
TRÁCH NHIỆM
ĐỐI VỚI SẢN PHẨM

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,
ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Tập đoàn Hoa Sen kiểm soát chất lượng sản phẩm chặt chẽ từ đầu vào và trên từng khâu đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy 
trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và đúng chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.
Tập đoàn đã ban hành các quy trình kiểm soát chất lượng với các chỉ tiêu kiểm soát, tiêu chuẩn chất lượng, biểu mẫu áp 
dụng, mức yêu cầu,... tùy theo từng sản phẩm và dây chuyền sản xuất nhằm mục đích kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu 
đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm ở các công đoạn trong quá trình sản xuất của nhà máy và hướng dẫn nhân viên kiểm 
tra chất lượng sản phẩm, hóa nghiệm (nhân viên KCS – HN) thực hiện đúng, đầy đủ với quy trình kiểm soát chất lượng đầu 
ra. Định kỳ theo niên độ và trên cơ sở năng lực, thực tế sản xuất các dây chuyền, Tập đoàn ban hành Bảng định mức chất 
lượng của các dây chuyền sản xuất chính áp dụng cho tổng sản lượng cho thị trường nội địa và xuất khẩu và được phân loại 
cụ thể theo hàng loại 1, hàng loại 2, thứ phẩm. Tất cả các nhà máy thuộc Tập đoàn đều được trang bị hệ thống phòng thí 
nghiệm hiện đại nhất đảm bảo quy trình đo đạc sản phẩm được chính xác nhất. Đồng thời các khâu sản xuất đều có camera 
để Ban lãnh đạo dễ kiểm soát, truy xuất nguồn gốc và ngăn chặn kịp thời khi có bất kỳ sản phẩm lỗi nào. Bên cạnh đó, các 
thành phẩm sau sản xuất cũng được đóng gói theo quy định nhằm đảm bảo chất lượng, dán nhãn mác rõ ràng để nhận diện 
thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của người tiêu dùng, đảm bảo không bị rỉ sét, móp méo,… trong quá trình lưu kho, 
bốc xếp, vận chuyển.

Được đầu tư các công nghệ hiện đại và không ngừng nghiên cứu cải tiến hệ thống dây 
chuyền sản xuất, Tập đoàn Hoa Sen đã xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý 
tích hợp bao gồm Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Hệ thống 
quản lý môi trường ISO 14001:2015, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng cũng 
như thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, đối với môi trường.
Các sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen luôn đạt chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn 
chất lượng khắt khe tại những thị trường khó tính nhất như Mỹ, Nhật, Châu Âu,…
Song song đó, Tập đoàn cũng định kỳ tiến hành việc rà soát lại quy trình sản xuất và định 
mức sản xuất, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu tiêu 
hao nguyên - nhiên liệu, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
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THỰC HIỆN CAM KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Tập đoàn Hoa Sen cam kết bảo hành từ 10 đến 20 năm cho các dòng sản phẩm: tôn kẽm màu, tôn lạnh, tôn lạnh màu. 
Đồng thời, Tập đoàn tiếp nhận tất cả thắc mắc, khiếu nại,… về chất lượng sản phẩm qua các kênh thông tin (điện thoại, 
email, fax) hoặc gặp trực tiếp, ghi nhận lại vào “Phiếu tiếp nhận khiếu nại của khách hàng” để kịp thời đưa ra hướng giải 
quyết thỏa đáng cho khách hàng. 
Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng của Tập đoàn được thể hiện qua lưu đồ sau:

BÁN
ĐÚNG GIÁ

ĐÚNG
TIÊU CHUẨN

ĐÚNG
CHẤT LƯỢNG

ĐƯỢC
BẢO HÀNH

TIẾP NHẬN
KN CỦA KHNV KINH DOANH

TRƯỞNG ĐVKD

BP.CSKH
BP.KCS-HN
Các ĐVSX
BP.Cung tiêu

BP.CSKH
BP.KCS-HN
Các ĐVSX
BP.Cung tiêu

BP.CSKH
BP.KCS-HN
Các ĐVSX
BP.Cung tiêu

BP.CSKH
ĐVKD
Các đơn vị
liên quan

BP.CSKH
Trưởng ĐVKD
Giám đốc chất lượng

Ban TGĐ

XEM XÉT
SƠ ĐỒ KN

PHÊ DUYỆT

TIẾP NHẬN VÀ
KIỂM TRA LẠI KN

PHÂN TÍCH
NGUYÊN NHÂN KN

THỰC HIỆN
GIẢI QUYẾT KN

TỔNG HỢP VÀ
LƯU HỒ SƠ

ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP
GIẢI QUYẾT KN

Chưa 
hợp 
lý

Chưa 
hợp 
lý

Nguyên
nhân

do
khách
hàng

Hợp lý

Hợp lý

Nguyên nhân
do HSG

Không
đồng ý

Đồng ý

$

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 143


