chi phí đào 

tạo.  

[4] Xét yêu cầu khởi kiện về bồi hoàn chi phí đào tạo của Trung tâm đối với 

anh Phan Thanh K, ông Phan Văn T và bà Phan Thị Thanh H thì thấy, sau khi tốt 

nghiệp và đến thời hạn phải về nhận công tác, anh K không trở về nhận quyết định 

bố trí công tác để thực hiện nghĩa vụ làm việc cho Thành phố và xin ra khỏi đề án, 

cũng như chấp nhận bồi hoàn kinh phí đào tạo cho Thành phố. Do vậy, ngày 20-4-

2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số: 

2168/QĐ-UBND Về việc đồng ý để học viên Phan Thanh K rút khỏi đề án và bồi 

hoàn kinh phí đào tạo. Việc anh K không về nhận công tác và phục vụ cho thành 

phố Đà Nẵng là vi phạm nghĩa vụ tại hợp đồng đã cam kết, theo quy định tại Điều 

274 của Bộ luật dân sự năm 2015. Tổng số tiền từ ngân sách Nhà nước Trung tâm 

đã chi cho anh K đi học đại học tại Trường Đại học La Trobe là 1.781.772.179 

đồng; trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn xác định có nghĩa vụ bồi hoàn toàn 

bộ chi phí đào tạo và tiền lãi theo lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ 

hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định là 1%/năm tính từ ngày 20-7-2017 

cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ hoàn trả tiền cho Trung tâm. Tính đến ngày 

26-02-2019 anh K, bà H và ông T đã nộp tiền bồi hoàn một phần chi phí đào tạo 

cho Trung tâm với tổng số tiền là 731.773.000 đồng; riêng tiền lãi tính đến ngày 15-

3-2019 là 22.213.895 đồng chưa thanh toán, nên cần buộc anh K, bà H và ông T 

phải thanh toán toàn bộ số tiền nói trên cho Trung tâm để nộp vào ngân sách Nhà 

nước là phù hợp với quy định tại Điều 280, Điều 288 của Bộ luật dân sự; Nghị định 

số: 143/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013 của Chính phủ Quy định về bồi hoàn học 

bổng và chi phí đào tạo; Điều 4 của Hợp đồng số 10/2008/HĐDA-NN-LQĐ ngày 

14-5-2008 về Thực hiện dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục 

trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường 
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trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ký giữa Thành phố với anh K, 

bà H và ông T.  

[5] Xét yêu cầu được thanh toán chậm theo phương thức của bị đơn là không 

được Trung tâm đồng ý và không có căn cứ pháp luật nên không được chấp nhận. 

[6] Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm anh Phan Thanh K, ông Phan Văn T và 

bà Phan Thị Thanh H phải chịu, theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân 

sự.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 37, Điều 40, Điều 147, Điều 227, Điều 464 và Điều 470 

của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 280, Điều 288, Điều 468 và Điều 688 của Bộ luật 

dân sự năm 2015; Nghị định số: 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo; 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. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về bồi hoàn chi phí đào tạo của Trung tâm phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao đối với anh Phan Thanh K, ông Phan Văn T và 

bà Phan Thị Thanh H. 

Tuyên xử:  

1. Buộc anh Phan Thanh K, bà ông Phan Văn T và bà Phan Thị Thanh H 

phải thanh toán cho Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao số tiền 

1.072.213.074 đồng (Một tỷ, không trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm mười ba 

ngàn, không trăm bảy mươi bốn đồng), trong đó tiền chi phí đào tạo là 

1.049.999.179 đồng và tiền lãi là 22.213.895 đồng. 
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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 xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi đối với số tiền chậm thực hiện 

nghĩa vụ theo lãi suất thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi 

suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự; nếu không có thỏa 

thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. 

2. Về án phí: Anh Phan Thanh K, bà ông Phan Văn T và bà Phan Thị Thanh 

H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 44.166.392 đồng (Bốn mươi bốn triệu, một 

trăm sáu mươi sáu ngàn, ba trăm chín mươi hai đồng). 

3. Nguyên đơn Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bị 

đơn ông Phan Văn T có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; bị đơn bà Phan Thị Thanh H không mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án 

được tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định 

của pháp luật; bị đơn anh Phan Thanh K không mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc kể 

từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, và 9 của 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- Đương sự; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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             TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

                               TẠI HÀ NỘI 

     

               Bản án số: 02/2019/DS-PT 

                     Ngày 18/7/2019 
           v/v tranh chấp bồi thường phí đào tạo.                        

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Hồng Phúc; 

- Các Thẩm phán:  + Ông Thái Duy Nhiệm; 

            + Ông Nguyễn Xuân Phách; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Nga, Thư ký của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Văn Nhiễm - Kiểm sát viên cao cấp. 

 Ngày 18 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động Thụ lý số 01/2019/TLPT-LĐ ngày 14 

tháng 01 năm 2019 về việc “Tranh chấp đòi bồi thường phí đào tạo” do có kháng 

cáo của bị đơn đối với Bản án lao động sơ thẩm. 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 6900/2019/QĐ-PT ngày 

26/6/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, giữa các đương sự: 

 Nguyên đơn: Công ty TQ.  

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại thôn VP, xã VT, huyện TP, tỉnh Bình 

Thuận. 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông WS, Tổng Giám đốc. 

 Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Bùi Minh N, sinh 1980; 

 Địa chỉ cư trú tại 20/4/1D đường số 20, phường Bình H A, quận TB, Thành 

Phố Hồ Chí Minh, theo văn bản ủy quyền của ông WS ngày 27/5/2019; có đơn xin 

được xét xử vắng mặt tại phiên tòa; 

 Bị đơn: Anh Ngô Xuân Q, sinh 1988; 

 Địa chỉ cư trú tại Số 9/13, Phố Nguyễn TH, Phường QT, quận HĐ, thành 

phố Hà Nội;  

 Ngày 12/7/2019, anh Ngô Xuân Q gửi qua dịch vụ bưu điện tới Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội "Đơn xin giải quyết và xét xử vắng mặt" đồng thời gửi kèm 

theo đơn này là "Văn bản trình bày ý kiến của người kháng cáo" đề ngày 

12/7/2019.                                

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Huy A là 

luật sư của Văn phòng Luật sư Huy A thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có 

mặt tại phiên tòa; 

                                     TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN 
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 Theo đơn khởi kiện và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:  

   Ngày 30/5/2017, Công ty TQ (sau đây gọi tắt là Công ty) do Ông WS, Tổng 

Giám đốc đại diện đã ký 01 hợp đồng đào tạo với anh Ngô Xuân Q. Thời gian đào 

tạo từ ngày 01/8/2016 cho đến 30/4/2017. Chi phí đào tạo là 461.500.000đồng. 

Theo quy định tại mục 4 khoản 2 của hợp đồng đào tạo thì anh Q phải làm việc 

cho Công ty trong thời hạn 03 năm kể từ ngày hoàn tất khóa đào tạo. Cùng ngày 

giữa Công ty và anh Q có ký 01 hợp đồng lao động với thời hạn 03 năm. Ngày 

27/8/2017, anh Ngô Xuân Q nộp đơn xin nghỉ việc vì lý do gia đình. Ngày 

30/9/2017 Công ty ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động  đối với anh 

Q vì anh Q vi phạm hợp đồng đào tạo và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công 

việc của Công ty, ảnh hưởng tâm lý đối với những nhân viên được cử đi đào tạo. 

Công ty yêu cầu anh Q phải hoàn trả chi phí đào tạo với số tiền là 410.222.000 

đồng. 

   Anh Ngô Xuân Q trình bày: Anh tốt nghiệp Thạc sỹ tại Học viện điện lực 

Thượng Hải, Trung Quốc, sau đó về làm việc tại Công ty hữu hạn công trình 

Kiểm tu điện lực Trung Quốc.Trong quá trình làm việc anh đã hỗ trợ Công ty về 

việc tuyển dụng nhân lực để đưa đi đào tạo, thành lập Công ty con để điều hành ở 

Việt Nam. Quá trình tuyển người đưa đi đào tạo do thiếu người nên Công ty đã bổ 

sung anh và một người nữa cho đủ chỗ. Tuy nhiên khi tham gia lớp học anh hiểu 

mình là thành viên của bên đào tạo chứ không phải học viên. Trong các buổi lên 

lớp anh đã hỗ trợ rất nhiều người hiểu được bài giảng. Sau khi về Việt Nam, trong 

khi anh chưa thanh lý hợp đồng lao động với Công ty kiểm tu thì Công ty TQ (là 

công ty con của Công ty TQ) đã yêu cầu anh ký 01 hợp đồng đào tạo, 01 hợp đồng 

lao động với Công ty. Trong hoàn cảnh cần việc làm, hơn nữa anh cũng có đề nghị 

với Ban giám đốc Công ty nếu yêu cầu anh phải bồi thường phí đào tạo thì anh sẽ 

không ký, nhưng Ban giám đốc động viên nên anh đã ký. Sau khi vào làm việc tại 

Công ty vì lý do gia đình nên anh xin chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. 

Nay Công ty khởi kiện yêu cầu anh phải thanh toán phí đào tạo, anh không đồng 

ý. 

   Tại Bản án giải quyết về tranh chấp lao động sơ thẩm số 04/2018/LĐ-ST 

ngày 29/11/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã áp dụng các Điều 32, 

Điều 37, Điều 38 của Bộ luật tố tụng dân sự; các Điều 59, 60, 61, 62 của Bộ luật 

lao động; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về án phí, lệ phí Tòa án, xử:  

    + Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TQ đối với anh Ngô Xuân Q 

về việc đòi bồi thường chi phí đào tạo. 

    + Buộc anh Ngô Xuân Q phải có trách nhiệm trả cho Công ty TQ 

410.222.000 đồng. 

    Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí sơ thẩm và thông báo 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

    Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 06/12/2018, anh Ngô Xuân Q kháng cáo, nội 
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dung đơn kháng cáo là yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo 

hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

 

                     NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra công 

khai tại phiên tòa; căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy 

đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa và các bên đương sự về việc giải quyết 

vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa sơ thẩm cũng như phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn 

giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; bị đơn vẫn giữ nguyên quan điểm như ở Tòa án cấp 

sơ thẩm, các đương sự không bổ sung thêm tài liệu chứng cứ nào khác và cũng 

không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.  

[2] Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các lời khai của 

nguyên đơn, cho thấy:  Ngày 30/5/2017, anh Ngô Xuân Q ký hợp đồng đào tạo 

với Công ty TQ, hợp đồng này có nội dung: Anh Ngô Xuân Q tham gia khóa đào 

tạo của Công ty thời gian từ ngày 01/8/2016 đến ngày 30/4/2017. Địa điểm đào 

tạo: Việt Nam - Trung Quốc. Kinh phí đào tạo: Bên A chịu chi phí hoàn toàn. Chi 

phí đào tạo là 461.500.000 đồng, trong đó bao gồm phí đào tạo, ăn ở, giao thông 

và các khoản chi phí khác trong thời gian đào tạo. Sau khi kết thúc đào tạo phải 

trở về vị trí làm việc theo yêu cầu của bên A, tiếp tục phục vụ Bên A, thời hạn tính 

từ ngày trở về vị trí công việc với thời gian 3 năm. Nếu trong thời gian công tác, 

bên B vì lý do cá nhân chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc bên A chấm dứt hợp 

đồng lao động vì bên B sai lầm trong công việc, bên B phải đền bù bên A; nếu số 

tiền vi phạm không đủ đền bù cho bên A toàn bộ tổn thất, bên B tiếp tục còn trách 

nhiệm đền bù. Tính tiền đền bù bằng thời gian còn lại của hợp đồng tương ứng với 

số tiền đào tạo, cụ thể: Tiền đền bù = Tổng số tiền đào tạo x Thời hạn còn lại của 

hợp đồng : Thời gian cam kết của hợp đồng. 

Ngay sau khi ký kết hợp đồng đào tạo, giữa anh Q và Công ty đã ký kết 01 

hợp đồng lao động với thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/6/2017 đến ngày 31/5/2020. 

Anh Q đã vào làm việc tại Công ty từ ngày 01/6/2017; ngày 27/8/2017, anh Q xin 

nghỉ việc với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngày 30/9/2017, Công ty đã ban 

hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Anh Ngô Xuân Q. Ngày 

15/5/2018, Công ty khởi kiện anh Q tại Tòa án thành phố Hà Nội yêu cầu bồi 

thường chi phí đào tạo. 

Trong quá trình giải quyết vụ án anh Q cho rằng, anh không có danh sách 

cử đi học, anh tham gia khóa học với tư cách là người quản lý chứ không phải là 

học viên. Sau khi đi đào tạo về anh được Công ty cấp chứng chỉ đào tạo. Khi ký 

hợp đồng đào tạo phía Công ty có hứa với anh là cứ ký sau này có vấn đề gì sẽ 

không yêu cầu bồi thường, nên anh đã ký vào hợp đồng. Về phía Công ty trước 

sau đều khẳng định anh Q tham gia khóa đào tạo, được cấp chứng chỉ. Sau khi đi 
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đào tạo về anh Q đã ký hợp đồng lao động.  

[3] Xét kháng cáo của anh Q thì thấy: Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ 

vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở xác định anh Ngô Xuân Q có tham 

gia khóa đào tạo do Công ty tổ chức từ ngày 01/8/2016 cho đến ngày 30/4/2017 

hết tổng số tiền là 461.500.000 đồng, sau đó được cấp chứng chỉ đào tạo và đã ký 

hợp đồng lao động với Công ty, theo đó đã cam kết làm việc tại Công ty 03 năm, 

nhưng chưa hết thời hạn thì anh Q đã nghỉ việc, do đó Công ty khởi kiện đòi bồi 

thường chi phí đào tạo đối với anh Ngô Xuân Q là đúng, Tòa án cấp sơ thẩm chấp 

nhận đơn khởi kiện của Công ty là có căn cứ, cho nên Hội đồng xét xử phúc thẩm 

bác kháng cáo của anh Ngô Xuân Q và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

Do kháng cáo không được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận, cho nên anh 

Ngô Xuân Q phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

 

                                         QUYẾT ĐỊNH 
 

1. Bác kháng cáo; giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm; 

2. Anh Ngô Xuân Q phải nộp 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí dân 

sự phúc thẩm, được trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm mà 

anh Ngô Xuân Q đã nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2017/0006179 ngày 

26/12/2018 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị 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. 

 
       Nơi nhận: 

       - VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

       - TAND thành phố Hà Nội; 

       - VKSND thành phố Hà Nội; 

       - Cục THADS thành phố Hà Nội; 

       - Các đương sự (theo địa chỉ); 

       - Lưu hồ sơ (2), phòng HCTP (2b); 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

       THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                     Ngô Hồng Phúc 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Bản án số: 01/2019/LĐ-ST
 

Ngày: 29-7-2019
 

V/v tranh chấp hợp đồng lao động, 

hợp đồng đào tạo, đòi tiền lương, 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp và bồi thường thiệt 

hại do chấm dứt hợp đồng lao động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Trung 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Hoàng Minh Tuấn – Nơi công tác: Liên đoàn lao động thành phố 

Thủ Dầu Một. 

2. Ông Nguyễn Phước Hải – Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

phường Chánh Mỹ. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kim Thoa - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tham gia 
phiên tòa: Bà Lê Thị Thủy - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 24 và 29 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao 

động thụ lý số: 01/2019/TLST-LĐ ngày 16/01/2019 về việc tranh chấp hợp 

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

bảo hiểm thất nghiệp và bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2019/QĐXXST-LĐ ngày 04/6/2019, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc D, sinh năm 1972. 

Địa chỉ: khối C, chung cư H, Tổ 105, Khu phố 7, phường H, thành phố T, 

tỉnh Bình Dương. (có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn 

Văn Q – Luật sư Văn phòng Luật sư L – thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí 

Minh. (có mặt) 

2. Bị đơn: Công ty Y. 
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Địa chỉ: phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Phạm Văn H (Phó Trưởng 

phòng Kế hoạch tổng hợp) và bà Hà Thị N (Nhân viên Phòng kế hoạch tổng 

hợp), là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 19/02/2019). (có 

mặt) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội thành phố T. 

Địa chỉ: phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Phan Minh H, là người đại diện theo pháp 

luật (Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố T). (vắng mặt và có đơn yêu cầu giải 

quyết vắng mặt) 

4. Người làm chứng: 

4.1.  Ông Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1948. 

Địa chỉ: khu dân cư B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt và có 

đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt) 

4.2.  Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1989. 

Địa chỉ: phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương. (vắng mặt và có đơn 

yêu cầu giải quyết vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

- Nguyên đơn trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Ngọc D làm việc tại Công ty Y (sau đây viết tắt là Công 

ty) bắt đầu từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/8/2017 với chuyên môn là Bác sỹ y 

khoa. Bà D đã 02 lần ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với Công ty, mỗi 

hợp đồng có thời hạn là 12 tháng. Hợp đồng thứ nhất số 382/2015/BVPSN ngày 

01/9/2015, thời hạn từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/8/2016, mức lương là 

3.700.000 đồng/tháng kèm theo tiền thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác. Hợp 

đồng thứ hai số 382/BVPSN ngày 01/9/2016, thời hạn từ ngày 01/9/2016 đến 

ngày 31/8/2017, mức lương chính hàng tháng là 4.100.000 đồng kèm theo tiền 

thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác. Chức vụ cuối cùng của bà D tại Công ty 

là Quyền trưởng khoa chẩn đoán. 

Quá trình làm việc, Công ty cử bà D đi đào tạo 02 lần. Lần thứ nhất, theo 

hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT ngày 01/10/2015, Công ty cử bà D đi học định 

hướng chuyên khoa X-quang tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh 

trong thời gian 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016). Trong thời 

gian đi học bà D không được trả lương, thưởng, phụ cấp cũng như các quyền lợi 

khác, đồng thời bà D đã phải đóng học phí với số tiền 13.200.000 đồng. Lần thứ 

hai, theo Hợp đồng đào tạo số 150/HĐĐT ngày 12/7/2016, bà D đi đào tạo an 

toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết bị trong y tế tại Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Dương trong thời gian 03 ngày (từ ngày 14 

đến ngày 16/7/2016). Bà D đã đóng học phí số tiền 1.980.000 đồng khi nhập 

học, đến ngày 22/7/2016 thì được Công ty hoàn lại số tiền trên.  
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Ngày 28/7/2017, bà D có gửi thông báo cho Công ty về việc không tiếp 

tục làm việc tại Công ty khi hợp đồng lao động kết thúc vào ngày 31/8/2017 và 

bà D không làm việc tại Công ty kể từ ngày 01/9/2017. Ngày 15/8/2017, Công 

ty thanh toán tiền lương tháng 7/2017 cho bà D với số tiền 23.963.310 đồng sau 

khi trừ các khoản thuế và bảo hiểm. Ngày 08/10/2017, Công ty gửi cho bà D 

Quyết định về việc tạm ngưng hợp đồng lao động số 181/QĐ-BVPSNBD ngày 

19/9/2017 kèm phụ lục, đồng thời mời bà D lên Công ty làm việc. Ngày 

12/10/2017, bà D đến Công ty làm việc theo thư mời và có kiến nghị với Công 

ty nhưng không được Công ty xem xét giải quyết. Sau đó, bà D có gửi khiếu nại 

đến Công ty. Ngày 19/10/2017, Công ty gửi Công văn số 219 về việc trả lời đơn 

khiếu nại với nội dung: Buộc bà D phải bồi thường chi phí đào tạo là 19.140.000 

đồng và không đồng ý hủy quyết định số 181/QĐ-BVPSNBD ngày 19/9/2017. 

Việc hai bên ký kết hợp đồng lao động số 382/2015/BVPSN và phụ lục 

hợp đồng ngày 01/9/2015 với nội dung: “Bệnh viện chỉ chi trả các khoản lương, 

năng lực thâm niên, trượt giá, làm thêm giờ của bác sỹ Dung kể từ ngày bác sỹ 

Dung thực tế đi làm việc sau khi học xong định hướng chuyên khoa Xquang” là 

trái quy định pháp luật tại Điều 15, khoản 2 Điều 17, Điều 90, Điều 91 của Bộ 

luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà D. Do bà D là người 

lao động của Công ty, bị chi phối và phụ thuộc hoàn toàn vào Công ty. Bà D 

được Công ty cử đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của Công 

ty. Theo quy định tại Điều 60, 62 của Bộ luật Lao động thì chi phí đào tạo thuộc 

nghĩa vụ của người sử dụng lao động phải chịu. Theo quy định của pháp luật thì 

thời gian đi đào tạo, tập huấn, học tập cũng là thời gian làm việc. Do đó, việc 

Công ty không trả lương cho bà D trong thời gian bà D đi học và buộc bà D chịu 

chi phí đào tạo là không đúng. Bà D được Công ty cử đi học 02 lần nhưng lại có 

sự bất nhất trong việc hoàn trả học phí. 

Theo hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và bà D thì từ tháng 

9/2015 đến tháng 9/2016, Công ty không đóng bảo hiểm cho bà D là không 

đúng quy định pháp luật. Theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động có 

nghĩa vụ đóng bảo hiểm như sau: Từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2016, Công ty có 

nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH): 18%, bảo hiểm y tế (BHYT): 3%, bảo 

hiểm thất nghiệp (BHTN): 1%, tổng cộng 22% với số tiền: 3.700.000 đồng x 12 

tháng x 22% = 9.768.000 đồng. Từ tháng 9/2016 đến tháng 5/2017: Công ty có 

nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội là: 4.100.000 đồng x 09 tháng x 22 % = 

8.118.000 đồng. Từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2017, Công ty có nghĩa vụ đóng 

BHXH: 17,5%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 21,5% với số tiền: 4.100.000 

đồng x 03 tháng x 21.5% = 2.644.500 đồng. Tổng số tiền là 20.530.500 đồng. 

Trong thời gian từ 01/9/2016 đến tháng 31/8/2017 thì hai bên thỏa thuận 

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

Trong thời gian này, bà D đã đóng vượt mức theo quy định người lao động phải 

đóng là 16,25% dư so với mức quy định là 10,5%. 

Trong quá trình làm việc tại Công ty, bà D luôn có trách nhiệm cao trong 

công việc, không vi phạm kỷ luật lao động, thậm chí được bổ nhiệm chức vụ 

Quyền trưởng khoa chẩn đoán vào ngày 23/6/2016. Bà D có gửi đơn đề nghị hòa 
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giải tranh chấp lao động với Công ty tại Phòng Lao động thương binh và xã hội 

thành phố T. Tại buổi hòa giải ngày 03/01/2018, giữa bà D và Công ty không 

thống nhất được với nhau trong việc giải quyết vụ việc nên buổi hòa giải không 

thành. 

Theo đơn khởi kiện, bà Nguyễn Thị Ngọc D yêu cầu các vấn đề sau: 

- Tuyên bố chấm dứt hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016. 

- Hủy Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm 

ngưng hợp đồng lao động. 

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

62.515.450 đồng (trong đó: Tiền lương tháng 8/2017: 27.115.450 đồng; chi phí 

đào tạo trước đó bà D đã đóng: 13.200.000 đồng và tiền lương 06 tháng (từ ngày 

01/10/2015 đến ngày 01/4/2016): 3.700.000 đồng x 06 tháng = 22.200.000 

đồng).  

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

quan theo quy định pháp luật khi chấm dứt hợp đồng lao động, có trách nhiệm 

hoàn thành thủ tục xác nhận và hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà D, với tổng 

các khoản bảo hiểm là 20.530.500 đồng.  

- Buộc Công ty hoàn trả các giấy tờ cá nhân cho bà D: Giấy chứng nhận 

nhân viên tham gia lớp an toàn bức xạ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D, Chứng 

chỉ nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho bà Nguyễn Thị 

Ngọc D, Quyết định số 480/QĐ-SYT ngày 31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc D. 

Quá trình chuẩn bị xét xử, bà Nguyễn Thị Ngọc D yêu cầu Tòa án giải 

quyết những vấn đề sau đây: 

- Tuyên bố chấm dứt hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016. 

- Hủy Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm 

ngưng hợp đồng lao động. 

- Buộc Công ty có nghĩa vụ thanh toán cho bà D tổng số tiền 61.315.450 

đồng, bao gồm: Tiền lương tháng 8/2017: 25.915.450 đồng, chi phí đào tạo bà D 

đã đóng: 13.200.000 đồng, tiền lương 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 

01/4/2016): 3.700.000 đồng/tháng x 06 tháng = 22.200.000 đồng. 

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

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

8/2016 với số tiền 9.768.000 đồng và hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà D. Yêu 

cầu Công ty phải hoàn trả số tiền bà D đã phải nộp vượt mức thay Công ty là 

3.157.000 đồng.  

- Buộc Công ty hoàn trả các giấy tờ cá nhân cho bà D: Giấy chứng nhận 

nhân viên tham gia lớp an toàn bức xạ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D, chứng 

chỉ nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho bà Nguyễn Thị 

Ngọc D, Quyết định số 480/QĐ-SYT ngày 31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi 
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hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc D. 

Đối với yêu cầu phản tố của Công ty buộc bà D phải bồi thường số tiền 

19.140.000 đồng là không đúng quy định pháp luật, bà D không đồng ý vì bà D 

đã ký 02 hợp đồng lao động với thời hạn là 24 tháng. Hợp đồng lao động cuối 

cùng đến thời hạn 31/8/2017 cho nên bà D nghỉ việc là do hợp đồng lao động 

hết hạn là đúng quy định pháp luật.  

Đối với yêu cầu của Công ty về việc yêu cầu bà D bồi thường thiệt hại với 

số tiền 73.930.000 đồng thì bà D không đồng ý. Bà D đã nghỉ việc do hợp đồng 

lao động hết thời hạn, không gây thiệt hại cho Công ty. 

- Bị đơn trình bày: 

Công ty thống nhất về thời gian, nội dung hợp đồng lao động, hợp đồng 

đào tạo như nguyên đơn trình bày. 

Đối với yêu cầu tuyên bố chấm dứt hợp đồng lao động số 382/BVPSN 

ngày 01/9/2016 do hết hạn hợp đồng thì Công ty không đồng ý. Do bà D vi 

phạm hợp đồng đào tạo đã ký kết, không tiếp tục làm việc cho Công ty trong 

thời gian 02 năm như thỏa thuận. Do đó, bà D phải có trách nhiệm thực hiện hết 

nghĩa vụ theo 02 hợp đồng đào tạo hoặc bà D phải có trách nhiệm bồi thường 

chi phí đào tạo cho Công ty thì Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với bà 

D. Công ty không đồng ý hủy Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 

19/9/2017 về việc tạm ngưng hợp đồng lao động. 

Đối với yêu cầu của bà D về việc thanh toán tiền lương tháng 8/2017: 

Theo Danh sách nhận tiền lương tháng 8/2017 thì lương của bà D là 27.610.000 

đồng, tiền lương sau khi đã trừ bảo hiểm xã hội, thuế thì còn lại là 25.915.450 

đồng. Theo kết quả bình bầu lao động giỏi tháng 8/2017, bà D đạt loại C vì vi 

phạm cam kết hai hợp đồng đào tạo làm cho Công ty tổn thất rất nhiều, bà D 

nghỉ việc trong lúc Công ty chưa có người phụ trách phòng an toàn bức xạ. Do 

đó, căn cứ khoản 1, mục A tiêu chuẩn bình bầu lao động giỏi hàng tháng và 

khoản 3, mục 1 mức thưởng tháng của Quy chế xét khen thưởng nhân viên Công 

ty, sau khi bà D bồi thường chi phí đào tạo, Công ty sẽ trả lương tháng 8/2017 

cho bà D với số tiền 13.495.450 đồng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân và phần 

trăm chênh lệch đóng bảo hiểm theo qui định.  

Đối với yêu cầu của bà D về việc buộc Công ty chi trả tiền lương 06 tháng 

từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016 và chi phí đào tạo với số tiền 

13.200.000 đồng. Theo hợp đồng lao động số 382/2015/BVPSN và phụ lục hợp 

đồng ngày 01/9/2015 giữa Công ty và bà D thì trong khoản 6 phụ lục hợp đồng 

có ghi rõ: “Bệnh viện chỉ chi trả các khoản lương, năng lực thâm niên, trượt 

giá, làm thêm giờ của bác sỹ Dung kể từ ngày bác sỹ Dung thực tế đi làm việc 

sau khi học xong định hướng chuyên khoa Xquang”. Do đó, bà D đi đào tạo từ 

ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016, không có làm việc tại Công ty nên Công 

ty không phải trả lương cho bà D. Đồng thời, theo hợp đồng đào tạo số 

236/HĐĐT ngày 01/10/2015 giữa Công ty và bà D thì khoản 6 Điều 1 ghi rõ:“ 

Chi phí đào tạo do bà Nguyễn Thị Ngọc D chi trả” và mục 2 khoản 3 Điều 2 ghi 
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rõ: “Do chi phí đào tạo được người lao động chi trả, nếu không làm việc cho 

bệnh viện hoặc làm không đủ thời gian cam kết theo hợp đồng đào tạo, bác sỹ 

Dung phải bồi thường chi phí quản lý bằng học phí Bệnh viện Chợ Rẫy thu”. Do 

đó, Công ty không có nghĩa vụ phải chi trả tiền lương 06 tháng từ ngày 

01/10/2015 đến ngày 01/4/2016 và chi phí đào tạo cho bà D. 

Đối với yêu cầu chi trả các khoản bảo hiểm: Theo hợp đồng lao động số 

382/2015/BVPSN và phụ lục hợp đồng ngày 01/9/2015 giữa Công ty và bà D thì 

trong khoản 6 phụ lục hợp đồng, trong thời gian bà D làm thủ tục nhập học và đi 

học (từ tháng 9/2015 đến tháng 3/2016) Công ty không trả lương và phụ cấp cho 

bà D đồng nghĩa việc Công ty cũng không đóng bảo hiểm cho bà D. Công ty chỉ 

đồng ý đóng bảo hiểm cho bà D trong thời gian còn lại từ tháng 4/2016 đến 

tháng 8/2016 và đồng ý hoàn trả phần tiền bảo hiểm xã hội bà D đã đóng vượt 

mức trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 với số tiền 3.157.000 

đồng. 

Đối với các giấy tờ bà D yêu cầu Công ty trả gồm: Giấy chứng nhận nhân 

viên tham gia lớp an toàn bức xạ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D, Chứng chỉ 

nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc 

D, Quyết định số 480/QĐ-SYT ngày 31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn khám chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc D, sổ bảo hiểm xã hội. Trong Điều 3 quyết định số 181/QĐ-

BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm ngưng hợp đồng lao động đối với bà D 

ghi rõ: “Bệnh viện sẽ trả lại sổ bảo hiểm và các giấy tờ chứng nhận đào tạo 

chuyên khoa sau khi bác sỹ Dung đã bồi thường chi phí đào tạo”. Công ty sẽ 

hoàn trả cho bà D sau khi bà D bồi thường cho Công ty các thiệt hại đã gây ra. 

Công ty có yêu cầu phản tố đối với bà Nguyễn Thị Ngọc D, yêu cầu Tòa 

án giải quyết những vấn đề sau: 

Căn cứ Hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT ngày 01/10/2015 giữa Công ty 

với bà Nguyễn Thị Ngọc D về đào tạo định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Do bà D vi phạm cam kết 

thời gian làm việc cho Công ty nên bà D phải bồi thường chi phí quản lý theo 

mục 2 khoản 3 Điều 2 của hợp đồng đào tạo, số tiền cụ thể là 2.200.000 

đồng/tháng x 06 tháng = 13.200.000 đồng. 

Căn cứ Hợp đồng đào tạo số 150/HĐĐT ngày 12/7/2016 giữa Công ty với 

bà Nguyễn Thị Ngọc D về đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết 

bị trong y tế tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình 

Dương. Do bà D vi phạm cam kết thời gian làm việc cho Công ty nên bà D phải 

bồi thường theo mục 2 khoản 3 Điều 2 của hợp đồng đào tạo, số tiền cụ thể là 

1.980.000 đồng/tháng x 300% = 5.940.000 đồng. 

Ngoài ra, do bà D đã được Công ty cho đi đào tạo và được cấp chứng chỉ 

hành nghề chẩn đoán hình ảnh nhưng 02 tháng sau khi được cấp chứng chỉ bà D 

nghỉ việc đã gây ra rất nhiều khó khăn, tổn thất vì lúc này Công ty không có 

người phụ trách phòng an toàn bức xạ. Do đó, Công ty yêu cầu bà Nguyễn Thị 

Ngọc D bồi thường số tiền 73.930.000 đồng. Đây là thiệt hại Công ty phải chịu 
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do phải hợp đồng với bác sỹ Nguyễn Văn Thụ và bác sĩ Nguyễn Ngọc Khôi để 

làm thay công việc của bà D. Cụ thể:  

Bà D nghỉ việc từ ngày 31/8/2017 nên Công ty phải hợp đồng với bác sĩ 

Nguyễn Văn Thụ cho đi đào tạo chẩn đoán hình ảnh từ tháng 7/2017, hợp đồng 

với bác sĩ Nguyễn Ngọc Khôi đọc chẩn đoán hình ảnh từ tháng 9/2017. Trường 

hợp bà D tiếp tục làm việc thì tiền lương Công ty phải trả cho bà D tổng cộng là 

438.000.000 đồng, cụ thể: Từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2018: 27.000.000 đồng 

x 10 tháng = 270.000.000 đồng. Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018: 

28.000.000 đồng x 6 tháng = 168.000.000 đồng. 

Việc hợp đồng với bác sĩ Thụ phát sinh các chi phí tổng cộng là: 

230.930.000 đồng, cụ thể: Từ tháng 9/2017 đến tháng 4/2018: Tiền lương là 

53.230.000 đồng, tiền trợ cấp đi học 06 tháng là 11.700.000 đồng, tiền học phí là 

24.000.000 đồng. Tổng cộng là 88.930.000 đồng. Từ tháng 5/2018 đến tháng 

6/2018: Tiền lương là 17.000.000 đồng/tháng x 02 tháng = 34.000.000 đồng. Từ 

tháng 7/2018 đến tháng 12/2018: Tiền lương là 18.000.000 đồng/tháng x 06 

tháng = 108.000.000 đồng. 

Việc hợp đồng với bác sĩ Khôi phát sinh tổng chi phí: 280.000.000 đồng, 

cụ thể: Từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2018: Tiền lương là 17.500.000 

đồng/tháng x 16 tháng = 280.000.000 đồng. 

Tổng số tiền Công ty phải thanh toán cho bác sĩ Thụ và bác sĩ Khôi là 

510.930.000 đồng. Như vậy, sau khi khấu trừ tiền lương của bà D tính đến tháng 

12/2018 thì Công ty phải chi thêm số tiền 73.930.000 đồng. Đây là thiệt hại của 

Công ty phát sinh do bà D nghỉ việc.  

Tổng số tiền Công ty yêu cầu bà D phải bồi thường là: 13.200.000 đồng + 

5.940.000 đồng + 73.930.000 đồng = 93.070.000 đồng. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày:  

Tại văn bản số 762/CV-BHXH ngày 06/5/2019, Bảo hiểm xã hội thành 

phố T xác định: Từ tháng 9/2016, Công ty đăng ký tham gia BHXH cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc D với số sổ BHXH 7908014429. Thời gian đóng BHXH cho 

bà D tóm tắt như sau: Từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2016, mức lương đóng là 

4.460.000 đồng. Từ tháng 01/2017 đến tháng 08/2017, mức lương đóng là 

4.710.000 đồng. Đến tháng 9/2017, Công ty đã thực hiện cắt giảm tham gia 

BHXH đối với bà Nguyễn Thị Ngọc D. 

- Người làm chứng ông Nguyễn Ngọc Khôi trình bày:  

Ông Khôi làm việc tại Công ty theo các hợp đồng như sau: Hợp đồng số 

202/QĐ/BVPSNBD ngày 01/09/2017 thời gian từ ngày 01/09/2017 tới ngày 

31/12/2018, mức lương là 17.000.000 đồng, hợp đồng số 0113/QĐ/BVPSNBD 

ngày 02/01/2019 thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 mức lương 

khoán là 16.700.000 đồng/tháng. Thời gian làm việc từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ 

2 đến hết ngày thứ 6 hằng tuần. Công việc là phụ trách phòng XQ bệnh viện. 

Ông Khôi đã nhận đủ lương tới nay. 

- Người làm chứng ông Nguyễn Văn Thụ trình bày:  
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Ông Thụ là bác sĩ làm việc tại Công ty từ ngày 17/7/2017. Ông Thụ và 

Công ty đã ký hợp đồng lao động với thời hạn 05 năm. Công việc của ông Thụ 

làm tại khoa chẩn đoán hình ảnh, nhiệm vụ chính là siêu âm, đọc phim X-quang. 

Mức lương và phụ cấp ông Thụ được nhận là 17.000.000 đồng/tháng. Ông Thụ 

đã được Công ty cử đi học lớp sơ bộ chẩn đoán hình ảnh trong 06 tháng tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy từ tháng 10/2017 cho đến tháng 4/2018. Trong thời gian học, ông 

Thụ được hưởng lương là 4.000.000 đồng/tháng và tiền phụ cấp đi học trong 06 

tháng là 11.000.000 đồng. Tiền học phí là 24.000.000 đồng do Công ty chi trả. 

Sau khi học xong, ông Thụ được cử làm bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại khoa chẩn 

đoán, chuyên môn siêu âm và đọc phim X-quang. Hiện tại ông Thụ chưa được 

cấp chứng chỉ hành nghề nên Công ty phải hợp đồng với bác sĩ khác có chứng 

chỉ hành nghề để ký giấy tờ chuyên môn. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện trong quá trình chuẩn bị xét xử, không đồng ý với yêu cầu phản tố của 

bị đơn. Bà D tự nguyện nộp phần tiền bảo hiểm tương ứng theo nghĩa vụ của 

người lao động trong thời gian từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/8/2016. Người 

đại diện hợp pháp của bị đơn giữ nguyên yêu cầu phản tố, bị đơn chỉ đồng ý 

đóng bảo hiểm cho bà D trong thời gian còn lại từ tháng 4/2016 đến tháng 

8/2016 và đồng ý hoàn trả phần tiền bảo hiểm xã hội bà D đã đóng vượt mức 

trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 với số tiền 3.157.000 đồng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội thành phố T, người làm 

chứng ông Nguyễn Ngọc Khôi, ông Nguyễn Văn Thụ vắng mặt và có đơn yêu 

cầu giải quyết vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày quan 

điểm: Quan hệ lao động giữa bà Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty đã được xác 

lập từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng lao động là ngày 01/9/2015. Thời hạn 

hợp đồng đối với bà D kết thúc vào ngày 31/8/2017, nên việc bà D chấm dứt 

hợp đồng khi thời hạn hợp đồng kết thúc là đúng theo quy định pháp luật. Khi 

sắp hết thời hạn hợp đồng, bà D đã có thông báo về việc chấm dứt hợp đồng 

nhưng Công ty lại ban hành Quyết định số 181/QĐ-BVPSNBD ngày 19/9/2017 

về việc tạm ngưng hợp đồng lao động đối với bà D là không đúng quy định pháp 

luật. Do hợp đồng lao động giữa bà D và Công ty đã chấm dứt nên Công ty có 

nghĩa vụ hoàn trả cho bà D các giấy tờ mà Công ty đã giữ. Người lao động là 

bên ở thế yếu, mọi thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động 

không được trái quy định pháp luật. Theo quy định tại khoản 3 Điều 14, Điều 

23, 24 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 thì thời gian làm việc 

được tính bao gồm cả thời gian đi học nên việc Công ty thỏa thuận không trả 

lương trong thời gian bà D đi học là trái quy định của pháp luật. Do đó, Công ty 

phải có nghĩa vụ trả lương trong 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 

01/4/2016) cho bà D với số tiền 22.200.000 đồng. Trong tháng 8/2017, bà D đã 

hoàn thành tốt công việc được giao, không vi phạm nội quy, không bị xử lý kỷ 

luật nên không có căn cứ để Công ty trừ tiền lương, thưởng của bà D. Đối với 

các khoản tiền bảo hiểm, từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2016, Công ty không 

đóng bảo hiểm cho bà D nên phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm theo tỷ lệ do pháp 
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luật quy định, bà D tự nguyện đóng bảo hiểm đối với phần nghĩa vụ của người 

lao động theo quy định pháp luật. Đối với tiền bảo hiểm từ tháng 9/2016 đến 

tháng 8/2017, bà D đã đóng vượt tỷ lệ thay Công ty là 5,75% với số tiền 

3.157.000 đồng nên yêu cầu Công ty có nghĩa vụ hoàn trả lại. Phía Công ty cũng 

tự nguyện hoàn trả cho bà D số tiền này nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận. 

Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn, theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao 

động, người lao động chỉ có nghĩa vụ bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bà D chấm dứt hợp đồng lao động 

với Công ty theo đúng quy định nên không có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty 

số tiền 19.140.000 đồng. Quá trình làm việc, bà D không vi phạm nội quy, 

không bị kỷ luật, đồng thời bà D đã nghỉ việc theo đúng quy định pháp luật nên 

không có mối liên hệ giữa việc bà D nghỉ việc với thiệt hại của Công ty. Vì vậy, 

yêu cầu của Công ty về việc buộc bà D bồi thường số tiền 73.930.000 đồng là 

không có căn cứ theo quy định của Bộ luật lao động.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương phát biểu ý kiến: 

- Về tuân theo pháp luật tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến khi khai mạc 

phiên tòa sơ thẩm, Thẩm phán, Thư ký đã tiến hành tố tụng đúng quy định của 

pháp luật. Vụ án được đưa ra xét xử đúng thời hạn theo quy định tại Điều 203 

của Bộ luật Tố tụng dân sự. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã 

thực hiện đầy đủ thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định tại chương XIV về 

phiên tòa sơ thẩm. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều 70, 71, 72, 73 của 

Bộ luật tố tụng dân sự. Những yêu cầu, kiến nghị để khắc phục vi phạm về tố 

tụng: Không có. 

- Về việc giải quyết vụ án: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án, đã được thẩm tra tại phiên tòa và kết quả tranh tụng của những người 

tham gia tố tụng tại phiên tòa, xét thấy: 

 Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

+ Đối với yêu cầu chấm dứt Hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 

01/9/2016 giữa bà Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty. Xét thấy, giữa bà D và Công 

ty có ký kết hợp đồng lao động từ ngày 01/9/2015 với chuyên môn là Bác sỹ y 

khoa theo Hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2015 và phụ lục hợp 

đồng với thời hạn hợp đồng là 12 tháng (từ ngày 01/9/2015 đến ngày 

31/8/2016). Ngày 01/9/2016, hai bên ký kết lại hợp đồng lao động xác định thời 

hạn số 382/BVPSN và phụ lục hợp đồng với thời hạn hợp đồng là 12 tháng, thời 

hạn kết thúc hợp đồng lao động này là vào ngày 31/8/2017. Ngày 28/7/2017, bà 

Nguyễn Thị Ngọc D có thông báo đến Công ty xin nghỉ việc với nội dung không 

tiếp tục hợp tác với Công ty khi kết thúc hợp đồng. Theo quy định tại khoản 1 

Điều 36 Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động chấm dứt khi hết hạn hợp đồng 

nên yêu cầu chấm dứt Hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 đã ký 

kết giữa bà Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty là có căn cứ chấp nhận. 
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+ Đối với yêu cầu buộc Công ty có nghĩa vụ thanh toán, bồi hoàn tổng số 

tiền 61.315.450 đồng, bao gồm: Tiền lương tháng 8/2017: 25.915.450 đồng, chi 

phí đào tạo bà D đã đóng: 13.200.000 đồng, tiền lương 06 tháng (từ ngày 

01/10/2015 đến ngày 01/4/2016): 3.700.000 đồng/tháng x 06 tháng = 22.200.000 

đồng. 

Đối với yêu cầu Công ty thanh toán tiền lương tháng 8/2017: Việc Công 

ty cho rằng do bà D đạt loại C trong tháng 8 do bà D vi phạm cam kết 02 hợp 

đồng đào tạo và làm bệnh viện tổn thất rất nhiều là không có căn cứ vì theo quy 

định tại Điều 17 chương III của Nội quy lao động do Công ty và quy chế xét 

khen thưởng thì việc bà D xin nghỉ việc khi hợp lao động hết thời hạn không 

thuộc trường hợp những hành vi vi phạm để xét bình bầu A, B, C trong tháng. 

Hơn nữa, quá trình bình xét loại C đối với bà D cũng không đúng quy trình vì 

đến ngày 15/9/2017 ban giám đốc mới họp đột xuất để bình bầu loại C cho bà D 

mà không có biên bản bình bầu A, B, C trong tháng, không có sự tham gia của 

người lao động và bảng lương tháng 8/2017 đã được lập ngày 12/9/2017. Hơn 

nữa, việc bà D nghỉ việc đã được sự đồng ý của Công ty và đối với số tiền lương 

này Công ty thừa nhận còn nợ bà D nhưng do bà D chưa bồi thường chi phí đào 

tạo nên Công ty không đồng ý trả. Bị đơn cũng không cung cấp được chứng cứ 

gì chứng minh cho việc nguyên đơn không hoàn thành công việc hoặc có sai 

phạm trong quá trình làm việc, cũng như thiệt hại thực tế mà Công ty phải gánh 

chịu khi bà D nghỉ việc. Do đó, có cơ sở chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về 

việc yêu cầu công ty thanh toán tiền lương tháng 8/2017 với số tiền 25.915.450 

đồng theo quy định tại Điều 47, 96 của Bộ luật Lao động năm 2012. 

Đối với số tiền chi phí đào tạo bà đã đóng là 13.200.000 đồng: Xét thấy, 

theo hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT ngày 01/10/2015 được ký kết giữa bà D và 

Công ty thể hiện chi phí đào tạo là do bà D tự chi, không thể hiện thoả thuận 

việc công ty sẽ bồi hoàn lại số tiền này cho bà D sau khi học xong nên không có 

cơ sở chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn. 

Đối với số tiền lương 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016) 

là 22.200.000 đồng: Xét, hợp đồng lao động ngày 01/9/2015 thể hiện giữa bà D 

và Công ty đã giao kết hợp đồng lao động từ ngày 01/9/2015 với mức lương 

khởi điểm là 3.700.000 đồng; cùng ngày 01/9/2015 hai bên ký phụ lục hợp đồng 

với thoả thuận: “Bệnh viện chỉ chi trả các khoản lương, năng lực thâm niên, 

trượt giá, làm đêm thêm giờ cho BS Nguyễn Thị Ngọc D kể từ ngày BS Dung 

thực tế đi làm việc sau khi học xong định hướng chuyên khoa Xquang”. Tuy 

nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định 

“Trường hợp phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp 

đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện 

theo nội dung hợp đồng”. Việc thoả thuận giữa hai bên tại phụ lục hợp đồng 

ngày 01/09/2015 về cách thức trả lương là trái với hợp đồng lao động nên việc 

nguyên đơn yêu cầu Công ty trả lương 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 

01/4/2016) với số tiền 22.200.000 đồng là có cơ sở chấp nhận. 

+ Đối với yêu cầu Công ty có nghĩa vụ thanh, quyết toán các chế độ bảo 

hiểm liên quan theo quy định pháp luật cho bà D trong thời gian từ tháng 9/2015 
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đến tháng 8/2016 với số tiền 9.768.000 đồng và hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội cho 

bà D. Yêu cầu Công ty phải hoàn trả số tiền bà D đã phải nộp vượt mức thay 

Công ty là 3.157.000 đồng.   

Xét thấy: Tại công văn trả lời số 762/CV-BHXH ngày 06/5/2019 của cơ 

quan Bảo hiểm xã hội thành phố T thì Công ty mới đóng bảo hiểm xã hội cho bà 

D từ ngày tháng 09/2016 đến 08/2017. Như vậy, thời gian từ 09/2015 đến tháng 

8/2016 theo Hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2015 thì Công ty 

không đóng bảo hiểm xã hội cho bà D. Căn cứ Điều 186 Bộ luật Lao động và 

Điều 4 Nghị định 44/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật lao động thì người lao động và người sử dụng lao động 

có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội khi giao kết hợp đồng lao động. Do đó, 

Công ty có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho bà D từ tháng 9/2015 đến 

tháng 8/2016 theo mức lương đã thoả thuận trong hợp đồng là 3.700.000 

đồng/tháng với số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 9.768.000 đồng.  

Đối với thời gian đóng bảo hiểm từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 theo 

Hợp đồng lao động số 382/BVPSN và phụ lục hợp đồng được ký kết ngày 

01/9/2016 thì giữa hai bên có thoả thuận việc đóng bảo hiểm theo tỷ lệ mỗi bên 

đóng 50%. Tuy nhiên, theo quy định của Luật bảo hiểm thì mức đóng bảo hiểm 

xã hội của người lao động là 10,5% và của người sử dụng lao động là 21,5% nên 

việc thoả thuận đóng bảo hiểm xã hội giữa bà D và Công ty là trái quy định của 

pháp luật. Nay, bà D yêu cầu Công ty phải hoàn trả số tiền 3.157.000 đồng đối 

với số dư đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 

và phía bị đơn cũng đồng ý hoàn trả lại cho bà D số tiền dư này nên có cơ sở 

chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn. 

Do hợp đồng lao động giữa bà D và Công ty đã chấm dứt do hết hạn hợp 

đồng nên theo quy định tại khoản 3 Điều 47 thì Công ty có trách nhiệm hoàn 

thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bà D. 

+ Đối với yêu cầu Huỷ quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 

về việc tạm ngưng hợp đồng lao động. 

Xét thấy, việc ra quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về 

việc tạm ngưng hợp đồng lao động của Công ty với lý do bà Nguyễn Thị Ngọc 

D đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là không đúng quy định của pháp 

luật vì theo quy định tại Điều 129 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động 

có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có 

những tình tiết phức tạp cần phải xác minh và trường hợp của bà D cũng không 

thuộc trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 

32 Bộ luật Lao động. Mặt khác, hợp đồng lao động được ký kết giữa bà D và 

Công ty đã kết thúc vào ngày 31/8/2017 nhưng đến ngày 19/9/2017 Công ty ra 

quyết định tạm ngưng hợp đồng lao động là không hợp lý. Do đó, có cơ sở chấp 

nhận yêu cầu này của nguyên đơn. 

+ Đối với yêu cầu buộc Công ty hoàn trả các giấy tờ cho bà Nguyễn Thị 

Ngọc D gồm: Giấy chứng nhận nhân viên tham gia lớp an toàn bức xạ cấp cho 

bà Nguyễn Thị Ngọc D; Chứng chỉ nhân viên bức xạ do Sở khoa học và công 
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nghệ cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D; Quyết định số 480/QĐ-SYT ngày 

31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh do 

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D. Theo quy định khoản 

3 Điều 47 Bộ luật Lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng 

lao động có trách nhiệm trả lại những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động 

đang giữ cho người lao động và theo quy định tại Điều 20 của Bộ luật Lao động 

thì người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn 

bằng, chứng chỉ của người lao động. Do đó, việc Công ty giữ bản chính các văn 

bản, chứng chỉ của bà D là vi phạm quy định của pháp luật nên có cơ sở chấp 

nhận yêu cầu này của nguyên đơn. 

- Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn: 

+ Đối với yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo: Xét thấy, ngày 01/10/2015 

giữa bà D và Công ty có ký kết hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT để cử bà D đi 

đào tạo Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện Chợ Rẫy 

thành phố Hồ Chí Minh với thời gian là 06 tháng và chi phí đào tạo là 

13.200.000 đồng. Khi ký kết hợp đồng đào tạo hai bên thoả thuận “Sau khi đào 

tạo phải làm việc cho Công ty TNHH Y Tâm Giao - Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình 

Dương ít nhất 2 năm. Nếu không làm việc cho bệnh viện hoặc làm không đủ thời 

gian cam kết theo hợp đồng đào tạo, BS Ngọc Dung phải bồi thường chi phí 

quản lý bằng học phí Bệnh viện Chợ Rẫy thu”. Tuy nhiên, chi phí đi học là do bà 

D tự đóng chứ không phải là do Công ty đóng cho bà D nên không thuộc trường 

hợp phải bồi hoàn chi phí theo quy định tại Điều 62 Bộ luật Lao động. Do đó, 

không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn đối với số tiền 13.200.000 đồng. 

Ngày 12/7/2016, bà D và Công ty có ký kết hợp đồng đào tạo để cử bà D 

đi đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết bị trong y tế với chi phí 

là 1.980.000 đồng với thỏa thuận: “Sau khi đào tạo phải làm việc cho Côngty 

TNHH Y Tâm Giao - Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương ít nhất 3 năm. Nếu 

không làm việc cho bệnh viện hoặc làm không đủ thời gian cam kết theo hợp 

đồng đào tạo thì phải bồi thường 300% toàn bộ chi phí đào tạo”. Cam kết này 

các bên thoả thuận trong thời gian bà D được Công ty cử đi đào tạo nên được 

xem là một thoả thuận về thời gian làm việc của bà D, không trái pháp luật. Tuy 

nhiên, bà D chưa làm việc hết thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng đào tạo 

nhưng đã nộp đơn xin nghỉ nên có cơ sở chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn 

về việc yêu cầu bà D bồi thường chi phí đào tạo với số tiền 5.940.000 đồng theo 

thoả thuận tại Điều 2 của hợp đồng đào tạo đã ký kết. 

+ Đối với yêu cầu bà D bồi thường số tiền 73.930.000 đồng: Xét thấy, 

mặc dù bà D có vi phạm về thời hạn làm việc theo thoả thuận tại hợp đồng đào 

tạo nhưng hợp đồng lao động giữa bà D và Công ty đã hết thời hạn vào ngày 

31/8/2017 và bà D không muốn ký tiếp hợp đồng lao động với công ty. Ngày 

28/7/2017, bà Nguyễn Thị Ngọc D có thông báo đến Công ty xin nghỉ việc với 

nội dung không tiếp tục hợp tác với Công ty khi kết thúc hợp đồng và được 

Công ty chấp thuận bằng việc Công ty đã ban hành Quyết định số 

181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm ngưng hợp đồng lao động đối 

với bà D nên theo quy định tại điểm a khoản 2 của Phụ lục hợp đồng ngày 
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01/9/2015, bà D không phải bồi thường thiệt hại cho Công ty sau khi bà D nghỉ 

việc. Do đó, không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty đối với việc yêu cầu 

bà D bồi thường số tiền 73.930.000 đồng. 

Từ những phân tích trên, nhận thấy có cơ sở chấp nhận một phần yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn, chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn; đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét, quyết định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D khởi kiện đối với bị đơn Công ty Y 

yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động, hủy quyết định về việc tạm ngưng hợp 

đồng lao động, thanh toán tiền lương, hoàn trả chi phí đào tạo, thanh, quyết toán 

các chế độ bảo hiểm và đòi lại các giấy tờ mà bị đơn giữ của nguyên đơn. Bị 

đơn có yêu cầu phản tố, yêu cầu nguyên đơn bồi thường thiệt hại theo hợp đồng 

đào tạo, bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, đây là 

quan hệ tranh chấp về hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo, đòi tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bồi thường thiệt hại do 

chấm dứt hợp đồng lao động. Bị đơn có trụ sở tại phường P, thành phố T, tỉnh 

Bình Dương. Do đó, căn cứ Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

[2] Về việc thay đổi yêu cầu khởi kiện của đương sự: Quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện đối với 

phần tiền lương tháng 8/2017 là 25.915.450 đồng, nghĩa vụ thanh, quyết toán 

các chế độ bảo hiểm liên quan theo quy định pháp luật trong thời gian từ tháng 

9/2015 đến tháng 8/2016 với số tiền 9.768.000 đồng, hoàn trả số tiền bà D đã 

phải nộp thay trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 là 3.157.000 

đồng. Xét việc thay đổi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không vượt quá phạm 

vi yêu cầu khởi kiện ban đầu. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 244 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[3] Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã 

hội thành phố T vắng mặt và có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. Người làm 

chứng ông Nguyễn Ngọc Khôi, ông Nguyễn Văn Thụ đã có lời khai đầy đủ 

trong quá trình giải quyết vụ án và đã có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt nên 

không cần thiết phải triệu tập tham gia phiên tòa. Do đó, căn cứ vào các Điều 

227, 228, 229 Bộ luật tố tụng Dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án 

vắng mặt đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. 

[4] Về nội dung: 

Quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn và bị đơn 

đều thống nhất các nội dung về thời gian ký kết và nội dung hợp đồng lao động, 

phụ lục hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo giữa bà D và Công ty, về quá trình 
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bà D làm việc tại Công ty, thời gian đào tạo. Đây là các tình tiết không cần phải 

chứng minh theo quy định tại Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[4.1] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

[4.1.1] Về yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 

01/9/2016 giữa bà Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty; hủy Quyết định số 

181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm ngưng hợp đồng lao động: Hợp 

đồng lao động giữa bà Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty hết hạn vào ngày 

31/8/2017. Ngày 28/7/2017, bà D gửi thông báo cho Công ty về việc không tiếp 

tục làm việc khi hợp đồng kết thúc và không làm việc tại Công ty kể từ ngày 

01/9/2017. Phía bị đơn không đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động số 

382/BVPSN ngày 01/9/2016 do cho rằng bà D vi phạm hợp đồng đào tạo đã ký 

kết, không tiếp tục làm việc cho Công ty trong thời gian 02 năm như thỏa thuận 

nên yêu cầu bà D phải có trách nhiệm thực hiện hết nghĩa vụ theo 02 hợp đồng 

đào tạo hoặc bà D phải có trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo cho Công ty 

thì Công ty mới chấm dứt hợp đồng lao động với bà D. Xét thấy, hợp đồng lao 

động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 có thời hạn từ ngày 01/9/2016 đến ngày 

31/8/2017, sau khi kết thúc thời hạn theo hợp đồng, giữa bà D và Công ty không 

ký kết thêm hợp đồng lao động và cũng không có thỏa thuận khác về việc gia 

hạn hợp đồng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động, hết hạn hợp 

đồng lao động thì hợp đồng đương nhiên chấm dứt. Do hợp đồng lao động giữa 

bà Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty đã chấm dứt nên việc bà D thông báo và 

nghỉ việc tại Công ty từ ngày 01/9/2017 là đúng quy định pháp luật, Công ty ban 

hành Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 về việc tạm ngưng hợp 

đồng lao động đối với bà D là không đúng quy định pháp luật. Do đó, việc bà D 

yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 và hủy 

Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 của Công ty về việc tạm 

ngưng hợp đồng lao động đối với bà D là có cơ sở. 

[4.1.2] Về yêu cầu thanh toán tiền lương tháng 8/2017 với số tiền 

25.915.450 đồng: Quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn 

và bị đơn đều thống nhất mức lương tháng 8/2017 của bà D theo Danh sách 

nhận tiền lương tháng 8/2017 do bị đơn cung cấp là 27.610.000 đồng, tiền lương 

sau khi đã trừ bảo hiểm, thuế thì còn lại là 25.915.450 đồng. Bị đơn cho rằng bà 

D vi phạm cam kết hai hợp đồng đào tạo làm cho Công ty tổn thất rất nhiều, bà 

D nghỉ việc trong lúc Công ty chưa có người phụ trách phòng an toàn bức xạ 

nên căn cứ khoản 1, mục A tiêu chuẩn bình bầu lao động giỏi hàng tháng và 

khoản 3, mục 1 mức thưởng tháng của Quy chế xét khen thưởng nhân viên của 

Công ty, kết quả bình bầu lao động giỏi tháng 8/2017 của bà D đạt loại C. Do 

đó, sau khi bà D bồi thường chi phí đào tạo, Công ty sẽ trả lương tháng 8/2017 

cho bà D sau khi đã trừ bảo hiểm xã hội, thuế với số tiền là 13.495.450 đồng. 

Xét thấy, việc bà D chấm dứt hợp đồng lao động do hợp đồng hết hạn theo đúng 

quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động. Theo quy định tại Điều 103 Bộ 

luật Lao động, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho 

người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ 

hoàn thành công việc của người lao động theo quy chế thưởng do người sử dụng 
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lao động quyết định. Căn cứ Quy chế khen thưởng nhân viên Bệnh viện phụ sản 

Nhi Bình Dương, nhân viên bị đánh giá loại C khi thuộc các trường hợp: “Hoàn 

thành < 60% công việc hoặc chất lượng không tốt, đợi nhắc nhở > 2 lần mới 

làm, có sai sót gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô, móc ngoặc, hối lộ bị bắt quả 

tang, vi phạm y đức; Nghỉ không phép > ½ ngày hoặc nghỉ có phép từ 4 – 9 

ngày; Không tôn trọng tổ chức làm ảnh hưởng đến cơ quan”. Tuy nhiên, phía 

Công ty không cung cấp được chứng cứ chứng minh bà D vi phạm các nội dung 

như trên mà xác định do bà D vi phạm cam kết hai hợp đồng đào tạo làm cho 

Công ty tổn thất rất nhiều, bà D nghỉ việc trong lúc Công ty chưa có người phụ 

trách phòng an toàn bức xạ nên kết quả bình bầu đạt loại C và trừ tiền thưởng 

của bà D là không có căn cứ. Đồng thời, căn cứ hợp đồng lao động giữa bà D và 

Công ty thì lương của bà D được trả vào tuần thứ hai của tháng sau, bảng lương 

đối với bà D đã được Công ty ban hành vào ngày 12/9/2017 nhưng đến ngày 

15/9/2017 Công ty mới tổ chức họp và đánh giá bà D đạt loại C là có mâu thuẫn. 

Theo nguyên tắc trả lương quy định tại Điều 96 Bộ luật Lao động thì người lao 

động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Đồng thời, khoản 3 Điều 

47 Bộ luật Lao động quy định: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 

chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các 

khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo 

dài nhưng không được quá 30 ngày”. Hợp đồng lao động giữa Công ty và bà D 

đã chấm dứt từ ngày 31/8/2017 nhưng Công ty buộc bà D phải bồi thường chi 

phí đào tạo thì mới trả lương tháng 8/2017 cho bà D là trái quy định pháp luật. 

Do đó, việc bà D yêu cầu Công ty thanh toán tiền lương tháng 8/2017 với số tiền 

là 25.915.450 đồng là có cơ sở chấp nhận. 

[4.1.3] Về yêu cầu thanh toán tiền lương 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 

đến ngày 01/4/2016) với số tiền 22.200.000 đồng: Bà D làm việc tại Công ty từ 

ngày 01/9/2015, trong thời gian bà D được đào tạo định hướng chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 

01/10/2015 đến ngày 01/4/2016), Công ty không trả lương cho bà D. Bị đơn cho 

rằng theo khoản 6 phụ lục hợp đồng ngày 01/9/2015 giữa Công ty và bà D đã 

thỏa thuận: “Bệnh viện chỉ chi trả các khoản lương, năng lực thâm niên, trượt 

giá, làm thêm giờ của bác sỹ Dung kể từ ngày bác sỹ Dung thực tế đi làm việc 

sau khi học xong định hướng chuyên khoa Xquang”. Do vậy, thời gian bà D đi 

học không thực tế đi làm nên Công ty không trả lương cho bà D. Nguyên đơn 

xác định bà D là người lao động của Công ty nên chịu sự lệ thuộc, điều động của 

Công ty. Việc Công ty cử bà D đi học nâng cao nghiệp vụ là nhằm đảm bảo điều 

kiện thực hiện nhiệm vụ của Công ty giao. Thời gian bà D làm việc được tính 

bao gồm cả thời gian đi học nên việc Công ty thỏa thuận không trả lương trong 

thời gian bà D đi học là trái quy định của pháp luật. Xét thấy, tại khoản 8 Điều 3 

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định về thời giờ được tính vào 

thời giờ làm việc được hưởng lương: “Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do 

yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng 
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ý”. Như vậy, thời gian Công ty cử bà Nguyễn Thị Ngọc D tham gia đào tạo định 

hướng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ 

Chí Minh (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016) cũng là thời gian bà D làm 

việc. Theo quy định Khoản 1 Điều 90 của Bộ luật Lao động: “Tiền lương là 

khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công 

việc theo thỏa thuận”. Ngày 01/9/2015, giữa bà D và Công ty đã ký hợp đồng 

lao động với mức lương là 3.700.000 đồng/tháng. Căn cứ quy định tại khoản 3 

Điều 50 của Bộ luật Lao động, nội dung thỏa thuận tại khoản 6 phụ lục hợp 

đồng ngày 01/9/2015 giữa Công ty và bà D về quyền lợi của người lao động 

thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động nên bị vô hiệu. Do đó, việc bà D 

yêu cầu Công ty phải có nghĩa vụ thanh toán lương cho bà D trong thời gian từ 

ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016 là có cơ sở. 

Về mức lương: Theo hợp đồng lao động số 382/2015/BVPSN ngày 

01/9/2015 giữa bà D và Công ty, hai bên thỏa thuận mức lương là 3.700.000 

đồng/tháng. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP 

ngày 14/11/2015 của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với 

doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (thuộc vùng I) là 

3.500.000 đồng/tháng. Đồng thời, tại Điều 5 quy định mức lương trả cho người 

lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ 

làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công 

việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: “a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 

đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;b) Cao 

hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua 

học nghề quy định tại Khoản 2 Điều này”. Khi làm việc tại Công ty, bà D là bác 

sĩ, đã tốt nghiệp đại học y khoa thuộc trường hợp người lao động đã qua học 

nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 

14/11/2015. Vì vậy, từ ngày 01/01/2016, mức lương tối thiểu của bà D được 

hưởng không thấp hơn mức 3.500.000 đồng/tháng x 7% = 3.745.000 đồng. Tuy 

nhiên, bà D chỉ yêu cầu Công ty thanh toán lương từ ngày 01/10/2015 đến ngày 

01/4/2016 theo mức 3.700.000 đồng/tháng với số tiền 22.200.000 đồng, đây là 

sự tự nguyện của đương sự nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[4.1.4] Về yêu cầu liên quan đến tiền bảo hiểm: Bà D yêu cầu Công ty 

thanh, quyết toán các chế độ bảo hiểm liên quan theo quy định pháp luật khi 

chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2016 

với số tiền 9.768.000 đồng, hoàn trả cho bà D số tiền bà D đã nộp bảo hiểm thay 

Công ty từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 là 3.157.000 đồng. Công ty chỉ đồng 

ý đóng bảo hiểm xã hội cho bà D trong thời gian còn lại từ tháng 4/2016 đến 

tháng 8/2016 và đồng ý hoàn trả phần tiền bảo hiểm xã hội bà D đã đóng vượt 

mức trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 với số tiền 3.157.000 

đồng. 

Xét thấy, theo quy định Khoản 1 Điều 186 Bộ luật Lao động thì người sử 

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

hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Giữa bà D và Công ty ký 02 hợp đồng 

lao động xác định thời hạn, mỗi hợp đồng là 12 tháng. Như vậy, bà D và Công 
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ty đều có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, 

bảo hiểm thất nghiệp. Theo quy định tại các Điều 85 và 86 của Luật bảo hiểm xã 

hội năm 2014, Điều 13 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 

2014), Điều 57 Luật việc làm năm 2013, Luật An toàn vệ sinh lao động, Nghị 

định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ, mức đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau: 

Từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2017, người sử dụng lao động có nghĩa vụ 

đóng BHXH: 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22%, người lao động có 

nghĩa vụ đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5% tổng cộng là 10,5%. 

Từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2017, người sử dụng lao động có nghĩa vụ 

đóng BHXH: 17,5%, BHTN: 1%, BHYT: 3%, tổng cộng 21,5%; người lao động 

có nghĩa vụ đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5% tổng cộng là 10,5%. 

Do đó, Hợp đồng lao động số 382/2015/BVPSN và phụ lục hợp đồng 

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

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

hiểm với tỷ lệ là mỗi bên đóng 50% là không đúng quy định pháp luật. Như vậy, 

trong thời gian từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/8/2017, Công ty và bà D có nghĩa 

vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất 

nghiệp theo quy định pháp luật. Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D yêu cầu 

Công ty thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho bà D trong khoảng thời gian từ 

ngày 01/9/2015 đến ngày 31/8/2016 với mức lương theo hợp đồng là 3.700.000 

đồng. Công ty chỉ đồng ý đóng bảo hiểm xã hội cho bà D trong thời gian từ 

tháng 4/2016 đến tháng 8/2016 là không đúng pháp luật. Xét thấy, từ ngày 

01/9/2015 đến ngày 31/12/2015, mức lương đóng bảo hiểm cho bà D 3.700.000 

đồng/tháng là phù hợp. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2016, theo phân tích tại mục 

[4.1.3], mức lương tối thiểu của bà D được tính là 3.745.000 đồng. Đồng thời, 

căn cứ theo Bảng xây dựng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương ngày 

17/12/2015 của Công ty xác định mức lương tối thiểu đối với cử nhân, kỹ sư, đại 

học (bậc 1) là 4.100.000 đồng/tháng. Ngoài ra, theo hợp đồng lao động số 

382/BVPSN ngày 01/9/2016 giữa bà D và Công ty cũng thỏa thuận mức lương 

khoán là 4.100.000 đồng/tháng. Vì vậy, việc bà D yêu cầu Công ty đóng bảo 

hiểm trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/8/2016 với mức lương 

3.700.000 đồng/tháng là không phù hợp với quy định pháp luật. Do vậy, Hội 

đồng xét xử quyết định mức lương đóng bảo hiểm của bà D trong khoảng thời 

gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/8/2016 là mức tối thiểu theo quy định 

pháp luật là 3.745.000 đồng/tháng. Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 

01/9/2015 đến ngày 31/8/2016, Công ty và bà D có nghĩa vụ đóng bảo hiểm với 

số tiền cụ thể như sau:  

Từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/12/2015, Công ty có nghĩa vụ đóng: 

BHXH: 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22% x 3.700.000 đồng/tháng 

x 04 tháng = 3.256.000 đồng. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/8/2016, Công ty 

có nghĩa vụ đóng: BHXH: 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22% x 

3.745.000 đồng/tháng x 08 tháng = 6.591.200 đồng. Tổng số tiền bảo hiểm Công 

ty phải đóng đối với bà D trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2015 đến ngày 
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31/8/2016 là 9.847.200 đồng.  

Bà D tự nguyện đóng bảo hiểm với mức tương ứng của người lao động 

như sau: Từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/12/2015, bà D có nghĩa vụ đóng 

BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5% tổng cộng là 10,5% x 3.700.000 

đồng/tháng x 04 tháng = 1.554.000 đồng. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 

31/8/2016, bà D có nghĩa vụ đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5% tổng 

cộng là 10,5% x 3.745.000 đồng/tháng x 08 tháng = 3.145.800 đồng. Tổng số 

tiền bảo hiểm bà D phải đóng trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2015 đến 

ngày 31/8/2016 là 4.699.800 đồng. 

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2016 đến ngày 31/8/2017, căn cứ sổ 

bảo hiểm xã hội của bà Nguyễn Thị Ngọc D thể hiện Công ty và bà D đã thực 

hiện đóng bảo hiểm cụ thể như sau: Từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2016, Công 

ty đóng BHXH: 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22% x 4.460.000 

đồng/tháng x 04 tháng = 3.924.800 đồng, bà D đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, 

BHYT: 1,5%, tổng cộng là 10,5% x 4.460.000 đồng/tháng x 04 tháng 

=1.873.200 đồng. Từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2017, Công ty đóng BHXH: 

18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22% x 4.710.000 đồng/tháng x 08 

tháng = 8.289.600 đồng, bà D đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5%, tổng 

cộng là 10,5% x 4.710.000 đồng/tháng x 08 tháng =3.956.400 đồng. Tổng số 

tiền Công ty và bà D đã đóng bảo hiểm là 18.044.000 đồng. Theo hợp đồng lao 

động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 hai bên thỏa thuận đóng bảo hiểm với tỷ lệ 

là mỗi bên đóng 50%, với số tiền 9.022.000 đồng,  

Theo quy định pháp luật Công ty và bà D có nghĩa vụ đóng bảo hiểm như 

sau: Từ tháng 01/9/2016 đến tháng 12/2016, Công ty có nghĩa vụ đóng BHXH: 

18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22% x 4.460.000 đồng/tháng x 04 

tháng = 3.924.800 đồng, bà D có nghĩa vụ đóng BHXH: 8%,BHTN: 1%,BHYT: 

1,5%, tổng cộng là 10,5% x 4.460.000 đồng/tháng x 04 tháng =1.873.200 đồng. 

Từ tháng 01/2017 đến tháng 5/2017, Công ty có nghĩa vụ đóng BHXH: 18%, 

BHYT: 3%, BHTN: 1%, tổng cộng 22% x 4.710.000 đồng/tháng x 05 tháng = 

5.181.000 đồng, bà D có nghĩa vụ đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5%, 

tổng cộng là 10,5% x 4.710.000 đồng/tháng x 05 tháng = 2.472.750 đồng. Từ 

tháng 6/2017 đến tháng 8/2017, Công ty có nghĩa vụ đóng BHXH: 17,5%, 

BHTN: 1%, BHYT: 3%, tổng cộng 21,5% x 4.710.000 đồng =3.037.950 đồng; 

bà D có nghĩa vụ đóng BHXH: 8%, BHTN: 1%, BHYT: 1,5%, tổng cộng là 

10,5% x 4.710.000 đồng x 03 tháng = 1.483.650 đồng. 

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

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

5.829.600 đồng. Bà D đã đóng vượt mức thay Công ty với số tiền 3.191.400 

đồng. Tuy nhiên, bà D chỉ yêu cầu Công ty hoàn trả lại số tiền 3.157.000 đồng, 

Công ty cũng đồng ý hoàn trả cho bà D số tiền 3.157.000 đồng. Xét việc các 

đương sự tự nguyện thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật, không trái đạo 

đức xã hội nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 
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[4.1.5] Về yêu cầu hoàn trả chi phí đào tạo bà D đã đóng là 13.200.000 

đồng: Theo Hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT ngày 01/10/2015 giữa Công ty và 

bà D thì tại khoản 6 Điều 1 có nội dung:“ Chi phí đào tạo do bà Nguyễn Thị 

Ngọc D chi trả”. Quá trình tham gia đào tạo từ ngày 01/10/2015 đến ngày 

01/4/2016, bà D đã đóng học phí với số tiền 13.200.000 đồng và không được 

nhận lương cũng như các quyền lợi khác. Xét thấy, tại khoản 3 Điều 62 Bộ luật 

Lao động quy định: “Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ 

về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu 

thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học”. Như đã phân 

tích tại phần [4.1.1], quá trình bà D được cử đi học định hướng chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cũng là thời 

gian bà D làm việc và được trả lương. Do đó, việc Công ty và bà D thỏa thuận 

chi phí đào tạo (trong đó bao gồm tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế) do bà D chịu là trái quy định pháp luật, không đảm bảo quyền lợi của 

người lao động nên thỏa thuận trên là vô hiệu. Tuy nhiên, số tiền 13.200.000 

đồng bà D đã đóng là tiền học phí. Khi tham gia đào tạo, bà D đã tự nguyện 

đóng học phí và sau đó cũng không có ý kiến khiếu nại gì. Việc đào tạo cho bà 

D cũng không thuộc kế hoạch đào tạo hàng năm của Công ty. Đồng thời pháp 

luật cũng không quy định bắt buộc người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải 

chịu các chi phí này. Do đó, yêu cầu của bà D về việc buộc Công ty hoàn trả chi 

phí đào tạo (số tiền học phí) đã đóng 13.200.000 đồng là không có cơ sở chấp 

nhận. 

[4.1.6] Về yêu cầu hoàn trả các giấy tờ cá nhân: Theo quy định tại khoản 

3 Điều 47 của Bộ luật Lao động, khi chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng 

lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã 

hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao 

động. Theo phân tích tại mục [4.1.1], hợp đồng lao động giữa bà D và Công ty 

đã chấm dứt nên việc Công ty còn giữ các giấy tờ của bà D là không đúng quy 

định pháp luật. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của bà D là có cơ sở chấp nhận. Công 

ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận, trả lại sổ bảo hiểm xã hội và 

những giấy tờ khác mà Công ty đã giữ lại của bà D, bao gồm: Giấy chứng nhận 

đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên 

bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế do Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao 

công nghệ Tiên Tiến cấp ngày 22/7/2016 mang tên (Ông) bà Nguyễn Thị Ngọc 

D, Chứng chỉ nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương 

cấp ngày 05/6/2017 mang tên bà Nguyễn Thị Ngọc D, Quyết định số 480/QĐ-

SYT ngày 31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh 

Bình Dương cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D. 

[4.2] Về yêu cầu phản tố của bị đơn: Công ty yêu cầu bà D phải bồi 

thường tổng số tiền là: 93.070.000 đồng. 

[4.2.1] Về yêu cầu bồi thường chi phí quản lý với số tiền 13.200.000 

đồng: Theo mục 2 khoản 3 Điều 2 của hợp đồng đào tạo số 236/HĐĐT ngày 
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01/10/2015 giữa Công ty với bà Nguyễn Thị Ngọc D có nội dung: “…Bồi 

thường vi phạm và vật chất: Sau khi đào tạo phải làm việc cho Công ty Y ít nhất 

3 năm về chuyên ngành được đào tạo lần này. Do chi phí đào tạo được người 

lao động chi trả, nếu không làm việc cho bệnh viện hoặc làm không đủ thời gian 

cam kết theo hợp đồng đào tạo, BS Ngọc Dung phải bồi thường chi phí quản lý 

bằng học phí Bệnh viện Chợ Rẫy thu”. Do bà D nghỉ việc vi phạm thỏa thuận về 

thời gian cam kết làm việc nên Công ty khởi kiện yêu cầu bà D bồi thường là có 

căn cứ. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên tòa, các đương 

sự đều thống nhất xác định, quá trình đào tạo 06 tháng (từ ngày 01/10/2015 đến 

ngày 01/4/2016), bà D tự đóng học phí với số tiền 13.200.000 đồng, Công ty 

không trả lương cũng như các quyền lợi khác cho bà D. Công ty yêu cầu bà D 

bồi thường chi phí quản lý nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh 

phía Công ty phải chịu thiệt hại về chi phí quản lý với số tiền 13.200.000 đồng. 

Do đó, yêu cầu của Công ty về việc buộc bà D bồi thường chi phí quản lý với số 

tiền 13.200.000 đồng là không có cơ sở chấp nhận. 

[4.2.2] Về yêu cầu bồi thường số tiền 5.940.000 đồng: Tại Điều 2 của hợp 

đồng đào tạo số 150/HĐĐT, ngày 12/7/2016 giữa Công ty với bà Nguyễn Thị 

Ngọc D, hai bên thỏa thuận: “ ... Bồi thường vi phạm và vật chất: Sau khi đào 

tạo phải làm việc cho Công ty Y ít nhất 3 năm về chuyên ngành được đào tạo 

lần này. Nếu không làm việc cho công ty hoặc làm không đủ thời gian cam kết 

theo hợp đồng đào tạo thì phải bồi thường 300% toàn bộ chi phí đào tạo”. Xét 

thấy, việc bà D cam kết làm việc cho Công ty ít nhất 03 năm sau khi được đào 

tạo là hoàn toàn tự nguyện, không trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội. Do 

đó, các bên phải có nghĩa vụ tôn trọng, thực hiện. Khi tham gia đào tạo từ ngày 

14/7/2016 đến ngày 16/7/2016, bà D đã đóng học phí với số tiền 1.980.000 

đồng, đến ngày 22/7/2016 thì Công ty đã hoàn lại cho bà D số tiền 1.980.000 

đồng. Sau khi được đào tạo, ngày 01/9/2017, bà D đã nghỉ việc là vi phạm cam 

kết về thời gian làm việc theo hợp đồng đã ký giữa hai bên. Do đó, việc Công ty 

yêu cầu bà D bồi thường vi phạm theo hợp đồng là 300% x 1.980.000 đồng = 

5.940.000 đồng là có cơ sở. 

[4.2.3] Về yêu cầu bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động 

với số tiền 73.930.000 đồng: Công ty xác định số tiền chênh lệch 73.930.000 

đồng giữa lương Công ty phải trả cho ông Thụ, ông Khôi so với lương phải trả 

cho bà D trong khoảng thời gian từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2018 là thiệt hại 

phát sinh do bà D chấm dứt hợp đồng lao động mà Công ty phải gánh chịu. Vì 

vậy, Công ty yêu cầu bà D bồi thường thiệt hại với số tiền 73.930.000 đồng. Xét 

thấy, theo phân tích tại mục [4.1.1], hợp đồng lao động giữa bà Nguyễn Thị 

Ngọc D và Công ty hết hạn và đã chấm dứt từ ngày 31/8/2017. Việc bà D chấm 

dứt hợp đồng lao động với Công ty là hoàn toàn đúng pháp luật, bà D đã không 

làm việc tại Công ty từ ngày 01/9/2017. Như vậy, thiệt hại (nếu có) mà Công ty 

phải chịu không liên quan đến việc bà D nghỉ việc. Công ty yêu cầu bà D bồi 

thường nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của 

mình là có cơ sở và hợp pháp. Do đó, không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của 

150



21 
 

Công ty về việc buộc bà D bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng với số 

tiền 73.930.000 đồng. 

[5] Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên 

đơn có cơ sở chấp nhận một phần, quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một là có cơ sở. 

[6] Về án phí lao động sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 147 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự, Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

Bà Nguyễn Thị Ngọc D phải chịu án phí đối với phần yêu cầu khởi kiện 

không được Tòa án chấp nhận và phần yêu cầu phản tố của bị đơn được Tòa án 

chấp nhận, tương đương số tiền án phí là: (13.200.000 đồng + 5.940.000 đồng) x 

3% = 574.200 đồng. Đối với tiền bảo hiểm phải nộp bà D được miễn án phí. 

Công ty phải chịu án phí đối với phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

được Tòa án chấp nhận và án phí đối với phần yêu cầu phản tố không được Tòa 

án chấp nhận, tương đương số tiền án phí là: 300.000 đồng + 300.000 đồng + 

300.000 đồng + (25.915.450 đồng + 22.200.000 đồng + 9.847.200 đồng + 

3.157.000 đồng + 13.200.000 đồng + 73.930.000 đồng) x 3% = 5.347.500 đồng 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 

91, Điều 92, Điều 147, Điều 184, Điều 235, Điều 266, Điều 271, Điều 273, 

khoản 2 Điều 482 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ các Điều 47, 90, 96, 186, 201, 202 của Bộ luật Lao động; 

Căn cứ các Điều 2, 15, 16, 18, 91, 92 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; 

Căn cứ các Điều 17, 18, 19, 21, 85, 86, khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm 

xã hội năm 2014; 

Căn cứ các Điều 12, 13, khoản 2 Điều 14 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 

(Sửa đổi bổ sung năm 2014); 

Căn cứ Điều 57, khoản 2 Điều 58 Luật Việc làm năm 2013; 

Căn cứ Điều 43, 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động; 

Căn cứ các Điều 3, 5 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của 

Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở 

doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, 

cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; 

Căn cứ Điều 4 Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao 

động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; 
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Căn cứ Điều 3 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính 

phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; 

Căn cứ các Điều 12, 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

Ngọc D với với bị đơn Công ty Y về việc tranh chấp hợp đồng lao động, hợp 

đồng đào tạo, đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp. 

1.1. Chấm dứt hợp đồng lao động số 382/BVPSN ngày 01/9/2016 giữa bà 

Nguyễn Thị Ngọc D và Công ty Y. 

1.2. Hủy Quyết định số 181/QĐ/BVPSNBD ngày 19/9/2017 của Công ty 

Y về việc tạm ngưng hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Ngọc D. 

1.3. Công ty Y có nghĩa vụ thanh toán cho bà Nguyễn Thị Ngọc D tổng 

số tiền 51.272.450 đồng (Năm mươi mốt triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn bốn 

trăm năm mươi đồng), gồm có: tiền lương tháng 8/2017 là 25.915.450 đồng, tiền 

lương 06 tháng từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/4/2016 là 22.200.000 đồng, tiền 

bảo hiểm từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 là 3.157.000 đồng. Khoản tiền này 

được thi hành ngay mặc dù bản án có thể bị kháng cáo, khiếu nại, kháng nghị, 

kiến nghị. 

1.4. Công ty Y có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D trong thời gian từ ngày 01/9/2015 

đến ngày 31/8/2016 với số tiền 9.847.200 đồng (Chín triệu tám trăm bốn mươi 

bảy ngàn hai trăm đồng) và hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà Nguyễn Thị 

Ngọc D. Khoản tiền này được thi hành ngay mặc dù bản án có thể bị kháng cáo, 

khiếu nại, kháng nghị, kiến nghị. 

1.5. Bà Nguyễn Thị Ngọc D có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian từ ngày 01/9/2015 đến ngày 

31/8/2016 với số tiền 4.699.800 đồng (Bốn triệu sáu trăm chín mươi chín ngàn 

tám trăm đồng). Khoản tiền này được thi hành ngay mặc dù bản án có thể bị 

kháng cáo, khiếu nại, kháng nghị, kiến nghị. 

1.6. Công ty Y có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Ngọc D các giấy 

tờ: Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo an toàn 

bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế do Công ty TNHH 

Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Tiên Tiến cấp ngày 22/7/2016 mang tên 

(Ông) bà Nguyễn Thị Ngọc D, Chứng chỉ nhân viên bức xạ do Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/6/2017 mang tên bà Nguyễn Thị Ngọc 

D, Quyết định số 480/QĐ-SYT ngày 31/5/2017 về việc bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc D. 
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2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị Ngọc D đối với bị đơn Công ty Y về việc yêu cầu hoàn trả chi phí 

đào tạo với số tiền là 13.200.000 đồng (Mười ba triệu hai trăm ngàn đồng). 

3. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty Y đối với 

nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D về việc tranh chấp hợp đồng đào tạo. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc D phải bồi thường cho Công ty Y số tiền 5.940.000 

đồng (Năm triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng). 

4. Không chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty Y đối 

với nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D về việc yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc D 

bồi thường tổng số tiền 87.130.000 đồng (Tám mươi bảy triệu một trăm ba mười 

ngàn đồng), bao gồm: bồi thường chi phí quản lý là 13.200.000 đồng, bồi 

thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động 73.930.000 đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 

quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

5. Về án phí lao động sơ thẩm:  

Bà Nguyễn Thị Ngọc D phải chịu số tiền 574.200 đồng (Năm trăm bảy 

mươi bốn ngàn hai trăm đồng). 

Công ty Y phải chịu số tiền 5.347.500 đồng (Năm triệu ba trăm bốn mươi 

bảy ngàn năm trăm đồng), được khấu trừ số tiền 2.422.200 đồng đã nộp tại các 

Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số AA/2016/0021628 ngày 

02/3/2018, số AA/2016/0033597 ngày 14/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công ty Y phải tiếp tục nộp số 

tiền 2.925.300 đồng (Hai triệu chín trăm hai mươi lăm ngàn ba trăm đồng). 

6. Đương sự có mặt tại Tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt tại Tòa có quyền kháng cáo bản 

án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết theo quy định. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Dương;  

- VKSND Tp. Thủ Dầu Một; 

- CCTHADS Tp. Thủ Dầu Một; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

153



1 
 

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

          HUYỆN CHÂU THÀNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             TỈNH HẬU GIANG                      
 

   Bản án số: 01/2019/LĐ-ST 

    Ngày: 23/10/2019 

    Về việc: “Tranh chấp về học nghề,  

    tạo nghề lao động” 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG 
 

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

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phaṃ Tiến Dũng 

Các Hội thẩm nhân dân:            

1. Ông Nguyễn Văn Trương 

 2. Ông Trần Đại Thắng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Minh Châu – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh – Kiểm sát viên 

Ngày 23 tháng 10 năm 2019 Tòa án nhân dân huyện Châu Thành mở phiên 

tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án lao động thụ lý số 01/2019/TLST-LĐ ngày 

23/01/2019, về việc “Tranh chấp về học nghề, tạo nghề lao động” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 65/2019/ QĐXXST- LĐ ngày 30 tháng 9 năm 2019 

giữa: 

Nguyên đơn: Công ty TNHH G 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp tập trung P giai đoạn 1, thị trấn M, huyện C, 

tỉnh H 

Người đại diện theo pháp luật: ông LEE MAN B – Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

Người đại diện theo ủy quyền: ông CHEUNG CHUN T – Chức vụ: Giám 

đốc 

Người đại diện tham gia tố tụng: chị Nguyễn Ngọc D – Chức vụ: Chuyên 

viên pháp lý. Theo văn bản ủy quyền ngày 12/11/2018 (có mặt) 

Bị đơn: Anh Phạm Trần Minh H, sinh năm: 1998; Địa chỉ: 485a đường T, 

tổ 20, khu vực L, P. T, Q. T, TP. C. (vắng mặt)  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo đơn khởi kiện, các lời khai có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa đại 

diện nguyên đơn chị Nguyễn Ngọc D trình bày: 

Ngày 21/8/2017, Công ty TNHH G và anh Phạm Trần Minh H đã gia kết 

hợp đồng đào tạo nghề số 2017-021/HĐĐTN-LMVN. Nội dung anh H được cử 

đi đào tạo nghề Kỹ thuật sản xuất giấy, địa điểm đào tạo Trường Đại học Nông 

Lâm thành phố Hồ Chí Minh; thời gian đào tạo nghề 12 tháng, kể từ ngày 

01/9/2017 đến ngày 31/08/2018. Theo hợp đồng đào tạo nghề anh H phải có trách 

nhiệm học tập nghiêm túc để hoàn thành khóa đào tạo, với tổng chi phí đào tạo là 

51.343.000 đồng, nếu anh H tự ý bỏ học phải hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo và 

các tổn thất gây ra cho Công ty. Đồng thời sau khi kết thúc khóa đào tạo nghề 

anh H cam kết sẽ làm việc tại Công ty TNHH G với thời hạn 05 năm kể từ ngày 

01/9/2018 đến hết ngày 31/8/2023. 

Tuy nhiên trong quá trình học từ tháng 9/2017 đến tháng 01/2018 anh H tự 

ý nghỉ học nhiều ngày mà không xin phép nhà trường và công ty. Đến tháng 

01/2018 anh H chính thức bỏ học, có thông báo của Trường Đại học Nông Lâm 

thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh H không thông báo cho công ty biết. Sau đó 

vào các ngày 10/4/2018, 02/06/2018 và 07/06/2018 Công ty đã gửi thông báo bồi 

thường hợp đồng cho anh H nhưng anh H và gia đình từ chối nhận. Như vậy anh 

H đã vi phạm hợp đồng đào tạo nghề của công ty.   

Nay Công ty TNHH G yêu cầu anh Phạm Trần Minh H có trách nhiệm bồi 

thường toàn bộ chi phí đào tạo là 51.343.000 đồng. 

Quá trình giải quyết vụ án bị đơn anh Phạm Trần Minh H đã được Tòa án 

triệu tập hợp lệ nhiều lần, nhưng vẫn vắng mặt không lý do. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phát biểu quan điểm: 

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa Thẩm phán – Hội đồng xét xử đã tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật về tố tụng, người tham gia tố tụng là nguyên 

đơn chấp hành đúng quy định của pháp luật, nhưng bị đơn không chấp hành đúng 

theo quy  định tại Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử vẫn 

giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Về nội dung đề nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân 

sự; các Điều 61, 62 Bộ luật lao động; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc anh Phạm Trần Minh 

H trả cho Công ty TNHH G số tiền đào tạo nghề 51.343.000 đồng 

Phần án phí lao động sơ thẩm: Đương sự phải nộp theo quy định của pháp 

luật. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Công ty 

TNHH G khởi kiện anh Phạm Trần Minh H bồi thường chi phí đào tạo nghề, theo 

quy định tại khoản 1 Điều 32; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng 

dân sự, nên xác định quan hệ pháp luật là “tranh chấp về học nghề, tạo nghề lao 

động”, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 

[2] Về tố tụng: Bị đơn anh Phạm Trần Minh H đã được Tòa án nhân dân 

huyện Châu Thành triệu tập hợp lệ đến phiên tòa xét xử lần thứ hai nhưng vẫn 

vắng mặt. Theo quy định tại Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự. Hội đồng 

xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị đơn. 

[3] Về nội dung: Căn cứ vào các chứng cứ do nguyên đơn cung cấp. Cụ thể 

là hợp đồng đào tạo nghề số 2017-021/HĐĐTN-LMVN được ký kết ngày 

21/08/2017 giữa Công ty TNHH G với anh Phạm Trần Minh H. Với nội dung 

anh H được Công ty cử đi đào tạo nghề Kỹ thuật sản xuất giấy, địa điểm đào tạo 

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh; thời gian đào tạo nghề 12 

tháng, kể từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/08/2018. Theo hợp đồng đào tạo nghề 

anh H phải có trách nhiệm học tập nghiêm túc để hoàn thành khóa đào tạo, với 

tổng chi phí đào tạo là 51.343.000 đồng, nếu anh H tự ý bỏ học phải hoàn trả toàn 

bộ chi phí đào tạo và các tổn thất gây ra cho Công ty. Đồng thời sau khi kết thúc 

khóa đào tạo nghề anh H cam kết sẽ làm việc tại Công ty TNHH G với thời hạn 

05 năm kể từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 31/8/2023. Tuy nhiên trong quá trình 

học từ tháng 9/2017 đến tháng 01/2018 anh H tự ý nghỉ học nhiều ngày. Đến 

tháng 01/2018 anh H chính thức bỏ học, có thông báo của Trường Đại học Nông 

Lâm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh H không thông báo cho công ty biết.  

Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn anh Phạm Trần Minh H đã biết 

việc Công ty kiện yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo, nhưng anh H vẫn không 

đến Tòa án, điều đó chứng tỏ anh thừa nhận việc khởi kiện của công ty là đúng.  

[4] Như vậy Công ty TNHH G khởi kiện yêu cầu anh Phạm Trần Minh H 

trả chi phí đào tạo nghề 51.343.000 đồng là phù hợp với cam kết trong hợp đồng 

đạo tạo nghề tạo nghề số 2017-021/HĐĐTN-LMVN được ký kết ngày 

21/08/2017. 

[5] Án phí lao động sơ thẩm: Bị đơn phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Căn cứ vào các Điều 43, 61, 62 Bộ luật lao động; Các Điều 32, 35, 39, 147, 

227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

G  
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Buộc anh Phạm Trần Minh H có trách nhiệm trả cho Công ty trách nhiệm 

hữu hạn G số tiền 51.343.000 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 hành án theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.  

Án phí lao động sơ thẩm: Anh Phạm Trần Minh H phải chịu là 1.540.000 

đồng. 

Hoàn trả cho Công ty TNHH G 770.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo 

biên lai số 0017988 ngày 23/01/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang. 

 “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 dân sự, tự nguyện 

thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 

Luật thi hành án dân sự, Điều 7a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 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”. 

Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được niêm yết. 

 
                    

                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận:                              
- TAND tỉnh Hậu Giang; 

- VKSND H. Châu Thành;  

- THA.H Châu Thành; 
- Các đương sự; 

 - Lưu hồ sơ.        

                                                                           

 
Phạm Tiến Dũng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

———————— 

Bản án số: 23/2019/LĐ-PT    

Ngày: 08/11/2019 

V/v: Tranh chấp đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động 

và bồi thường thiệt hại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————————— 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Quyết Thắng 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Vũ Đông 

 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Lưu Việt Thắng 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa: 

 Ông Phạm Tuấn An - Kiểm sát viên 

Ngày 08/11/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 16/2019/TLPT-LĐ ngày 26/7/2019 về 

“Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại”. 

Do bản án lao động sơ thẩm số 02/2019/LĐ-ST ngày 31/5/2019 của Tòa án 

nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 210/2019/QĐXX-PT ngày 

06/9/2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 105/2019/QĐ-PT ngày 20/9/2019, Quyết 

định tạm ngừng phiên tòa số 111/2019/QĐPT-LĐ ngày 07/10/2019, Thông báo 

mở lại phiên tòa số 189/TB-TA ngày 21/10/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

205/2019/QĐ-PT ngày 7/11/2019, giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV PPAS. 

Địa chỉ: 17-17A-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện cho pháp luật: Ông Vũ Đức Phương - Giám đốc. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Đặng Xuân Định- sinh năm 1975. Địa chỉ: P207 

A13, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

* Bị đơn: Bà NDM - sinh năm 1979. 

HKTT: Số 35B, tổ 22B, ngõ Hòa Bình 7, phố Minh Khai, phường Minh Khai, 

quận Hai Bà Trưng,  Hà Nội. 
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Hiện ở: Căn 15, tầng 16, T10, khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tại Đơn khởi kiện các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

là Công ty TNHH MTV PPAS trình bày: 

Ngày 01/8/2017, Công ty TNHH MTV PPAS (sau đây gọi tắt là “Công ty”) 

và bà NDM ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302-

2017/ĐTN/PH với nội dung tại Điều 1: 

- Tiến hành việc chuyển giao công nghệ là bí quyết, kỹ thuật thẩm mỹ cao cấp 

về quy trình điều trị thẩm mỹ da bằng thiết bị Laser và ánh sáng của công ty cho 

người nhận chuyển giao. Việc chuyển giao công nghệ này có thể  được thực hiện 

thông qua các hình thức như cung cấp tài liệu, văn bản, các khoá học,... hoặc bằng 

bất cứ hình thức nào khác do Công ty quyết định tùy từng thời điểm. 

- Thực hiện việc đào tạo người nhận chuyển giao có thể sử dụng được các bí 

quyết, kỹ thuật này. 

Tại khoản 1 Điều 4 Hợp đồng này nêu, người nhận chuyển giao cam kết: Sẽ 

làm việc cho công ty tối thiểu trong thời hạn từ ngày 01/8/2017 đến ngày 

31/7/2018. Tại khoản 1 Điều 5 Hợp đồng này nêu, trong trường hợp người nhận 

chuyển giao đơn phương nghỉ trước thời hạn trong thời gian có hiệu lực của hợp 

đồng hoặc bị Công ty sa thải do vi phạm kỷ luật theo quy định của Bộ luật lao động 

hoặc thỏa thuận bảo mật thông tin hoặc vi phạm bất kỳ cam kết nào quy định tại 

Điều 4 của hợp đồng thì người nhận chuyển giao sẽ phải thanh toán giá chuyển 

nhượng là khoảng 200.000.000 đồng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông 

báo hoặc có hành vi về việc đơn phương nghỉ trước thời hạn trong thời gian có 

hiệu lực của hợp đồng lao động hoặc có quyết định sa thải hoặc hoặc thông báo vi 

phạm của Công ty. 

Căn cứ vào Hợp đồng trên và nhu cầu của hai bên, ngày 01/10/2017 Công ty 

và bà NDM đã ký Hợp đồng lao động số 316-2017/HĐLĐ có thời hạn 01 năm từ 

ngày 01/10/2017 đến ngày 30/9/2018 với công việc Phó chi nhánh tại Hà Nội. Theo 

khoản 1 Điều 12 Hợp đồng lao động này thì trong trường hợp người lao động được 

cử đi tham gia các khóa đào tạo từ nguồn kinh phí của Công ty thì người lao động 

phải ký cam kết về thời gian làm việc tại Công ty theo chính sách chung của Công 

ty vào thời điểm đó. Trong trường hợp này, người lao động không được đơn 

phương chấm dứt Hợp đồng lao động trong thời gian đã cam kết. 

Ngày 01/11/2017, bà NDM đã tự ý nghỉ, cho đến nay không đến Công ty làm 

việc. Công ty đã nhiều lần liên hệ với bà NDM yêu cầu bà đến Công ty làm việc 

nhưng không nhận được bất cứ ý kiến nào của bà NDM. 
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Ngày 06/11/2017, Công ty đã gửi thông báo lần 1: Nhắc nhở ý thức kỷ luật và 

tuân thủ giờ làm việc của người lao động và yêu cầu bà NDM gửi hồ sơ khám chữa 

bệnh của cơ sở y tế để làm cơ sở duyệt nghỉ phép cho bà chậm nhất là 13 giờ ngày 

07/11/2017 nhưng bà NDM không có ý kiến trả lời. 

Ngày 20/11/2017, đại diện Công đoàn của Công ty với sự hỗ trợ của Ban điều 

hành tổ dân phố 22B phường Minh Khai và Cảnh sát khu vực đã đến nơi ở của bà 

NDM để thăm hỏi việc bà NDM bị ốm đau, gặp gỡ gia đình và đề nghị gia đình 

chuyển thư nhắc nhở yêu cầu bà NDM nộp giấy tờ xin nghỉ ốm để Công ty giải 

quyết thủ tục nghỉ ốm theo quy định nhưng bà NDM không phản hồi. 

Với lý do nêu trên, căn cứ điểm g khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 37, Điều 41, 

Điều 62 Bộ luật lao động 2012; khoản 2 Điều 61 Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 

và các cam kết trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề, Công ty 

đề nghị Tòa án buộc bà NDM phải bồi hoàn cho công ty các chi phí liên quan đến 

việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, cụ thể: 

- Chi phí theo Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302-

2017/ĐTN/PH ký ngày 01/8/1017 là 200.000.000 đồng. 

- Thu nhập của Công ty bị thiệt hại trong thời gian bà NDM nghỉ việc từ ngày 

01/11/2017 đến ngày 30/11/2017 (thời gian 30 ngày báo trước theo quy định của 

Bộ luật lao động) do không có lao động thay thế tại vị trí công tác của bà NDM 

với mức thu nhập bình quân là 5.000.000 đồng/ngày. Tổng thiệt hại là 30 ngày x 

5.000.000 đồng/ngày = 150.000.000 đồng. 

- Bồi thường theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 43 Bộ luật lao động: 

+ Nửa tháng lương làm việc tính theo tháng lương làm việc cuối cùng là 

14.560.000 đồng. 

+ Tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước 

29.120.000 đồng / 26 x 30 = 33.600.000 đồng. 

Tổng số tiền yêu cầu là 389.160.000₫. 

Đồng thời, Công ty còn cho rằng tháng 10/2017 bà NDM đi làm không đầy 

đủ, cụ thể: Ngày 4, 6, 10/10/2017, bà NDM không đảm bảo thời gian sắp xếp của 

Công ty, vi phạm thời gian làm việc theo hợp đồng giao kết, nghỉ việc liên tục từ 

ngày 14/10/2017 được thể hiện theo phần mềm chấm công của công ty. Bà NDM 

xin nghỉ việc chỉ xin phép đến Phòng nhân sự của công ty là không đúng trình tự 

và thẩm quyền. Do đó Công ty không thanh toán tiền lương tháng 10 cho bà NDM. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn rút một phần 

yêu cầu khởi kiện về yêu cầu bồi thường thiệt hại 150.000.000 đồng thu nhập của 

Công ty trong thời gian bà NDM nghỉ việc từ ngày 01/11/2017 cho đến ngày 

30/11/2017 (thời gian 30 ngày báo trước theo quy định của Luật lao động) do 

160



4 

không có lao động thay thế tại vị trí công tác của bà NDM, đồng thời sửa một phần 

yêu cầu khởi kiện, cụ thể:  

- Bồi thường theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 43 Bộ luật lao động: 

+ Nửa tháng lương làm việc tính theo tháng lương làm việc cuối cùng với mức 

10.000.000 đồng/tháng là 5.000.000 đồng. 

+ Tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước là: 

10.000.000 đồng / 22 ngày x 3 ngày = 1.363.000 đồng. 

Tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 200.000.000 đồng + 5.000.000 đồng + 

1.363.600 đồng = 206.363.000 đồng. 

Tiền lương tháng 10/2017 Công ty phải trả theo phiếu lương cho bà NDM là 

29.120.000 đồng được đối trừ vào yêu cầu bồi thường. Do đó số tiền còn lại bà 

NDM phải bồi thường là 177.243.600 đồng. 

* Bị đơn là bà NDM trình bày: 

Bà NDM làm việc cho Công ty TNHH MTV PPAS theo Hợp đồng lao động 

ngày 04/10/2016 (thời hạn 01 năm), hết hạn ngày 30/9/2017. 

Ngày 15/9/2017, bà NDM đã gửi email cho Giám đốc nhân sự và Giám đóc 

điều hành để thông báo thời gian kết thúc Hợp đồng là 30/9/2017. Đại diện Công 

ty đã liên hệ và họp riêng với bà NDM về việc xem xét gia hạn hợp đồng và xem 

xét lại mức lương. Ngày 23/9/2017, Giám đốc nhân sự Công ty gửi email thông 

báo cho bà NDM về mức lương bà NDM yêu cầu nếu ký tiếp hợp đồng đã được 

duyệt và sẽ được áp dụng vào hợp đồng mới từ ngày 01/10/2017. 

Ngày 17/10/2017, Công ty đã gửi 04 bản dự thảo hợp đồng gồm: Hợp đồng 

lao động 316, Phụ lục hợp đồng số 316, Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào 

tạo nghề số 316 và Hợp đồng bảo mật thông tin số 316. Tuy nhiên bà NDM chỉ 

đồng ý ký vào Hợp đồng lao động và đã gửi cho Công ty vào ngày 23/10/2017. 

Sau đó bà NDM và đại diện Công ty có thảo luận trực tiếp về nội dung các hợp 

đồng mà bà không đồng ý nhưng Công ty vẫn không có trả lời chính thức. Do 

không thống nhất được hợp đồng lao động, ngày 02/11/2017, đến kỳ thanh toán 

lương tháng 10/2017, Công ty đã không thanh toán lương cho bà NDM. 

Ngày 01/11/2017, bà NDM xin nghỉ ốm 05 ngày, có xin phép qua email gửi 

ban lãnh đạo Công ty và đã được đại diện Công ty chấp thuận bằng email. Trong 

thời gian nghỉ, bà NDM vẫn tiếp tục công việc như tập hợp báo cáo gửi đến các 

đầu mối liền hệ, điều khiển việc bán hàng của chi nhánh.  

Từ ngày 01/11/17 đến ngày 05/11/2017, bà vẫn gửi email đến công ty để hỏi 

về lương tháng 10 nhưng không được trả lời. Ngày 06/11/2017, bà NDM gửi email 

cho Giám đốc nhân sự hai miền về việc xin nghỉ thêm 01 ngày và đề nghị thanh 

toán lương tháng 10.  

Ngày 06/11/2017, Công ty cắt tài khoản email tại Công ty của bà NDM. 
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Ngày 07/11/2017, Giám đốc nhân sự trả lời sẽ sắp xếp đơn vị chuyển phát 

nhanh đến tận nhà bà NDM để nhận giấy nghỉ ốm, còn đối với vấn đề khác Công 

ty sẽ trao đổi trực tiếp tại văn phòng. Sau đó bà NDM gọi điện lại và được Công 

ty yêu cầu có mặt tại Công ty lúc 13 giờ 30 phút ngày 07/11/2017. Hồi 16 giờ 15 

phút ngày 07/11/2017, bà NDM nhận được email của đại diện Công ty mời họp 

trao đổi những hợp đồng chưa thoả thuận được và lương, tuy nhiên thời gian nhận 

thư đã quá thời gian họp nên bà NDM không đến. Sau đó Công ty không có phản 

hồi gì, không có đơn vị chuyển phát nhanh nào đến lấy giấy nghỉ ốm của bà NDM. 

Vì vậy từ ngày 07/11/2017 bà NDM đã không đến Công ty làm việc nữa. 

Bà NDM khẳng định không nhận được thư nhắc nhở ngày 06/11/2017 của 

Công ty và UBND phường Minh Khai cũng không mời bà NDM lên để hòa giải 

như Công ty trình bày. 

Trong quá trình giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm, bà NDM cho rằng không nhớ 

chữ ký trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302 ngày 

01/8/2017 mà Công ty cung cấp có phải là chữ ký của mình hay không nhưng 

không yêu cầu giám định chữ ký. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà NDM thừa nhận chữ 

ký trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302 ngày 01/8/2017 

là chữ ký của mình. Tuy nhiên căn cứ của Hợp đồng chuyển giao công nghệ và 

đào tạo nghề số 302 dựa trên Hợp đồng lao động số 302 là không đúng bởi bà 

NDM không ký Hợp đồng lao động số 302. Do đó bà NDM khẳng định mình không 

bị ràng buộc nghĩa vụ trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ số 302. Về nội dung, 

bà NDM là quản lý kinh doanh, không phải là bác sĩ nên không nhận chuyển giao 

công nghệ gì mà chỉ được đào tạo.  

Bà NDM không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty. 

Tại Bản án số 02/2019/LĐ-ST ngày 31/5/2019 của Tòa án nhân dân quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xử và quyết định: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV PPAS đối với bà 

NDM vể việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và bồi thường 

thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

2. Xác định bà NDM đơn phương chấm dứt hợp đồng số 316-2017/HĐLĐ/PH 

ngày 01/10/2017 với Công ty TNHH MTV PPAS là trái pháp luật. 

3. Buộc bà Nguyễn Diệu Linh phải bổi thường thiệt hại cho Công ty TNHH 

MTV PPAS do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật số tiền 206.363.635 

đồng, cụ thể:  

- Chi phí chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề: 200.000.000 đồng.  

- Nửa tháng tiền lương: 5.000.000 đồng/tháng.  

- Khoản tiền tương ứng với tiền lương của bà NDM trong 03 ngày không báo 

trước: 1.363.635 đồng.  
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4. Ghi nhận sự tự nguyện của Công ty TNHH MTV PPAS thanh toán cho bà 

NDM tiền lương tháng 10/2019: 29.120.000 đồng. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo cho các 

đương sự.   

Ngày 14/6/2019, bà NDM kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Công ty TNHH MTV PPAS không rút đơn khởi kiện, bà NDM không rút 

kháng cáo, các đương sự không thoả thuận được với nhau việc giải quyết vụ án và 

không xuất trình thêm tài liệu chứng cứ nào mới. 

Bà NDM trình bày: 

Bà thừa nhận có ký Hợp đồng lao động số 316-2017/HĐLĐ/PH ngày 

01/10/2017 và Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302-

2017/ĐTN/PH ngày 01/8/2017. Lý do kháng cáo của bà NDM gồm: 

- Vào thời điểm bà NDM ký toàn bộ Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào 

tạo nghề số 302-2017/ĐTN/PH ngày 01/8/2017, Phòng nhân sự Công ty yêu cầu 

bà gửi trả toàn bộ bộ Hợp đồng số 302 vì Công ty chưa đánh giá hết hạn 01 năm 

làm việc của bà NDM và chưa xác định có ký hợp đồng tiếp với bà NDM hay 

không. Bà NDM đã trót ký vào Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề 

số 302-2017/ĐTN/PH ngày 01/8/2017 nhưng được trả lời là cứ trả vì Hợp đồng 

này không có giá trị pháp lý nếu không ký Hợp đồng lao động. 

- Theo Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302-

2017/ĐTN/PH ngày 01/8/2017 thì người đại diện theo pháp luật của công ty là bà 

Võ Mỵ Bích Thục có văn bản ủy quyền cho bà Nguyễn Ngọc Hồng Hoa – Giám 

đốc vận hành để ký hợp đồng. Tuy nhiên vào thời điểm ký hợp đồng này thì bà Võ 

Mỵ Bích Thục không còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty nữa. Theo 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3 ngày 19/7/2017 thì đại 

diện theo pháp luật của Công ty là ông Vũ Đức Phương. Mặt khác địa chỉ của Công 

ty trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302 không giống địa 

chỉ công ty trong Hợp đồng lao động số 316. Do đó bà NDM khẳng định không bị 

rằng buộc bởi Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302-

2017/ĐTN/PH ngày 01/8/2017. 

- Bà NDM cho rằng Hợp đồng lao động số 302-2017/HĐLĐ/PH ngày 

01/8/2017 do Công ty xuất trình đã bị giả mạo chữ ký của bà bởi bà không ký Hợp 

đồng lao động này mà đã trả lại theo yêu cầu của Phòng nhân sự. Bà NDM đề nghị 

cấp phúc thẩm giám định chữ ký tại Hợp đồng lao động này. 

- Do Công ty không thanh toán tiền lương tháng 10/2017, đầu tháng 11/2017 

bà NDM đã gửi email cho Công ty xin nghỉ phép và đề nghị thanh toán lương 

nhưng vẫn không được giải quyết nên bà NDM đã không đến Công ty làm nữa. 
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Đây là lỗi của công ty nên bà không có trách nhiệm phải bồi thường cho công ty. 

Tòa án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của công ty buộc bà NDM phải bồi thường thiệt 

hại là không đúng. 

Đại diện theo ủy quyền của Công ty trình bày: 

Tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3 ngày 19/7/2017 

thì đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Vũ Đức Phương. Tuy nhiên do lỗi 

soạn thảo văn bản, Công ty vẫn lấy file hợp đồng cũ nên phần đầu của Hợp đồng 

chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302-2017/ĐTN/PH ngày 01/8/2017 vẫn 

để người đại diện của công ty là bà Nguyễn Ngọc Hồng Hoa – Giám đốc vận hành 

(theo ủy quyền của bà Võ Mỵ Bích Thục) ký hợp đồng, đồng thời phần địa chỉ 

Công ty vẫn đề địa chỉ cũ. Tuy nhiên phần cuối của Hợp đồng vẫn do ông Vũ Đức 

Phương ký là phù hợp với giấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi 

lần thứ 3 ngày 19/7/2017 do đó Hợp đồng này có giá trị pháp lý. Mặt khác sau khi 

ký hợp đồng này, Công ty đã tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ cho một số 

người của Công ty trong đó có bà NDM vào các ngày 15 và 16/8/2017, 8 và 

9/9/2017 có chữ ký xác nhận của bà NDM. Bà NDM đã vi phạm các cam kết trong 

hợp đồng chuyển giao nên phải chịu trách nhiệm bồi thường cho công ty theo như 

cam kết trong hợp đồng. 

Tại Hợp đồng lao động số 316-2017/HĐLĐ/PH được bà NDM và Công ty ký 

ngày 01/10/2017 thì cả hình thức và nội dung đều phù hợp quy định của pháp luật, 

có giá trị pháp lý ràng buộc kể từ khi ký. Bà NDM lấy lý do Công ty không thanh 

toán tiền lương tháng 10/2017, đầu tháng 11/2017 đã nhắn tin cho Công ty xin nghỉ 

phép nhưng vẫn không được giải quyết nên không đến Công ty làm việc là đã đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và vi phạm thời gian báo trước. 

Bản án sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty là đúng, đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu: 

Về tố tụng: Các đương sự chấp hành đúng các quy định theo Bộ luật tố tụng 

dân sự. Xét đơn kháng cáo của bà NDM nằm trong thời hạn nên được đưa ra xét 

xử theo trình tự phúc thẩm. 

Về nội dung: 

- Bà NDM đã báo cho những người có thẩm quyền của Công ty về việc nghỉ 

phép, nhưng không nộp giấy tờ xin nghỉ cho Công ty. Từ ngày 07/11/2017 bà NDM 

chính thức nghỉ việc tại Công ty với lý do Công ty không trả lương nhưng không 

thông báo cho Công ty là đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật theo điểm a khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động. 

- Hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302-2017/ĐTN/PH 

ngày 01/8/2017 do ông Vũ Đức Phương - Giám đốc Công ty ký có giá trị pháp lý, 
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bà NDM cũng đã ký nên có hiệu lực thi hành với các bên.Hợp đồng này không bắt 

buộc người nhận chuyển giao là người lao động của Công ty nên không phụ thuộc 

vào Hợp đồng lao động giữa các bên. Việc ngày 07/11/2019 bà NDM đơn phương 

chấm dứt Hợp đồng lao động số 316 là vi phạm thỏa thuận tại Điều 5 Hợp đồng 

chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302-2017/ĐTN/PH ngày 01/8/2017. 

Do đó yêu cầu khởi kiện của Công ty là đúng quy định tại Bộ luật lao động. 

Kháng cáo của của bà NDM không có cơ sở chấp nhận. Đề nghị hội đồng xét xử 

giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của bà NDM nằm trong thời hạn luật định nên 

được chấp nhận xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

Về nội dung:  

Xét Hợp đồng lao động số 316-2017/HĐLĐ/PH ngày 01/10/2017 được bà 

NDM và Công ty thừa nhận đã ký. Hợp đồng này có hình thức và nội dung phù 

hợp quy định của pháp luật, do đó ràng buộc cả hai bên kể từ thời điểm ký, trong 

đó có nội dung xác đinh thời hạn 01 năm, từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 

30/9/2018. 

Bà NDM cho rằng Công ty không thanh toán tiền lương tháng 10/2017, đến 

đầu đầu tháng 11/2017 mặc dù bà đã nhắn tin cho Công ty nhưng vẫn không được 

giải quyết nên từ ngày 07/11/2019 bà đã không đến Công ty làm nữa. Mặc dù việc 

Công ty không trả lương đúng thời hạn đã thỏa thuận có thể là lý do để người lao 

động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo điểm b khoản 1 Điều 37 Bộ 

luật lao động, tuy nhiên có căn cứ xác định bà NDM đã vi phạm thời hạn báo trước 

ít nhất 03 ngày làm việc tại điểm a khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động. Bản án sơ 

thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty buộc bà NDM phải bồi thường là 

phù hợp với quy định tại Điều 41, 43 Bộ luật lao động. Do đó không có căn cứ 

chấp nhận lý do kháng cáo này của bà NDM. 

Các đương sự đều thừa nhận bà NDM và Công ty có ký Hợp đồng chuyển 

giao công nghệ và đào tạo nghề số 302-2017/ĐTN/PH ngày 01/8/2017. Về hình 

thức, hợp đồng này có 02 lỗi: 

- Phần ghi đại diện của Công ty ký hợp đồng là bà Nguyễn Ngọc Hồng Hoa – 

Giám đốc vận hành (theo văn bản ủy quyền của bà Võ Mỵ Bích Thục là người đại 

diện theo pháp luật của Công ty), trong khi ở phần cuối Hợp đồng lại do ông Vũ 

Đức Phương ký. 

- Địa chỉ Công ty không đúng như trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thay đổi lần thứ 3 ngày 19/7/2017. 
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Xét thấy việc ông Vũ Đức Phương là đại diện theo pháp luật của Công ty ký 

và đóng dấu của công ty là phù hợp với  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

thay đổi lần thứ 3 ngày 19/7/2017. Đây là lỗi soạn thảo văn bản như Công ty trình 

bày là có căn cứ. 

Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện sau khi ký Hợp 

đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302-2017/ĐTN/PH ngày 

01/8/2017 Công ty đã tổ chức các buổi đào tạo vào các ngày 15/8/2017, 16/8/2017, 

08/9/2017, 09/9/2017 cho các nhân viên trong đó có bà NDM. Các bản Danh sách 

nhân viên được đào tạo đều có chữ ký xác nhận của bà NDM. Có cơ sở xác định 

Công ty đã tiến hành việc đào tạo và chuyển giao công nghệ là phù hợp với nội 

dung của Hợp đồng đã được hai bên cam kết và thực hiện nên có giá trị pháp lý. 

Việc Bà NDM cho rằng không ký Hợp đồng lao động số 302-2017/HĐLĐ/PH 

ngày 01/8/2017 và chữ ký ở phần tên của bà tại Hợp đồng này là giả mạo. Tại phiên 

tòa xét xử phúc thẩm, bà NDM đề nghị Tòa án trưng cầu giám định chữ ký. Tòa 

án đã ra thông báo yêu cầu bà NDM nộp tiền tạm ứng chi phí giám định và tống 

đạt hợp lệ nhưng hết thời hạn bà NDM không nộp nên được xem là từ bỏ yêu cầu 

theo quy định. Tuy nhiên trong quá trình giải quyết vụ án, bà NDM đều trình bày 

có ký vào các Hợp đồng lao động số 302-2017/HĐLĐ/PH ngày 01/8/2017, Hợp 

đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề số 302-2017/ĐTN/PH ngày 

01/8/2017, Hợp đồng lao động số 316-2017/HĐLĐ/PH ngày 01/10/2017 và phụ 

lục Hợp đồng 316-2017/HĐLĐ/PH và các Hợp đồng này đều được đại diện Công 

ty xuất trình bản gốc và xác định là chữ ký của bà NDM. Do đó không có căn cứ 

chấp nhận toàn bộ đơn kháng cáo của bà NDM như đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát là phù hợp.  

Về án phí: Bà NDM không phải chịu án phí theo quy định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. 

1. Không chấp nhận đơn kháng cáo của bà NDM. Giữ nguyên Bản án sơ thẩm 

02/2019/LĐ-ST ngày 31/5/2019 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.  

2. Về án phí phúc thẩm: Bà NDM không phải chịu án phí lao động phúc thẩm. 

Trả lại bà NDM 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí lao động phúc 

thẩm theo Biên lai thu tiền số 2558 ngày 04/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân 

sự quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Án xử công khai phúc thẩm, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND Hà Nội  

- TAND quận Hai Bà Trưng, HN; 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC 

THẨM 
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