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1. Đối tượng và thời gian áp dụng:

-

Đối tượng áp dụng: toàn bộ nhân viên Cty CP GHTQ và Khách hang sử dụng dịch vụ CPN của Cty

-

Thời gian áp dụng: 01/10/2019

2. Thời hạn tiếp nhận:

-

03 (ba) tháng, kể từ ngày kết thúc Thời gian Toàn trình của Bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất Bưu gửi, chuyển phát Bưu gửi
chậm so với Thời gian toàn trình đã công bố.

-

15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc Bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá
cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến Bưu gửi.

3. Các kênh tiếp nhận khiếu nại:

a. Tất cả các vấn đề liên quan đến giao hàng, xử lý sự cố phát sinh, phải được thông báo đến Bộ phận Chất lượng dịch vụ (“CSKH”)
qua một trong các kênh liên hệ sau:
-

Hotline:1900 633 504

-

Webiste: ghtq.vn

-

Email: cskh@ghtq.vn
b. Thời gian làm việc:

-

Thứ hai – thứ bảy: 08h30 – 17h30

-

Chủ nhật, ngày lễ: nghỉ
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4. Các thông tin cần cung cấp cho Bộ phận Chất lượng dịch vụ:

-

Mã đơn hàng của Cty CP GHTQ

-

Phiếu gửi hàng hóa

-

Tình trạng hàng hóa đính kèm hình ảnh: 04 – 06 ảnh thể hiện rõ thông tin vận đơn gửi hàng của Cty, ngoại quan các cạnh của
kiện hàng (không nhòe, mờ, thiếu góc,…), cận cảnh vị trí bị hư tổn.

-

Các đoạn camera ghi rõ thời điểm đóng gói, thời điểm qua các trạm luân chuyển, thời điểm phát hang (Video rõ ràng, không
rung, lắc, mờ, nhòe)

-

Lịch sử cuộc gọi, tin nhắn xác nhận việc giao, trả hàng

-

Biên bản làm việc hoặc đồng kiểm hàng hóa: có ký xác nhận đầy đủ của người lập, người có trách nhiệm- nghĩa vụ liên quan,
người chứng kiến. Mô tả rõ ràng về tình trạng. Ghi đầy đủ thông tin về thời gian lập biên bản, nội dung hàng hóa

-

Các thông tin khác về đơn hàng (nếu có).
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5. Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm của Cty CP GHTQ:

-

-

a. GHTQ sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa bị hư hỏng, thất lạc như sau
Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Khách hàng/Người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên của sản phẩm.
Khách hàng/Người gửi không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa.
Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ.
Khách hàng/Người gửi không khai đúng giá trị của hàng hóa đó.
Người khiếu nại không phải là Khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ của GHTQ (Người khiếu nại không phải là người thanh toán
cước phí đơn hàng)
Khiếu nại không được gửi đến đúng các kênh tiếp nhận khiếu nại của GHTQ đã công bố ở Mục 2.
Hàng hóa bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật
Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
Trường hợp GHTQ đã tiến hành trả hàng tối đa cho người gửi 03 (ba) lần, nhưng khách hàng/người gửi từ chối nhận lại hàng,
hoặc GHTQ không liên hệ được với Khách hàng/Người gửi, thì GHTQ sẽ giữ hàng trong vòng 03 (ba) tháng kể từ lần trả cuối
cùng. Sau thời gian này, GHTQ sẽ được miễn trừ mọi mất mát, hư hỏng liên quan đến đơn hàng trên.
b. GHTQ sẽ được miễn trừ trách nhiệm trễ thời gian toàn trình cam kết trong các trường hợp sau:
Do các nguyên nhân khách quan: trễ, hủy chuyến bay hoặc do thiên tai, thời tiết
Do quá trình kiểm tra đột xuất của các cơ quan chức năng
Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật
Trường hợp GHTQ đã giao hoặc trả bưu gửi tối đa 03 (ba) lần nhưng người nhận hoặc người gửi hẹn lại hoặc từ chối nhận hang
thì GHTQ sẽ được miễm trừ trách nhiệm về việc trễ thời gian toàn trình.

2. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH
Kiện/ gói hàng hư
tổn, thất lạc

Khách hàng khiếu
nại qua: line
CSKH, mail, …

Nhân viên Cty
GHTQ

NV CSKH tiếp
nhận

CRM GHTQ / mail
GQKN
NV GQKN kiểm
tra thông tin và
đưa ra phán định

1

Lỗi do khách hàng

LƯU Ý
1. Day 1
2. Day 2
3. Day 3
Các nội dung liên
quan được thể hiện
tại mục 3: diễn giải
quy trình
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1

Thông báo khách
hang nguyên nhân
từ chối đền bù

1

Lỗi do Cty GHTQ

2

NV GQKN xác
nhận đơn vị/ NV
chịu trách nhiệm

3

Gửi kết quả tới BP
nhân sự tiến hành xác
nhận trừ tiền ký quỹ

1
Kiểm tra, hoàn tất
chứng từ

Thông báo đển bù
tới khách hàng

1

Lập chứng từ
chuyển BP kế toán
xử lý đền bù KH

1

NV CSKH xác
nhận KH đã nhận
được đền bù

1

Kết thúc khiếu nại

3. DIỄN GIẢI SƠ ĐỒ QUY TRÌNH
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1. Day 1
- Nếu nội dung khiếu nại vi phạm các điều khoản tại Mục 5: Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm của Cty CP GHTQ -> Cty GHTQ từ
chối đền bù
- Trong 24h từ lúc phát sinh khiếu nại các đơn vị liên quan cần cung cấp hình ảnh, thông tin liên quan tới NV GQKN để kiểm tra và xử
lý. Nếu không cung cấp được thông tin -> Cty GHTQ sẽ tiến hành đền bù trước cho Khách hàng tại Day 1 và xác định đơn vị chịu
trách nhiệm sẽ xử lý tại Day 2
- Trong thời gian 60P kể từ khi xác nhận đền bù tới khách hang: NV GQKN phải lập bộ chứng từ đền bù (có xác nhận của các cấp
quản lý) gửi tới phòng Kế toán -> Phòng Kế toán căn cứ bộ chứng từ để xử lý thanh toán tới khách hàng (chứng từ chuyển khoản
hoặc giấy tờ liên quan việc KH đã nhận đền bù sẽ kẹp cùng bộ chứng từ của GQKN) -> Sau khi kế toán chuyển tiền đền bù, NV GQKN
xác nhận lại với khách hàng về việc đã giả quyết đền bù-> Đóng khiếu nại
- Lưu ý: Cty GHTQ sẽ chỉ thanh toán tiền bồi thường tới trực tiếp khách hang. Trường hợp khách hang ủy quyền cho người khác cần
có giấy ủy quyền hợp lệ được Cty GHTQ chấp nhận
2. Day 2
- NV GQKN tiến hành kiểm tra xác nhận các thông tin từ các đơn vị cung cấp để xác định mức độ liên quan của từng đơn vị. Đơn vị
nào không thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu (không cung cấp được thông tin, thông tin không rõ rang…) mặc định chịu toàn bộ
trách nhiệm. Nếu có hơn 1 đơn vị không cung cấp được thông tin thì trách nhiệm sẽ được chia đều cho các bên.
- Căn cứ vào các thông tin cung cấp để tiến hành đưa ra mức độ chịu trách nhiệm cụ thể áp dụng đối với từng BP/NV có liên quan
- Sau khi có kết luận NV GQKN lập phiếu xác nhận tới cá nhân chịu trách nhiệm làm căn cứ để Cty tiến hành cấn trừ vào tiền ký quỹ
của nhân viên đó
3. Day 3
- Sau khi kết thúc quá trình xử lý NV GQKN tiến hành kiểm tra lại toàn bộ chứng từ liên quan. Tổng hợp đầy đủ và lưu trữ làm căn cứ
đối chiếu và báo cáo

4. CHI TIẾT THỰC HIỆN

1900 633 504

Quy trình giải quyết sự cố, khiếu nại được thực hiện căn cứ vào nguồn gốc lỗi phát sinh:
A./ TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ XẢY RA CÓ NGUỒN GỐC TỪ KHÁCH HÀNG:
Hàng bị hư, móp, méo, đổ, rách, không đúng quy cách, phẩm chất, chất lượng, số lượng, hạn sử dụng như cam kết với Người
nhận mà bao bì, tem niêm phong vẫn còn nguyên vẹn hoặc Sự cố được phát hiện trong quá trình nhân viên GHTQ chứng kiến việc
Người nhận kiểm tra Bưu gửi.
Bước 1: Lập Biên bản ghi nhận sự cố
- Khi phát sinh sự cố, nhân viên GHTQ chụp hình, giữ nguyên trạng thái và tiến hành lập biên bản với Khách hàng. Nội dung biên
bản xảy ra sự cố thể hiện rõ: Thông tin về Bưu gửi, Người gửi, Người nhận; Địa điểm, ngày, tháng, năm chấp nhận/phát Bưu gửi;
Mô tả chi tiết thực trạng Bưu gửi.
- Nhân viên GHTQ sẽ bọc, niêm phong Bưu gửi và ký xác nhận với tư cách là người chứng kiến.
- Điều phối các địa điểm kinh doanh cập nhật tình trạng đơn hàng trên Hệ thống.
Bước 2: Chuyển thông tin sự cố cho CSKH
- Ngay khi lập xong Biên bản, nhân viên GHTQ liên hệ ngay CSKH của GHTQ qua tổng đài 1900 633 504, thông báo mã đơn hàng,
tình trạng đơn hàng, và thực trạng hàng hóa.
- Nhân viên GHTQ giữ và gửi Bưu gửi có niêm phong cùng Biên bản về các điểm giao dịch của GHTQ.
Bước 3: CSKH thông báo trực tiếp tới Khách hàng
Căn cứ thông tin nhân viên GHTQ phản ánh, CSKH gọi điện thoại hoặc gửi email trực tiếp cho Khách hàng thông báo về sự cố và
thời hạn dự kiến Bưu gửi hoàn trả lại cho Khách hàng.
Bước 4: GHTQ hoàn trả Bưu gửi cho Khách hàng
Bưu gửi có sự cố còn niêm phong từ các điểm kinh doanh của GHTQ được hoàn trả lại cho Khách hàng trong Thời gian Toàn
trình như cam kết.

4. CHI TIẾT THỰC HIỆN
B- TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ XẢY RA CÓ NGUỒN GỐC TỪ GHTQ:

Bưu gửi bị mất, cướp, thất lạc, hư, móp, đổ, rách, tráo đổi so với Bưu gửi được chấp nhận mà bao bì, tem niêm phong không còn
nguyên vẹn hoặc lỗi do nhân viên GHTQ gây ra trong quá trình luân chuyển, trong thời gian chuyển giao Bưu gửi cho Người nhận.
Bước 1: Lập Biên bản ghi nhận sự cố

Ngay khi sự cố xảy ra, nhân viên GHTQ đang xử lý Bưu gửi tiến hành chụp hình, lập Biên bản ghi nhận đầy đủ thông tin liên quan
đến Bưu gửi. Biên bản phải có đủ chữ ký của nhân viên đó và người quản lý trực tiếp hoặc người chứng kiến thứ 3. Bưu gửi được gói
trong bao bì và niêm phong nguyên trạng. Chứng từ, Biên bản được gửi cho CSKH và Khách hàng một (01) bản.
Bước 2: Chuyển thông tin cho CSKH
CSKH cập nhật thông tin do nhân viên GHTQ gửi qua hoặc tiếp nhận trực tiếp từ khiếu nại của Khách hàng thông qua tổng đài.
Bước 3: CSKH thông báo trực tiếp tới Khách hàng
Căn cứ thông tin nhận được, CSKH gọi điện thoại hoặc gửi email trực tiếp cho Khách hàng thông báo sự cố, đồng thời yêu cầu
Khách hàng cung cấp Thông tin chứng minh giá trị bưu gửi được quy định tại Chính sách bồi thường.
Bước 4: GHTQ thẩm định và phản hồi cho khách hàng kết quả đền bù
-

Sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ khách hàng, GHTQ sẽ phản hồi kết quả xử lý theo thời hạn quy định tại Mục 1.

-

Trường hợp khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin chứng minh giá trị sản phẩm và đủ điều kiện nhận đền bù, CSKH sẽ thông
báo xác nhận giá trị đền bù và thời gian GHTQ tiến hành chuyển khoản đền bù cho Khách hàng theo thỏa thuận hoặc email xử lý
khiếu nại với Khách hàng.

4. CHI TIẾT THỰC HIỆN
B- TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ XẢY RA CÓ NGUỒN GỐC TỪ GHTQ:
Bước 5: GHTQ thực hiện đền bù, bồi thường thiệt hại theo cam kết

-

GHTQ tiến hành thực hiện đền bù bằng chuyển khoản vào tài khoản khách hàng trong vòng thời hạn không quá 60 (sáu mươi)
phút làm việc, tính từ lúc GHTQ gửi thông báo kết quả đền bù tại Bước 4.

-

Nếu thời gian gửi thông báo đền bù trước 15h00 GHTQ sẽ thực hiện đền bù xong trước 16h00 cùng ngày. Nếu thời gian thông báo
đền bù sau 15h00 thì GHTQ sẽ tiến hành thực hiện đền bù vào ngày làm việc kế tiếp (chậm nhất là 16h00)

-

Đối với trường hợp xảy ra sự cố trong thực hiện đền bù GHTQ sẽ gửi thông báo tới khách hàng, ghi rõ nội dung và thời gian xử
lý./.

6. CHỨNG TỪ
I./ BỘ CHỨNG TỪ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GỒM 3 NỘI DUNG

-

Thư xác nhận thất lạc, hư tổn.

-

Thư xác nhận đền bù.

-

Thư phán định đơn vị chịu trách nhiệm.

II./ LOẠI CHỨNG TỪ

-

GHTQ sử dụng thư điện tử để xử lý giải quyết khiếu nại được xây dựng trên nền tảng CRM đang sử dụng

-

Nội dung tại mục này sẽ được cập nhật tại bản v2.0 ./.
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THANK YOU!

