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CÔNG TY CỔ PHẦN CHINA STEEL 

& NIPPON STEEL VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

CƠ CHẾ VÀ QUY TRÌNH  

TỐ GIÁC HÀNH VI SAI PHẠM 

 
1. Mục đích và Phạm vi 

Công ty Cổ phần China Steel & Nippon Steel Việt Nam (“Công ty” hay 

“CSVC”) không chấp nhận bất kỳ hành vi gian lận, không chính đáng, không 

tuân thủ pháp luật hoặc các hành vi sai trái khác của nhân viên trong Công ty 

cũng như các tổ chức, cá nhân bên ngoài Công ty trong quá trình làm việc tại 

CSVC. Chính vì thế, Cơ chế tố giác hành vi sai phạm (“Cơ chế”) được thiết 

lập với mục tiêu cung cấp nguyên tắc chung để đảm bảo an toàn cho người tố 

giác mà không sợ những hệ lụy có thể xảy ra. 

Nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, nhà thầu và các bên liên quan khác có 

thể thực hiện theo các bước Quy trình được xây dựng trong Cơ chế này để 

báo cáo bất kỳ mối quan ngại hoặc khiếu nại liên quan đến các vấn đề về kế 

toán-kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các vấn đề công khai, xung đột lợi ích, giao 

dịch nội gián, thông đồng với đối thủ cạnh tranh hoặc bất kỳ hành vi gian lận, 

tham nhũng hay những việc làm sai trái khác của nhân viên. 

Cơ chế này cho phép nhân viên hoặc các tổ chức, cá nhân bên ngoài báo cáo 

các hành vi sai trái cho Cán bộ được chỉ định độc lập” mà không sợ bị trả thù, 

phân biệt đối xử hoặc các hệ lụy liên quan, đồng thời giúp Công ty đưa ra 

những hành động thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, việc kỷ luật hoặc 

chấm dứt hợp đồng lao động và/ hoặc dịch vụ với các tổ chức/cá nhân bị tố 

giác. 

Cơ chế này cũng nhằm bảo vệ những người tố giác không bị đối xử bất công 

sau khi tố giác. Những khiếu nại không phù hợp và không có thật sẽ không 

được xem xét. Cơ chế này không phục vụ giải quyết các hiềm khích cá nhân 

mà nên trình bày trực tiếp với lãnh đạo các Khối, Phòng ban để tìm hướng xử 

lý. 

2. Định nghĩa 

Whistleblowing là việc tố giác các hành vi sai trái, không hợp pháp của nhân 

viên hoặc các tổ chức, cá nhân bên ngoài. Các hành vi này bao gồm nhưng 

không giới hạn: 
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(1) Giả mạo chữ ký, giấy tờ…; 

(2) Biển thủ công quỹ; 

(3) Làm rò rỉ tài liệu vì lợi ích cá nhân; 

(4) Lạm dụng chức vụ quyền hạn; 

(5) Không tuân thủ luật pháp và các quy định đã đề ra; 

(6) Quấy rối; 

(7) Tham nhũng, hối lộ; 

(8) Trộm cắp. 

3. Cơ chế tố giác 

Công ty khuyến khích nhân viên và các tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp 

tên khi đưa ra cáo buộc. Bất kỳ cáo buộc không nêu rõ danh tính sẽ không 

được tiếp nhận. Tất cả các cáo buộc sẽ được xem xét mức độ thành thật, chính 

xác, khả năng xác nhận các nguồn thông tin cung cấp, và được đảm bảo bí 

mật trong suốt quy trình xử lý.  

Người cáo buộc có thể thực hiện báo cáo tại Mục Báo cáo hành vi bất hợp 

pháp trên trang web CSVC. Việc có được các thông tin cần thiết sẽ giúp Công 

ty điều tra và đánh giá chính xác vụ việc. Chính vì thế, cáo buộc đưa ra phải 

thật cụ thể và chi tiết, ghi rõ các bên liên quan, ngày & thời gian diễn ra vụ 

việc, phân loại vụ việc, các bằng chứng chứng minh cho lời cáo buộc, và nếu 

có thể cung cấp chi tiết thông tin liên lạc để Công ty có thể gọi trong trường 

hợp cần thêm thông tin. 

Truy cập trang web Công ty và thực hiện báo cáo:  www.csvc.com.vn 

Cán bộ được chỉ định độc lập là người do Tổng Giám đốc Công ty chọn và sẽ 

chịu trách nhiệm về tất cả cáo buộc được gửi tới. Đây cũng sẽ là người chịu 

trách nhiệm bảo lưu các trường hợp phát sinh và đảm bảo các vấn đề được 

đưa ra được giải quyết đúng. 

4. Tính bảo mật 

Công ty không khuyến khích nhân viên hoặc các tổ chức, cá nhân bên ngoài 

đưa ra cáo buộc mà không nêu rõ danh tính. Công tác điều tra sẽ trở nên bất 

khả thi nếu không được cung cấp thêm thông tin, đồng thời sẽ gặp phải khó 

khăn trong việc xác định tính chính xác và trung thực của lời cáo buộc. Tuy 

nhiên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Công ty sẽ đảm bảo bí mật 

thông tin cá nhân người tố giác và bảo vệ danh tính của họ trong phạm vi tối 

đa được pháp luật cho phép. 

  

http://www.csvc.com.vn/
http://www.csvc.com.vn/
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5. Giải quyết khiếu nại 

(1) Khi nhận được khiếu nại, cán bộ được chỉ định độc lập cần xem xét, tiếp 

nhận thông tin khiếu nại và đánh dấu “thông tin tuyệt mật” để đảm bảo 

tính bí mật. 

(2) Ngay sau đó, cán bộ được chỉ định độc lập có trách nhiệm thông báo cho 

Tổng giám đốc và chủ trì phối hợp với các bộ phận/phòng ban liên quan 

tiến hành điều tra sơ bộ ban đầu để đảm bảo hành động kịp thời và hợp lý. 

(3) Sau điều tra sơ bộ, toàn bộ sự việc sẽ được xem xét trong một khung thời 

gian hợp lý để đi đến quyết định có hay không tiến hành điều tra chi tiết. 

Nếu không, cán bộ được chỉ định độc lập sẽ ban hành báo cáo điều tra. 

(4) Báo cáo điều tra sẽ do cán bộ được chỉ định thông báo cho Tổng giám đốc 

Công ty. Ngoài ra, nếu khiếu nại liên quan đến các cán bộ cấp quản lý, vụ 

việc sẽ được trình bày trong cuộc họp Hội đồng Quản trị của CSVC. 

(5) Khi nhận được báo cáo điều tra ban đầu của cán bộ được chỉ định độc lập, 

Tổng Giám đốc Công ty sẽ tổ chức Ủy ban đánh giá đạo đức CSVC để 

đánh giá khiếu nại. Ủy Ban này bao gồm Tổng Giám Đốc và các thành 

viên khác do Tổng Giám đốc lựa chọn. 

(6) Ủy ban đánh giá đạo đức CSVC sẽ mở cuộc họp xem xét khiếu nại và xác 

định có nên tiến hành điều tra chi tiết hay không. Tuy nhiên, thông tin cá 

nhân của người tố giác cần được các thành viên của Ban giữ bí mật trong 

suốt quá trình điều tra. 

(7) Nếu Ủy ban đánh giá đạo đức CSVC ra quyết định không cần tiến hành 

thủ tục điều tra chi tiết, Ban nên đưa ra đề xuất về kế hoạch khắc phục hậu 

quả và mức kỷ luật tương ứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm 

tội khi kết thúc cuộc họp. 

(8) Các mức kỷ luật sẽ bao gồm nhưng không giới hạn: 

A. Kỷ luật; 

B. Sa thải; 

C. Yêu cầu trả lại hoặc bồi thường tài sản; 

D. Yêu cầu bồi thường bảo hiểm; 

E. Tiến hành các thủ tục tố tụng. 

(9) Sau khi kết thúc cuộc họp, Biên bản cuộc họp sẽ được lập và lưu trữ bảo 

mật. Các cấp quản lý của Công ty tiến hành khắc phục hậu quả và đưa ra 

quyết định kỷ luật theo kiến nghị của Ban. 

(10) Trong trường hợp cần thiết, cán bộ được chỉ định độc lập sẽ liên hệ với 

người tố giác để làm rõ thông tin. 

(11) Trong thời gian điều tra, Công ty có quyền trình khiếu nại tới cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. Tùy theo tính chất từng khiếu nại, người bị khiếu nại 
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sẽ được thông báo về cáo buộc liên quan tới mình và được cho cơ hội để 

bác bỏ cáo buộc. Những đối tượng không có tinh thần hợp tác hoặc cố 

tình cung cấp thông tin sai lệch trong quá trình điều tra sẽ bị kỷ luật 

nghiêm ngặt. 

(12) Tất cả ghi chép bằng văn bản liên quan đến khiếu nại phải được lưu trữ 

bảo mật trong tập hồ sơ điều tra khiếu nại. Hồ sơ điều tra hoàn chỉnh phải 

được cán bộ được chỉ định độc lập cất giữ nơi an toàn. 

6. Bảo vệ và hỗ trợ người tố giác 

Công ty nghiêm cấm phân biệt đối xử, trả đũa, quấy rối hoặc bất cứ hình thức 

tương tự đối với người đưa ra các cáo buộc chính xác. Người tố giác có thể 

ngay lập tức thông báo cho cán bộ được chỉ định độc lập nếu cảm thấy mình 

bị đối xử như một trong các hành vi trên. Báo cáo phải được thực hiện kịp 

thời để hỗ trợ cho công tác điều tra và giúp Tổng giám đốc Công ty đưa ra 

hành động/giải pháp thích hợp. 

Trong một số trường hợp, người cáo buộc có thể cần phải đến trình diện để 

làm nhân chứng. Nếu nhân viên hoặc các tổ chức, cá nhân bên ngoài doanh 

nghiệp có thiện ý tố cáo hành vi sai phạm nhưng cuộc điều tra vẫn chưa hoàn 

thành thì sẽ không có hành động hay biện pháp nào được tiến hành để chống 

đối lại họ. Tuy nhiên, nếu một nhân viên đưa ra cáo buộc không đúng do hiềm 

thù hoặc vì lợi ích cá nhân, Công ty sẽ đưa ra các mức kỷ luật phù hợp, thậm 

chí là báo với cảnh sát.  

7. Điều khoản chỉnh sửa 

Công ty có thể chỉnh sửa cơ chế này để đảm bảo tuân thủ các quy định, quy 

tắc liên quan hay các thay đổi về cơ cấu trong nội bộ Công ty. Cơ chế và các 

bản sửa đổi Cơ chế chỉ có hiệu lực sau khi được Tổng giám đốc Công ty phê 

duyệt. 
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Phụ lục: Sơ đồ quy trình tố giác của Công ty CP China Steel & Nippon 

Steel Việt Nam 

1. Quy trình tố giác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi phát hiện hoặc 

nghi ngờ có hành vi sai 

phạm 

Có ai đó tin rằng hành vi 

sai phạm thực sự đã diễn 

ra/chắc chắn sẽ diễn ra và 

có thể gây nguy hại tới 

Công ty hay không? 

Vấn đề này có 

nằm trong chính 

sách khác của 

Công ty? 

Tham khảo chính sách 

liên quan 

Không tiến hành điều 

tra 

Tiến hành điều tra dựa 

trên các cơ sở hợp lý A 

KHÔNG KHÔNG 

 

CÓ CÓ 
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Phụ lục: Sơ đồ quy trình tố giác của Công ty CP China Steel & Nippon 

Steel Việt Nam 
2. Xác định cơ chế tố giác phù hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
Người tố giác có 

phải nhân viên Công 

ty không? 

Người tố giác có 

cảm thấy thoải mái 

khi nêu vấn đề với 

cấp quản lý 

CÓ Thông tin vấn đề đến 

cấp quản lý trực tiếp 

Tham khảo Cơ chế tố 

giác hành vi sai phạm 

của Công ty 

KHÔNG 

Báo cáo hành vi sai 

phạm qua trang Web 

của Công ty  

Lấy thông tin từ người 

tố giác 

CÓ 

KHÔNG 

B 
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Phụ lục: Sơ đồ quy trình tố giác của Công ty CP China Steel & Nippon 

Steel Việt Nam 
3. Điều tra sai phạm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
Cán bộ được chỉ định 

độc lập xem xét khiếu 

nại  

Vào sổ khiếu nại trong 

Sổ điều tra 

Chủ trì phối hợp các 

bên liên quan tiến hành 

điều tra sơ bộ ban đầu 

Đưa ra quyết định 

có/không điều tra 

chi tiết sau khi xem 

xét tất cả vấn đề 

Thông tin khiếu nại lên 

Tổng giám đốc Công ty 

CÓ 

KHÔNG 

Cán bộ được chỉ định 

độc lập ban hành báo 

cáo điều tra 

Trình báo cáo lên Tổng 

giám đốc hoặc Hội 

đồng Quản trị Công ty 

C 

D 
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Phụ lục: Sơ đồ quy trình tố giác của Công ty CP China Steel & Nippon 

Steel Việt Nam 

4. Các bước hành động và thông báo kết quả điều tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi nhận được khiếu nại, 

Công ty thành lập Ủy ban 

đánh giá đạo đức để đánh 

giá khiếu nại   

Ủy ban đánh giá đạo 

đức CSVC sẽ mở cuộc 

họp xem xét khiếu nại 

và xác định có nên tiến 

hành điều tra chi tiết 

hay không? 

CÓ 

C 

Ủy ban đánh giá đạo 

đức xác định có xảy ra 

vi phạm hay không 

KHÔNG 

Lập và lưu trữ biên bản 

cuộc họp 

CÓ Đưa ra kết luận và đề xuất 

lên cấp lãnh đạo kế hoạch 

khắc phục hậu quả cũng 

như mức kỷ luật tương ứng  

KHÔNG 

Cán bộ được chỉ định độc 

lập phản hồi lại cho 

người tố giác 

D 


