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DẪN NHẬP 
 

1. MỤC ĐÍCH: Việc xây dựng nhằm mục đích phân định rõ ràng các công việc cần làm để xử lý  những thông tin khiếu nại của khách hàng  tại 

các phòng/bộ phận. Qua đây, công ty có quy trình chuẩn và việc thực hiện, duy trì quy trình sẽ nâng cao hiệu quả làm việc của mỗi phòng/bộ 

phận, giảm sai sót; từ đó, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như mang lại cho  PCS nhiều khách hàng mới, góp phần tăng doanh số và mở 

rộng kinh doanh. 

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG: Quy trình này được áp dụng đối với tất cả các phòng/bộ phận liên quan đến việc xử lý thông tin phản hồi của khách 

hàng  tại  các trụ sở/ kho khai thác của  Công ty Cổ phần TM & DV CPN PCS. 

 

3. CÁC TỪ VIẾT TẮT: 

 

NVCSKH   : Nhân viên chăm sóc khách hàng 

PKD        : Phòng kinh doanh 

TGĐ  : Tổng Giám đốc   

P. GĐ         : Phó giám đốc 

PDVKH      : Phòng dịch vụ khách hàng 

PTCKT : Phòng tài chính kế toán 

KH               : Khách hàng 
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NỘI DUNG 

1. CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC & HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN: 

 

Trách nhiệm 
Các bước 

công việc 
Hướng dẫn thực hiện 

Tài liệu/Biểu mẫu áp 

dụng 

NVCSKH 

1.  NVCSKH nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng liên quan đến các 

yêu cầu về chính sách giá, hình thức thanh toán, xuất hóa đơn hay phản 

ảnh về pick up, transit time chậm, thông quan chậm, không gửi POD… 

Sau đó ghi nhận các thông tin vào CRM và phân loại các thông tin 

khiếu nại theo chủ đề,   

Sau đó chuyển thông tin đến các bộ phận có liên quan để  xử  lý  trước 

9h  hàng ngày. Trường hợp đặc biệt cần gấp yêu cầu chuyển ngay khi 

nhận được phản hồi từ khách. 

 

- CRM ghi thông tin 

phản hồi của khách 

hàng’. 

- Danh sách KH phản 

hồi thông tin.  

- Xử lý các trường hợp 

đơn giản. ngay khi 

khách phản hồi. 

PDVKH, PKD, 

PTCKT 

2.  Các Bộ phận ghi nhận thông tin từ NVCSKH và  xử lý theo các phạm  

trù CV   như  sau: 

- PDVKH:   Xử lý các lỗi:  

+ Mất, vỡ hỏng, lạc tuyến, đền bù. 

+ Chậm nhận thư, kết nối chậm,  lạc tuyến, thông tin sai Invoice, Ghi 

sai địa chỉ gửi, đóng thùng sai quy định, thủ tục sai, thông quan chậm. 

+ Cập nhật POD và  gửi POD chậm, gửi POD sai, xử lý quy trình vận 

chuyển hàng, thư, xử lý tinh trạng các lô hàng,  tư vấn thủ tục xuất, 

nhập. 

- PTCKT : Xử lý các lỗi như: Xuất hoá đơn chậm, sai thông tin cty, 

MST, tính sai giá… . 

- PKD  : Xử lý các thông tin liên quan đến chính sách giá bán, chính 

sách CSKH, dịch vụ gia tăng.  
 

- Danh sách chi tiết 

thông tin của  KH 

kèm theo. 

PDVKH, PTCKT, 

PKD 

3.  - Kiểm tra và đôí chiếu thông tin khách hàng phản ánh. 

- Rà soát toàn bộ những sai xót đã xảy ra trước đây. 

- Tổng hợp thông tin và đưa ra bằng chứng, lý lẽ đủ thuyết phục.  

- Gọi điện lại hoặc gửi email xin lỗi, giải trình về những sự cố. 

- Phải có đủ bằng 

chứng lưu trữ hoặc 

những thông tin đủ tính 

xác thực. 

Nhận thông tin 

phản hồi t ừ 

KH 

 

Chuyển thông tin 

đến các Bộ phận 

để  xử lý 

Xử lý thông tin 

phản hồi của KH 
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Trách nhiệm 
Các bước 

công việc 
Hướng dẫn thực hiện 

Tài liệu/Biểu mẫu áp 

dụng 

- Trường hợp khiếu nại đền bù lập hồ sơ đền bù trình Hội đồng xét 

đền bù ( Hội đồng gồm TGĐ và DVKH). Gửi văn bản giải quyết 

khiếu nại đền bù tới khách hàng. 

-    Một số truờng hợp cần phải gặp mặt  khách hàng để xin lỗi. 

TGĐ, PDVKH, 

PTCKT, PKD 

4.  

-   Trong quá trình giải quyết khiếu nại thì luôn luôn phải phổi hợp với    

các bộ phận liên quan đến khách hàng đó. 

-  Sau khi các BP xử lý xong với khách hàng thì gửi lại email báo lại 

về cho PKD và NVCSKH quản lý khách hàng đó để biết trong thời 

gian chậm nhất là vào trước 5h 30 chiều.  

 

- CRM  

NVCSKH, 

PKD 

 

5.  
- Theo dõi tiến trình giải quyết khiếu nại của các BP theo lịch trình. 

- Trường hợp chưa giải quyết phải đôn đốc và nhắc nhở. 

- Sau khi nhận được kết quả của các BP là mọi  thắc mắc, khiếu nại đề 

nghị của  khách hàng đã đuợc thoả mãn thì hồ sơ khiếu nại mới được 

phép đóng lại. 

- CRM 

NV phụ trách liên 

quan tại các 

Phòng/Bộ phận 

6.  

- Lưu hồ sơ khiếu nại  

 
 

 

 

 

 

Trao đổi thông tin 

và gửi báo kết quả 

lại cho TBKD và 

NVCSKH theo dõi. 

Lưu hồ sơ 

Theo dõi tiến 

trình giải quyết 

khiếu nại đến khi 

hoàn thành 
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2. Quy trình nhận báo cáo : 

 

TT Nhận thông tin phản ánh từ KH 
Đơn vị nhận thông tin Người nhận báo cáo Thời gian báo cáo Hình thức báo 

cáo 

1.  

Thông tin nhận phải đầy đủ,  rõ 

rang, chính xác,  
NV CSKH 

  

TGĐ,   

TP KD   

 

Trước 9 h Email 

2.  Kết quả xử lý (báo cáo kết quả 

chi tiết, rõ ràng) 

Phòng CSKH   TGĐ,   

TP KD   

 

 

 

Xử lý thông tin trong 

ngày  

 

        Email 

 
  

 

  
 

 

 

 

  

Phê duyệt 
(Ngày 01 .. tháng 02  năm 2012) 

 

 

 

 

Tổng Giám đốc  

Nguyễn Trung Kiên 
   

 


