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Mục lục 

 

Mục Nội dung Trang số 

 Trang bìa 1 

 Mục lục 2 

 Theo dõi sửa đổi 2 

1 Mục đích 3 

2 Phạm vi áp dụng 3 

3 Tài liệu dẫn, tham khảo 3 

4 Thuật ngữ và định nghĩa 3 

5 Nội dung chính sách 3,4 

6 Kiểm soát tuân thủ chính sách 4 

7 Xử lý vi phạm 4 

   

 

Bảng theo dõi thay đổi 

 

Rev.No Thời gian Lần sửa đổi 
Nội dung thay đổi 

(ghi rõ số trang thay đổi nếu có) 
Người lập Kiểm tra 

1 11/01/2021 00 Lập mới   

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty GOODVN , mọi hình thức sao chép chỉ được thực hiện khi 

có sự đồng ý của đại diện lãnh đạo công ty.. 
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1. MỤC ĐÍCH 

− Quy định thủ tục tiếp nhận, xử lý các phản ánh, khiếu nại của người lao động thông qua hòm thư góp ý 

liên quan đến các vấn đề lao động (như thời gian làm việc, công tá tuyển dụng, đào tạo, truyền đạt thông 

tin phân biệt đối xử, lạm dụng, chế độ tiền lương và phúc lợi, việc thực hiện các chính sách của công 

ty, các hành vi vi phạm đạo đức, hôi lộ, thông đồng, tham nhũng, tố cáo sai sự thật..v.v.Những việc làm 

liên quan tới hệ thống quản lý, trách nhiệm xã hội SA 8000) và các vấn đề về điều kiện làm việc (như 

ô nhiễm, nóng bức, an toàn, suy giảm sức khỏe, hóa chất...V.v) 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

− Áp dụng đối với Lãnh đạo cao nhất của Công ty, đại diện người lao động những người chịu trách nhiệm 

tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người lao động  

− Áp dụng đối với mọi người lao động làm việc dưới sự kiểm soát của Công ty và các bên liên quan làm 

việc trên danh nghĩa công ty 

− Không áp dụng đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo ngoài phạm vi công việc, và chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của công ty 

3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN 

− Tiêu chuẩn RBA; SA 8000  

− Các chính sách về trách nhiệm xã hội của công ty 

− Các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến môi trường, an toàn lao động  

− Quy chế khen thưởng kỷ luật của Công ty 

− Quy trình xử lý kỷ luật  
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- 

+ 

4. NỘI DUNG 

4.1 Lưu đồ 

 

TT Trình tự thực hiện Biểu mẫu Trách nhiệm 

1.  

 

BM01-GOODVN.24  Đơn 

khiếu nại, tố cáo hoặc phiếu 

câu hỏi theo mẫu có sẵn 

BM02-GOODVN.24  Sổ theo 

dõi tình hình mở hòm thư góp 

ý 

BP quan hệ lao động, 

Công Đoàn 

2.  

 

BM02-GOODVN.24 Sổ theo 

dõi tình hình mở hòm thư góp 

ý Bm03-GOODVN.24 Giấy 

biên nhận 

BP quan hệ lao động, 

Công Đoàn 

3.  

 

BM04-GOODVN.24  Sổ theo 

dõi xử lý  
BP quan hệ lao động 

4.  

 

BM04-GOODVN.24  Sổ theo 

dõi xử lý 

Quyết định xử lý 

Ban lãnh đạo 

5.  

 

BM04-GOODVN.24  Sổ theo 

dõi xử lý 

BM05-GOODVN.24  Biên 

bản xử lý  

BP quan hệ lao động, 

Công Đoàn 

6.  

 

Giấy thông báo kết quả xử lý 

vấn đề 

BP quan hệ lao động, 

Công Đoàn 

7.  

 

BM04-GOODVN.24  Sổ theo 

dõi xử lý 

 

BP quan hệ lao động 

4.2 Diễn giải lưu đồ 

4.2.1 Tiếp nhận thông tin khiếu nại: 

Tiếp nhận thông tin qua các hình thức:  

− Gặp trực tiếp người lao động (Ghi nhận vào biên bản nhận đơn khiếu nại, tố cáo) 

− Qua hòm thư góp ý (Bằng đơn khiếu nại, tố cáo/Đề nghị giải quyết vướng mắc theo mẫu BM01-

GOODVN.24 hoặc phiếu câu hỏi theo mẫu công ty đã ban hành 

 

Tiếp nhận thông tin khiếu nại 

Xác nhận kiểm tra thông tin 

Phê duyệt  

Xây dựng kế hoạch xử lý 

 

Xử lý và báo cáo 

 

Lưu hồ sơ 

 

Trả lời khiếu nại 
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−      Hotline và email đường dây nóng của Công ty (Hotline, Email,…) 

− Khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu…(Được thông báo về số điện thoại và email đường dây nóng 

của Công ty) 

− Định kỳ chiều thứ 6 hằng tuần bộ phận quan hệ lao động tiến hành mở hòm thư góp ý với sự tham 

gia của đại diện công đoàn người lao động. Sau khi mở hòm thư sẽ ghi vào sổ theo dõi tình hình 

mở hòm thư góp ý theo biểu mẫu BM02-GOODVN.24 với sự xác nhận của đại diện công đoàn và 

bộ phận quan hệ lao động. 

− Đối với việc tiếp nhận đơn khiếu nại trực tiếp từ người lao động bộ phận tiếp nhận đơn khiếu nại sẽ 

lập giấy xác nhận đơn khiếu nại theo biểu mẫu BM03-GOODVN.24. 

4.2.2 Xác nhận kiểm tra thông tin 

− Sau khi nhận thông tin, ban giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ tiến hành điều tra thông tin. 

− Đối với các sự không phù hợp, khiếu nại tố cáo trong Công ty ban giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ 

chuyển cho bộ phận liên quan xác nhận. 

− Đối với các thông tin phản hồi từ bên ngoài Công ty. Ban xử lý khiếu nại sẽ lên kế hoạch điều tra 

xác minh thông tin. 

4.2.3 Xây dựng kế hoạch xử lý 

− Sau khi đã xác nhận thông tin khiếu nại tố cáo bộ phận quan hệ lao động lập bảng yêu cầu hành 

động, cải tiến. Tiến hành đưa ra hành động khắc phục và hành động cải tiến vào nội dung như trong 

bảng yêu cầu hành động khắc phục, cải tiến.  

4.2.4 Phê duyệt 

− Bộ phận quan hệ lao động trình bảng yêu cầu khắc phục, cải tiến lên ban lãnh đạo để phê duyệt giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

− Ban lãnh đạo khi phê duyệt bảng yêu cầu hành động khắc phục, cải tiến sẽ tiến hành lập quyết định 

xử lý. 

4.2.5 Xử lý và báo cáo 

− Bộ phận quan hệ khách hàng sẽ triển khai giải quyết khiếu nại, tố cáo theo bảng yêu cầu hành động 

khắc phục.  
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− Bộ phận quan hệ lao động giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo và tổng hợp báo cáo ban lãnh 

đạo Công ty. 

− Sau khi hoàn thành các hạng mục xử lý khiếu nại tố cáo sẽ tiến hành họp báo cáo đánh giá việc thực 

hiện lập biên bản xử lý khiếu nại tố cáo theo biểu mẫu BM05-GOODVN.24 

4.2.6 Trả lời khiếu nại. 

− Trong vòng 5 ngày làm việc khi nhận được thông tin khiếu nại, tố cáo bộ phận quan hệ lao động sẽ 

phải thông báo kết quả xử lý vấn đề cho người khiếu nại, tố cáo . 

− Việc theo dõi tổng hợp các khiếu nại, tố cáo được bộ phận quan hệ lao động ghi nhận và theo dõi 

vào sổ theo dõi khiếu nại, tố cáo theo biểu mẫu BM04-GOODVN.24. 

4.2.7 Lưu hồ sơ 

− Bộ phận quan hệ khách hàng sẽ theo dõi tổng hợp các khiếu nại, tố cáo được bộ phận quan hệ lao 

động ghi nhận và theo dõi vào sổ theo dõi khiếu nại, tố cáo theo biểu mẫu BM04-GOODVN.24 

− Tất cả các hồ sơ liên quan tới các vấn đề khiếu nại tố cáo được bộ phận quan hệ lao động lưu lại theo 

các bước quản lý của quy trình kiểm soát hồ sơ. 

5 QUẢN LÝ HÒM THƯ GÓP Ý: 

− Công ty mở hộp thư góp ý công khai tại các địa điểm thuận tiện và kín đáo để người lao động thực 

hiện quyền phán ánh, góp ý của mình một cách tự tin. Vị trí đặt hòm thư góp ý bao gồm: khu vực 

nghỉ ngơi của công nhân, lối đi. 

− Hộp thư sẽ do nhân viên phòng hành chính cầm chìa khóa định kỳ mở vào chiều thứ 6 tuần  hàng 

tuần . Khi mở hộp thư sẽ có người phụ trách hòm thư và Đại diện người lao động (chủ tịch Công 

Đoàn hoặc thư ký Công Đoàn) 

− Bộ phận quan hệ lao động có trách nhiệm thông báo cho tất cả mọi người lao động địa điểm lắp đặt 

hộp thư góp ý và hướng dẫn người lao động sử dụng hộp thư để phán ánh, khiếu nại trong phạm vi 

cho phép. 

− Việc công khai dân chủ góp ý mục đích là để tạo ra môi trường làm việc được dân chủ, cởi mở và 

hoà đồng đem lại sự thoả mãn chung cho cả 2 bên giữa người sử dụng lao động và người lao động. 

Nếu góp ý để thoả mãn cho một phía thì cần phải khắc phục hoặc cần phải xem xét lại. 
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− Việc CBCNV đóng góp ý kiến dù đúng, dù sai đều được thanh tra Công ty bảo vệ theo quy định của 

Pháp luật hiện hành của Việt nam. 

− Khi thu thập thông tin bộ phận quan hệ lao động là người đại diện tổng hợp thông tin chung, phân 

loại thông tin, sai đúng. Những thông tin cần bảo mật và có yêu cầu giữ kín của người gửi thì phải 

bảo mật và giữ kín theo chính sách bảo vệ thông tin cho người tố cáo. 

− Thông tin phản ánh dù sai hoặc đúng, Công ty hoàn toàn không được phép gây ảnh hưởng đến môi 

trường làm việc và đời sống của người lao động, không phân biệt đối xử ngược đãi hoặc xử lý sai 

trái theo luật định Việt Nam. 

6 HỒ SƠ LƯU 

TT Tên hồ sơ Mã hiệu Nơi lưu 
Thời gian 

lưu 

Phương 

pháp hủy 

1 
Đơn khiếu nại, tố cáo  

Phiếu câu hỏi 

BM01-

GOODVN.24 

(phiếu câu hỏi theo 

mẫu công ty  

Bộ phận ER 03 năm Nghiền 

2 
Sổ theo dõi tình hình mở 

hòm thư góp ý 

BM02.GOODVN.2

4 
Bộ phận ER 03 năm Nghiền 

3 Giấy biên nhận 
BM03.GOODVN.2

4 
Bộ phận ER 03 năm Nghiền 

4 Sổ theo dõi khiếu nại 
BM04-

GOODVN.24 
Bộ phận ER 03 năm Nghiền 

5 Biên bản xử lý 
BM05-

GOODVN.24 
Bộ phận ER 03 năm Nghiền 

6 
Giấy thông báo kết quả xử lý 

vấn đề 
Theo mẫu công ty Bộ phận ER 03 năm Nghiền 

7 Quyết định xử lý Theo mẫu công ty Bộ phận ER 03 năm Nghiền 

8 Biên bản họp đối thoại  Theo mẫu công ty 
Bộ phận ER, 

Công đoàn 
03 năm  Nghiền 

 


