
LẦN 1  LẦN 2  LẦN 3

1. ĐẢM BẢO TÍNH PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG 

Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe phải đảm bảo giấy 

tờ cá nhân của mình, bằng lái xe của lái xe, 

giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, 

Giấy chứng nhận Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 

bắt buộc của phương tiện còn thời hạn sử 

dụng và lưu hành trong thời gian hợp đồng và 

hoặc liên kết,  hợp tác  với Fclass. Đối tác và 

phương tiện phải có bảo hiểm theo quy định 

của pháp luật hiện hành. Đối tác phải có lý lịch 

tư pháp và phải có trách nhiệm tự động nộp 

cập nhật, bổ sung các hồ sơ cá nhân & 

phương tiện có còn thời hạn sử dụng trong thời 

gian liên kết, hợp tác với Fclass, hoặc  khi 

Fclass có yêu cầu

1.1 Cung cấp hồ sơ giả (ví dụ: 

lý lịch tư pháp, giấy phép lái 

xe, CMND...) 

1.2 Điều khiển phương tiện 

mà không có bằng lái xe hoặc 

bảo hiểm hợp lệ hoặc các 

giấy phép khác có thể được 

2. TUÂN THỦ BỘ LUẬT DÂN SỰ TRONG HOẠT ĐỘNG

Nghiêm cấm Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe : gây 

thương tích, quấy rối bằng lời nói, tấn công tình 

dục, cưỡng bức, giết người, bắt cóc, đe dọa 

hành khách, cán bộ lãnh đạo - nhân viên 

Fclass hoặc các Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe 

lẫn nhau. Không được đặt quá nhiều câu hỏi cá 

nhân hoặc nhận xét về ngoại hình của bất kỳ 

ai. Không được liên lạc với Khách Hàng sau 

chuyến đi vì lý do cá nhân. Không tự giải quyết 

khi có tranh chấp với khách hàng

2.1 Thực hiện các hành vi 

nghiêm cấm như điều 2 với 

hành khách/Khách Hàng dưới 

mọi hình thức 

2.2 Có thái độ khiếm nhã, gạ 

gẫm Khách Hàng và/hoặc gửi 

tin nhắn, liên hệ Khách Hàng 

sau chuyến đi vì mục đích cá 

nhân

3. TUÂN THỦ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tuân thủ Luật giao thông đường bộ & không 

được lái xe có khả năng gây nguy hiểm đến 

tính mạng của hành khách và hoặc người tham 

gia giao thông khác như vi phạm các quy định 

về tốc độ, các bảng chỉ dẫn/ký hiệu đường bộ, 

tín hiệu đèn giao thông.

Đảm bảo hành Khách trên xe đã thắt dây an 

toàn (đối với xe 04 bánh) hoặc đội mũ bảo 

hiểm (đối với xe 02 bánh). 

 Thực hiện các hành vi vi 

phạm điều 3 dưới mọi hình 

thức 

Tạm khoá 

3 ngày

Tạm khoá 

7 ngày

Tạm khoá 14 

ngày, nếu tiếp 

tục vi phạm lần 

thứ 04 trong 

vòng 12 tháng 

tính từ lần vi 

phạm thứ 1 thì 

sẽ Ngưng hợp 

tác vĩnh viễn

4. LUÔN ĐẢM BẢO PHƯƠNG TIỆN THEO TIÊU CHUẨN 

CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI CỦA FCLASS

CÁC YÊU CẦU ĐỐI TÁC CỦA FCLASS CAM KẾT 

TUÂN THỦ THỰC HIỆN 

CÁC HÀNH VI TRÁI PHÁP 

LUẬT & QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ  
(Ban hành đính kèm QĐ số 08 ngày 18/08/2020)

ĐẢM BẢO TÍNH PHÁP LÝ + AN TOÀN & TUÂN THỦ PHÁP LUẬT TRONG  HOẠT ĐỘNG 

ĐỐI TÁC CAM KẾT VỀ CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI TRÁI 

PHÁP LUẬT & QUY TẮC ỨNG XỬ

XỬ LÝ VI PHẠM

Ngưng hợp tác vĩnh viễn 

Tạm khóa tới khi cung cấp giấy tờ hợp 

lệ

Ngưng hợp tác vĩnh viễn



Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe phải Luôn đảm 

bảo phương tiện theo tiêu chuẩn của Fclass cụ 

thể như: sạch sẽ, mát lạnh, thơm tho & đủ điều 

kiện tham gia giao thông theo quy định của 

pháp luật, dán logo Fclass và decal "xe hợp 

đồng" đúng theo quy định pháp luật, sử dụng 

phương tiện đúng biển số đã đăng ký với 

Fclass, quãng cáo bên trong & bên ngoài 

phương tiện do Fclass quyết định và phê 

duyệt.

4.1 Sử dụng phương tiện 

không đúng biển số đã đăng 

ký với Fclass 

4.2 Vi phạm các điều khoản 

và điều kiện dành cho Đối tác 

tài xế liên quan đến việc 

quảng cáo bên trong hoặc 

bên ngoài phương tiện 

4.3 Không dán phù hiệu "Xe 

hợp đồng" trên phương tiện 

theo quy định của pháp luật 

hoặc vi phạm việc sử dụng 

logo Fclass theo chính sách 

của Fclass khi cung cấp dịch 

vụ thông qua Ứng dụng 

Fclass

5. TÔN TRỌNG & BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ 

Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe phải giữ bí mật tất 

cả các thông tin cá nhân của hành 

khách/Khách Hàng (như họ tên, số điện thoại, 

địa chỉ) mà Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe có 

được khi cung cấp dịch vụ cho hành 

khách/Khách Hàng thông qua Ứng dụng 

Fclass. Tuyệt đối nghiêm cấm việc thu thập, sử 

dụng hoặc tiết lộ trái phép các dữ liệu cá nhân 

của Hành khách/Khách Hàng. Nhà cung 

cấp/Đối tác/Lái xe có trách nhiệm tuân thủ các 

quy định pháp luật về quyền riêng tư khi sử 

dụng máy ảnh/máy quay phim cá nhân bên 

trong phương tiện 

 Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe 

sử dụng thông tin cá nhân 

của Hành khách/Khách Hàng 

ngoài mục đích đón hành 

khách hoặc nhận giao hàng 

cho khách hàng gây ảnh 

hưởng đến Hành 

khách/Khách Hàng (ví dụ: 

chia sẻ cho bên thứ ba bất kỳ, 

quay phim/chụp ảnh và hoặc 

đăng thông tin/hình ảnh Hành 

khách/Khách Hàng lên mạng 

xã hội mà không được sự 

đồng ý của Hành 

khách/khách hàng bằng văn 

bản và có sự phê duyệt của 

Fclass..)

6. TÔN TRỌNG MỌI THÀNH PHẦN HÀNH 

KHÁCH/KHÁCH HÀNG 

Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe phải tôn trọng và 

cung cấp dịch vụ vận tải đúng mực đối với các 

thành phần hành khách/khách hàng, không 

được từ chối cung cấp dịch vụ hoặc đưa ra 

nhận xét xúc phạm bất cứ ai như phân biệt 

chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, giới 

tính, tuổi tác hoặc bất kỳ đặC điểm cá nhân 

nào khác của Hành khách/khách hàng.

Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe không được phép 

đón Hành Khách khi trên phương tiện đang có 

Hành Khách khác, hoặc nhờ tài xế khác đón 

khách hoặc đề nghị Hành Khách đi xe với tài 

xế khác 

 Thực hiện các hành vi vi 

phạm điều 6 dưới mọi hình 

thức 

7. TÔN TRỌNG HÀNH KHÁCH & ỨNG XỬ VĂN MINH 

TRONG VĂN HÓA GIAO THÔNG

Ngưng hợp tác vĩnh viễn

Ngưng hợp tác vĩnh viễn

Ngưng hợp tác vĩnh viễn 

Tạm khoá cho đến khi gỡ bỏ quảng 

cáo

Tạm khoá tài khoản cho đến khi xe đủ 

điều kiện 

TÔN TRỌNG & BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HÀNH KHÁC/KHÁCH HÀNG



Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe:

- Không được hủy chuyến với lý do không hợp 

lý hoặc nhượng lại chuyến xe cho người khác. 

- Không được thu quá cước phí hiển thị trên 

Ứng dụng hoặc yêu cầu hàng khách/Khách 

Hàng trả thêm phụ phí hoặc di chuyển và phải 

giảm giá đúng theo mã khuyến mãi hành 

khách/Khách Hàng đã sử dụng. 

- Không được chấm dứt hành trình khi chưa 

đến điểm đến được đặt trên ứng dụng Fclass 

hoặc yêu cầu Hành Khách xuống xe giữa 

đường mà không phải yêu cầu của Hành 

Khách 

 Thực hiện các hành vi vi 

phạm điều 7 dưới mọi hình 

thức 

8.THÁI ĐỘ, HÀNH VI CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI  

THÂN THIỆN, LỊCH SỰ, CHU ĐÁO 

Thái độ, hành vi của của Nhà cung cấp/Đối 

tác/Lái xe cung cấp dịch vụ vân tải cho Hành 

khách/Khách Hàng một cách  thân thiện, lịch 

sự, chu đáo với  và giữ không gian thoải mái, 

riêng tư cho hành khách khi di chuyển trên 

phương tiện.

Hỗ trợ xách hành lý cho Hành khách khi lên & 

xuống phương tiện.

Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe:  

- Làm ồn trong phương tiên 

khi  vận tải hành khách trên 

phương tiện do mở nhạc 

hoặc mở radio hoặc nói 

chuyện điện thoại lớn tiếng,ồn 

ào làm Hành khách khó chịu, 

không thoải mái.

- Không hỗ trợ xách hành lý 

cho khách hàng khi lên & 

xuống phương tiện

Nhắc nhở
Tạm khoá 

3 ngày

Tạm khoá 7 

ngày

9. CÁC CAM KẾT KHÁC 

Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe cam kết:

- Không được lừa đảo hoặc gian lận dưới bất 

kỳ hình thức nào như chia sẻ hoặc tạo bản sao 

tài khoản. Chỉ sử dụng ứng dụng Fclass chính 

thức được tải xuống từ Google Play/Apple 

Store. Không giữ các ứng dụng hoặc thiết bị có 

thể thay đổi trải nghiệm người dùng của 

Fclass. Điều này bao gồm các ứng dụng giả 

mạo vị trí, các thiết bị đã bị bẻ khoá. 

- Luôn hoàn thành chuyến xe có Hành Khách 

trên xe. Luôn cung cấp thông tin trung thực khi 

tạo và truy cập vào tài khoản của Nhà cung 

cấp/Đối tác/Lái xe hoặc những trường hợp 

tranh chấp về giá cước, phụ phí. Thu đúng giá 

đã giảm khuyến mãi như Hành khách/Khách 

Hàng đã đặt chuyến. Nếu Hành khách để quên 

đồ, Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe phải thông báo 

cho Fclass và cố gắng hết sức để trả lại đồ để 

quên cho Hành khách hoặc Fclass

9.1. Nhà cung cấp/Đối tác/Lái 

xe có hành vi gian lận dưới 

mọi hình thức & phương pháp 

nhằm trục lợi các chương 

trình khuyến khích/thưởng 

của Fclass hoặc gian lận phí 

sử dụng ứng dụng; hoàn 

thành chuyến đi mà không có 

Hành khách; dùng ứng dụng 

dành cho Hành khách/Khách 

Hàng tự tạo cuốc xe; gian lận 

mã khuyến mãi; phối hợp với 

người khác (khách quen, bạn 

bè, người trong gia đình...) để 

tạo chuyến xe; sử dụng ứng 

dụng, phần mềm khác để trục 

lợi các chương trình khuyến 

khích/thưởng của Fclass.

9.2 Lạm dụng hoặc cố ý trục 

lợi chính sách hỗ trợ cho cuốc 

xe huỷ (ví dụ: chính sách hỗ 

trợ cuốc xe hủy do "Hành 

khách không tới", "Xe chờ 

quá 5 phút", "Khách Hàng hủy 

chuyến muộn"...).

Nhắc nhở 

và thu hồi 

số tiền trục 

lợI

Tạm khóa 

3 ngày & 

thu hồi số 

tiền trục 

lợi

Tạm khóa  

ngày & thu hồi 

số tiền trục lợi

Tạm khoá 7 ngày 

CAM KẾT KHÁC CỦA ĐỐI TÁC



9.3 Cho người khác sử dụng 

chung tài khoản hoặc sử 

dụng tài khoản của người 

khác hoạt động Fclass.

9.4. Môi giới, chuyển Khách 

Hàng cho tài xế khác phục vụ 

hoặc nhận Khách Hàng do 

môi giới từ tài xế khác.

9.5 Giữ tài sản của Hành 

khách để quên quá 48 giờ 

hoặc cố tình gây hư hại tài 

sản của Hành khách.

9.6 Cố ý không hoàn trả tài 

sản của Hành khách để quên 

để tự mình hoặc cấu kết với 

người khác yêu cầu hành 

khách trả tiên chuộc để nhận 

lại tài sản đã để quên, 

và/hoặc cung cấp thông tin 

không trung thực khi Fclass 

liên hệ xác minh về tài sản 

mà khách hàng để quên

Tạm khóa 

cho đến khi 

trả lại cho 

Hành Khách

Tạm khóa 

cho đến khi 

trả lại cho 

Hành 

Khách và 

khóa thêm 

07 ngày 

tiếp theo

Ngưng hợp tác 

vĩnh viễn

10. BÌNH QUÂN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ > 4 SAO

Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe bình quân được 

Hành khách/khách hàng đánh giá tốt >  4 sao  

về thái độ & cung cách phục vụ thông qua số 

sao, tỷ lệ chấp nhận chuyến, tỷ lệ huỷ chuyến 

hoặc tỷ lệ hoàn thành chuyến theo quy định 

của Fclass hiện hành

10.1 Tỷ lệ đánh giá sao thấp 

không đạt quy định (*) 

10.2 Tỷ lệ nhận chuyến và 

huỷ chuyến hàng tuần không 

đạt mốc quy định (*) 

10.3 Tỷ lệ nhận chuyến và 

huỷ chuyến hàng tuần không 

đạt mốc quy định đặc biệt (*), 

mà không phải mốc quy định 

tại mục 10.2

Nhắc nhở

Tạm khóa 

3 ngày

Nhắc nhở

Tạm khóa 

7 ngày

Ngưng hợp tác 

vĩnh viễn

Lưu ý:

1. Hành vi quấy rối tình dục và khiếm nhã: Các hành vi quấy rối tình dục, bao gồm nhưng không giới hạn dâm ô, cưỡng 

dâm, hiếp dâm, tấn công tình dục, phô bày khiếm nhã, khiêu dâm, gạ gẫm quan hệ tình dục, sẽ được xử lý như là 

trường hợp cấp bách và đặc biệt nghiêm trọng. 

2. Phân biệt đối xử: Hành vi vi phạm đối với tài xế sẽ được xem xét tổng thể, trong hoàn cảnh phát sinh hành vi đó. 

Fclass sẽ xem xét đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, nếu tài xế có hành vi phân biệt đối xử về tôn giáo hoặc cách 

thức cung cấp dịch vụ với Hành khách/Khách Hàng. 

(A). Tất cả các hình thức xử lý nêu tại Quy tắc Ứng xử này phải được tôn trọng tuyệt đối, trừ khi có ý kiến khác từ Lãnh 

đạo Fclass. Không phụ thuộc vào các quy định trái với điều này, tùy theo mức độ nghiêm trọng của từng hành vi, bao 

gồm nhưng không giới hạn các hành vi được liệt kê trong Quy tắc Ứng xử này, Fclass có toàn quyền, theo sự ủy quyền 

hợp lệ từ các Đối tác vận tải, áp dụng các hình thức xử lý vi phạm khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc 

Ngưng hợp tác Vĩnh Viễn từ lần vi phạm đầu tiên. 

(B). Ngoài việc áp dụng các hình thức xử lý nêu tại Quy tắc Ứng xử này, Fclass có quyền cung cấp thông tin cho cơ 

quan điều tra và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khác đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng được liệt kê dưới đây của 

Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe; đồng thời Fclass có quyền tạm khóa tài khoản Fclass, ngưng hợp tác cho đến khi có kết 

luận chính thức từ cơ quan điều tra và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. 

(D). Với các vi phạm có hình thức xử lý lần 3 là tạm ngưng tài khoản, trường hợp Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe lặp lại 

hành vi vi phạm lần thứ 4, căn cứ vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Fclass có toàn quyền áp 

dụng các hình thức xử lý vi phạm khác, bao gồm nhưng không giới hạn  việc ngưng hợp tác vĩnh viễn. 

(*) Mốc quy định và mốc quy định đặc biệt sẽ được Fclass thông báo đến Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe tại từng thời điểm 

áp dụng, thông qua Blog Tài Xế. Việc Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe tiếp tục sử dụng Ứng dụng của Fclass sau khi nhận 

được thông báo thể hiện sự đồng ý của Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe đối với các mốc quy định đó. 

(**) Hành khách/Khách Hàng, Nhà cung cấp/Đối tác/Lái xe hợp tác với Fclass và tất cả đối tượng sử dụng dịch vụ do 

Fclass cung cấp. 

Ngưng hợp tác vĩnh viễn



3. Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí: Bất cứ trường hợp nào mà tài xế bị phát hiện đang tàng trữ, vận chuyển, sử 

dụng vũ khí trong quá trình đang cung cấp dịch vụ thông qua Ứng dụng của Fclass, Fclass sẽ xem xét đây là hành vi vi 

phạm nghiêm trọng theo điều này. 

4. Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy: Bất cứ hành vi vi phạm nào liên quan đến ma túy đều có ảnh hưởng nghiêm 

trọng về tính an toàn. Tính chất và số lượng của ma túy, kể cả dùng để sử dụng cá nhân hoặc để cung cấp đều bị xem 

xét là hành vi vi phạm theo điều này. 

5. Khi tài xế bị buộc lỗi vì hành vi đang lái xe, kể cả có đang chở Khách Hàng hay không, mà có dấu hiệu bị ảnh hưởng 

của chất có cồn hoặc ma túy, sẽ bị xem xét là hành vi vi phạm theo điều này. Nếu việc buộc lỗi này có dấu hiệu, theo 

nhận định của Fclass, là cấu thành hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến việc giấy phép điều khiển phương tiện giao thông 

của tài xế bị đình chỉ, tài khoản của tài xế có thể bị xem xét khóa vĩnh viễn, không phụ thuộc vào kết luận của cơ quan 

điều tra và/hoặccác cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khác.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































