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CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định các nguyên tắc, các yêu cầu, các quyền và nghĩa vụ của các bên liên 
quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến: 

1. Hoạt động của các Đơn vị và Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa. 
2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Cán bộ nhân viên của 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa khi thực thi nhiệm vụ được giao. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thành viên Hội đồng quản trị, Tiểu ban Kiểm toán, thành viên Ban Tổng giám đốc, Cán bộ 
nhân viên của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa và các Đơn vị được phân 
công giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Công ty: là Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa. 
2. Đơn vị: là từ dùng để thay thế khi sử dụng cho một trong các Văn phòng, Khối, Phòng, 

Ban, Phân xưởng, Bộ phận, Chi nhánh, … thuộc Công ty. 
3. CBNV: là viết tắt của Cán bộ nhân viên, là toàn thể CBNV đang làm việc theo Hợp đồng 

lao động với Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn/ có thời hạn/ thời vụ/ thử việc; hợp đồng cộng tác viên; hợp đồng đào tạo, ...). 

4. KNTC: là viết tắt của khiếu nại, tố cáo. KNTC là việc yêu cầu, đề nghị Công ty xem xét, 
xử lý hành vi của các cá nhân, tổ chức (thuộc Công ty) mà hành vi đó: 

a. Có khả năng hoặc đã vi phạm các quy định của pháp luật, quy định Công ty, hoặc 
b. Có khả năng hoặc đã gây thiệt hại, đe dọa quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty hoặc 

Người khiếu nại, tố cáo.  
5. N.KNTC: là viết tắt của Người khiếu nại, tố cáo. N.KNTC được dùng để chỉ một/ một số 

cá nhân/ tổ chức có nhu cầu KNTC. N.KNTC có thể từ bên trong hoặc bên ngoài Công ty. 
6. ĐT.KNTC: là viết tắt của Đối tượng khiếu nại, tố cáo. ĐT.KNTC được dùng để chỉ một/ 

một số cá nhân/ tổ chức có hành vi bị KNTC. 
7. Thành viên gia đình trực tiếp của cá nhân bao gồm: con, con riêng, bố, mẹ, bố dượng, mẹ 

kế, vợ, chồng hoặc người cùng chung sống, anh/ chị/ em ruột, mẹ chồng, mẹ vợ, bố 
chồng, bố vợ, con rể, con dâu, anh chị em rể/dâu, anh chị em chồng/vợ, hoặc bất kỳ cá 
nhân nào sống cùng hộ gia đình cá nhân đó (ngoại trừ nhân viên hoặc người thuê nhà). 

8. NĐBV: là viết tắt của Người được bảo vệ. NĐBV bao gồm: N.KNTC, ĐT.KTNC, Thành 
viên gia đình trực tiếp của N.KNTC, ĐT.KTNC và các cá nhân, Đơn vị có liên quan. 

9. Đơn KNTC: gồm văn bản/ email/ file điện tử gửi đến Công ty có nội dung KNTC liên 
quan hoạt động sản xuất, kinh doanh shoặc hành vi của bất kỳ cá nhân nào của Công ty. 

10. ĐVTN: là viết tắt của Đơn vị tiếp nhận. ĐVTN là Đơn vị được phân công làm đầu mối 
tiếp nhận, phản hồi KNTC. 

11. CTQ: là viết tắt của Cấp thẩm quyền. CTQ là cấp có thẩm quyền quyết định kết quả giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của Công ty.  
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Điều 4. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
1. ĐVTN khi tiếp nhận Đơn KNTC phải đảm bảo tính bí mật, khách quan trong quá trình xử 

lý và kịp thời trình phương án giải quyết KNTC cho CTQ phê duyệt. 
2. Trường hợp ĐT.KNTC là thành viên ĐVTN, thành viên CTQ hoặc ĐT.KNTC là thành 

viên gia đình trực tiếp của thành viên ĐVTN, thành viên CTQ  thì thành viên ĐVTN, 
thành viên CTQ  này không được tham gia giải quyết chính KNTC đó. 

3. ĐVTN chỉ xem xét, giải quyết các KNTC có liên quan trực tiếp đến Công ty và KNTC 
này chưa được giải quyết, xử lý bằng một quyết định của Cơ quan nhà nước hoặc bản án 
của Cơ quan tố tụng theo quy định pháp luật. 

4. Phương án giải quyết KNTC phải đảm bảo: 

a. Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty; 
a. Bảo vệ lợi ích tối đa của Công ty theo quy định pháp luật;  

b. Tiết kiệm các nguồn lực khi thực hiện: thời gian, chi phí, nhân lực, … 

Điều 5. Các hành vi bị cấm khi giải quyết khiếu nại, tố cáo 
1. Tiết lộ bất kỳ thông tin nào của N.KNTC và thông tin khác có khả năng làm người khác 

có thể nhận diện được danh tính của N.KNTC; 
2. Hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, trù dập, gây khó khăn trong công việc, đe dọa, trả 

thù, xúc phạm đến N.KNTC hoặc ĐT.KNTC; 

3. Thiếu trách nhiệm, phân biệt đối xử trong việc giải quyết KNTC; 
4. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ NĐBV; 
5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để biết được các thông tin liên quan đến hoạt động KNTC 

nhằm trực tiếp/ gián tiếp thực hiện các hành vi được nêu tại Khoản 1 và 2 của Điều này. 
6. Hành vi cố ý KNTC cáo sai sự thật; cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người 

khác KNTC sai sự thật;  

7. Hành vi cố ý sử dụng họ tên của người khác để KNTC (trong quá trình giải quyết KNTC); 
 

CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Điều 6. Gửi khiếu nại, tố cáo 
1. Trong vòng 90 ngày kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc bị xâm phạm lợi ích, 

N.KNTC phải gửi Đơn KNTC đến ĐVTN để được xem xét, thụ lý giải quyết. 
Trường hợp vì ốm đau, thiên tai, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại 
khách quan khác mà N.KNTC không thể gửi Đơn KNTC đúng thời hạn thì thì thời gian bị 
trở ngại đó không được tính vào thời hạn phải gửi Đơn KNTC. 

2. Địa chỉ tiếp nhận Đơn KNTC:  

a. Đơn vị tiếp nhận: Phòng Kiểm toán nội bộ  Điện thoại: 0901 233 790 
b. Mail: ia.mgr@ttcsugar.com.vn  Fax: [+84-276] 3839834   

c. Địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh. 
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Điều 7. Tiếp nhận, phân loại khiếu nại, tố cáo 
1. Đơn KNTC có thể được gửi từ nhiều nguồn, ĐVTN khi tiếp nhận phải xem xét, phân loại, 

ghi nhận hồ sơ theo dõi tiến độ xử lý KNTC và thông báo cho N.KNTC về việc tiếp nhận 
thụ lý giải quyết hay từ chối giải quyết theo thời hạn quy định tại Điều 10 Quy chế này. 
Trường hợp nội dung KNTC và/hoặc ĐT.KNTC không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy 
chế này, ĐVTN thông báo cho N.KNTC lý do từ chối giải quyết KNTC. 

2. Nội dung theo dõi tiến độ xử lý KNTC gồm: 
a. Nội dung KNTC và ĐT.KNTC; 

b. Tiến độ và kết quả giải quyết KNTC; 
c. Thông tin N.KNTC (nếu có). 

Điều 8. Kiểm tra, xác minh nội dung đơn thư 
1. ĐVTN tiến hành thu thập thông tin, kiểm tra, xác minh nội dung KNTC và phối hợp với 

các Đơn vị liên quan (nếu cần thiết). 
2. Việc kiểm tra, xác minh nội dung, yêu cầu theo đơn thư phải bảo đảm khách quan, chính 

xác, kịp thời. 
3. Người được phân công kiểm tra, xác minh nội dung, yêu cầu KNTC có trách nhiệm: 

a. Yêu cầu N.KNTC, các cá nhân và tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và 
chứng cứ và giải trình bằng văn bản về nội dung khiếu nại, tố cáo; 

b. Đề nghị trao đổi trực tiếp với N.KNTC, ĐT.KNTC, các cá nhân và tổ chức có liên 
quan (khi cần thiết); 

c. Tiến hành biện pháp kiểm tra, xác minh khác (nếu có); 
d. Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh cho ĐVTN và chịu trách nhiệm về báo cáo này. 

4. Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh gồm nội dung chính sau đây: 
a. Đối tượng kiểm tra, xác minh; 

b. Thời gian tiến hành kiểm tra, xác minh; 
c. Người tiến hành kiểm tra, xác minh; 

d. Nội dung cần kiểm tra, xác minh; 
e. Kết quả kiểm tra, xác minh; 

f. Kết luận và kiến nghị nội dung giải quyết khiếu nại; 
g. Nội dung khác (nếu có). 

Điều 9. Rút khiếu nại, tố cáo 
1. N.KNTC có quyền rút KNTC bất cứ thời điểm nào trong quá trình giải quyết KNTC; 

2. N.KNTC lập văn bản đề nghị rút KNTC (nêu lý do rút KNTC) và gửi đến ĐVTN. 
3. Trong vòng 24 tiếng từ khi nhận được văn bản đề nghị rút KNTC, ĐVTN phát hành văn 

bản quyết định chấm dứt giải quyết KNTC và gửi N.KNTC và ĐT.KNTC (trường hợp 
ĐT.KNTC đã nhận được thông báo về việc xử lý KNTC của ĐVTN. 
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Điều 10. Thời hạn, Đơn vị thụ lý và Cấp thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo 
1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo được thể hiện như sau: 

Trường 
hợp 

Đối tượng bị  
khiếu nại, tố cáo 

Đơn vị thụ lý  
giải quyết  

khiếu nại, tố cáo  
 

Cấp  
thẩm quyền  
quyết định  
giải quyết 
khiếu nại, 

 tố cáo 

Thời hạn ra thông báo 

Thụ lý  
(từ ngày  

nhận  
Đơn 

KNTC) 

Kết quả giải quyết  
(từ ngày gửi  

thông báo thụ lý) 

Vụ việc  
đơn giản 

Vụ việc  
phức tạp 

1 Công ty Tiểu ban kiểm toán HĐQT Tối đa  
10 ngày 

Tối đa 
 45 ngày 

Tối đa  
60 ngày 2 HĐQT Tiểu ban kiểm toán HĐQT 

3 Ban TGĐ Tiểu ban kiểm toán HĐQT Tối đa  
07 ngày 

Tối đa  
30 ngày 

Tối đa  
45 ngày 4 Trường Đơn vị P.KTNB TGĐ 

5 Đơn vị P.KTNB TGĐ Tối đa  
05 ngày 

Tối đa  
20 ngày 

Tối đa  
30 ngày 6 CBNV P.KTNB Ban TGĐ 

2. Trong quá trình giải quyết KNTC, CTQ có thể tiến hành đối thoại trực tiếp với N.KNTC 
và các cá nhân, tổ chức có liên quan để làm rõ nội dung KNTC để đưa ra hướng giải quyết 
phù hợp. 
 

CHƯƠNG III. BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO VỆ  
TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Điều 11. Quyền và lợi ích hợp pháp của NĐBV bao gồm: 
1. Ngay sau khi ĐVTN nhận được Đơn KNTC: NĐBV được đảm bảo bí mật thông tin về 

nhân thân, tính mạng, vị trí công tác, việc làm, tài sản, danh dự, nhân phẩm, trừ trường 
hợp NĐBV tự tiết lộ. 

2. Khi có bằng chứng về việc NĐBV đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại các quyền 
và lợi ích (bao gồm nhưng không giới hạn hành vi trù dập, phân biệt đối xử, …) thì 
NĐBV có quyền yêu cầu ĐVTN quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp. 

Điều 12. Biện pháp bảo vệ Người được bảo vệ 

1. Bảo vệ bí mật thông tin: 
a. Giữ bí mật toàn bộ thông tin cá nhân của NĐBV trong quá trình thu thập, sử dụng 

thông tin, tài liệu do NĐBV cung cấp; 
b. Lược bỏ/ che/ xóa họ tên, địa chỉ, chữ viết, chữ ký và các thông tin cá nhân khác của 

NĐBV trên bản sao Đơn KNTC và các tài liệu, chứng cứ kèm theo khi giao các hồ sơ 
này cho các Đơn vị liên quan đến KNTC kiểm tra, xác minh nội dung KNTC; 

c. Bố trí thời gian, địa điểm, lựa chọn phương thức trao đổi thông tin phù hợp để bảo vệ 
bí mật thông tin cho NĐBV khi làm việc trực tiếp với ĐT.KNTC hoặc các cá nhân, tổ 
chức có liên quan KNTC. 
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2. Bảo vệ vị trí công tác, việc làm: 
a. Tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ các quyết định xử lý/ kỷ luật hoặc 

các quyết định đã xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của NĐBV; 
b. Trong trường hợp NĐBV là CBNV của Công ty, NĐBV được: 

i. Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp 
của NĐBV; 

ii. Xem xét, bố trí nơi làm việc khác cho NĐBV (nếu được NĐBV đồng ý) để tránh 
các hành vi trù dập, phân biệt đối xử; 

c. Đối với các cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và 
lợi ích hợp pháp của NĐBV thì áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định hiện hành 
của Pháp luật và Công ty; 

d. Các biện pháp khác theo quyết định của CTQ. 

3. Biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm: 
a. Áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại 

tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của NĐBV; 
b. Yêu cầu cá nhân/ tổ chức đang có hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính 

mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của NĐBV chấm dứt hành vi vi phạm. 
c. Gửi kiến nghị, báo cáo các hành vi vi phạm cho cơ quan quản lý nhà nước và phối hợp 

cơ quan nhà nước ngăn chặn kịp thời. 
d. Các biện pháp khác theo quyết định của CTQ. 

Điều 13. Thời hiệu áp dụng, thay đổi, chấm dứt các biện pháp bảo vệ 
1. ĐVTN quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ trong vòng 48 giờ kể từ khi xuất hiện các 

bằng chứng được quy định tại  Điều 16 của Quy chế này; 
2. ĐVTN phải gửi thông báo áp dụng, thay đổi, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ cho 

NĐBV và các cá nhân, đơn vị có liên quan đến công tác bảo vệ NĐBV. 
3. Việc áp dụng biện pháp bảo vệ sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

a. 01 năm kể từ ngày có quyết định đình chỉ hoặc đã hoàn thành giải quyết KNTC; 
b. N.KNTC đã rút KNTC; 

c. ĐVTN xét thấy căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ hiện tại không còn cần thiết; 
d. Theo đề nghị bằng văn bản (File giấy/điện tử) của NĐBV. 

 

CHƯƠNG IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA  
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Người khiếu nại, tố cáo 
1. Cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến KNTC. Đồng thời chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung trình bày và cung cấp; 
2. Chấp hành nghiêm túc các quyết định giải quyết KNTC được CTQ phê duyệt; 
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3. Quyền tiếp cận thông tin, sao chụp tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết KNTC; 
trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật Công ty hoặc bí mật của ĐT.KNTC; 

4. Quyền yêu cầu ĐVTN áp dụng biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; 
5. Quyền tham gia hoặc từ chối tham gia các buổi đối thoại do CTQ mời tham dự (nếu có);  

6. Quyền rút KNTC trước hoặc trong thời gian giải quyết KNTC (bằng văn bản/ email); 
7. Quyền gửi KNTC đến CTQ cao hơn nếu không đồng ý kết quả giải quyết KNTC; 

8. Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm theo kết quả giải quyết KNTC. 
9. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của Công ty, pháp luật (nếu có); 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành của Công ty, pháp luật (nếu có). 

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đối tượng bị khiếu nại, tố cáo 
1. Cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi bị KNTC và giải trình ý kiến của 

mình về tài liệu, chứng cứ đó (nếu có) theo yêu cầu của ĐVTN, CTQ. Đồng thời chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và cung cấp; 

2. Chấp hành nghiêm túc các quyết định giải quyết KNTC được CTQ phê duyệt; 
3. Quyền tiếp cận thông tin, sao chụp tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết KNTC; 

trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật Công ty hoặc bí mật của N.KNTC; 
4. Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm do việc áp dụng sai kết quả giải 

quyết KNTC; 

5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành của Công ty (nếu có). 

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của Đơn vị chuyên môn khác 
1. Cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung KNTC và các ý kiến chuyên 

môn (nếu có) theo yêu cầu của ĐVTN, CTQ. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về nội dung trình bày và cung cấp; 

2. Bảo mật toàn bộ các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động giải quyết 
KNTC trừ trường hợp được CTQ yêu cầu cung cấp. 

3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành của Công ty (nếu có). 

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đơn vị phụ trách tiếp nhận Đơn khiếu nại tố cáo 
1. Tiếp nhận, thu thập thông tin, nghiên cứu, trình CTQ phương án giải quyết KNTC. 
2. Đảm bảo ghi nhận, thống kê và lưu trữ đầy đủ, nguyên vẹn các hồ sơ KNTC (Đơn KNTC, 

các tài liệu liên quan, kết quả giải quyết KNTC). 

3. Báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết KNTC định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu CTQ. 
4. Bảo mật toàn bộ các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động giải quyết 

KNTC trừ trường hợp được CTQ yêu cầu cung cấp. 
5. Đảm bảo các biện pháp bảo vệ NĐBV được áp dụng kịp thời và phù hợp. 
6. Quyền yêu cầu các Đơn vị có liên quan KNTC cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội 

dung KNTC. 
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7. Quyền quyết định áp dụng, thay đổi, chấm dứt các biện pháp bảo vệ đối với NĐBV hoặc 
theo các yêu cầu khác của CTQ. 

8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành của Công ty (nếu có). 

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Cấp thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo 
1. Quyền yêu cầu các Đơn vị có liên quan KNTC giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên 

quan đến nội dung KNTC. 
2. Quyền yêu cầu ĐVTN tổ chức đối thoại với N.KNTC và các cá nhân, tổ chức có liên quan 

về nội dung, yêu cầu của KNTC (khi cần thiết); 
3. Quyền yêu cầu ĐVTN áp dụng một/ một số/ toàn bộ các biện pháp bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của N.KNTC, ĐT.KNTC, NĐBV; 

4. Phải bảo mật các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động giải quyết KNTC; 
5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành của Công ty (nếu có). 


