
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUY ĐỊNH NGOẠI LỆ VỀ CÔNG TÁC THANH TRA 
TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19 

THÁNG BA NĂM 2020, ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH NGÀY 17/3, 30/3, 8/5, 24/7, 23/9/2020, 4/12/2020 VÀ 
12/4/2021 

 
 
 

  

Phần ghi chú miễn trừ trách nhiệm dịch thuật 
 
Ngoài bản gốc tiếng Anh, tính chính xác của bản dịch từ bất kì tài liệu chương trình chứng nhận nông nghiệp bền vững 
của Rainforest Alliance được chuyển ngữ sang các ngôn ngữ khác chỉ mang tính chất tham khảo và dùng để chuyển tải 
thông tin. Do vậy, nếu có bất cứ câu hỏi vướng mắc nào liên quan đến tính chính xác của bất kì thông tin được đề cập 
trong bản chuyển ngữ này, cần phải tham khảo từ bản tiếng Anh chính thức. Bất kì sự sai lệch hay khác biệt nào ở bản 
chuyển ngữ đều không ràng buộc hoặc có giá trị đối với các mục đích thanh tra đánh giá hoặc cấp chứng nhận.   
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TÓM TẮT 
 

Ngày ban hành: Ngày có hiệu lực: Ngày hết hiệu lực: date: 

7/3/2020  

Được điều chỉnh 17/3, 30/3, 8/5, 23/9, 

4/12/2020 và 12/4/2021  

7/3/2020  

Bản điều chỉnh hiện tại: 12/4/2021  
30/6/2021 

Được xây dựng bởi: Được duyệt bởi: 

• Rainforest Alliance • Giám đốc, Tiêu chuẩn và Đảm bảo chứng nhận  

Những tài liệu liên quan (mã và tên tài liệu, nếu có): 

Những tài liệu liên quan của UTZ: 

• Quy tắc đảm bảo chứng nhận của UTZ, phiên bản 

4.3 tháng 12 năm 2018   

• Bộ nguyên tắc của UTZ dành cho chứng nhận đơn 

lẻ và chứng nhân nhiều địa điểm, phiên bản 1.1 + 

các phụ lục cây trồng liên quan.  

• Bộ nguyên tắc của UTZ dành cho chứng nhận nhóm 

và nhiều nhóm, phiên bản 1.1 + các phụ lục cây 

trồng liên quan  

• Tiêu chuẩn giám sát nguồn gốc + các phụ lục cây 

trồng liên quan 

Những tài liệu liên quan của Rainforest Alliance  

• Các quy tắc chứng nhận RA, tháng 7.2017, phiên 

bản 1.2   

• Chính sách về giám sát nguồn gốc 2015; 

• Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững của Rainforest 

Alliance, tháng 7 2017 phiên bản 1.2. 

Báo cáo cho RA 

Yêu cầu các đơn vị CB gửi đề nghị xin phê duyệt của Rainforest Alliance theo địa chỉ email: certification@ra.org 

trước khi áp dụng quy định này trong các trường hợp tiến hành các cuộc thanh tra gián tiếp, thanh tra từ xa và 

gia hạn mở rộng chứng nhận/giấy phép. RA có quyền rà soát và quyết định đối với toàn bộ việc gia hạn mở 

rộng thời hạn và giao chỉ tiêu khối lượng theo chứng nhận/giấy phép và các quyết định thanh tra đánh giá từ 

xa. Xin vui lòng sử dụng mẫu biểu áp dụng cho COVID-19 đối với những đề nghị này. Có thể lấy biểu mẫu này 

trên trang web của RA tại đây. 

Áp dụng cho: 

Các đơn vị thanh tra chứng nhận (CB) được Rainforest Alliance ủy quyền cũng như các đơn vị tham gia chứng 

nhận trang trại và giám sát nguồn gốc (cho cả chương trình của UTZ và Rainforest Alliance). Tuy nhiên, ở một 

số quốc gia cụ thể có các quy định thay thế cho quy định hiện hành này, thì có thể thực hiện theo các quy định 

khác. Một số điều khoản trong Qui định này không được áp dụng ở một số quốc gia – như được đề cập ở 

những điều khoản cụ thể dưới đây. 

Các khu vực: 

Tất cả các vùng miền chịu ảnh hưởng của những quy định hạn chế về sức khỏe cộng đồng và di chuyển đi lại 

do dịch bệnh COVID – 19 theo thông tin qui định từ các cơ quan y tế chức năng đối với quốc gia đó và ở những 

nơi không thể thực hiện công tác thanh tra đánh giá trực tiếp theo như chu kỳ đánh giá như thường lệ. Do vậy, 

mailto:certification@ra.org
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/audit-exception-policy-for-covid-19/
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quy định này có thể áp dụng ở tất cả các quốc gia vẫn đang áp dụng qui định hạn chế đi lại, hoặc ở những nơi 

mà qui định hạn chế đi lại chỉ áp dụng một phần và được nới lỏng dần dần. Các CB khi áp dụng Quy định này 

phải thường xuyên kiểm tra cập nhật tình hình về qui định hạn chế đi lại hiện đang áp dụng ở quốc gia đó. 

Các loại cây trồng: Các loại hình tổ chức: 

Tất cả  
Các chủ thể tham gia chứng nhận trang trại hoặc truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm (thương mại)  

NHỮNG ĐIỂM THAY ĐỔI CHÍNH SO VỚI PHIÊN BẢN 4/12/2020 
Bảng đưới đây tóm tắt những điểm thay đổi chính trong phiên bản của Quy định này so với phiên bản đã công bố 
ngày 4/12/2020  

Bảng tóm tắt  

Trang  Điều khoản  Điểm thay đổi  

Tiêu chuẩn về giám sát nguồn gốc sản phẩm  

5 2.2 c) Các đơn vị sở hữu chứng nhận hiện tại có chứng nhận đến hạn vào hoặc trước 

30/6/2021, có thể được cấp phép gia hạn chứng nhận đến trước 30/9/2021 (trước 

đây là 30/6), với điều kiện họ hoàn tất việc thanh tra đánh giá tiêu chuẩn hiện tại 

trước 30/6/2021.  

5 2.2 g) MỚI. Giải thích việc các đơn vị sở hữu chứng nhận có thể chuyển sang 1 đơn vị 

thanh tra mới để thực hiện việc thanh tra đánh giá theo các yêu cầu của chương 

trình hiện tại. 

Bộ nguyên tắc UTZ và Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững đối với trang trại 2017 của Rainforest Alliance  

6 2.3 b) Các đơn vị sở hữu chứng nhận hiện tại có chứng nhận đến hạn vào hoặc trước ngày 

30/6/2021, có thể được gia hạn giấy phép đến 30/9/2021(Trước đây là 30/6) với 

điều kiện họ phải hoàn tất việc thanh tra đánh giá tiêu chuẩn hiện tại trước 

30/6/2021.  

9 2.3 q) MỚI. Giải thích việc các đơn vị sở hữu chứng nhận có thể chuyển sang 1 đơn vị 

thanh tra mới để thực hiện việc thanh tra đánh giá theo các yêu cầu của chương 

trình hiện tại.  

Việc chuyển đổi đơn vị thanh tra chứng nhận không được phép nếu:   

• Đơn vị thanh tra chứng nhận hiện tại đã yêu cầu việc gia hạn khối lượng 

theo chính sách áp dụng trong tình hình COVID-19.  

• Đơn vị thanh tra chứng nhận mới trước đây chưa bao giờ thực hiện đánh 

giá đối với đơn vị sở hữu chứng nhận này  

• Việc thanh tra đánh giá được tiến hành hoàn toàn từ xa theo khuôn khổ qui 

định của chính sách COVID -19  
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1. GIỚI THIỆU 
Rainforest Alliance là một mạng lưới ngày càng lớn mạnh những con người có nhiệt huyết và cam kết cùng nhau làm 

việc để đạt được mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo sinh kế bền vững. Để tìm hiểu thêm thông tin về 

Rainforest Alliance, vui lòng xem tại trang website: http://www.rainforest-alliance.org. 

2. QUI ĐỊNH VỀ CÁC NGOẠI LỆ KHI THANH TRA DO DỊCH BỆNH COVID-19  

2.1 BỐI CẢNH 

Hiện nay, do các qui định hạn chế đi lại đến một số vùng, địa phương… do những rủi ro về sức khỏe cộng 

đồng liên quan đến dich bệnh COVI-19 (vi-rút Corona), số ca nhiễm ngày càng tăng nhanh ở một số vùng/địa 

phương khiến cho không thể tiến hành các hoạt động thanh tra đánh giá theo kế hoạch đã lập trong chu kỳ 

thanh tra hằng năm. Rainforest Alliance coi đây là tình huống bất khả kháng làm ảnh hưởng đến việc thực 

hiện thường kỳ của chương trình chứng nhận. Với lý do này, chúng tôi đã xây dựng một Quy định cụ thể để 

quản lý áp dụng cho những trường hợp ngoại lệ phát sinh từ việc gián đoạn cho các hoạt động thanh tra 

đánh giá do vi-rút corona hoặc các biện pháp đảm bảo sức khỏe cộng đồng do một số chính quyền địa 

phương áp dụng tại một số quốc gia. Quy định này có hiệu lực từ ngày 7/3/2020. Tuy đây chỉ là biện pháp 

tạm thời và có hiệu hiệu lực đối với các cuộc đánh giá được thực hiện đến trước ngày 31/12/2020. Các 

quyết định cấp chứng nhận liên quan đến những cuộc đánh giá phải được cấp không muộn hơn ngày 

31/3/2021. Việc gia hạn chứng nhận không vượt quá ngày 31/3/2021. Thông tin về việc gia hạn hay điều 

chỉnh Quy định này sẽ được trao đổi trước khi đến hạn. 

Đề nghị các đơn vị sở hữu chứng nhận và các đơn vị thanh tra lập kế hoạch và thực hiện thanh tra đánh giá ngay khi 

có thể. Trong trường hợp vẫn không thể tiến hành thanh tra trực tiếp tại hiện trường, thì tiến hành từng phần thanh 

tra từ xa  trước 31/12/2020 để không bị ảnh hưởng tới thời gian chuyển đổi của đơn vị sở hữu chứng nhận đến Chương 

trình Chứng nhận 2020 và nhu cầu thực hiện các cuộc thanh tra kép vào năm 2021. Tùy theo một vài điều kiện hoàn 

cảnh cụ thể và trên cơ sở đánh giá rủi ro của RA, có thể cho phép thực hiện thanh tra hoàn toàn từ xa. Khi đó, đơn vị 

CB cần gửi đề nghị thực hiện thanh tra hoàn toàn từ xa theo cùng mẫu biểu qui định với đầu đủ thông tin xác minh 

cần thiết. Điều khoản này không áp dụng đối với những đơn vị sở hữu chứng nhận ở Cote d’Ivoire hoặc Ghana hoặc  

India (Assam).   

 

2.2 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC TIÊU CHUẨN GIÁM SÁT NGUỒN GỐC HIỆN HÀNH CỦA UTZ VÀ RA  

a) Áp dụng và tiếp tục bắt buộc đối với tất cả các qui định nêu trong tài liệu chứng nhận hiện hành (Qui 

chế đảm bảo chứng nhận của UTZ, phiên bản 4.3 tháng 12 năm 2018 và Chính sách giám sát nguồn gốc 

của RA).  

b) Đối với những đơn vị sở hữu chứng nhận hiện tại, thanh tra viên không thể tiến hành đánh giá trực tiếp 

được, Rainforest Alliance ủy quyền cho các Đơn vị thanh tra chứng nhận (CBs) tiến hành các cuộc thanh 

tra từ xa đối với các tiêu chuẩn giám sát nguồn gốc - CoC cùng với các đơn vị thực hiện (CoC POs). 

http://www.rainforest-alliance.org/
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Những hoạt động này sẽ thay thế các cuộc thanh tra trực tiếp tại hiện trường theo như yêu cầu đối với 

chu kỳ thanh tra hiện tại theo qui định của tài liệu chứng nhận liên quan. 

c) Đối với trường hợp các đơn vị sở hữu chứng nhận hiện có, cũng không thể tiến hành thanh tra đánh giá 

tại văn phòng, thì cho phép gia hạn chứng nhận/giấy phép đến 31/3/2021. Tất cả các đợt thanh tra 

đánh giá gián tiếp hoặc trực tiếp tại hiện trường cần phải được thực hiện trước ngày 31/12/2020 để 

tạo điều kiện cấp chứng nhận mới sau này một cách sớm nhất có thể, và không được muộn hơn ngày 

31/3/2021. Điều này áp dụng với tất cả các loại thanh tra đánh giá, gồm các cuộc thanh tra đánh giá, 

giám sát và phúc tra của RA. Khi thanh tra đánh giá/giám sát hoăc phúc tra được hoàn tất, đơn vị CB 

cần nêu rõ trong Salesforce rằng việc chậm trễ này là do dịch bệnh COVID 19. Điều khoản này không 

áp dụng đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận ở Cote d’Ivoire hoặc Ghana. 

d) Các đơn vị sở hữu chứng nhận mới là những đơn vị chưa từng có chứng nhận UTZ và cả chứng nhận 

Rainforest Alliance, hoặc không có chứng nhận/giấy phép có hiệu lực đến 31/12/2019. Các đơn vị sở 

hữu chứng nhận mới được phép tham gia vào chương trình chứng nhận dựa vào kết quả thanh tra gián 

tiếp/desk audit ngay từ bây giờ, sau đó tiến hành thanh tra trực tiếp tại hiện trường ngay khi có thể. 

Đợt thanh tra gián tiếp này không được bỏ qua yêu cầu đối với đợt thanh tra trực tiếp tại hiện trường. 

Đây chính là trách nhiệm của đơn vị CB cùng với đơn vị sở hữu chứng nhận mới này để xác định thời 

gian phù hợp để tiến hành thanh tra đánh giá trực tiếp tại hiện trường theo các khuyến cáo về sức khỏe 

và an toàn đối với dịch bệnh COVID-19 đang có hiệu lực ở chính địa phương và quốc gia sở tại của đơn 

vị CB và đơn vị sở hữu chứng nhận mới đó. Điều này cũng áp dụng đối với những đơn vị đã từng được 

miễn thanh tra đánh giá/được chứng thực và không còn nằm trong hạng mục đó nữa. Chứng nhận 

và/hoặc giấy phép sẽ được cấp dựa vào kết quả của đợt đánh giá gián tiếp tại văn phòng. 

e) Đối với các chủ thể có chứng nhận hiệu lực đến và sau ngày 1/1/2020 và chứng nhận đó đã bị hoãn lại, 

thì có thể tiến hành cuộc thanh tra đánh giá gián tiếp để bắt đầu một chu kỳ chứng nhận mới. Điều này 

không áp dụng đối với chứng nhận mới hoàn toàn. Các chủ thể không có chứng nhận có hiệu lực vào 

hoặc sau ngày 31/12/2019 được yêu cầu tiến hành cuộc đánh giá trực tiếp để bắt đầu chu kỳ chứng 

nhận mới.  

f) Rainforest Alliance có quyền yêu cầu thực hiện cuộc thanh tra trực tiếp tại hiện trường đối với những công ty bất 

kì khi cần. Trong trường hợp này việc mở rộng chứng nhận đang còn hiệu lực có thể được cấp cho đến khi tiến 

hành đợt thanh tra đánh giá trực tiếp tại hiện trường.  

g) Các đơn vị sử hữu chứng nhận thương mại thuộc phạm vi của Chính sách này có thể chuyển đổi đơn vị thanh tra 

chứng nhận mới để thực hiện thanh tra của đơn vị mình theo các qui định của chương trình chứng nhận hiện tại.  

 

2.3 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI BỘ NGUYÊN TẮC CỦA UTZ VÀ TIÊU CHUẨN TRANG TRẠI NÔNG 
NGHIỆP BỀN VỮNG 2017 HIỆN TẠI CỦA RA  
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a) Tất cả các qui định về tài liệu chứng nhận hiện tại được áp dụng và tiếp tục có hiệu lực (Qui tắc đảm 

bảo chứng nhận của UTZ, phiên bản 4.3, tháng 12 năm 2018 và các qui chế chứng nhận của RA, tháng 

7.2020, phiên bản 2.1). 

b) Các đơn vị chứng nhận hiện tại có chứng nhận hết hiệu lực vào hoặc trước ngày 30/06/2021, có thể 

được cấp gia hạn giấy phép cho đến thời gian 30/9/2021. Cuộc họp tổng kết đợt thanh tra đánh giá 

phải được thực hiện trước 30/06/2021 tạo điều kiện cho việc cấp chứng nhận mới theo các qui tắc 

chuyển đổi. Điều này có nghĩa là sau 30/6/2021, sẽ không thể thực hiện các cuộc đánh giá thường 

niên/verification audits của RA hoặc các hoạt động phúc tra tại hiện trường để đóng/khắc phục các 

điểm không tuân thủ/NCs còn tồn đọng. Các đơn vị sở hữu chứng nhận và các đơn vị thanh tra chứng 

nhận cần lưu ý đến nội dung này khi lập kế hoạch thanh tra của mình. Do vậy, các đơn vị sở hữu chứng 

nhận hiện đang áp dụng việc thanh tra đánh giá theo các điều khoản qui định của Chính sách này từ 

tháng 1 đến tháng 6 năm 2021, và những đơn vị sở hữu chứng nhận cần thanh tra đánh giá chuyển đổi 

trong khung thời gian từ tháng 7 – 12. 2021 có thể sẽ phải thực hiện 2 cuộc đánh giá trong cùng một 

năm. Với lí do này, chúng tôi khuyến khích các đơn vị sở hữu chứng nhận cũng như các đơn vị thanh 

tra chứng nhận lên lịch thanh tra được kéo dài/giãn ra để tạo điều kiện cho các đơn vị sử hữu chứng 

nhận có đủ thời gian để được tập huấn và chuẩn bị cho đợt thanh tra chuyển đổi của tiêu chuẩn mới 

được thuận lợi. Điều khoản này không áp dụng đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận ở Cote d’Ivoire 

hoặc Ghana hoặc Ấn độ (Assam).  

c) Việc gia hạn hiệu lực chứng nhận có thể làm thay đổi những ngày qui định trong chu kỳ thanh tra đánh 

giá hiện tại. Tuy nhiên, đơn vị sở hữu chứng nhận phải duy trì chu kỳ đánh giá hàng năm và lên lịch cho 

cuộc họp tổng kế đợt thanh tra của đơn vị mình phải được thực hiện không được muộn 30/6/2021. 

Điều khoản này không áp dụng đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận ở Cote d’Ivoire hoặc Ghana 

hoặc Ấn độ (Assam).  

d)  Theo các qui chế chứng nhận của RA, các đơn vị sở hữu chứng nhận RA hiện tại có thời điểm thanh tra 

định kỳ bị gián đoạn do trình hình dịch bệnh COVID và những đơn vị nào cần phải lên kế hoạch ngay 

cho hai cuộc thanh tra cách nhau không quá 6 tháng, sẽ được phép kết hợp hai đợt thanh tra cho đến 

30/6/2021 theo những điều kiện dưới đây: 

i. Đợt thanh tra giám sát lần đầu có thể được kết hợp với đợt thanh tra giám sát lần 2. Đơn vị sở hữu 

chứng nhận phải tuân thủ với các Tiêu chí, Cấp thực hiện và Tỷ lệ phần trăm yêu cầu tuân thủ tối 

thiểu theo mỗi Cấp và Năm áp dụng đối với kỳ thanh tra giám sát lần thứ 2.  

ii. Kỳ thanh tra giám sát lần 2 có thể được kết hợp với đợt thanh tra đánh giá cấp lại chứng nhận. Đơn 

vị sở hữu chứng nhận phải tuân thủ các Tiêu chí, Cấp thực hiện và Tỷ lệ phần trăm yêu cầu tuân thủ  

tối thiểu cho mỗi cấp thực hiện và năm áp dụng đối với đợt thanh tra đánh giá cấp lại chứng nhận. 
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iii.  Các đơn vị chứng nhận đã thực hiện đợt thanh tra giám sát (trực tiếp hoặc từ xa) sau tháng 8.2020 

và các đơn vị nào vẫn đang còn thực hiện các hoạt động thu hoạch/chế biến, và những đơn vị nào 

cần phải thực hiện thanh tra chứng nhận không quá 6 tháng sau khi đã thực hiện đợt thanh tra 

giám sát, có thể được phép gia hạn thời gian cũng như được phép thực hiện cuộc họp tổng kết đợt 

thanh tra chứng nhận trước ngày 30/6/2021. Đơn vị thanh tra chứng nhận cần gửi yêu cầu về 

trường hợp ngoại lệ này cho Rainforest Alliance qua email cùng với bằng chứng chứng tỏ rằng đơn 

vị sở hữu chứng nhận này đang còn có các hoạt động thu hoạch hoặc chế biến. Đối với những đơn 

vị sử hữu chứng nhận cần phải có đợt thanh tra chuyển đổi trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến 

tháng 12. 2021 theo các nguyên tắc chuyển đổi, chúng tôi khuyến nghị đơn vị nên lập kế hoạch cho 

đợt thanh tra còn lại một cách sớm nhất có thể để có thêm thời gian chuẩn bị cho kỳ Thanh tra 

chuyển đổi.  

iv. Khi hai cuộc thanh tra được kết hợp với nhau (theo một trong những phương án nêu trên), đơn vị 

Thanh tra chứng nhận sẽ thông báo cho đơn vị Sở hữu chứng nhận có hai cuộc thanh tra đánh giá được 

kết hợp với nhau và đảm bảo rằng họ phải nắm được cấp tuân thủ nào mà đơn vị mình cần phải thực 

hiện trước khi đợt thanh tra được triển khai để tránh những điểm không tuân thủ không đáng có. 

v. Khi hai đợt thanh tra đánh giá được kết hợp với nhau (theo một trong những phương án nêu trên), đơn 

vị thanh tra chứng nhận cũng phải thông tin cho RA qua email cbcert@ra.org.  Cả hai bên đều phải nhập 

trên hệ thống Salesforce để giải trình về các cuộc thanh tra dự kiến được kết hợp lại với nhau và phần 

giải trình này phải được nhập ở mục “Thông tin bổ sung” cho cả hai bên liên quan.  

e) Có thể cấp giấy phép mở rộng cho tối đa 50% khối lượng chứng nhận bổ sung. Khối lượng được ủy 

quyền bổ sung 50% này sẽ được tính toán dựa vào khối lượng được duyệt hiện tại và sẽ được trừ vào 

tổng khối lượng được chứng nhận khi tiến hành đợt đánh giá trực tiếp. Khối lượng được ủy quyền cuối 

cùng đối với chứng nhận này sẽ được xác minh/kiểm tra trong kỳ thanh tra tại hiện trường. Đơn vị 

thanh tra chứng nhận phải chỉ ra được tổng khối lượng đã xác minh và được phê duyệt trong báo cáo 

của mình và trong giấy chứng nhận/giấy phép. Chỉ áp dụng 1 lần mở rộng khối lượng duy nhất cho niên 

vụ thu hoạch 2020 theo bản Qui định này. Điều khoản này không áp dụng đối với các đơn vị sở hữu 

chứng nhận ở Cote d’Ivoire hoặc Ghana hoặc Ấn độ (Assam).  

f) Chỉ có thể cấp cho việc mở rộng phạm vi hoặc khối lượng chứng nhận vượt quá tối đa 10% khối lượng 

mở rộng và tăng tối đa 10% số lượng thành viên nhóm chỉ sau khi tiến hành cả việc thanh tra từ xa hoặc 

đánh giá trực tiếp tại hiện trường. Đơn vị CB có thể cho phép đối với tăng hơn 10% số lượng thành viên 

nhóm, chỉ trong trường hợp đơn vị đã thực hiện các đợt thanh tra nội bộ đối với tất cả các thành viên 

mới bổ sung này và đơn vị CB cảm thấy được thuyết phục với những bằng chứng cung cấp. Các đơn vị 

CB phải thông báo cho RA về các đề nghị mở rộng do tang số lượng thành viên nhóm và khối lượng 

mailto:cbcert@ra.org
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chứng nhận theo mẫu biểu ở đây.  Việc tăng số lượng thành viên nhóm vượt trên 10% không được 

phép áp dụng đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận ở Cote d’Ivoire hoặc Ghana hoặc India (Assam).  

g) Các đơn vị sở hữu chứng nhận mới là những đơn vị chưa bao giờ có cả chứng nhận UTZ và Rainforest 

Alliance hoặc không có Giấy chứng nhận/giấy phép có hiệu lực đến 31/12/2019. Sẽ không cấp chứng 

nhận cho các hoạt động của trang trại mới nếu không tiến hành đánh giá chứng nhận trực tiếp tại hiện 

trường theo như thủ tục thông thường. Các thành viên đã có chứng nhận có hiệu lực vào hoặc sau 

1/1/2020 và đối với những thành viên mà chứng nhận đã bị hủy, đình chỉ, và/hoặc đã nhận quyết định 

không cấp chứng nhận, sẽ cần phải tiến hành đợt đánh giá trực tiếp tại hiện trường theo quy định thông 

thường, nếu như những đơn vị này vẫn mong muốn xin cấp lại chứng nhận. Điều khoản này không áp 

dụng đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận ở Cote d’Ivoire hoặc Ghana hoặc Ấn độ (Assam).   

h) Phải thực hiện tất cả các cuộc thanh tra tại hiện trường đang tồn đọng (chẳng hạn những đợt thanh tra 

mà không thể hoàn tất một cách đầy đủ theo qui chế do tình hình dịch bệnh COVID - 19), bao gồm các 

đợt thanh tra giám sát RA, phải được thực hiện và cuộc họp tổng kết đợt thanh tra được hoàn tất trước 

ngày 30/6/2021. Các cuộc thanh tra đánh giá có thể được thực hiện miễn là quyết định cấp chứng nhận 

phải được ban hành trước 30/6/2021. Khi đã hoàn tất xong cuộc phúc tra/thanh tra đánh giá, thì đơn 

vị thanh tra chứng nhận cần nêu lý do triển khai chậm là do ảnh hưởng của COVID-19 trên hệ thống 

Salesforce. Điều khoản này không áp dụng đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận ở Cote d’Ivoire hoặc 

Ghana hoặc Ấn độ (Assam).  

i) Những yêu cầu từ các đơn vị CB để thực hiện các đợt thanh tra từ xa đối với chứng nhận cấp trang trại 

hiện có sẽ được rà soát theo từng trường hợp cụ thể. Các đợt thanh tra từ xa – bao gồm cả hoàn toàn 

từ xa hoặc một phần từ xa phải được thực hiện theo đúng Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra từ 

xa của Rainforest Alliance.  

j) Khi thực hiện thanh tra từ xa hoặc tiến hành phúc tra trực tiếp tại hiện trường, mà đây là một phần 

trong đợt thanh tra bán từ xa, các thanh tra viên và đơn vị sở hữu chứng nhận phải hoàn toàn tuân thủ 

theo qui định hướng dẫn của cơ quan y tế chức năng để tránh lây lan của dịch COVID-19. Những biện 

pháp này có thể là giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang che miệng và mũi và các biện 

pháp bắt buộc khác nếu có do cơ quan ban ngành chức năng từ trung ương đến địa phương. Các thanh 

tra viên phải tôn trọng các biện pháp đang áp dụng tại đơn vị sở hữu chứng nhận để bảo vệ cán bộ 

nhân viên và người lao động của đơn vị tránh nguy cơ lây nhiễm. 

k) Các đơn vị CB phải thông báo và thống nhất với các đơn vị sở hữu chứng nhận các biện pháp mà họ sẽ 

thực hiện để hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh COVID-19 khi họ được lên kế hoạch/thời gian thanh 

tra có liên quan đến chuyến tác nghiệp tại hiện trường. Các CB có trách nhiệm đảm bảo cho các thanh 

tra viên thực hiện các biện pháp này một cách hiệu quả. 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/audit-exception-policy-for-covid-19/
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l) Đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận ở Cote D’Ivoire và Ghana, có thể thực hiện thanh tra bán từ xa 

ở những nơi mà thanh tra viên không thể thực hiện ngay các cuộc thanh tra trực tiếp tại hiện trường. 

Thanh tra bán từ xa phải được thực hiện theo đúng Hướng dẫn của Rainforest Alliance về thực hiện 

thanh tra đánh giá từ xa. Có thể cấp giấy chứng nhận dựa theo kết quả của phần đánh giá từ xa của 

đợt thanh tra với khối lượng chứng nhận giao được xác định trên cơ sở mức độ rủi ro của chính đơn vị 

sử hữu chứng nhận đó. Các đơn vị CB sẽ được thông báo về mức độ rủi ro trong quá trình tiến hành 

thanh tra. Có thể điều chỉnh việc giao khối lượng chứng nhận khi mà hoàn tất thực hiện đợt đánh giá 

trực tiếp tại hiện trường. Đợt đánh giá trực tiếp tại hiện trường được thực hiện như một phần trong 

đợt thanh tra bán từ xa phải được hoàn tất trước 30/9/2020 .   

m) Đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận ở Ấn độ (Assam) Chính sách đối với chứng nhận tại Ấn Độ  (bản 

mới nhất). 

n) Đối với các cây trồng có khoảng thời gian thu hoạch ngắn, mà thời kỳ thu hoạch rơi đúng vào khoảng 

thời gian Quy định này có hiệu lực, có thể thực hiện cuộc thanh tra đánh giá từ xa toàn phần nếu mùa 

thu hoạch sẽ kết thúc trong khoảng thời gian mà Quy định này có hiệu lực. Các cuộc thanh tra từ xa 

toàn phần phải được thực hiện theo đúng Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra từ xa của Rainforest 

Alliance. Cán bộ thanh tra phải đánh giá mức độ tuân thủ của đợt thanh tra nội bộ do đơn vị được 

chứng nhận tiến hành trước khi ra quyết định cấp chứng nhận. Đơn vị CB này có quyền thu phí cho 

những dịch vụ cung cấp này. Đợt thanh tra tiếp theo trong chu kỳ đánh giá sẽ được thông báo một phần 

hoặc không cần thông báo. Điều khoản này không áp dụng đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận ở 

Cote d’Ivoire hoặc Ghana hoặc Ấn độ (Assam).   

o) Các đơn vị CB không bắt buộc thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo tỷ lệ như yêu cầu ở mục 3.4 

của Quy chế chứng nhận của UTZ trong thời hạn hiệu lực của Quy định này hoặc mục 4.3d trong tài liệu 

“Các qui tắc về lập kế hoạch và thực hiện thanh tra của Rainforest Alliance” trong thời hạn Qui định này 

còn hiệu lực. Nếu bạn có bất kì vướng mắc nào mà không thể tiến hành thanh tra đột xuất cho đến cuối 

năm nay, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email: cbmanagement@ra.org.  

p) Các đơn vị sở hữu chứng nhận mong muốn bổ sung thêm cây trồng mới vào phạm vi chứng nhận của 

mình trong quá trình thực hiện thanh tra từ xa toàn phần hoặc bán phần, chỉ có thể thực hiện được 

nếu cây trồng này được canh tác theo những biện pháp canh tác giống đối với cây trồng hiện đang được 

chứng nhận, ví dụ như nếu đơn vị sản xuất muốn bổ sung thêm 1 loại cây thảo mộc cùng với 1 loại cây 

hiện đang có như cây hoa cúc có chứa nhiều thành phần bạc hà. Để yêu cầu bổ sung 1 loại cây trồng 

hoàn toàn mới trong phạm vị chứng nhận ví dụ như cây chè trong phạm vi chứng nhận cà phê hiện tại, 

thì yêu cầu phải thực hiện thanh tra đánh giá trực tiếp tại hiện trường.    

q) Các đơn vị sở hữu chứng nhận có thể chuyển sang một đơn vị thanh tra chứng nhận mới để thực hiện 

việc thanh tra của đơn vị mình theo các qui chế của chương trình chứng nhận hiện tại. Đối với các đơn 

https://www.rainforest-alliance.org/business/wp-content/uploads/2020/01/RA-Policy-for-India.pdf
mailto:cbmanagement@ra.org
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vị sở hữu chứng nhận đang có nhu cầu đổi đơn vị thanh tra chứng nhận mới, thì phải áp dụng các điều 

kiện sau đây:  

a. Không được phép chuyển đổi đơn vị thanh tra chứng nhận, nếu: 

i. Đơn vị thanh tra chứng nhận hiện tại đã từng yêu cầu gia hạn khối lượng cho đơn vị sở 

hữu chứng nhận theo chính sách COVID; 

ii. Đơn vị thanh tra chứng nhận mới chưa bao giờ thực hiện thanh tra tại đơn vị trước 

đây; 

iii. Đợt thanh tra hoàn toàn từ xa được thực hiện theo chính sách COVID. 

b. Được phép chuyển đổi đơn vị thanh tra chứng nhận, nếu: 

i. Đơn vị thanh tra chứng nhận đã từng yêu cầu bất cứ hình thức gia hạn thời gian, ví dụ 

như để thực hiện thanh tra hoặc để gia hạn thời gian chứng nhận hoặc cả hai hình thức 

này; 

ii. Đơn vị thanh tra đã yêu cầu thanh tra một phần từ xa theo qui định của chính sách 

COVID; 

iii. Đơn vị thanh tra đã yêu cầu kết hợp phúc tra lần 2 với thanh tra cấp lại chứng nhận 

(RA) theo chính sách COVID.  

3 CÁC KẾT QUẢ BÁO CÁO VỀ THANH TRA BÁN TỪ XA TRÊN CÁC HỆ 
THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHỨNG NHẬN  

Đối với các cuộc thanh tra từ xa, sẽ tuân thủ các qui trình như thông lệ trên các hệ thống phần mềm quản 

lý chứng nhận. Đối với các cuộc thanh tra bán từ xa, sẽ được thực hiện theo hướng dẫn sau đây:  

3.1 SALESFORCE 

Các kết quả của cả loại hình thanh tra từ xa và trực tiếp tại hiện trường đều phải được tải lên cùng một mục 

“Engagement”: 

a) Theo quyết định chứng nhận dựa trên kết quả của phần thanh tra từ xa, các đơn vị CB sẽ tải các 

thông tin về kết quả đánh giá cho phần làm từ xa lên phần “engagement”, trong đó điền N/A (không 

áp dụng) cho các chỉ tiêu không được đánh giá và đóng phần “engagement” lại;   

b) Sau đó cũng phải cập nhật kết quả phần thứ hai của đợt thanh tra (phần thanh tra trực tiếp tại hiện 

trường) trong chức năng “engagement”. Để làm được điều này, các đơn vị CB phải mở lại chức 

năng “engagment” thông qua mục “Job completed/công việc hoàn tất” và tải lên phần “Danh mục 

và kế hoạch thanh tra” mới. 

3.2 GIP 

a) Theo quyết định chứng nhận dựa vào kết quả của phần thanh tra thực hiện từ xa, các đơn vị CB sẽ 

trình đề nghị cấp phép trên GIP, theo như qui định thường lệ.    
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b) Nếu thành viên đã nhận được phần mở rộng khối lượng do tình hình bất khả kháng trước đó, thì 

đơn vị CB phải trừ đi khối lượng này ra khỏi khối lượng chứng nhận đang được đề nghị trong yêu 

cầu cấp phép này.    

c) Khi phần thanh tra thực hiện trực tiếp và các qui trình chứng nhận tương ứng được hoàn tất, đơn 

vị CB cần gửi các kết quả về đợt đánh giá trực tiếp tại hiện trường cho Rainforest Alliance, thông 

tin này bao gồm danh mục được cập nhật và kế hoạch thanh tra. Hồ sơ này phải được gửi theo địa 

chỉ email: cbcert@ra.org với nội dung tiêu đề của thư: QUỐC GIA – Mã số thành viên – tài liệu thanh 

tra trực tiếp. Khung thời gian như nói ở trong bản qui định này có thể thực hiện được. 

d) Nếu đơn vị thanh tra tìm ra những điểm không tuân thủ (liên quan đến Qui tắc chứng nhận UTZ ở 

mục 2.3.2 (Liên quan đến các điều khoản chung, điểm d. các điểm không tuân thủ) trong quá trình 

thực hiện phần thanh tra tực tiếp tại hiện trường , giấy phép phải được treo/thu hồi lại như nêu 

trong phần hướng dẫn thực hiện các cuộc thanh tra đánh giá từ xa.   

3.3 MULTITRACE 

a) Đối với thanh tra bán từ xa, phần thanh tra được thực hiện từ xa sẽ được báo cáo trên hệ thống 

Multitrace  như thường lệ, với 100% khối lượng được khai báo (bao gồm các khối lượng của đăng 

kí thành viên nhóm). Hệ thống sẽ tự động trừ lại phần khối lượng đã được mở rộng do tình hình 

bất khả kháng.    

b) Khi phần thanh tra trực tiếp tại hiện trường được thực hiện, đơn vị CB cần gửi thông tin liên quan 

cho Rainforest Alliance, phần thông tin này bao gồm danh mục và kế hoạch thanh tra được cập 

nhật liên quan đến đợt thanh tra này. Tài liệu phải được gửi qua email: cbcert@ra.org bao gồm các 

thông tin như sau ở phần tiêu đề của email: QUỐC QIA – Mã số thành viên – Hồ sơ tài liệu thanh 

tra trực tiếp. Khung thời gian tương tự như nêu trong bản Qui chế áp dụng; 

c) Nếu đơn vị CB phát hiện thấy có điểm không tuân thủ nghiêm trọng (theo Qui tắc chứng nhận UTZ, 

2.3.2 các điều khoản chung, điểm d. các điểm không tuân thủ) trong phần thanh tra trực tiếp tại 

hiện trường, thì sẽ phải thu hồi giấy phép theo qui định trong bản Hướng dẫn thực hiện thanh tra 

đánh giá từ xa.    
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