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I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

Văn bản này quy định nội dung, trách nhiệm và trình tự thực hiện các công việc liên 

quan đến giải quyết kháng nghị, khiếu nại, đảm bảo các khiếu nại và kháng nghị liên 

quan đến hoạt động đánh giá và chứng nhận đối với hoạt động của Trung tâm Giám 

định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy thực hiện giải quyết một cách triệt để, nhất 

quán và hiệu quả. 

II. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN: 

2.1. Định nghĩa và từ viết tắt: 

 Khiếu nại – phản ảnh (bằng văn bản) về việc không thỏa mãn liên quan tới các 

khía cạnh của dịch vụ do vietcert cung câp và/ hoặc liên quan tới các khía 

cạnh của các sản phẩm/ dịch vụ do tổ chức được chứng nhận cung cấp. 

 Kháng nghị - phản ảnh (bằng văn bản) về việc không đồng ý với các quyết 

định của Vietcert liên quan đến hoạt động chứng nhận, đào tạo. 

2.2.Tài liệu viện dẫn: 

 QT.01 – Quy trình kiểm soát tài liệu  

 QT.01 – Quy trình kiểm soát hồ sơ 

III. NỘI DUNG: 

3.1. Quy đinh chung: 

Mọi khiếu nại, kiến nghị được gửi Vietcert đều phải được tiếp nhận, xử lý và phản 

hồi bằng các phương pháp trao đổi thông tin chính thức, thể hiện bằng văn bản và 

được lưu hồ sơ. 

Các hoạt động xử lý phải phù hợp với bản chất của nội dung khiếu nại, kiến nghị 

và được tiến hành bởi những người có thẩm quyền tương ứng. 

3.2. Khiếu nại về hoạt động của tổ chức được chứng nhận: 

3.2.1. Tiếp nhận và xác nhận khiếu nại: 

Các khiếu nại từ các khách hàng của Tổ chức được chứng nhận và/ hoặc các bên quan 

tâm về hoạt động của tổ chức được chứng nhận sẽ được chuyển tới cán bộ được phân công của 

Bộ phận chăm dóc khách hàng (thuộc phòng Marketing) và đệ trình lên Giám đốc trong thời gian 

không quá 1 ngày làm việc, sau đó được lưu vào hồ sơ khách hàng của tổ chức chứng nhận. 

Cán bộ được phân công của bộ phận chăm sóc khách hàng thực hiện xác nhận bằng hình 

thức thích hợp đến tổ chức gửi khiếu nại để xác nhận về việc đã nhận được khiếu nại và đang 

xem xét. 

3.2.2 Xem xét khiếu nại: 

Nếu tổ chức xác nhận đứng sư thật thì cán bộ được phân công của Bộ phận chăm sóc 

khách hàng kiến nghị Giám đốc Vietcert gửi công văn đề nghị Tổ chức đươc chứng nhận thực 

hiện hành động khắc phục và báo cáo kết quả đến Vietcert. 

Bất cứ nội dung khiếu nại có được tổ chức được đánh giá xác nhận đúng hoặc sai thì nội 

dung chi tiết của khiếu nại cũng phải được chuyển cho Chuyên gia đánh giá thực hiện cuộc đánh 

giá giám sát tiếp theo. Chuyên gia đánh giá phải tiến hành đánh giá hiệu lực hoạt động xử ký 

khiếu nại tại cơ sở của Tổ chức được chứng nhận và phải đảm bảo rằng khiếu nại này không phải 

là kết quả của sự không phù hợp của hệ thống quản lý. 



3.2.3 Báo cáo kết quả và lưu hồ sơ 

Kết quả đánh giá lần giám sát lần tiếp theo được báo cáo một cách bình thường theo quy 

trình chứng nhận, chuyên gia đánh giá phải có phần ghi chú thích hợp trong Báo cá đánh giá để 

ghi nhận hành động xử lý khiếu nại đã được thực hiện tiếp theo. 

Căn cứ vào hồ sơ đánh giá trên, Cán bộ được phân công của bộ phận chăm sóc khách 

hàng ra thông báo bằng văn bản gửi cho tổ chức được chứng nhận để xác nhận nội dung trả lời 

của Vietcert trước khi gửi đến tổ chức khiếu nại (để đảm bảo bất cứ thông tin nào thuộc phạm vu 

phải bảo mật sẽ được trao đổi và làm rõ). 

Hồ sơ xem xét và giải quyết khiếu nại được lưu vào hồ sơ khách hàng của tổ chức được 

chứng nhận. 

3.3 Khiếu nại về hoạt động của tổ chức chứng nhận 

3.3.1 Tiếp nhận khiếu nại 

Quy trình giải quyết khiếu nại và kháng nghị này được thông báo đến mọi tổ chức được 

Vietcert chứng nhận trong quá trình đánh giá, thông qua điều kiện và nguyên tắc chứng nhận và 

được cung cấp cho các bên quan tâm khi có yêu cầu. 

Khi nhận được các khiếu nại từ các tổ chức được chứng nhận, các bên quan tâm (bao 

gồm cả tổ chức chứng nhận) về hoạt động chứng nhận, Cán bộ được phân công của Bộ phận 

chăm sóc khach hàng phải trình bày và Giám đốc Vietcert trong thời gian không quá 1 ngày làm 

việc để xem xét và chỉ định tổ giải quyết khiếu nại thông qua Quyết định thành lập Tổ giải quyết 

khiếu nại. 

3.3.2 Xác nhận khiếu nại 

Tổ giải quyết khiếu nại đảm bảo việc lập tiếp nhận và giải quyết khiếu nại/ kháng nghị 

theo biểu QT.07/B.01, cập nhật sổ theo dõi khiếu nại/ kháng nghị QT.07/B.03 và gửi thông báo 

bằng văn bản đến tổ chức khiếu nại để xác nhận việc tiếp nhận khiếu nại và đang xem xét, giải 

quyết. Việc thống báo xác nhận này phải được gửi đến tổ chức khiếu nại trong vòng 01 tuần làm 

việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại. 

Tổ chức tổ giải quyết khiếu nại có trách nhiệm đảm bảo việc liên hệ với khách hàng để 

thu thập bổ sung bằng chứng/ thông tin liên quan đến nội dung khiếu nại. 

3.3.3. Xem xét và giải quyết khiếu nại 

Tổ trưởng Tổ giải quyết khiếu nại có trách nhiệm đánh giá các bằng chứng thu thập được 

về tính đầy đủ, hệ thống và khả năng xác nhận lại được. Trong trường hợp được xem là cần thiết 

việc đánh giá này có thể bao gồm các xem xét các hồ sơ đánh giá liên quan để xác định nguyên 

nhân. 

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Tổ giải quyết khiếu nại đề xuất phương án giải quyết 

thích hợp. Nếu việc xem xét khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về nhân viên của VietCert không tuân 

thủ các Quy tắc ứng xử hoặc không đảm bảo các phẩm chất đối với chuyên gia đánh giá (như 

quy định trong phần 7.2 của tiêu chuẩn ISO 19011), các hành động kỷ luật thích đáng cùng với 

việc đào tạo, hướng dẫn lại sẽ được thực hiện. 



Việc xem xét, giải quyết khiếu nại có thế dẫn đến một cuộc đánh giá nội bộ đột xuất, thay 

đổi quy trình hoạt động hoặc đào tạo bổ sung với các nhân sự liên quan. 

3.4 Báo cáo kết quả và lưu hồ sơ 

Các kết quả của việc xem xét, giải quyết khiếu nại, bao gồm cả các hành động khăc phục 

được thực hiện phải được bao gồm trong thông báo kết quả giải quyết khiếu nại đến tổ chức 

khiếu nại. Thông báo này phải được lập thành văn bản và gửi đến tổ chức khiếu nại trong vòng 

30 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại. 

Kết quả giải quyết khiếu nại được thông báo đến khách hàng theo biểu QT.07/B.03. 

Tổ trường Tổ giải quyết khiếu nại đảm bảo việc cập nhật các thông tin liên quan vào 

trong sổ theo dõi khiếu nại /kháng nghị QT.07/B.03. 

Các thông tin về tiếp nhận và giải quyết khiếu nại phải được đại diện lãnh đạo tập hợp và 

báo cáo trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo. 

Hồ sơ khiếu nại được đại diện lãnh đạo quản lý. 

3.5. Kháng nghị các quyết định của VietCert 

3.5.1. Cung cấp thông tin (về quyền và thủ tục khiếu nại) 

Thủ tục giải quyết khiếu nại và kháng nghị này được thông báo đến mọi tổ chức được 

VietCert chứng nhận trong quá trình đánh giá, thông qua Điều kiện và nguyên tắc chứng nhận và 

được cung cấp cho các bên quan tâm khi có yêu cầu. 

Ngoài ra, khi được yêu cầu, Cán bộ được phân công của Bộ phận Chăm sóc khách hàng 

đảm bảo việc cung cấp các hướng dẫn và thông tin cần thiết dể Khách hàng có thể thực hiện việc 

kháng nghị một cách dễ dàng. 

3.5.2. Tiếp nhận kháng nghị 

Mọi khách hàng hoặc bất kỳ tổ chức / cá nhân nào có liên quan muốn khiếu nại về quyết 

định của VietCert được yêu cầu gửi khiếu nại chính thức bằng văn bản tới giám đốc của VietCert 

kèm theo các bằng chứng thích hợp. 

Trong trường hợp bên khiếu nại cần viện tới sự trợ giúp cuả các bên làm chứng, bên 

khiếu nại có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tên và địa chỉ của bên làm chứng này. 

3.5.3. Giải quyết ban đầu bởi Giám đốc 

Trong thời gian 2 tuần kể từ khi nhận được kháng nghị, Giám đốc VietCert hoặc người 

được ủy quyền phải trao đổi thông tin với bên kháng nghị để làm rõ bản chất của vụ việc kháng 

nghị nhằm giải quyết thỏa đáng sự việc. Hành động này có thể dẫn đến việc bên kháng nghị hoặc 

trình lại đơn kháng nghị. 

Trong vòng 1 tuần, giám đốc VietCert có trách nhiệm thông báo cho bên kháng nghị về 

việc VietCert đã chính thức tiếp nhận kháng nghị và chuyển cho Tổ giải quyết kháng nghị (lập 

theo Quyết định thành lập Tổ giải quyết kháng nghị ) để giải quyết. Mọi tài liệu có liên quan phải 

được chuyển tới tổ giải quyết kháng nghị. 



3.5.4. Gi ải quyết của tổ giải quyết kháng nghị 

Tổ trưởng Tổ giải quyết kháng nghị có trách nhiệm thu nhập các thông tin và/hoặc điều 

tra trên hiện trường để có thể cung cấp dữ liệu đầu vào cho các cuộc họp của Tổ. Các cuộc họp 

của tổ giải quyết kháng nghị phải cps sự hiện diện của tất cả các thành viên của Tổ. Trước khi 

cuộc họp diễn ra, các thành viên phải được cung cấp đủ: 

 Các bằng chứng do bên kháng nghị cung cấp 

 Các tài liệu thích hợp do bên Giám đốc chuyển giao. 

Biên bản các cuộc họp phải được lập và lưu giữ. 

Trong cuộc họp giải quyết kháng nghị, nếu cần thiết, Tổ giải quyết kháng nghị có quyền 

mới bên kháng nghị và Giám đốc VietCert tham gia để taaoj cơ hội cho các đối tượng này 

giải thích và cung cấp thêm thông tin liên quan đến các bằng chúng bằng văn bản. 

Tổ giải quyết kháng nghị có quyền tiếp cận tới các thông tin có liên quan, phỏng vấn các 

cá nhân có liên quan, điều tra tại hiện trường và sử dungj các dịch vụ của chuyên gia hoặc tổ 

chức trong các lĩnh vực tương ứng. Các chuyên gia/ tổ chức này phải độc lập và không có 

ràng buộc về mặt quyền lợi với beeb kháng nghị và VietCert. 

Quyết định của Tổ chức giải quyết kháng nghị phải được Giám đốc VietCert xác nhận và 

truyền đạt tới bên kháng nghị theo biểu QT.07/B.03 không quá 06 tuần kể từ thời điểm bên 

kháng nghị cung cấp đầy đủ các bằng chứng liên quan đến kháng nghị. Trong trường hợp 

kháng nghị không thể được giải quyết trong thời hạn 6 tuần, Tổ trưởng tổ giải quyết kháng 

nghị phải báo cáo về kết quả làm việc tới Giám đốc VietCert và thông báo đàm phám với bên 

kháng nghị. 

Nếu bên kháng nghị không thỏa mãn với quyết định do Tổ Giải quyết kháng nghị đưa ra, 

tất cả các tài liệu và thông tin có liên quan phải được đệ trình tới Chủ tịch Hội đồng tư vấn. 

3.5.5. Gi ải quyết của Hội đồng tư vấn  

      Không quá 2 tuần kể từ thời điểm chính thức được đệ trình, dựa trên các bằng chứng do 

bên kháng nghị đưa ra quyết định chấp nhận hoặc bãi bỏ phương thức giải quyết của Tổ giải 

quyết kháng nghị. 

Quyết định của Hội đồng tư vấn là quyết định cuối cùng và phải được thông báo tới bên 

kháng nghị và Giám đốc VietCert bằng văn bản. 

3.6. Hành động khắc phục 

Nếu giám đốc VietCert thấy rằng hành động khắc phục có tính hệ thống cần phải được 

xúc tiến, Thủ tục sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa phải được tuân thủ 

nhanh nhất trong khả năng có thể để khôi phục lại chứng nhận và phòng ngừa việc lặp lại. 

Bản chất của kháng nghị và hàng động khắc phục thực hiện phải được ghi nhận tóm tắt 

trong biểu mẫu Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại/kháng nghị QT.07/B.01. Các vụ việc khiếu 

nại phải được đệ trình tới phiên họp xem xét của lãnh đạo. 

3.7. Bảo mật 



Mọi thông tin do bên kháng nghị cung cấp do VietCert phải được lưu giữ bảo mật. Trừ 

trường hợp do luật pháp hoặc do tổ chức chứng nhận yêu cầu, VietCert sẽ không tiết lộ thông 

tin cho bất kỳ một bên thứ 3 nào khác nếu chưa có sự chấp thuận chính thức của bên khiếu 

nại. 

Tất cả các thành viên của Ban Giải quyết kháng nghị phải ký Cam kết bảo mật thông tin 

và quy tắc ứng xử. 

3.8. Lưu hồ sơ 

      Thông tin về quá trình giải quyết kháng nghị phải được cập nhật vào trong Sổ theo dõi 

khiếu nại/ kháng nghị (BM- CN07 – 01 ). 

Hồ sơ trong quá trình giải quyết và sau khi hoàn tất phải được Đại diện lãnh đạo lưu vào 

hồ sơ giải quyết kháng nghị của VietCert. 

4. Hồ sơ 

4.1. Hồ sơ công việc bao gồm: 

- Biểu QT.07/B01 – Phiếu ghi nhận và xử lý kháng nghị/ khiếu nại/ tranh chấp 

- Biểu QT.07/B02 – Thông báo kết quả giải quyết kháng nghị / khiếu nại/ tranh chấp 

- Biểu QT.07/B03 – Sổ theo dõi giải quyết kháng nghị/ khiếu nại/ tranh chấp 

4.2. Hồ sơ công việc được HCTH lưu rữ theo quy trình kiểm soát hồ sơ QT.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      PHIẾU GHI NHẬN VÀ XỬ LÝ KHÁNG NGHỊ/ KHIẾU NẠI 

                                                                              Số: ..…/…… 

Tên khách hàng: ………………………………………………………………………………….. 

Người liên hệ: …………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại: …………………………………. Fax: ………………………………………………. 

1 - Ý kiến kháng nghị / khiếu nại của khách hàng: ( Ghi cụ thế về nội dung ) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

                                                           ………………, ngày…….. tháng…năm 200… 

                                                                                           Người kháng nghị/khiếu nại 

                                                                                      (hoặc nhân viên ghi lại khiếu nại) 

 

 

 

 

2 – Nguyên nhân (do cán bộ được phân công tìm hiểu) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3 -  Phương án giải quyết  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG 

NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------------------- 

 



………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4 – Kết quả giải quyết: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

5 – Xác nhận kết quả kháng nghị/ khiếu nại/ tranh chấp 

               Đã thực hiện theo yêu cầu mục 2.                     KH chấp nhận kết quả giải quyết 

                Cần có HĐKP                                                    KH không chấp nhận, lặp lại mục 3 

 

 

                                                                           ……………, ngày …. tháng …. năm 200… 

Người xác nhận                                                                        Người giải quyết 

 

 

                                                                                                                                      QT.07/B.01*20.4.13 

 

 

  



………., ngày … tháng … năm 2… 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ 

GIẢI QUYẾT KHÁNG NGHỊ/ KHIẾU NẠI 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………… 

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy đã nhận được khiếu nại của Quý Đơn 

vị/ cá nhân: ………………………………………………………………………………………… 

Sau khi xem xét, xác minh Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy đã giải 

quyết như sau: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Vậy VietCert Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy xin thông báo để quý khách hàng 

được rõ và đề nghị quý khách hàng cho ý kiến về kết quả giải quyết của VietCert. Trong thời hạn 

15 ngày mà không nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng thì VietCert Giám định và 

chứng nhận hợp chuẩn hợp quy coi như Qúy khách hàng đã chấp nhận kết quả giải quyết đã nêu 

trên. 

Mọi thông tin xin gửi về: 

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy  

123 Nguyễn Đức Trung – Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng 

Điện Thoại: 0511………………………………../ ………………………… 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của Qúy khách hàng 

                                                                                                                                                                      

          GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG 

NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------------------- 

 



 

 

 

                                                                                                                                      

          QT.07/B.03*20.4.15 

                                                                                                         

                                                                                                         

 

 

 

 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG 

NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

 

SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT KHÁNG NGHỊ 

KHIẾU NẠI 

-------------------------------------- 

 

Số 

TT 

Số phiếu     

KNKH 

Tên 

khách 

hàng 

Ngày 

KN 

Mô tả ngắn 

gọn nôi dung 

KN 

Nguyên 

nhân 

Ngày 

hoàn tất 

Ghi 

chú 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


