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NƠI NHẬN 

□ Ban Lãnh đạo 

 

□ Phòng Hành chính 

Tổng hợp 

 

□ Phòng Dịch vụ Khách 

hàng 

 

□ Phòng Nghiệp vụ 1 

 

□ Phòng Nghiệp vụ 2 

 

□  

 

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện. 

3. Mỗi đơn vị chỉ được phân phối 01 bản (có đóng dấu kiểm soát), các bản sao không có 

giá trị sử dụng và cần phải loại bỏ. Khi các đơn vị có nhu cầu phân phối thêm tài liệu 

phải đề nghị với thư ký để có bản đóng dấu kiểm soát. 

 

TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

Lần sửa 

đổi 
Ngày sửa đổi Nội dung và hạng mục sửa đổi 

Phê  

duyệt 

1 10/05/2019 - Ban hành lần 01 
 

2 18/04/2021 - Sửa đổi nội dung quy trình, ban hành lần 02 
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1. Mục đích 

Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm tiếp nhận, xem xét đánh giá và 

ra quyết định về giải quyết khiếu nại của các tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

2. Phạm vi áp dụng 

Quy trình này áp dụng tại Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (gọi tắt là Viện) và 

các tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký và hoặc được công nhận bới Viện. 

3. Tài liệu viện dẫn 

- Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17011:2017, điều 7.12. 

4. Các chữ viết tắt  

- VACI: Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam 

- P. HC-TH: Phòng Hành chính – Tổng hợp 

- P. DVKH: Phòng dịch vụ khách hàng 

- P. NV1, 2: Phòng Nghiệp vụ 1, 2 

- TCĐGPH: Tổ chức đánh giá sự phù hợp 

- PTN: Phòng thí nghiệm 

- TCCN: Tổ chức chứng nhận 

- TCGĐ: Tổ chức giám định 

5. Nội dung 

5.1 Chính sách của VACI  

5.1.1 VACI luôn sẵn sàng tiếp nhận và xem xét, xử lý mọi khiếu nại thể hiện sự không 

hài lòng của TCĐGPH về dịch vụ được cung cấp bởi VACI trong quá trình đăng ký và 

đánh giá công nhận và chịu trách nhiệm với tất cả các quyết định ở tất cả các cấp trong 

quá trình xử lý khiếu nại. 

5.1.2 Việc xem xét, xử lý khiếu nại dựa trên cơ sở thu thập và xác minh tất cả các 

thông tin, hồ sơ, dữ liệu có liên quan đến quá trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký và đánh giá 

công nhận và được thực hiện, phê duyệt bởi nhân sự không tham gia vào hoạt động 

đang xem xét. 

5.1.3 Việc xem xét và giải quyết khiếu nại phải được thực hiện trong thời gian ngắn 

nhất có thể và đảm bảo không dẫn đến các hành động phân biệt đối xử đối với 

TCĐGPH có khiếu nại. 

5.2 Tiếp nhận khiếu nại  

5.2.1 Khi có bất kỳ sự không hài lòng về dịch vụ được cung cấp bởi VACI trong quá 

trình đăng ký và đánh giá công nhận, TCĐGPH có thể khiếu nại thông qua một trong 

các hình thức sau:  

-  Bằng văn bản gửi tới Viện trưởng VACI; 

- Bằng Fax, thử điện tử gửi vào địa chỉ email của VACI được công bố trên 

website …… 

-  Phản ánh qua điện thoại vào số máy của P. DVKH. 

Trường hợp khiếu nại được phản ảnh qua điện thoại, người tiếp nhận ghi nội 

dung khiếu nại vào biểu mẫu VACI.P7.12.F01 và chuyển ngay đến Viện trưởng hoặc 
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Phó Viện trưởng được ủy quyền (sau này gọi chung là Lãnh đạo Viện). 

5.3 Xem xét và xử lý khiếu nại 

5.3.1 Sau khi tiếp nhận khiếu nại, Lãnh đạo Viện xem xét nội dung và tính chất khiếu 

nại để xác định và xử lý: 

a) Nội dung khiếu nại không đúng và hoặc không liên quan đến nội dung, phạm vi 

dịch vụ được cung cấp bởi VACI trong quá trình đăng ký và đánh giá công 

nhận, Lãnh đạo Viện giao P. HC-TH soạn thảo văn bản trả lời, giải thích cho 

khách hàng trong thời gian không quá 3 ngày.  

b) Nội dung khiếu nại là đúng và hoặc có liên quan đến nội dung, phạm vi dịch vụ 

được cung cấp bởi VACI trong quá trình đăng ký và đánh giá công nhận, Lãnh 

đạo Viện quyết định giao (các) cá nhân (đáp ứng điều kiện nêu trong mục 5.1.2) 

thực hiện quá trình điều tra và thực hiện hành động để giải quyết khiếu nại theo 

biểu mẫu VACI.P7.12.F02. 

5.3.2 Điều tra khiếu nại 

5.3.2.1 Xác định nội dung và tính chất của khiếu nại 

Khiếu nại của TCĐGPH về dịch vụ được cung cấp bởi VACI trong quá trình 

đăng ký và đánh giá công nhận có thể về: 

- Thái độ, chất lượng phục vụ khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoặc thái độ, năng lực 

của chuyên gia đánh giá; 

- Phát hiện không phù hợp và hoặc kết luận của chuyên gia đánh giá hoặc đoàn 

đánh giá; 

- Thời gian gửi (các) thông báo về quá trình đánh giá hoặc cấp quyết định, chứng 

chỉ công nhận.   

5.3.2.2 Căn cứ nội dung và tính chất khiếu nại, cá nhân chủ trì thực hiện quá trình điều 

tra và giải quyết khiếu nại đề nghị (các) đơn vị, cá nhân có liên quan đến khiếu nại 

cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ có liên quan để xác định nguyên nhân có thể dẫn đến 

khiếu nại theo biểu mẫu VACI.P7.12.F03. 

5.3.3 Giải quyết khiếu nại 

5.3.3.1 (các) Cá nhân được giao nhiệm vụ xem xét lại chịu trách nhiệm nghiên cứu, 

phân tích kỹ thông tin, tài liệu, hồ sơ được cung cấp, thực hiện điều tra, xem xét tại cơ 

sở của TCĐGPH, và sử dụng kiến thức, kinh nghiệm của chuyên gia đánh giá, chuyên 

gia kỹ thuật bên ngoài, nếu cần thiết. Ngay sau khi xác định được cụ thể tiến trình giải 

quyết khiếu nại, Cá nhân được giao chủ trì lập và gửi TCĐGPH văn bản thông báo về 

việc tiếp nhận khiếu nại và cung cấp cho bên khiếu nại tiến trình giải quyết khiếu nại 

theo biểu mẫu VACI.P7.12.F04 

5.3.3.2 Căn cứ các bằng chứng khách quan được thu thập và xử lý, cá nhân chủ trì thực 

hiện quá trình điều tra và thực hiện các hành động để giải quyết khiếu nại lập báo cáo 

giải quyết khiếu nại theo biểu mẫu VACI.P7.12.F05. 

5.3.4 Kết thúc quá trình giải quyết khiếu nại 

5.3.4.1 Trong thời gian không quá 3 ngày sau khi có báo cáo giải quyết khiếu nại, 

Lãnh đạo Viện xem xét ra văn bản thông báo về kết quả giải quyết khiếu nại theo biểu 

mẫu VACI.P7.12.F06 và gửi cho bên khiếu nại. 

5.3.4.2 Trường hợp không thỏa mãn với kết quả giải quyết khiếu nại, TCĐGPH có 

quyền yêu cầu VACI thực hiện lại việc giải quyết khiếu nại hoặc gửi khiếu nại tới tổ 

chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan khác. 
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5.3.5 Thực hiện biện pháp khắc phục 

5.3.5.1 Trường hợp trong quá trình điều tra và thực hiện các biện pháp để giải quyết 

khiếu nại phát hiện nguyên nhân xảy ra khiếu nại xuất phát từ sự không phù hợp của 

hệ thống quản lý hoặc quá trình đánh giá công nhận được thể hiện trong báo cáo kết 

quả giải quyết khiếu nại theo biểu mẫu VACI.P7.12.F04, đơn vị, cá nhận liên quan đến 

sự không phù hợp chịu trách nhiệm thực hiện khắc phục theo quy trình Sự không phù 

hợp và hành động khắc phục VACI.P9.5. 

6. Hồ sơ lưu giữ  

- VACI.P7.12.F01: Phiếu tiếp nhận khiếu nại  

- VACI.P7.12.F02: Quyết định giao giải quyết khiếu nại 

- VACI.P7.12.F03: Phiếu đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến khiếu 

nại  

- VACI.P7.12.F04: Thông báo tiến trình giải quyết khiếu nại 

- VACI.P7.12.F05: Báo cáo giải quyết khiếu nại  

- VACI.P7.12.F06: Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại 

- Văn bản khiếu nại của TCĐGPH (nếu có) 

- Văn bản trả lời, giải thích về khiếu nại (nếu có) 

 

 

 


