
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN THÔNG BÁO VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ 

Tổng đài hỗ trợ dịch vụ khách hàng Supernet với đường dây nóng 0399.633.688 

hoạt động liên tục 24/7 là cầu nối thông tin quan trọng giữa Khách hàng và Supernet 

trong việc cung cấp thông tin và tiếp nhận các thông báo về sự cố dịch vụ, giải đáp 

thắc mắc và hướng dẫn cho khách hàng các vấn đề liên quan dịch vụ và kỹ 

thuật…thông qua hình thức tiếp nhận cuộc gọi này để giải đáp, hỗ trợ khách hàng 

được thông suốt và nhanh chóng. 

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, Supernet đưa ra quy trình tiếp nhận thông tin và 

xử lý sự cố nhằm mục đích: hướng dẫn quá trình tiếp nhận thông tin và xử lý sự cố 

của khách hàng sử dụng dịch vụ của Supernet. 

QUY TRÌNH NHẬN THÔNG BÁO VÀ  KHẮC PHỤC SỰ CỐ 

Bước 1 

Khách hàng liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng 0399.633.688 hoặc 

gián tiếp qua email: hn.noc@supernet.com.vn để được hỗ trợ về dịch 

vụ. 

Bước 2 

Bộ phận tiếp nhận và xử lý thông tin, phân loại thông tin: 

- Nếu là yêu cầu hỏi thông tin dịch vụ thì bộ phận tiếp nhận thông tin 

sẽ phản hồi luôn tới khách hàng ngay sau đó. 

- Nếu là sự cố dịch vụ thì bộ phận tiếp nhận sẽ chuyển thông tin tới bộ 

phận kiểm tra dịch vụ khu vực khách hàng gặp sự cố để kết nối ngay 

tới bộ phận xử lý cử các cán bộ khắc phục sự cố dịch vụ tại khu vực 

này.  

Bước 3 

Việc xử lý sự cố sẽ diễn ra ngay sau khi tiếp nhận thông tin trong vòng 1 

giờ làm việc. 

Suốt quá trình giải quyết yêu cầu, khắc phục sự cố, chúng tôi sẽ luôn 

theo dõi, đôn đốc các cán bộ trong việc điều động nhân sự, xử lý tình 

huống, nhằm đảm bảo việc hỗ trợ được diễn ra thông suốt và nhanh 

chóng. 

Bước 4 

Chúng tôi sẽ thông báo việc xử lý sự cố thành công với khách hàng, 

đồng thời, thực hiện cuộc gọi khảo sát khách hàng, nhằm ghi nhận những 

đóng góp, ý kiến về thái độ hỗ trợ dịch vụ của cán bộ kỹ thuật. 

 



 

 

  

Khách hàng liên hệ qua hotline 0399.633.688 

Email: hn.noc@supernet.com.vn 

Bộ phận tiếp 

nhận thông tin 

Phản hồi thông tin 

về dịch vụ 

Bộ phận kiểm tra dịch vụ 

Sự cố dịch vụ 

Bộ phận khắc 

phục sự cố 

- Báo cáo công việc xử lý tới 

lãnh đạo, cập nhật thông tin 

lên hệ thống. 

- Kết thúc quy trình. 

Xử lý xong 

sự cố 


