
 
 

 

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGƯỜI TỐ GIÁC 

MỤC ĐÍCH  

Chính sách bảo vệ người tố giác (Whistleblower protection policy) 

được ban hành nhằm khuyến khích và bảo vệ cá nhân tố giác 

các sai phạm xảy ra tại NSRP.  

Tất cả các cá nhân có thông tin và bằng chứng về các sai phạm 

xảy ra tại NSRP đều có thể thực hiện việc tố giác. 

 
AI CÓ THỂ TỐ GIÁC? 

 
NỘI DUNG TỐ GIÁC 

Bất kỳ ai là một trong các đối tượng 

sau: 

•  Nhân viên NSRP 

•  Nhân viên các nhà thầu (trực 

tiếp và gián tiếp) của NSPR 

• Các cơ quan, tổ chức khác. 

 Bất kỳ sai phạm nào liên quan tới: 

• Sức khỏe, An toàn và Môi trường 

• Hoạt động kinh doanh, mua bán 

• Tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ 

• Bị trả thù/bị trù dập hoặc có nguy cơ bị trả thù/  

bị trù dập 

• Hoặc các vấn đề khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUYỀN CỦA NGƯỜI TỐ GIÁC 
 

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ GIÁC 

• Nộp đơn tố giác. Thông tin tố giác sẽ được bảo 

mật tuyệt đối. 

• Được công ty bảo vệ khỏi nguy cơ bị trả thù, trù 

dập cá nhân 

• Rút đơn tố giác (với lý do hợp lý) 

 • Cung cấp thông tin và chứng cứ xác thực. 

• Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong quá 

trình điều tra 

• Chịu trách nhiệm trong trường hợp cung cấp bằng 

chứng/ thông tin không trung thực 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG TIN TỐ GIÁC 

Công ty Luật BROSS & Partners 

Tầng 21, Charm Vit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Kênh liên lạc Chi tiết Thời gian phản hồi 

Hotline (+84) 94 849 4746 Ngay lập tức 

Email nsrp@bross.vn  Trong 1 ngày làm việc kể từ khi nhận khiếu nại 

Thư tín Ông Trần Anh Hùng  Trong 1 ngày làm việc kể từ khi nhận khiếu nại 

Gặp trực tiếp Liên lạc qua 3 kênh bên trên để hẹn thời gian 
và địa điểm. 

Ngay lập tức 

 

 


