
Khi nào thì tôi khi‰u nåi v§i quí thanh tra? 
 
TrÜ§c khi quí vÎ mang s¿ viŒc Ç‰n cho thanh tra xem xét, quí vÎ cÛng nên tr¿c 
ti‰p Ç‰n v§i các gi§i chÙc mà quí vÎ cÀn khi‰u nåi giäi quy‰t cho xong viŒc 
Çó. Có nghïa là quí vÎ nên hoàn tÃt viŒc khi‰u nåi nào Çó. N‰u vÃn ÇŠ khi‰u 
nåi không °n thoä. Sau Çó, quí vÎ hãy mang hÒ sÖ Ç‰n g¥p cÃp chÌ huy tr¿c 
ti‰p cûa gi§i chÙc nói trên Ç‹ nh© cÙu xét.  
 
N‰u quí vÎ vÅn chÜa thÕa mãn vŠ cách giäi quy‰t, nó vÅn không công b¢ng, 
lúc Çó quí vÎ së mang Ç‰n cho chúng tôi. 
 
N‰u nhÜ quí vÎ cÀn s¿ tr® giúp hay m¶t khuy‰n chÌ nhân viên cûa chúng tôi së 
tr¿c ti‰p thu thÆp m†i d» kiŒn, sau Çó chuy‹n Ç‰n cho væn phòng thanh tra 
tÌnh bang. 
 
Tôi phäi khi‰u nåi nhÜ th‰ nào? 
 
ñÖn khi‰u nåi phäi ÇÜ®c vi‰t ra b¢ng Anh ng» và quí vÎ kš tên cuÓi ÇÖn. 
N‰u quí vÎ không th‹ sº døng Anh ng», xin quí vÎ nh© thân nhân hay bån bè giúp 
cho. ñÜ©ng dây khi‰u nåi lúc nào cÛng sãn sàng có trên mång. ñÖn khi‰u nåi 
cûa quí vÎ phäi ghi rõ: 
 
• Tên, ÇÎa chÌ và sÓ ÇiŒn thoåi 
• Tên cûa B¶, gi§i chÙc ho¥c b¶ phÆn chuyên môn Çäm trách mà quí vÎ 

muÓn khi‰u nåi 
• K‹ ra nh»ng chi ti‰t quí vÎ muÓn khi‰u nåi 
• Giäi thích vŠ nh»ng gì mà quí vÎ Çã ÇÜ®c giãi quy‰t xong 
• CÛng cÀn nói lš do vì sao quí vÎ cäm thÃy bÎ ÇÓi xº thi‰u công b¢ng 
• Sau cùng là n¶p các bän sao có liên quan Ç‰n hÒ sÖ khi‰u nåi 
 
Nh»ng gì së xäy ra sau khi quí vÎ ÇŒ ÇÖn khi‰u nåi. Khi‰u nåi cûa quš vÎ së 
ÇÜ®c xem xét và thanh tra së xác ÇÎnh là vÃn ÇŠ quš vÎ khi‰u nåi có ÇÜ®c 
ÇiŠu tra hay không? Quš vÎ së nhÆn ÇÜ®c thÖ giäi thích vŠ nh»ng gì thanh tra 
së th¿c hiŒn. 
 
TrÜ©ng h®p có m¶t cu¶c ÇiŠu tra. Thanh tra së duyŒt toàn th‹ các hÒ sÖ có 
liên quan. Quš vÎ së ÇÜ®c liên låc qua thû tøc, và quš vÎ së nhÆn ÇÜ®c thÖ giäi 
thích vŠ k‰t quä cûa cu¶c ÇiŠu tra. 
 



TÆp trung vào lë công b¢ng 
 
Quš vÎ có bao gi© than phiŠn vŠ cách ÇÓi xº cûa chánh quyŠn, gi§I chÙc có 
thÄm quyŠn, cÖ quan chuyên môn ÇÜ®c b° nhiŒm ho¥c cách giäi quy‰t s¿ 
viŒc cûa cÖ quan y t‰ vŠ nh»ng quan tâm cûa khách hàng, thu¶c phåm vi cûa 
tÌnh bang Alberta chÜa? 
 
Væn phòng thanh tra cûa tÌnh bang Alberta có th‹ làm ÇÜ®c ÇiŠu gì cho quí vÎ. 
 
ViÍn ki‰n: Thanh tra cûa tÌnh bang Alberta ÇÜ®c bi‰t Ç‰n nhÜ m¶t ngÜ©I chÌ 
huy hành xº Ç¶c lÆp trong viŒc ÇiŠu tra, ÇŠ båc và tán thành s¿ công chính 
trong hành chánh. 
 
NhiŒm vø: Chúng tôi ÇŠ båc nh»ng chuÄn m¿c cao trong hành chánh công 
b¢ng qua nh»ng cu¶c ÇiŠu tra Ç¶c lÆp và không thiên vÎ, ÇÜa ra nh»ng ÇŠ 
nghÎ thay Ç°I hay sºa Ç°i. 
 
Chúng tôi Çánh giá: s¿ công chính, khä næng, s¿ t¿ tr†ng, s¿ chính tr¿c, s¿ vô 
tÜ và lòng tín cÄn. 
 
Thanh tra th¿c hiŒn ÇiŠu gì? 
 
Thanh tra cûa tÌnh Alberta xác ÇÎnh rõ tính ngay thÆt. Chúng tôi hÒi Çáp Ç‰n 
nh»ng khi‰u nåi trong cách ÇÓi xº thi‰u công b¢ng cûa cÖ quan pháp quyŠn 
tÌnh bang và nh»ng t° chÙc chuyên môn Çã ÇÜ®c ÇŠ båc. 
 
Thanh tra 
• ñ¶c lÆp ÇÓi v§i chính quyŠn; 
• Vô tÜ: Chúng tôi chú š Ç‰n viŒc ngay chính; 
• Ti‰p xúc và nhiŒt tình; 
• M†i công viŒc ÇiŠu miÍn phí; và 
• ñây không phäi là công viŒc vì quyŠn l®i. 
 
Thanh tra viên có th‹ ÇiŠu tra ai? 
 
Thanh tra viên ÇiŠu tra vŠ nh»ng hành vi và nh»ng quy‰t ÇÎnh cûa: 
• Các B¶ trong chính quyŠn tÌnh bang Alberta, cÖ quan, ban giám ÇÓc, và 

các ûy ban; 
• Nh»ng t° chÙc chuyên môn Çã ÇÜ®c ch†n l¿a, bao gÒm các chuyên 

môn vŠ y t‰, k‰ toán chuyên nghiŒp, ki‹m lâm và thú y; và 
• Nh»ng lÜu tâm cûa khách hàng trong ti‰n hành giãi quy‰t cÛa sª y t‰ 

tÌnh bang Alberta. 
 
Nh»ng t° chÙc mà chúng tôi KHÔNG ÇiŠu tra nhÜ chánh quyŠn thu¶c liên bang, 
thành phÓ, các dân bi‹u tÌnh bang, cänh sát, các Çåi h†c, ti‹u h†c, nh»ng viŒc 



Çã ÇÜ®c tòa án thø lš, nh»ng vÃn ÇŠ riêng tÜ. Chúng tôi có th‹ hÜ§ng dÄn quí 
vÎ tìm Ç‰n Çúng væn phòng Ç‹ khi‰u nåi. 


