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Phần ghi chú miễn trừ trách nhiệm dịch thuật.  
Ngoài bản 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 đều không được đảm bảo 
hay đề cập đến. 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 không có giá trị đối với các mục 
đích thanh tra đánh giá hoặc cấp chứng nhận.  
  

Bạn cần biết thêm thông tin?  
Để biết thêm thông tin về Rainforest Alliance, hãy truy cập www.rainforest-alliance.org hoặc liên 
hệ info@ra.org  
 

Ngày phát hành:  Ngày có hiệu lực:  Ngày hết hiệu lực:  

30/06/2020 01/07/2021  Cho đến khi có thông 
báo thêm 

Người soạn thảo:  Người phê duyệt:  
Phòng Các Tiêu Chuẩn và Đảm Bảo chứng 
nhận của Rainforest Alliance   Giám Đốc Chuỗi Cung Ứng 

Liên kết với (mã và tên tài liệu, nếu có):  
SA-S-SD-1-V1 Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững 2020 Rainforest Alliance, các 
yêu cầu đối với trang trại 
SA-S-SD-2-V1 Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững 2020 Rainforest Alliance, các 
yêu Cầu Đối Với Chuỗi Cung Ứng  
Thay thế:  
Danh mục thuật ngữ về các điều khoản và định nghĩa liên quan đến tiêu chuẩn 
quản lý giám sát nguồn gốc sản phẩm chứng nhận. 
Điều khoản hoặc yêu cầu mã số và nội dung (nếu có):  
  

  

Có thể áp dụng cho:  
  

 Tất cả các đơn vị sở hữu chứng nhận  

Quốc gia/Khu vực:  
  
  
 Tất cả 

Các loại cây trồng:  Loại hình tổ chức:  
Các loại cây trồng (như cà phê và ca 
cao), chè, trái cây (như chuối, dừa và 
dứa), các loại hạt (như hạt phỉ) và các 
loại hoa cành. Các loại rau và cây cọ: tùy 
thuộc vào xác nhận  

Đơn vị/nhà cung ứng sản phẩm và các 
trang trại quy mô lớn và nhỏ 

 

 

  

http://www.rainforest-alliance.org/
mailto:info@ra.org
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5 Không trong 
Phúc Lợi Động 
Vật 

Theo nguyên tắc ‘5 không trong phúc lợi động vật’, phúc lợi động vật được đảm bảo khi 
đáp ứng 5 điều kiện sau:  
  

1) Cho ăn đầy đủ: Động vật không bị đói, khát và suy dinh dưỡng vì đã được cung 
cấp sẵn nguồn nước uống và chế độ ăn phù hợp. 
  

2) Chỗ ở tốt: Động vật không bị khó chịu về thể chất và nhiệt độ vì được cung cấp 
chỗ ở tránh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố và khu vực nghỉ ngơi thoải mái.  

 
3) Sức khỏe tốt: Động vật không bị đau đớn, thương tích và bệnh tật, nhờ các biện 

pháp phòng ngừa thích hợp và/hoặc chẩn đoán và điều trị nhanh chóng.  
 

4) Hành vi phù hợp: Động vật có thể biểu hiện hầu hết các dạng hành vi bình 
thường khi có đủ không gian, trang thiết bị phù hợp và bị nuôi nhốt với các động 
vật cùng loài.  

 
5) Bảo vệ khỏi sự sợ hãi và đau khổ: Động vật không phải trải qua sự sợ hãi hoặc 

đau khổ do đáp ứng các điều kiện cần thiết để tránh những đau khổ về mặt tinh 
thần. 1 

  

 
B 

Bản đồ khoanh 
vùng/giải thửa 
chi tiết  

Ranh giới địa lý bao quanh một khu vực thuộc trang trại/đơn vị trang trại. Bản đồ khoanh 
vùng có thể được lập bản đồ và mã hóa bằng các dữ liệu cần thiết về trang trại (gọi là 
thuộc tính), như mã trang trại, diện tích trang trại (ha), khu vực sản xuất, cây trồng, chủ sở 
hữu, trạng thái chứng nhận.  
 

Bán vượt khối 
lượng chứng 
nhận 

Việc bán (các) sản phẩm hoặc khối lượng được chứng nhận của Rainforest Alliance™ dưới 
hình thức vừa là hàng chứng nhận Rainforest Alliance và hàng không chứng nhận, và/hoặc 
dưới hình thức các chứng nhận hoặc chương trình (bền vững) khác.  
 

Bảng Chỉ Dẫn 
Sử Dụng Hóa 
Chất/Vật Liệu An 
Toàn (MSDS) 

Tài liệu cung cấp thông tin liên quan đến an toàn nghề nghiệp và thông tin sức khỏe liên 
quan đến việc sử dụng sản phẩm/hóa chất. Tài liệu này có thể bao gồm, nhưng không giới 

hạn ở hướng dẫn sử dụng an toàn, hướng dẫn xử lý, những mối nguy hiểm tiềm ẩn của 
PPE phù hợp liên quan đến các vật liệu hoặc sản phẩm cụ thể, cùng với các quy trình xử lý 
đổ tràn. 
  

Bảo tồn 
Bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên tránh bị biến đổi hoặc suy thoái do con người gây ra trực tiếp 
hoặc gián tiếp. Có thể bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên thông qua bất kỳ kết hợp các biện pháp 
nghiêm ngặt nào để bảo tồn, phục hồi hoặc quản lý bền vững.  
 

Biến đổi khí hậu 
Có thể được xác định sự khác biệt về tình trạng khí hậu bằng những thay đổi về giá trị 
trung bình và/hoặc sự thay đổi về tính chất của khí hậu và tồn tại trong một khoảng thời 
gian dài, thường là hàng thập kỷ hoặc lâu hơn. 

Biện pháp bảo 
vệ nguồn nước 
uống 

Các biện pháp bổ sung để bảo vệ nguồn nước uống hoặc nước sinh hoạt.  
Nếu (bất kỳ phần nào) của trang trại nằm gần hơn 50m với sông, hồ hoặc vùng nước khác 
thường được sử dụng làm nguồn nước uống chính hoặc nước sinh hoạt, thì trang trại cần 
tiến hành các biện pháp bảo vệ bổ sung như sau:  

a) duy trì hoặc thiết lập vùng đệm ven sông có độ rộng tối thiểu 10m  
b) bổ sung vùng đệm bên ngoài rộng 20m, nơi không sử dụng thuốc trừ sâu hoặc 
phân bón 
c) bổ sung khu vực 20m bên ngoài, nơi sử dụng các loại thuốc trừ sâu từ các ứng 
dụng cơ học, hỗ trợ thủ công và hướng tới mục tiêu.  

 

 
1 Ủy Ban cố Vấn Phúc Lợi Động Vật Trang Trại, 1992; 1993 
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Bình đẳng giới 

Quyền, trách nhiệm và cơ hội bình đẳng giữa nữ giới và nam giới và giữa bé gái và bé trai. 
Bình đẳng không có nghĩa là nữ giới và nam giới sẽ trở nên giống nhau, mà là các quyền, 
trách nhiệm và cơ hội của nữ giới và nam giới sẽ không phụ thuộc vào giới tính khi sinh ra 
của họ. Bình đẳng giới đề cập đến việc xem xét những lợi ích, nhu cầu và ưu tiên của cả 
nữ giới và nam giới, công nhận sự đa dạng của các nhóm nữ giới và nam giới khác nhau. 
Bình đẳng giới không phải là vấn đề của nữ giới mà cần có sự quan tâm và tham gia đầy 
đủ của cả nam giới cũng như nữ giới. Bình đẳng giữa nữ giới và nam giới được coi là vấn 
đề về nhân quyền và là tiền đề cho, một chỉ số về sự phát triển bền vững lấy con người 
làm trung tâm.2 
  

 

C 

Các khoản chi 
phí thực hiện 
công tác bền 
vững đối với 
sản phẩm được 
chứng nhận (SI) 

Các khoản chi phí đầu tư cho công tác bền vững là các khoản đầu tư bằng tiền mặt hoặc 
bằng hiện vật từ những người mua các sản phẩm chứng nhận của Rainforest Alliance trả 
cho các nhà sản xuất được chứng nhận cho mục đích cụ thể nào đó để giúp họ đáp ứng 
các Yêu Cầu đối với Trang Trại của Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững. Các khoản đầu tư 
này bao gồm các khoản đầu tư cần thiết để các nhà sản xuất thực hiện các tiêu chí tuân 
thủ cốt lõi và các yêu cầu cải thiện trong bộ tiêu chuẩn cũng như các chi phí để được cấp 
chứng nhận (như các chi phí triển khai Hệ Thống Quản Lý Nội Bộ Kỹ Thuật Số và thanh tra 
đánh giá). Các khoản đầu tư này phải hướng tới các nhu cầu do nhà sản xuất xác định 
trong kế hoạch đầu tư, và người mua phải báo cáo về các khoản đầu tư mà họ thực hiện. 
 

Các loài ngoại 
lai 

Loài hoặc phân loài thực vật hoặc động vật không có nguồn gốc từ một địa điểm nhất định 
và sự hiện diện của loài đó hoặc việc đưa loài đó vào địa điểm đó gây ra hoặc có khả năng 
gây ra tổn thất kinh tế, tổn hại môi trường hoặc gây hại cho sức khỏe con người. Theo tiêu 
chuẩn này, các loài ngoại lai là các loài được Nhóm Chuyên Gia về Các Loài Ngoại Lai 
IUCN/SSC (ISSG) quy chiếu là 100 loài trong số các Loài Ngoại Lai Xâm Hại Mạnh Nhất 
Thế Giới.3 Các loại cây trồng hoặc vật nuôi không được coi là các loài ngoại lai. 
  

Các ngưỡng 
kiểm dịch cho 
phép 

Mức độ thiệt hại tối đa (hoặc các triệu chứng thiệt hại) do dịch hại hoặc sâu bệnh xảy ra 
trên/trong thực vật hoặc quần thể thực vật, có thể được chấp nhận trước khi áp dụng các 
biện pháp cụ thể để kiểm soát dịch hại hoặc sâu bệnh. Nếu thiệt hại tăng lên, tổn thất kinh 
tế sẽ cao hơn so với chi phí kiểm soát. 
 

Các quy định, 
luật hết hiệu lực 

Thời hạn áp dụng các đạo luật không còn hiệu quả do thời gian trôi qua, vì đã hết thời hạn 
ban hành hoặc vấn đề không còn tồn tại, hoặc không được áp dụng cho hoàn cảnh thay 
đổi, hoặc không còn được coi trọng, nhưng không được bãi bỏ hoặc hủy bỏ rõ ràng. Mọi 
quyết định nào liên quan đến quy định hoặc luật đã hết hiệu lực phải được Rainforest 
Alliance phê duyệt trước. 
 

Các tham số 
tham khảo về độ 
che phủ và đa 
dạng loài 

Bảng dưới đây cho biết các tham số về độ che phủ tối ưu của Rainforest Alliance đối với tỷ 
lệ che phủ của tán cây và sự đa dạng của các loài cây bản địa.  
 
Tỷ lệ che phủ dựa trên độ che phủ trên không của bóng cây, ngoại trừ cây trồng, trong thời 
gian tán cây rậm rạp nhất của năm. 
 

Cây Trồng 
Dưới Tán Cây   

 Các khu vực    Tỷ Lệ Tán Cây Che 
Phủ Tối Thiểu(%)   

Số loài cây bản địa tối 
thiểu mỗi hecta  

Cà phê 
 Châu Phi, Châu Á, Châu 
Mỹ Latinh và Caribê   

40%  12  

Ca cao 

 Tây Phi, Đông Phi, Đông 
Nam Á, Mỹ Latinh và 
Caribê   

40%  5  

Đinh hương, 
Vani 

 Đông Phi   40%  12  

Tiêu 
 Nam Á   20%  12  

 
Các tham số này có thể được thay thế bằng các hướng dẫn của quốc gia sở tại, dựa trên 
các khuyến nghị của các viện nghiên cứu quốc gia hoặc các cơ quan chính phủ. 
 

 
2 Khái Niệm và Định Nghĩa của Liên Hợp Quốc về Phụ Nữ https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm 
3 Nhóm Chuyên Gia về Các Loài Ngoại Lai (http://www.issg.org/worst100_species.html) 

https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
http://www.issg.org/worst100_species.html
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Các trang trại 
quy mô nhỏ 

Các trang trại quy mô nhỏ chủ yếu phụ thuộc vào lực lượng lao động gia đình hoặc hộ gia 
đình, hoặc đổi công lao động với các thành viên khác trong cộng đồng. Họ có thể thuê 
người lao động tạm thời để làm các công việc theo mùa vụ hoặc thậm chí thuê (một vài) 
người lao động làm việc lâu dài. Những người nông dân theo quy mô nhỏ thường được tổ 
chức thành nhóm để được cấp chứng nhận và phụ thuộc vào Ban Quản Lý Nhóm để xây 
dựng và lưu giữ hồ sơ.  

Cải tạo/Tái canh 

Các hoạt động chăm sóc cây trồng bao gồm hoạt động tạo hình tỉa cành hoặc đốn cây. Các 
hoạt động này thường được thực hiện theo chu kỳ 2 - 10 năm với mục đích cải tạo một số 
hoặc toàn bộ các thân chính/nhánh chính. Tùy theo chu kỳ, có thể áp dụng cho từ 10 đến 
50 phần trăm diện tích cây trồng được chứng nhận. 

 

Cấp độ truy 
nguyên trộn lẫn 
giữa chứng 
nhận và không 
chứng nhận 
theo tỷ lệ công 
bố 

Truy nguyên hành chính  là cho phép đơn vị/nhà cung ứng sản phẩm công  bố sản phẩm là 
sản phẩm chứng nhận của Rainforest Alliance CertifiedTM khi số lượng tương đương có 
nguồn gốc xuất xứ là sản phẩm chứng nhận Rainforest Alliance CertifiedTM.  
 

Cây trồng dưới 
tán che 

Loài cây trồng có khả năng thích nghi để sống hoàn toàn hoặc một phần dưới tán che.  
 

Công bố sản 
phẩm chứng 
nhận Rainforest 
Alliance 

Công bố sản phẩm được chứng nhận theo Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp 2020 cũng như bất kỳ 
công bố nào được đưa ra trong phạm vi chương trình Rainforest Alliance. 
 

Cộng đồng 

Các nhóm người sống trong cùng một địa điểm hoặc khu vực chịu tác động của sự tồn tại 
hoặc hoạt động của trang trại, nhóm trang trại hoặc công ty. Người lao động nông thôn, 
những người sinh sống ở trang trại, hàng xóm, người dân bản địa và cư dân sinh sống gần 
các ngôi làng hoặc thành phố có thể là các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi một trang trại, 
nhóm trang trại hoặc công ty cụ thể 

Xem mục Cộng đồng địa phương và Người bản địa 

Cộng đồng địa 
phương và dân 
bản địa 

Những nhóm người khác nhau đáp ứng bất kỳ định nghĩa thường được chấp nhận nào4 về 
người dân bản địa, mà (trong số các yếu tố khác) có xét đến yếu tố tập thể:  

 Theo đuổi khái niệm và con đường phát triển con người của riêng mình trong bối 
cảnh kinh tế xã hội, chính trị và lịch sử nhất định  

 Cố gắng duy trì bản sắc tập thể, ngôn ngữ, tín ngưỡng truyền thống, phong tục, 
luật pháp và thể chế, thế giới quan và cách sống riêng  

 Ở một thời điểm nào đó đã từng kiểm soát và quản lý đất đai, tài nguyên thiên 
nhiên và vùng lãnh thổ đã sử dụng và chiếm giữ trong lịch sử, có mối liên hệ đặc 
biệt và là điểm tựa cho khả năng tồn tại và phát triển về thể chất và văn hóa  

 Tự nhận là người bản địa  

 Con cháu sinh sống trên các vùng đất thuộc địa trước khi được phát hiện hoặc 
sau đó bị tước quyền chiếm hữu  

 
Theo mục đích của tiêu chuẩn Rainforest Alliance, định nghĩa này cũng bao gồm các cộng 
đồng địa phương khác có chung đặc điểm chính với người bản địa, như: 

 Có ý nghĩa đặc biệt với vùng đất và tài nguyên thiên nhiên như các nguồn văn 
hóa, phong tục, lịch sử và bản sắc 

 Phụ thuộc vào đất đai và tài nguyên thiên nhiên để sinh tồn và phát triển về văn 
hóa và thể chất, bao gồm duy trì sinh kế, tổ chức xã hội, văn hóa, truyền thống và 
tín ngưỡng 
Sử dụng và quản lý đất đai theo các hệ thống chiếm hữu thông thường, có thể 
được hoặc không được các cơ quan nhà nước chính thức công nhận. 

 
4 Các định nghĩa thường được chấp nhận bao gồm các định nghĩa được quy định trong Công Ước về Người Bản Địa và Người Thuộc Bộ Lạc ở Các 
Quốc Gia Độc Lập (Công Ước ILO số 169), Nghiên Cứu về Vấn Đề Phân Biệt Đối Xử với Người Bản Địa và Tài Liệu Làm Việc của Liên Hợp Quốc về 
Khái Niệm “Người Bản Địa” do Nhóm Công Tác về Dân Cư Bản Địa biên soạn. 
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Công việc phù 
hợp với trẻ em 

Việc trẻ em hoặc trẻ vị thành niên làm công việc mà không ảnh hưởng đến sức khỏe và sự 
phát triển cá nhân của trẻ hoặc không ảnh hưởng đến việc học của trẻ thường được coi là 
điều mang tính tích cực. Điều này bao gồm các hoạt động như giúp đỡ cha mẹ làm công 
việc nhà, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của gia đình hoặc tự kiếm tiền ngoài giờ học và 
trong thời gian nhà trường nghỉ học. Các loại hoạt động này góp phần vào quá trình phát 
triển của trẻ và mang lại phúc lợi cho gia đình; các hoạt động này cung cấp cho trẻ các kỹ 
năng và kinh nghiệm và giúp trang bị để trẻ trở thành những thành viên lao động có năng 
suất trong xã hội ở cuộc sống trưởng thành sau này. Trong đó có: 

1) Việc làm/công việc thường xuyên: Từ 15 tuổi (ở các nền kinh tế đang phát triển, 
tính từ 14 tuổi), trẻ có thể bắt đầu có việc làm hoặc công việc không quá 48 giờ 
mỗi tuần.  Ở các quốc gia áp dụng độ tuổi lao động tối thiểu cao hơn hoặc số giờ 
làm việc được phép thấp hơn, độ tuổi lao động tối thiểu theo quy định của quốc 
gia và số giờ làm việc tối đa sẽ được áp dụng.  Công việc của trẻ em không được 
gây nguy hiểm, phải an toàn và phù hợp với lứa tuổi và không ảnh hưởng đến 
chương trình học tập bắt buộc của trẻ. 

2) Công việc nhẹ: Công việc không nguy hại đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ, 
không ảnh hưởng đến việc học tập hoặc đào tạo của trẻ, có sự giám sát của 
người lớn và không vượt quá 14 giờ mỗi tuần. Theo Công Ước ILO 138, trẻ em từ 
12-14 tuổi có thể làm các công việc nhẹ tại các quốc gia có nền kinh tế đang phát 
triển. Trong trường hợp luật pháp quốc gia không cho phép trẻ em làm các công 
việc nhẹ, độ tuổi lao động tối thiểu theo quy định của quốc gia sẽ được áp dụng. 

3) Công việc gia đình: Các hoạt động nông trại do trẻ em thực hiện trên các trang 
trại thuộc sở hữu gia đình có quy mô nhỏ bao gồm các công việc nhẹ và phù hợp 
với lứa tuổi tạo cho trẻ có cơ hội để phát triển kỹ năng, không được phân loại là 
lao động trẻ em nếu các hoạt động đó không nguy hại đến sức khỏe và sự phát 
triển của trẻ, không ảnh hưởng đến việc học tập và có sự giám sát của người 
lớn.5  

Cơ chế khiếu 
nại 

Một quy trình chính thức hoặc không chính thức, hợp pháp hoặc không hợp pháp thông 
qua đó các cá nhân, người lao động, cộng đồng và/hoặc các tổ chức xã hội dân sự (bao 
gồm cả nhân viên kiểm soát) có thể đưa ra các than phiền của họ về việc bị ảnh hưởng tiêu 
cực do các hoạt động kinh doanh cụ thể và/hoặc bất kỳ hoạt động nào khác (bao gồm cả 
hoạt động kỹ thuật, xã hội hoặc kinh tế) và bao gồm các bước đệ trình, xử lý, khắc phục và 
giám sát. 
 

Chất thải 
Nước thải và chất thải rắn có chứa chất phân. Mọi dòng nước thải bao gồm cả nguồn thải 
ra từ các nhà vệ sinh đều được coi là chất thải, dù có trộn lẫn với nước xám hay không. 
 

Chất thải 

Vật liệu hoặc chất không cần thiết hoặc không mong muốn. Còn được gọi là rác, cặn bã, đồ 
thải hoặc phế liệu tùy thuộc vào loại vật liệu và tên gọi theo khu vực. Hầu hết chất thải đều 
là giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh, chất thải thực phẩm, vật liệu hữu cơ, phân và gỗ. Bao 
gồm cả các vật liệu nguy hiểm. Bao gồm chất thải sinh hoạt hoặc công nghiệp, các sản 
phẩm bị loại, mảnh vụn xây dựng hoặc đá vụn, đất và đá khai thác, rác và đất thải ra sau 
khi dọn sạch hoặc chuẩn bị đất. 
 

Chuyển đổi 
(mục đích sử 
dụng đất) 

Chuyển đổi từ hệ sinh thái tự nhiên sang mục đích sử dụng đất khác hoặc chuyển đổi hoàn 
toàn về thành phần giống loài, cấu trúc hoặc chức năng của hệ sinh thái tự nhiên. Điều này 
bao gồm việc chuyển đổi hệ sinh thái tự nhiên thành đồn điền, đất trồng trọt, đồng cỏ, hồ 
chứa nước, cơ sở hạ tầng, khu vực khai thác mỏ và khu vực đô thị. 
Phá rừng là một hình thức chuyển đổi (chuyển đổi rừng tự nhiên) 
Chuyển đổi bao gồm việc làm suy thoái nghiêm trọng hoặc áp dụng các biện pháp quản lý 
dẫn đến sự thay đổi lớn và bền vững về thành phần giống loài trước đây, cấu trúc hoặc 
chức năng của hệ sinh thái.  
Chuyển đổi sang hệ sinh thái tự nhiên đáp ứng theo định nghĩa này được gọi là sự chuyển 
đổi bất kể hợp pháp hay không. 
 

Chuyên gia/kỹ 
thuật viên có 
năng lực 

Một cá nhân có chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm và chứng nhận chuyên môn đã được 
chứng minh trong một lĩnh vực cụ thể. Đối với các hoạt động kỹ thuật cụ thể bao gồm việc 
lái máy bay hoặc vận hành máy bay không người lái để phun thuốc trừ sâu, kỹ thuật viên 
được cấp phép hoặc chứng nhận nếu áp dụng tại quốc gia đó. 

 

D 
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Dữ liệu định vị 
vùng canh tác  

Dữ liệu xác định vị trí địa lý của trang trại và ranh giới của các trang trại, đơn vị trang trại và 
thành viên được chứng nhận (bao gồm vành đai bao quanh) trên bề mặt Trái đất, được 
biểu thị bằng các tọa độ, cấu trúc liên kết và hai dạng hình học chính:  điểm định vị và Bản 
đồ khoanh vùng/giải thửa chi tiết.  
 

 

Đ 

Đại diện người 
lao động 

Các cá nhân được công nhận là người đại diện theo luật quốc gia hoặc quy định của công 
ty, họ có thể là: 

 Người đại diện công đoàn, cụ thể là người đại diện được công đoàn hoặc các 
thành viên công đoàn chỉ định hoặc bầu chọn 

 Người đại diện được bầu, cụ thể là những người đại diện do những người lao 
động bầu chọn theo các quy định của luật pháp hoặc quy định quốc gia hoặc các 
thỏa ước lao động tập thể và có chức năng không bao gồm các hoạt động được 
coi là đặc quyền của công đoàn tại quốc gia liên quan 5 

 

Đại diện thành 
viên nhóm 

Một thành viên nhóm được chọn hoặc chỉ định hành động hoặc phát biểu thay cho các 
thành viên khác trong nhóm. 

Đánh giá rủi ro 

Quy trình có hệ thống để xác định các vấn đề có thể khiến các nhà sản xuất không thể tuân 
thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và đạt được kết quả bền vững như mong muốn. Rainforest 
Alliance đã phát triển một công cụ hỗ trợ phân tích này (Phụ Lục 3: Công Cụ Đánh Giá Rủi 
Ro đối với Trang Trại). Công cụ này bao gồm đánh giá rủi ro cơ bản của trang trại, cần 
được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị, bao gồm các chủ đề chính của tiêu chuẩn và đánh 
giá rủi ro chuyên sâu cần được thực hiện trong năm chứng nhận đầu tiên. Đánh giá rủi ro 
chuyên sâu của trang trại dành cho các yêu cầu cải thiện liên quan đến đánh giá này, như 
bình đẳng giới, đánh giá và xử lý. Đánh giá rủi ro chuyên sâu về biến đổi khí hậu có thể 
được thực hiện như là một cải tiến tự chọn. Cần thực hiện lại cả đánh giá rủi ro cơ bản và 
chuyên sâu ít nhất ba năm một lần. Công cụ đánh giá rủi ro cung cấp thông tin tổng quan 
về các biện pháp có thể được thực hiện để giảm thiểu rủi ro. 
 

Đánh Giá Rủi Ro 
Chuỗi Cung Ứng 
(SCRA) 

Một phần của quy trình đăng ký, bao gồm một số câu hỏi về cơ sở để Hệ thống quản lý 
chứng nhận của Rainforest Alliance đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của chủ sở 
hữu chứng nhận để xác định  hình thức và tần suất xác minh đánh giá theo yêu cầu. 

Đánh giá và xử lý 

Một hệ thống quản lý mà qua đó các đơn vị sở hữu chứng nhận xác định, giảm thiểu và 
giám sát các rủi ro về lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử và hành vi 
quấy rối và bạo lực nơi làm việc, sau đó khắc phục các trường hợp phát sinh. Phương 
pháp này khuyến khích các đơn vị sở hữu chứng nhận xây dựng năng lực bền vững theo 
thời gian để giải quyết những vấn đề này. 

Địa điểm 
Thực thể riêng biệt về mặt địa lý thuộc đơn vị sở hữu chứng nhận (trang trại hoặc đơn 
vị/nhà cung ứng sản phẩm) nơi một số và loại hoạt động cụ thể được tiến hành. 
 

Đồng Thuận 
Dựa Trên 
Nguyên Tắc Tự 
Nguyện, Có 
Thông Báo 
Trước và Được 
Cung Cấp 
Thông Tin 
(Trưng Cầu ý 
Kiến - Free, 
Prior and 
Informed 
Consent, FPIC)  

Người dân bản địa và các cộng đồng địa phương khác có quyền đưa ra các lựa chọn dựa 
trên nguyên tắc tự nguyện và được cung cấp thông tin về việc sử dụng hoặc phát triển 
vùng đất và tài nguyên của họ. FPIC được triển khai thông qua một quy trình có sự tham 
gia của tất cả các nhóm chịu ảnh hưởng trước khi hoàn thành hoặc thực hiện bất kỳ kế 
hoạch phát triển nào. Quy trình FPIC đảm bảo rằng các cộng đồng không bị ép buộc hoặc 
đe dọa; quyết định đó được đưa ra thông qua các tổ chức hoặc người đại diện do chính 
cộng đồng lựa chọn; cần có sự đồng thuận của cộng đồng và cộng đồng phải tự nguyện 
đồng thuận trước khi ủy quyền hoặc bắt đầu thực hiện bất kỳ hoạt động nào; cộng đồng 
phải có được đầy đủ thông tin về phạm vi của bất kỳ chương trình phát triển được đề xuất 
nào và các tác động có thể có của nó đối với đất đai, sinh kế và môi trường của họ; và phải 
tôn trọng lựa chọn đồng thuận hoặc không đồng thuận chính thức của họ. 6 
 

Động vật có 
xương sống 

Sinh vật phân biệt bằng đặc điểm có xương sống hoặc cột sống, bao gồm động vật có vú, 
chim, bò sát, các loài lưỡng cư và cá. 
 

 
5 Khuyến Nghị của ILO,  Đại Diện Người Lao Động, 1971 (Số 143) 
 
6 ILO, Đồng Thuận Dựa Trên Nguyên Tắc Tự Nguyện, Có Thông Báo Trước và Được Cung Cấp Thông Tin  http://www.fao.org/indigenous-
peoples/our-pillars/fpic/en 

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en
http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en
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Động vật hoang 
dã 

Tất cả các loài động vật có xương sống trên cạn, trừ các loài chủ yếu được con người nuôi 
giữ làm vật nuôi hoặc thú cưng. 
 

Động vật và 
thực vật bị đe 
dọa 

Các loài thực vật và động vật được luật pháp quốc gia hoặc các hệ thống phân loại xác 
định là bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng và/hoặc có tên trong Sách Đỏ của IUCN về 
Các Loài Bị Đe Dọa Có Nguy Cơ Tuyệt Chủng Cao, Có Nguy Cơ Tuyệt Chủng hoặc Dễ Bị 
Tổn Thương và/hoặc được liệt kê trong Phụ Lục I, II hoặc III của Công Ước Thương Mại 
Quốc Tế về Các Loài Động và Thực Vật Hoang Dã Có Nguy Cơ Tuyệt Chủng (CITES). 
 

Đơn vị cung cấp 
dịch vụ 

Tổ chức hoặc cá nhân ký hợp đồng với ban quản lý hoặc nhà sản xuất để thực hiện các 
nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi chứng nhận Rainforest Alliance của họ. Đơn vị cung cấp 
dịch vụ bao gồm đơn vị cung cấp/nhà môi giới/nhà tuyển dụng lao động. Theo định nghĩa, 
họ không có quyền sở hữu hợp pháp đối với sản phẩm được chứng nhận của Rainforest 
Alliance.  
 

Đơn vị trang trại 

Một mảnh đất liền thuộc một phần của trang trại. Một đơn vị trang trại có thể bao gồm cả 
đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp cùng với các tòa nhà, cơ sở, vùng nước và các đặc 
điểm khác.  Vui lòng xem biểu đồ 1.2 bên dưới để biết minh họa giải thích. 

 

 
Biểu đồ 1.2. Minh họa về đơn vị trang trại 
 

Đơn vị trung 
gian 

Bất kỳ cá nhân/đơn vị nào giao dịch (mua và bán) sản phẩm được chứng nhận của 
Rainforest Alliance trước khi sản phẩm này đến cấp người mua đầu tiên. Các đơn vị trung 
gian cũng có thể chế biến sản phẩm  trực tiếp vàdựa vào các hoạt động của họ, các đơn vị 
trung gian sẽ phải tuân thủ các yêu cầu hiện hành của Tiêu Chuẩn Trang Trại.  
 

Đơn vị/nhà cung 
ứng sản phẩm  

Tổ chức liên quan đến sản phẩm được chứng nhận từ khâu sản xuất cho đến khâu bán 
hàng cuối cùng. 
 

Đơn vị/nhà/thầu 
phụ 

Tổ chức hoặc cá nhân ký hợp đồng để thực hiện một hoặc nhiều hoạt động cụ thể với các 
sản phẩm được chứng nhận, ví dụ chế biến, bảo quản, đóng gói và/hoặc dán nhãn sản 
phẩm. 

 

Được chứng 
nhận 

Tham khảo thuật ngữ “được chứng nhận” trong các yêu cầu liên quan đến loại cây 
trồng/khối lượng mà các đơn vị sử hữu chứng nhận sản xuất và kinh doanh được xác minh 
theo Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững 2020 Rainforest Alliance. 
 



 

 

G 

Giá Trị Bảo Tồn 
Cao (HCV) 

Các giá trị sinh học, sinh thái, xã hội hoặc văn hóa được coi là cực kỳ quan trọng và cần 
thiết ở cấp quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu: 

1) HCV1: Mật độ đa dạng sinh học bao gồm các loài đặc hữu và các loài quý hiếm 
hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, có ý nghĩa ở cấp độ toàn cầu, khu vực hoặc quốc 
gia. 

2) HCV2: Cảnh quan rừng nguyên sơ và hệ sinh thái cấp độ cảnh quan lớn và khảm 
hệ sinh thái có ý nghĩa ở cấp độ toàn cầu, khu vực hoặc quốc gia và có quần thể 
sống của phần lớn các loài tự nhiên trong các mô hình phân bố và phong phú tự 
nhiên. 

3) HCV3: Hệ sinh thái, môi trường sống hoặc nơi trú ẩn dành cho các loài quý hiếm, 
bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. 

4) HCV4: Các dịch vụ hệ sinh thái cơ bản trong các tình huống quan trọng, bao gồm 
bảo vệ các lưu vực nước và kiểm soát xói mòn đất và sườn dốc dễ bị xói mòn. 

5) HCV5: Các địa điểm và tài nguyên cơ bản để đáp ứng nhu cầu cơ bản của cộng 
đồng địa phương hoặc người dân bản địa (về sinh kế, sức khỏe, dinh dưỡng, 
nguồn nước, v.v.), được xác định thông qua sự tham gia với các cộng đồng hoặc 
người bản địa. 

6) HCV6: Các địa điểm, tài nguyên, môi trường sống và cảnh quan có ý nghĩa về mặt 
văn hóa, khảo cổ hoặc lịch sử quốc gia hoặc toàn cầu và/hoặc có tầm quan trọng 
về mặt văn hóa, sinh thái, kinh tế hoặc tôn giáo/tầm quan trọng về văn hóa truyền 
thống của cộng đồng địa phương hoặc người dân bản địa, được xác định thông 
qua sự gắn kết với các cộng đồng địa phương hoặc người dân bản địa. 

 
Tài liệu hướng dẫn cụ thể của Rainforest Alliance về việc bảo tồn các khu vực HCV và 
Hệ Sinh Thái Tự Nhiên bao gồm các định nghĩa và hướng dẫn chi tiết hơn để xác định 
các khu vực HCV. 

 

Giảm thiểu biến 
đổi khí hậu 

Những biện pháp can thiệp của con người để giảm thiểu biến đổi khí hậu, tức là giảm các 
nguồn phát thải hoặc tăng cường giảm thiểu khí thải nhà kính (GHG). 

Giờ làm việc 
chính thức 

Giờ làm việc chính thức là số giờ được làm việc hợp pháp trong ngày, tuần, tháng và/hoặc 
năm, không kể số giờ làm thêm.  
Công việc ngoài giờ là số giờ làm việc vượt quá giờ làm việc theo quy định.7 
 

Giới tính 

Các đặc điểm được hình thành về mặt xã hội của nữ giới và nam giới, như các chuẩn mực, 
vai trò và mối quan hệ của và giữa các nhóm nữ giới và nam giới. Giới tính khác nhau tùy 
theo từng xã hội và có thể thay đổi. Mặc dù hầu hết mọi người được sinh ra là nam hoặc 
nữ, nhưng họ được dạy các chuẩn mực và hành vi phù hợp – bao gồm cả cách tương tác 
phù hợp với những người cùng giới hoặc khác giới trong gia đình, cộng đồng và nơi làm 
việc.8 
 
Giới tính cũng phản ánh tình trạng tình dục để xác định bản thân là nữ giới, nam giới hay 
không phải nữ giới cũng không phải nam giới (còn được gọi là giới tính thứ ba). 
  

Giới tính 

Các đặc điểm sinh học và sinh lý khác nhau của nam và nữ, như cơ quan sinh sản, nhiễm 
sắc thể, kích thích tố, v.v. Những đặc điểm này là hiển nhiên và gần như không thể thay 
đổi, nếu không có sự can thiệp của phẫu thuật. 9 
 

Giúp việc nhà/gia 
đình 

Công việc được thực hiện trong hoặc cho một hoặc nhiều hộ gia đình (Công Ước ILO 189). 
Do đó, giúp việc nhà/gia đình được xác định theo nơi làm việc, tức là hộ gia đình riêng. 
Những nghề nghiệp và công việc được coi là giúp việc nhà/gia đình ở các quốc gia sẽ khác 
nhau; có thể bao gồm công việc nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người già và 
người khuyết tật, làm vườn hoặc chăm sóc thú cưng hoặc lái xe gia đình.  
 
Lao động trẻ em trong lĩnh vực giúp việc nhà/gia đình đề cập các trường hợp công việc 
giúp việc nhà/gia đình được trẻ em dưới độ tuổi lao động tối thiểu thực hiện liên quan đến 
hoặc trong các điều kiện nguy hiểm hoặc trong tình huống giống như lao động nô lệ. 
 

 

 
7 Hội Nghị Lao Động Quốc Tế, Kỳ Họp lần thứ 107, 2018, Nghiên Cứu Chung về các công cụ về thời gian làm việc 
8 Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) 
9Tổ Chức Y Tế Thế Giới: Giới tính, tính công bằng và nhân quyền, Bảng thuật ngữ và công cụ (https://www.who.int/gender-equity-
rights/knowledge/glossary/en/)   
John Hopkins University Affiliate: Bộ Công Cụ Phân Tích Giới Tính cho các Hệ Thống Y Tế, Khái Niệm và Định Nghĩa về Giới Tính 
(https://gender.jhpiego.org/analysistoolkit/gender-concepts-and-definitions/) 

https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/glossary/en/
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/glossary/en/
https://gender.jhpiego.org/analysistoolkit/gender-concepts-and-definitions/
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H 

Hàng rào thực 
vật 

Hàng rào thực vật được thiết kế để giảm thiểu mức độ bay lan khi phun thuốc trừ sâu và có 
các đặc điểm sau: 

 Đối với việc phun thuốc trừ sâu trên mặt đất, các hàng rào ít nhất phải bằng chiều 
cao của cây trồng hoặc chiều cao của van phun thiết bị phun tính từ mặt đất, tùy 
theo mức nào cao hơn 

 Các hàng rào bao gồm các loài thực vật giữ lại được tán lá quanh năm, nhưng có 
thể thấm qua luồng không khí, cho phép hàng rào giữ lại được các giọt thuốc trừ 
sâu 

 

Hành vi bạo lực 
và quấy rối tại 
nơi làm việc 

Thuật ngữ “bạo lực và quấy rối” trong môi trường công việc là một số các hành vi và hành 
động không được chấp nhận, hoặc các mối đe dọa, cho dù xảy ra một lần hay lặp đi lặp lại, 
nhằm mục đích, dẫn đến, hoặc có khả năng dẫn đến tổn hại về thể chất, tâm lý, tình dục 
hoặc kinh tế, và bao gồm hành vi bạo lực và quấy rối dựa trên giới tính 
 
Thuật ngữ “bạo lực và quấy rối dựa trên giới tính” có nghĩa là hành vi bạo lực và quấy rối 
xảy ra với mọi người vì giới tính của họ hoặc ảnh hưởng đến những người thuộc giới tính 
đặc biệt, và bao gồm cả hành vi quấy rối tình dục 10 
 

Hệ sinh thái tự 
nhiên 

Hệ sinh thái về cơ bản giống với hệ thống đang hoặc sẽ được tìm thấy trong một khu vực 
nhất định khi không có tác động lớn của con người, xét về mặt thành phần loài, cấu trúc và 
chức năng sinh thái. Bao gồm các hệ sinh thái do con người quản lý, có nhiều thành phần 
loài tự nhiên, cấu trúc và chức năng sinh thái. Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm tất cả các hệ 
sinh thái trên cạn tự nhiên (bao gồm rừng tự nhiên, rừng gỗ, cây bụi, thảo nguyên, đồng cỏ 
và đồi trọc) và tất cả các hệ sinh thái thủy sinh tự nhiên. 
 
Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm:  

 Hệ sinh thái tự nhiên “nguyên thủy” lớn chưa chịu sự tác động lớn của 
con người trong thời gian gần đây 

 Hệ sinh thái tự nhiên được tái sinh đã từng chịu tác động lớn trong quá 
khứ (ví dụ như nông nghiệp, chăn nuôi, trồng cây hoặc khai thác gỗ quá 
mức) nhưng nguyên nhân chính của hoạt động tác động đã chấm dứt 
hoặc giảm đáng kể và hệ sinh thái đã đạt đến thành phần loài, cấu trúc 
và chức năng sinh thái tương tự trước đó hoặc các hệ sinh thái tự nhiên 
cùng thời khác; 

 Hệ sinh thái tự nhiên có quản lý (bao gồm nhiều hệ sinh thái có thể 
được gọi là “bán tự nhiên”), có nhiều thành phần, cấu trúc và chức năng 
sinh thái của hệ sinh thái; trong đó bao gồm các khu rừng tự nhiên có 
quản lý cũng như các đồng cỏ hoặc bãi chăn thả bản địa, hoặc đã từng là 
bãi chăn thả chăn nuôi gia súc 

 Hệ sinh thái tự nhiên suy thoái một phần do nguyên nhân tự nhiên 
hoặc chịu tác động của con người (như thu hoạch, hỏa hoạn, biến đổi khí 
hậu, các loài ngoại lai hoặc các nguyên nhân khác) nhưng vùng đất vẫn 
chưa được chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác và vẫn còn nhiều 
thành phần, cấu trúc và chức năng sinh thái của hệ sinh thái hoặc có khả 
năng tái sinh tự nhiên hoặc được quản lý để phục hồi sinh thái 
  

 
10 Công Ước ILO về Bạo Lực và Quấy Rối, Công Ước 2019 (Số 190) 
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Hệ sinh thái thủy 
sinh 

Các vùng nước chảy và nước tĩnh và các vùng đất ngập nước khác. Bao gồm: 
 Các vùng nước chảy và nước tĩnh: Tất cả các dòng suối, sông, bể, ao, hồ và 

đầm tự nhiên, cũng như các dòng suối theo mùa chảy liên tục trong ít nhất hai 
tháng ở hầu hết các năm, hoặc chảy không liên tục và có chiều rộng ít nhất 1 mét. 
Các dòng suối và con sông đã bị biến đổi do hiện tượng bồi lắng, dòng chảy bị ô 
nhiễm, xói mòn hai bên bờ, ô nhiễm nhiệt hoặc các hồ giữ nước cao chưa đến 1 
mét vẫn được coi là hệ sinh thái thủy sinh tự nhiên. Bể nhân tạo, đầm xử lý nước 
và hồ đập thủy lợi không được coi là hệ sinh thái thủy sinh tự nhiên, trừ khi: a) 
những vùng nước này là nơi cư trú của một loài có nguy cơ tuyệt chủng; và/hoặc 
b) vùng nước này được xây dựng để làm nơi cư trú cho các loài cá hoặc động vật 
hoang dã.  

 Các vùng đất ngập nước khác: Tất cả các vùng đất ngập nước tự nhiên có điều 
kiện thủy văn tự nhiên dẫn đến một hoặc cả hai điều kiện sau đây: Đất bị ngập 
nước phần lớn thời gian trong năm; đất bị ngập ở mực nước nông định kỳ hoặc 
vĩnh viễn, bao gồm: vùng đồng bằng ngập nước, khu vực ngập nước tiếp giáp với 
ao, suối hoặc đại dương.  

Theo mục đích của tiêu chuẩn này, các khu vực sau không được coi là hệ sinh thái thủy 
sinh tự nhiên:  

 Các khu vực ngập nước theo mùa hoặc quanh năm do hoạt động của con người 
(như mương tiêu nước, hồ đập thủy lợi, hồ chứa, ao chứa nước thải, ao nuôi 
trồng thủy sản, ruộng lúa hoặc hố sỏi), trừ khi: a) những vùng nước này là nơi cư 
trú của một loài có nguy cơ tuyệt chủng; và/hoặc b) vùng đất ngập nước do con 
người tạo ra để cung cấp môi trường sống ở vùng đất ngập nước.  
 

Hệ Thống Quản 
Lý Nội Bộ (IMS) 

Lập hồ sơ về hệ thống quản lý chất lượng  nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc tổ chức 
và quản lý của nhóm hiệu quả và đảm bảo rằng nhóm và các thành viên nhóm tuân thủ các 
yêu cầu áp dụng trong Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững của Rainforest Alliance.  
 

Hệ thống quản 
lý truy nguyên 
sản phẩm 

Nền tảng kỹ thuật số của Rainforest Alliance để báo cáo các giao dịch mua bán và hoạt 
động về các khối lượng được chứng nhận trong toàn bộ chuỗi cung ứng. 
 

Hiểm họa sắp 
xảy ra 

Mọi điều kiện, tình huống hoặc hành động nào theo dự kiến trên cơ sở hợp lý sẽ dẫn đến 
tử vong hoặc tổn hại nghiêm trọng về thể chất ngay lập tức hoặc trước khi có thể loại bỏ 
mối đe dọa đó. 
 

Hóa chất nông 
nghiệp 

Các hợp chất hóa học được sản xuất thương mại, thường là loại tổng hợp, được sử dụng 
trong sản xuất nông nghiệp, như phân bón, thuốc trừ sâu, chất kích thích sinh trưởng hoặc 
chất cân đối định dưỡng trong đất. 
  

Hộ gia đình 

Những sự chuẩn bị/cắt đặt được thực hiện bởi những người, cá nhân hoặc theo các nhóm  
để cung cấp lương thực thực phẩm hoặc các nhu yếu phẩm khác phục vụ cuộc sống. Hộ 
gia đình có thể là: 
 

 Hộ gia đình một người là một người tự cung cấp lương thực thực phẩm hoặc các 
nhu yếu phẩm khác cho chính mình để sinh sống mà không kết hợp với bất kỳ 
người nào khác để hình thành hộ gia đình nhiều người. 

 
 Hộ gia đình nhiều người là một nhóm từ hai người trở lên sống cùng nhau, họ 

cùng nhau cung cấp lương thực thực phẩm hoặc các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc 
sống.  

 
Những người trong nhóm này có thể đóng góp thu nhập của mình và có thể có quỹ chung, 
ở mức độ lớn hoặc nhỏ hơn. Họ có thể là những người có quan hệ họ hàng hoặc không có 
quan hệ họ hàng hoặc tạo thành sự kết hợp của những người có quan hệ họ hàng và 
không có quan hệ họ hàng.  Một hộ gia đình có thể sống chung trong cùng một ngôi nhà  
hoặc khu nhà tập thể như nhà trọ, khách sạn hoặc một doanh trại, hoặc có thể bao gồm 
các nhân viên quản lý trong một tổ chức. Hộ gia đình cũng có thể không có nhà ở.11 
 
Một hộ gia đình có thể do nam giới, nữ giới hoặc trẻ em làm chủ. Với những hộ gia đình 
thuộc hai trường hợp sau cùng ở trên, họ thường dễ bị tổn thương hơn do hạn chế tiếp cận 
các nguồn lực tài chính và vật chất. 
 

 
11 OECD, Bảng Thuật Ngữ Thống Kê: Hộ gia đình (https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1255) 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1255
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Hợp đồng lao 
động 

Một văn bản thỏa thuận giữa quản lý trang trại hoặc quản trị viên nhóm và người lao động 
bao gồm thông tin mô tả công việc, giờ làm việc, mức lương, quy định làm thêm giờ, phúc 
lợi và các khoản khấu trừ, chế độ nghỉ phép được trả lương hàng năm, chế độ bảo vệ tránh 
mất lương trong các trường hợp bị bệnh, khuyết tật hoặc tai nạn và thời hạn thông báo 
chấm dứt hợp đồng.  
  

 

K 

Kế hoạch quản 
lý 

Thông tin tổng quan chi tiết, do ban quản lý lập ra, về các mục tiêu được đặt ra để tuân thủ 
các yêu cầu (cho cả ban quản lý, người lao động và/hoặc các thành viên nhóm) và các dịch 
vụ tương ứng cần thiết để đáp ứng các mục tiêu này. Các dịch vụ có thể bao gồm dịch vụ 
đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, tiếp cận các yếu tố đầu vào (như cây giống) và các hoạt động 
nâng cao nhận thức. Kế Hoạch Quản Lý đưa ra thông tin chi tiết về các dịch vụ như thời 
gian, người phụ trách cung cấp dịch vụ và người thụ hưởng. 
 

Khắc phục, sửa 
chữa 

Hai thuật ngữ này được sử dụng thay thế cho nhau hoặc kết hợp với nhau để chỉ cả quá 
trình khắc phục hậu quả tiêu cực và kết quả thực chất có thể chống lại hoặc điều chỉnh tác 
động tiêu cực.  
 
Những kết quả này có thể biểu thị dưới các hình thức như xin lỗi, bồi thường, phục hồi, 
hoàn trả, bồi thường tài chính hoặc phi tài chính và các biện pháp trừng phạt (hình sự hoặc 
hành chính, như phạt tiền), cũng như phòng ngừa thiệt hại thông qua các lệnh hoặc đảm 
bảo không lặp lại. 
 

Khí Thải Nhà 
Kính (GHG) 

Các hợp chất khí bẫy nhiệt hoặc bức xạ sóng dài trong khí quyển. Sự hiện diện của chúng 
trong khí quyển làm cho bề mặt Trái Đất nóng hơn. Các hoạt động của con người là nguồn 
GHG chính. Hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch, phá rừng, canh tác chăn nuôi, sử dụng 
phân bón tổng hợp và các quy trình công nghiệp đều góp phần tạo ra khí thải nhà kính. 
 

Khiếu nại 

Khiếu nại là sự than phiền hoặc quan ngại của bất kỳ cá nhân nào về hành động của cá 
nhân hay tổ chức khác, hoặc về các quy tắc và chính sách của họ đã ảnh hưởng tiêu cực 
đến người khiếu nại. 
 

Khoán sản 
phẩm 

Công việc được trả lương dựa trên khối lượng đơn vị công việc được thực hiện thay vì dựa 
trên thời gian làm việc. 
  

Khoản tiền chi 
trả cho sự khác 
biệt của sản 
phẩm chứng 
nhận bền vững 
(SD) 

Khoản thanh toán bắt buộc bằng tiền mặt trả thêm cho các nhà sản xuất được chứng nhận 
(được thanh toán thông qua các đơn vị sở hữu chứng nhận nhóm trang trại hoặc các đơn 
vị sở hữu chứng nhận trang trại riêng lẻ) do  người mua sản phẩm chứng nhận Rainforest 
Alliance CertifiedTM trả ở mức trên  và cao hơn giá thị trường của hàng hóa  được đề cập 
và không tính đến bất kỳ khoản tiền thưởng và trả cho sự khác biệt khác (chất lượng) nào 
cả. 
 

Khối lượng ghi 
nợ 

Khối lượng tương đương cho các đơn vị sở hữu chứng nhận hoạt động theo cấp độ truy 
nguyên kết hợp giữa chứng nhận và không chứng nhận theo tỷ lệ công bố mức truy 
nguyên sản phẩm. 
 

Khu vực phòng 
hộ 

Một vùng đất được các cơ quan liên quan tuyên bố hoặc chỉ định là khu vực được bảo vệ vì 
có các giá trị tự nhiên, sinh thái và/hoặc văn hóa đã được công nhận để bảo tồn tự nhiên 
lâu dài cùng với các tài sản và giá trị văn hóa có liên quan. Các khu vực đó có thể bao gồm 
các công viên quốc gia, nơi trú ẩn của động vật hoang dã, khu bảo tồn sinh học hoặc lâm 
nghiệp, khu bảo tồn tư nhân và các khu vực trong khu dự trữ sinh quyển của UNESCO 
hoặc các Di Sản Thế Giới. Có thể được phép thực hiện các hoạt động sản xuất trong khu 
vực được bảo vệ theo luật hiện hành, có thể tạo thành một phân vùng nhất định trong kế 
hoạch quản lý (khu đa mục đích), một loại khu vực được bảo vệ nhất định (IUCN loại V, VI) 
hoặc giấy phép (chẳng hạn như các trang trại được thừa nhận).  



 

 

L 

Làm việc ngoài 
giờ 

Số giờ làm việc vượt quá số giờ làm việc chính thức. 
 

Lao động cưỡng 
bức 

Tất cả các công việc hoặc dịch vụ được yêu cầu của bất kỳ người nào bằng cách đe dọa 
về bất kỳ hình phạt nào và người đó không tự nguyện thực hiện. 
 
Một người được coi là lao động cưỡng bức nếu họ tham gia thực hiện công việc không tự 
nguyện (không có sự đồng thuận của người lao động dựa trên nguyên tắc tự nguyện và có 
hiểu biết sáng suốt) và bị ép buộc thông qua đe dọa, hình phạt hoặc một số hình thức 
cưỡng chế. 
 
Các hình thức không tự nguyện có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

 Tuyển dụng thông qua một giao dịch như mua bán nô lệ hoặc lao động trừ nợ 
 Lao động do nhà nước áp đặt, như quân đội, không đáp ứng các ngoại lệ theo quy 

định trong Công Ước ILO 29 
 Lao động tù nhân không tự nguyện  
 Công việc không được trả lương hoặc được trả lương rất thấp 
 Những thay đổi về điều kiện làm việc (người sử dụng lao động, tiền lương, giờ làm 

việc, tính chất công việc, điều kiện/mối nguy hiểm/nguy cơ, khoảng thời gian) mà 
không có sự đồng ý của người lao động  

 Điều kiện làm việc hoặc sinh hoạt không đáp ứng do người sử dụng lao động 
hoặc nhà tuyển dụng áp đặt  

 Làm việc ngoài giờ không tự nguyện và quá mức  
 Hạn chế quyền tự do chấm dứt hợp đồng hoặc thỏa thuận làm việc 

 
Các hình thức cưỡng chế có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

 Bạo lực thể xác hoặc tình dục 
 Giam cầm về thể xác 
 Hạn chế về đi lại hoặc giao tiếp 
 Phạt tiền hoặc các hình phạt tài chính khác 
 Tước đoạt thức ăn, nước uống, nhu cầu vệ sinh, giấc ngủ hoặc các nhu cầu cơ 

bản khác 
 Cô lập 
 Ép buộc sử dụng ma túy hoặc đồ uống có cồn 
 Lệ thuộc hoặc thao túng vì nợ, bao gồm cả hành vi thao túng các khoản tạm ứng 

và cho vay 
 Yêu cầu đặt cọc tiền, bảo lãnh tài chính hoặc tài sản thế chấp, hoặc tài sản cá 

nhân làm điều kiện làm việc 
 Khấu trừ hoặc trì hoãn trả tiền lương hoặc các phúc lợi khác 
 Giữ lại giấy tờ tùy thân hoặc các giấy tờ quan trọng khác mà không có sự đồng ý 

của người lao động và/hoặc không cho người lao động tiếp cận dễ dàng với các 
loại giấy tờ này 

 Đe dọa sa thải, trục xuất, kiện tụng hoặc báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền 
  

Lao động nhập 
cư 

Người nhập cư trong phạm vi quốc gia hoặc qua biên giới quốc tế để làm việc. 
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Lao động trẻ em 

Các công việc tước đi của trẻ em tuổi thơ, tương lai và phẩm giá của trẻ, và có tính chất 
nguy hiểm và có hại về mặt tinh thần, thể chất, xã hội hoặc đạo đức đối với trẻ. Loại lao 
động này bao gồm các công việc ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ em do tước đi cơ hội 
đến trường của trẻ hoặc buộc trẻ phải nghỉ học sớm; hoặc yêu cầu trẻ phải cố gắng kết 
hợp giữa việc học và việc làm nặng nhọc trong thời gian quá dài. Trong đó có: 

 Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất12 bao gồm nô lệ dưới mọi hình thức 
hoặc hoạt động tương tự như nô lệ, như giao dịch và buôn bán trẻ em, lệ thuộc 
vì nợ và chế độ nông nô và lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, bao gồm việc 
tuyển chọn cưỡng bức hoặc bắt buộc để sử dụng trẻ em trong xung đột vũ trang; 
sử dụng, mua hoặc cung cấp trẻ em nhằm mục đích mại dâm, sản xuất nội dung 
khiêu dâm; sử dụng, mua hoặc cung cấp trẻ em cho các hoạt động bất hợp pháp 
khác.  

 Công việc nguy hiểm: Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất cũng bao gồm 
công việc nguy hiểm, mà bản chất hoặc hoàn cảnh thực hiện công việc có thể gây 
hại cho sức khỏe, sự an toàn và nhân cách của trẻ em.  Điều này bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở việc mang vác vật nặng hoặc làm việc ở những địa điểm nguy 
hiểm, trong các tình huống không tốt cho sức khỏe, làm việc vào ban đêm, hoặc 
làm việc với các hóa chất hoặc thiết bị nguy hiểm, hoặc làm việc trong nhiều giờ 
liên tục hoặc làm việc ở trên cao. Các bên tham gia ký kết Công Ước ILO 182 cấp 
tiểu bang cần lập danh sách các nhiệm vụ được coi là nguy hiểm đối với trẻ em. 

 Lao động trẻ em chưa thành niên: Công việc do trẻ em dưới 15 tuổi thực hiện 
cho trang trại, nhóm/công ty hoặc thành viên nhóm/công ty, ảnh hưởng đến việc 
học của trẻ, nhiều hơn 14 giờ một tuần, hoặc không được coi là “công việc nhẹ 
hoặc công việc gia đình”. Trong trường hợp luật pháp quốc gia đã quy định độ tuổi 
lao động tối thiểu là 14 tuổi (hoặc tuổi lao động lớn hơn 15 tuổi), độ tuổi này sẽ 
được áp dụng. Trong trường hợp luật pháp quốc gia đã quy định độ tuổi lao động 
tối thiểu là lớn hơn 15 tuổi, độ tuổi lao động tối thiểu do quốc gia quy định sẽ được 
áp dụng.13 
 

Những công việc mà trẻ em được phép làm theo quy định của pháp luật được gọi là công 
việc phù hợp với trẻ em. Vui lòng xem biểu đồ 1.1 bên dưới để biết minh họa về những 
điểm khác biệt. 
 

 
Biểu đồ 1.1 minh họa cho những điểm khác biệt về công việc phù hợp với trẻ em, lao động 
trẻ em và các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.14 Xin lưu ý: các con số trong dấu ngoặc 
đơn là độ tuổi lao động tối thiểu thấp hơn được ILO cho phép đối với các quốc gia thành 
viên có nền kinh tế và cơ sở giáo dục chưa phát triển đầy đủ. 

Luân canh (cây 
trồng) 

Hoạt động trồng liên tục các loại cây trồng khác nhau qua nhiều mùa vụ trên cùng một lô 
đất. 
 

Luật áp dụng 

Các luật quốc gia và quốc tế được phê chuẩn áp dụng trong một bối cảnh hoặc tình huống 
cụ thể. Các luật quốc gia bao gồm các luật và quy định ở tất cả các khu vực pháp lý trong 
một quốc gia (địa phương, khu vực và quốc gia). Các luật quốc tế mà các quốc gia đã tham 
gia cũng được coi là luật áp dụng.  
 

 
12 Công Ước của Tổ chức Lao động quốc tế - ILO, Công Ước về Các Hình Thức Lao Động Trẻ Em Tồi Tệ Nhất, 1999 (số 182) 
13 Công Ước ILO, Công Ước về Độ Tuổi Lao Động Tối Thiểu, 1973 (Số 138) 
14 Phỏng theo ILO, Công Cụ Hướng Dẫn về Lao Động Trẻ Em cho Doanh Nghiệp, 2015 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
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M 

Mức Dư Lượng 
Hóa Chất Nông 
Nghiệp Tối Đa 
Cho Phép (MRL)  

Giới hạn phù hợp về dư lượng hóa chất tối đa được phép sử dụng trên thực phẩm. MRL 
đóng vai trò là chỉ số về sử dụng thuốc trừ sâu an toàn. 

Mức lương cơ 
bản 

Thù lao nhận được cho một tuần làm việc tiêu chuẩn của một người lao động ở một địa 
điểm cụ thể đủ để chi trả cho một mức sống tốt cho người lao động đó và gia đình họ. Các 
yếu tố về mức sống tương đối tốt bao gồm thực phẩm, nước uống, nhà ở, giáo dục, y tế, 
phương tiện đi lại, quần áo và các nhu cầu thiết yếu khác, bao gồm cả dự phòng các 
trường hợp bất ngờ. Nhiều quốc gia đang xây dựng khung mức lương cơ bản chuẩn dựa 
trên một định nghĩa và phương pháp luận duy nhất. 15 
 

Mức lương tối 
thiểu 

Mức thù lao tối thiểu mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động để thực hiện 
công việc trong khoảng thời gian quy định, không được giảm trừ theo thỏa ước lao động 
tập thể hoặc hợp đồng lao động cá nhân. 
 

 

N 

Nông lâm kết hợp 

Sự kết hợp các loại cây trồng dọc theo với các loại  cây bụi, cây trồng khác nhau và vật 
nuôi trong các hệ thống để sản xuất lương thực , hỗ trợ đa dạng sinh học, cải tạo và bảo vệ 
đất  đảm bảo nguồn nước và cô lập cacbon trong khí quyển. 
 

Nông nghiệp 
thông minh 
thích ứng với 
biến đổi khí hậu 

Phương pháp phát triển các điều kiện kỹ thuật, chính sách và đầu tư để đạt được sự phát 
triển nông nghiệp bền vững đảm bảo vấn đề an ninh lương thực trong điều kiện biến đổi khí 
hậu. Bao gồm ba vấn đề chính: 

1) Gia tăng năng suất và thu nhập nông nghiệp bền vững  
2) Điều chỉnh và xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu  
3) Giảm và/hoặc loại bỏ khí thải nhà kính, nếu có thể   

Nước thải  

Mọi nguồn nước đã bị ảnh hưởng và được con người sử dụng cho mục đích sinh hoạt, 
công nghiệp, thương mại hoặc nông nghiệp.  
 
Nước thải từ các hoạt động chế biến là nguồn nước đã bị ảnh hưởng xấu về chất lượng do 
các hoạt động chế biến công nghiệp và bắt nguồn từ các hoạt động chế biến. Trong đó bao 
gồm các nhà máy (như nhà máy làm ướt cà phê, nhà máy dầu cọ, nhà máy mía đường), 
hoạt động rửa (như trái cây hoặc rau củ hoặc thiết bị vắt sữa), hoặc nhà máy đóng gói (như 
nhà máy sản xuất nước trái cây hoặc bột trái cây). 
 

Nước thải từ 
các hoạt động 
chế biến 

Nước đã bị ảnh hưởng xấu về chất lượng do các hoạt động chế biến từ các nhà máy (như 
nhà máy làm ướt cà phê, nhà máy dầu cọ, nhà máy mía đường), hoạt động rửa hoặc đóng 
gói hoặc nhà máy chế biến (như nhà máy sản xuất nước ép trái cây hoặc bột trái cây). 
 

Nước uống an 
toàn  

Nước sạch đến mức con người có thể uống được mà không có nguy cơ gây hại tức thời 
hoặc lâu dài. 

 

Nguy hiểm 

Một nguồn gây hại hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của một hoặc nhiều người. Có thể 
liên quan đến 'nguy hiểm vật lý' (như nguy hiểm gây trơn hoặc trượt, hỏa hoạn, làm việc với 
các vật nóng hoặc sử dụng thiết bị ít được bảo trì) hoặc 'nguy hiểm về sức khỏe' (như tiếng 
ồn, độ rung, mức ánh sáng không phù hợp, bụi bẩn hoặc căng thẳng) hoặc 'nguy hiểm hóa 
học’ (như làm việc với các sản phẩm từ chất tẩy rửa, keo dán đến thuốc trừ sâu). 
 

Người lao động 

Người bỏ công sức lao động để được trả tiền. Người lao động bao gồm tất cả các kiểu 
người làm việc bất kể có ký hợp đồng lao động hay không, như lao động lâu dài, lao 
động tạm thời, lao động mùa vụ, lao động nhập cư, lao động gia đình, lao động theo mức 
khoán ký hợp đồng, không ký hợp đồng cũng như được thuê qua nhà cung cấp lao động, 
các cá nhân đang được đào tạo, nhân viên quản lý (nhóm),  bao gồm cả thực tập sinh và 
người học việc, và cũng bao gồm các cá nhân tạm thời nghỉ việc hoặc doanh nghiệp nơi họ 
đang làm việc vì bị ốm, nghỉ sinh đẻ, nghỉ hè, đào tạo hoặc tranh chấp lao động. 16 
 

 
15 ILO, 2011 
16Công Ước ILO về Bạo Lực và Quấy Rối, Công Ước 2019 (Số 190) 
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Người lao động 
gia đình 

Một cá nhân (bất kể giới tính nào) giúp một thành viên khác trong gia đình quản lý hoạt 
động nông nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh khác, miễn là họ không được coi là nhân 
viên và hưởng lợi ích chung trong gia đình. 
 

Người lao động 
làm việc lâu dài 

Người có hợp đồng lao động không xác định trước thời gian chấm dứt.  

Người lao động 
tạm thời 

Người lao động ký hợp đồng hoặc thời gian làm việc dự kiến dưới 12 tháng. 

Người lao động 
thời vụ 

Xem người lao động tạm thời 

Người lao động 
trẻ 

Trẻ em trong độ tuổi lao động tối thiểu (15 tuổi/ở một số quốc gia là 14 tuổi) đến 17 tuổi, 
thực hiện công việc không nguy hiểm và phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với Công Ước ILO 
138 và 182. 
Xem định nghĩa về công việc phù hợp cho trẻ em  
 

Người lao động 
và nông dân trẻ 

Cá nhân chưa quá 35 tuổi và có quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh trang trại hoặc 
nông nghiệp với tư cách là người đứng đầu hoặc chủ sở hữu. 
 

Người lĩnh canh 
Người nông dân làm việc trên đất của chủ đất để chia một phần thu hoạch hoặc tỷ lệ phần 
trăm doanh thu từ thu hoạch.  
 

Người mua đầu 
tiên 

Đơn vị/nhà cung ứng sản phẩm đầu tiên sở hữu hợp pháp sản phẩm được chứng nhận 
sau đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại. 
 

Nhà ở 

Nơi trú ẩn để tránh các yếu tố (bao gồm nhưng không giới hạn ở nhiệt độ, mưa, mưa tuyết, 
gió, độ ẩm, ánh nắng mặt trời) và có chức năng bảo vệ con người khỏi những loài thú săn 
mồi. Ngoài ra, ngôi nhà sẽ trở thành gia đình khi con người gắn kết với nó, với những 
người sống chung và thậm chí với những người khác xung quanh trong khu vực lân cận. 
Sống chung với nhau dưới một mái nhà là yếu tố cơ bản của cộng đồng, ở đó con người có 
thể chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. 17 
  

Nhà ở tạm  

Chỗ ở dành cho những người lao động tạm thời ở trong thời gian thực hiện công việc tạm 
thời của họ, nhưng không nhất thiết phải do trang trại cung cấp, như các lều trại chính thức 
và không chính thức, nhà nghỉ tập thể gần các vườn cây/cánh đồng. 

Nhà sản xuất 
Một cá nhân (nam hoặc nữ) có và/hoặc điều hành một doanh nghiệp nông nghiệp để kinh 
doanh hoặc nuôi sống bản thân hoặc gia đình họ.  
 

Nhân viên nhóm 

Người lao động thực hiện công việc cho nhóm được chứng nhận của Rainforest Alliance. 
Bao gồm nhân viên trong Ban Quản Lý Nhóm (như các nhân viên kiểm tra nội bộ và nhân 
viên văn phòng làm việc cho Ban Quản Lý Nhóm), nhân viên tại các địa điểm sản xuất 
trung tâm, cơ sở chế biến và bảo trì.   
 

Nhóm 

Một hiệp hội các nhà sản xuất có tổ chức có Hệ Thống Quản Lý Nội Bộ (IMS) chung và 
được chứng nhận theo Chương Trình Chứng Nhận Tiêu Chuẩn của Rainforest Alliance. 
Nhóm các nhà sản xuất có trật tự có thể được tổ chức thành một hiệp hội hoặc hợp tác xã 
hoặc do một đơn vị/nhà cung ứng sản phẩm (như nhà xuất khẩu) hoặc một thực thể khác 
quản lý. 
  

Nhóm người dễ 
bị tác động 

Các nhóm người có nguy cơ chịu nghèo đói và loại trừ xã hội cao hơn so với dân số nói 
chung. Người dân tộc thiểu số, dân bản địa, người di cư, người tàn tật, người già neo đơn, 
phụ nữ và trẻ em thường gặp khó khăn có thể dẫn đến bị loại trừ xã hội, như trình độ học 
vấn thấp và thất nghiệp hoặc thiếu việc làm. 
 

 

P 

Phạm vi chứng 
nhận 
 

Một số các hoạt động, quy trình, tác nhân và sản phẩm được đề cập trong chứng nhận của 
đơn vị sở hữu chứng nhận. 

 
17 ILO, (1976), Employment, Growth and Basic Needs: a One World Problem, Geneva 
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Phân biệt đối xử  

Mọi hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, dân tộc, giới tính, 
khuynh hướng tình dục, tôn giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc 
xã hội và những yếu tố khác có ảnh hưởng đến việc vô hiệu hóa hoặc làm giảm cơ hội tiếp 
cận hoặc đối xử bình đẳng trong việc làm hoặc nghề nghiệp.18 Các hình thức phân biệt đối 
xử bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trả lương không công bằng cho cùng một loại 
công việc, quyền tiếp cận không công bằng với các vị trí quản lý và công việc được trả 
lương cao hơn, ép buộc xét nghiệm thử thai trong quá trình tuyển dụng hoặc tại bất kỳ thời 
điểm nào khác trong quá trình làm việc. 
  

Phân bón 

Mọi vật liệu hữu cơ hoặc vô cơ có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp (trừ vật liệu làm sạch) 
được bổ sung cho đất để cung cấp một hoặc nhiều chất dinh dưỡng cho cây trồng hỗ trợ 
sự phát triển của cây trồng.  

 Phân bón vô cơ: Loại phân bón có cacbon không phải thành phần thiết yếu trong 
cấu trúc hóa học cơ bản của phân bón. Loại phân bón có các chất dinh dưỡng 
được công bố ở dạng muối vô cơ thu được bằng cách chiết xuất và/hoặc bằng 
các quy trình công nghiệp vật lý và/hoặc hóa học. Ví dụ như amoni nitrat, amoni 
sunfat và kali clorua.  
 

 Phân bón hữu cơ: Sản phẩm phụ từ quá trình xử lý các chất từ động vật hoặc 
thực vật chứa đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng có giá trị như phân bón. Ví dụ 
như xác bã thực vật phân hủy để tăng lượng hữu cơ cho đất, phân chuồng, than 
bùn và bùn. 

  

Phân tích đánh 
giá đất  

Quy trình có hệ thống phân tích các điều kiện của đất bằng cách quan sát các đặc điểm 
của đất như kết cấu đất, cấu trúc đất, thủy văn đất, mặt cắt địa chất, địa hình, chất hữu cơ, 
khía cạnh thực vật, quyền sử dụng đất. Mục đích của đánh giá đất là hỗ trợ lựa chọn cây 
trồng và các biện pháp quản lý đất và nước. Tài liệu hướng dẫn ma trận các loại đất (Tài 
liệu hướng dẫn K: Ma Trận Các Loại Đất) cung cấp thông tin để tiến hành phân tích đánh 
giá đất. 
 

Phí tuyển dụng 

Bất kỳ khoản phí hoặc chi phí liên quan nào phát sinh trong quá trình tuyển dụng để người 
lao động đảm bảo việc làm hoặc sắp xếp việc làm, bất kể cách thức, thời gian hoặc địa 
điểm áp dụng hoặc thu khoản phí đó. 

 

Phun nhỏ giọt 
Chuyển động trên không và chất lắng không chủ ý của các loại hóa chất nông nghiệp bên 
ngoài khu vực mục tiêu. 
 

 

Q 

Quản Lý Dịch 
Hại Tổng Hợp 
(IPM) 

Xem xét cẩn thận tất cả các kỹ thuật kiểm soát dịch hại hiện có và áp dụng các biện pháp 
phù hợp để ngăn chặn các quần thể dịch hại phát triển, cũng như duy trì sử dụng thuốc trừ 
sâu và các biện pháp can thiệp khác ở mức hợp lý về mặt kinh tế và làm giảm hoặc giảm 
đến mức thấp nhất rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường. IPM nhấn mạnh vào 
sự tăng trưởng của các loại cây trồng và gia súc khỏe mạnh với mức xâm hại thấp nhất tới 
các hệ sinh thái nông nghiệp và khuyến khích triển khai các cơ chế kiểm soát dịch hại tự 
nhiên. Sử dụng thuốc trừ sâu dựa trên việc theo dõi dịch bệnh hoặc dịch hại. 
  

Quản lý nhóm  

Thực thể ký thỏa thuận chứng nhận với cơ quan cấp chứng nhận được công nhận của 
Rainforest Alliance và chịu trách nhiệm phát triển và triển khai hệ thống quản lý nội bộ của 
nhóm và tất cả các hệ thống quản lý của các trang trại thành viên. Ban quản lý nhóm chịu 
trách nhiệm đảm bảo các trang trại thành viên tuân thủ theo Tiêu Chuẩn.   

Quản lý trang 
trại 

Quản Lý Trang Trại là người đại diện của Người Quản Lý hoặc Quản Trị Trang Trại có thể 
thực hiện tất cả các tiêu chí yêu cầu mức độ hiểu biết kỹ thuật và kỹ năng lập kế hoạch 
cao. Quản Lý Trang Trại hoặc người đại diện chuyên môn đảm bảo tuân thủ các tiêu chí và 
áp dụng cho cả các trang trại được chứng nhận riêng hoặc nhiều cơ sở thuộc một chủ sở 
hữu.  
  

 
18 Công Ước ILO về Phân Biệt Đối Xử (Việc Làm và Nghề Nghiệp), Công Ước 1958 (Số 111) 
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Quấy rối tình 
dục 

Hành vi dựa trên giới tính không được đón nhận và gây khó chịu cho người nhận. Phải có 
hai điều kiện sau đây mới được tính là hành vi quấy rối tình dục:  

 'Quid Pro Quo' (Có qua quá lại) khi một lợi ích trong công việc, như tăng lương, 
thăng chức hoặc thậm chí là được tiếp tục làm việc, được đưa ra với điều kiện 
nạn nhân phải làm theo một số hành vi liên quan đến tình dục 

 Một môi trường làm việc thù địch ở đó có hành vi tạo ra các điều kiện đáng sợ 
hoặc làm nhục nạn nhân 

 
Hành vi được coi là quấy rối tình dục: 

 Cơ thể: hành vi bạo lực, đụng chạm, hành vi thân mật quá mức cần thiết  
 Lời nói: Những lời nhận xét và các câu hỏi về ngoại hình, lối sống, xu hướng tình 

dục, các cuộc gọi làm phiền 
 Phi lời nói: Huýt sáo, cử chỉ gợi dục, phô bày các ấn phẩm tình dục 19  

Quy mô cấp 
vùng 

Một cụm các quốc gia được xác định trước, để xác định ranh giới mà các chứng nhận có 
thể được cấp cho các đơn vị/nhà cung ứng có nhiều địa điểm  
 

Quy mô nhiều 
nhà máy/nhà 
kho 

Đơn vị/nhà cung ứng sản phẩm không có trang trại trong phạm vi chứng nhận của 
Rainforest Alliance và có vị trí trung tâm được xác định là địa điểm hoạt động của hai hoặc 
nhiều cơ sở. 
 

 

R 

Rủi ro 

Rủi ro là mối đe dọa có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến việc tuân thủ tiêu chuẩn và đạt 
được kết quả bền vững. 
 
Các biện pháp giảm thiểu rủi ro là các hành động được thực hiện để ngăn chặn hoặc giảm 
thiểu ảnh hưởng của các mối đe dọa này và/hoặc ứng phó với các tác động của chúng. 
 

Rừng  

Vùng đất trải rộng hơn 0,5 ha có cây cối cao hơn 5 mét và tán cây che phủ hơn 10 phần 
trăm, hoặc trồng các loại cây có khả năng vươn tới các ngưỡng này từ vị trí trồng. Không 
bao gồm vùng đất chủ yếu được sử dụng cho mục đích nông nghiệp hoặc mục đích sử 
dụng đất khác. Rừng bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. 
 
Trong trường hợp các ngưỡng định lượng (như đối với chiều cao cây hoặc độ che phủ của 
tán cây) được thiết lập trong các cam kết toàn ngành hoặc định nghĩa về rừng cấp quốc gia 
hoặc dưới cấp quốc gia, các ngưỡng đó có thể được ưu tiên hơn các ngưỡng chung trong 
định nghĩa này. 
 

 
19 ILO, Phiếu Thông Tin về Hành Vi Quấy Rối Tình Dục Tại Nơi Làm Việc (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_96_en.pdf) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_96_en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_96_en.pdf
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Rừng tự nhiên 

Khu rừng có hệ sinh thái tự nhiên. Rừng tự nhiên có nhiều hoặc hầu hết các đặc điểm của 
một khu rừng bản địa tại một địa điểm nhất định, bao gồm thành phần loài, cấu trúc và 
chức năng sinh thái. Rừng tự nhiên bao gồm: 

 Rừng nguyên sinh chưa chịu sự tác động của con người trong thời gian gần đây 

 Rừng tái sinh (rừng trồng lại) đã từng chịu tác động lớn trong quá khứ (ví dụ 
như nông nghiệp, chăn nuôi, trồng cây hoặc khai thác gỗ quá mức) nhưng nguyên 
nhân chính của hoạt động tác động đã chấm dứt hoặc giảm đáng kể và hệ sinh 
thái đã đạt đến nhiều thành phần loài, cấu trúc và chức năng sinh thái trước đó 
hoặc các hệ sinh thái tự nhiên cùng thời khác 

 Rừng tự nhiên có quản lý có nhiều thành phần, cấu trúc và chức năng sinh thái 
của hệ sinh thái khi có các hoạt động như: 

 Khai thác gỗ hoặc sản phẩm lâm nghiệp khác, bao gồm cả hoạt 
động quản lý để thúc đẩy các loài có giá trị cao 

 Hoạt động canh tác có mật độ thấp, quy mô nhỏ trong phạm vi 
diện tích rừng, chẳng hạn như các hoạt động nông nghiệp 
nương rẫy không thâm canh trong thảm rừng 

 Rừng suy thoái một phần do nguyên nhân tự nhiên hoặc chịu tác động của con 
người (như khai thác, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu, các loài ngoại lai hoặc các 
nguyên nhân khác) nhưng vùng đất chưa được chuyển đổi sang mục đích sử 
dụng khác và việc suy thoái đó không làm giảm số lượng cây che phủ dưới mức 
ngưỡng xác định rừng trong thời gian kéo dài hoặc liên tục mất đi các yếu tố chính 
khác về thành phần, cấu trúc và chức năng sinh thái của hệ sinh thái 

Có thể mô tả rừng tự nhiên bằng phương pháp đánh giá trữ lượng các-bon cao (HCSA); 
thông thường, HCSA phân loại theo phạm vi che phủ vùng đất rừng mật độ cao (HDF), 
rừng mật độ trung bình (MDF), rừng mật độ thấp (LDF), và rừng mới tái sinh (YR) tất 
cả đều được coi là các loại rừng tự nhiên.  
 

 

S 

Sản phẩm loại 
bỏ 

Sản phẩm bị hư hại đến mức không thể bán được nữa.  
 

Sau thu hoạch 
Giai đoạn sản xuất cây trồng ngay sau khi thu hoạch. Có thể bao gồm hoạt động 
xử lý, vệ sinh, bảo quản, phân loại, chế biến, đóng gói và vận chuyển.  
 

Săn bắn 
Săn đuổi và giết động vật để làm thức ăn, vì mục đích thể thao hoặc buôn bán. 
 

Sâu hại 
Bất kỳ loài, chủng hoặc kiểu sinh học nào của thực vật, động vật hoặc tác nhân gây bệnh 
có hại cho thực vật hoặc sản phẩm thực vật. 20 
  

Sâu hại hoang 
dã 

Bất kỳ loài vật có xương sống hoang dã nào có hại cho thực vật hoặc các sản phẩm từ 
thực vật. 
 

Sinh Vật Biến 
Đổi Gen (GMO) 

Một loại sinh vật có vật chất di truyền đã bị thay đổi theo cách thức không tự nhiên bằng 
cách giao phối và/hoặc tái tổ hợp tự nhiên. 

Số hóa (dữ liệu) 

Thông tin được thu thập thông qua một thiết bị (như máy tính bảng, điện thoại, thiết bị 
GPS) hoặc đã được chuyển đổi thành định dạng kỹ thuật số có thể được xử lý bằng máy 
tính để tạo dữ liệu có thể sử dụng và phân tích để đưa ra quyết định trực tiếp. 
 

Sự trả đũa 

Hành động của người sử dụng lao động trừng phạt nhân viên do tham gia vào hoạt động 
được bảo vệ hợp pháp. Hành động trả đũa có thể bao gồm bất kỳ hành động tiêu cực nào 
liên quan đến công việc, như cách chức, kỷ luật, sa thải, giảm lương hoặc phân công lại ca 
làm việc. Nhưng hành động trả đũa có thể cũng tinh vi hơn như thay đổi nhiệm vụ. 
 

Sức khỏe và an 
toàn 

Các luật, quy định, quy tắc, nguyên tắc và thủ tục liên quan đến an toàn, sức khỏe và phúc 
lợi của người lao động để phòng tránh mọi tai nạn hoặc thương tích tại nơi làm việc hoặc 
môi trường công cộng.  
 
Còn được gọi là sức khỏe và an toàn lao động (OHS), và sức khỏe và an toàn phi lao động 
để đảm bảo an toàn trong các hoạt động bên trong và bên ngoài công việc. 
 

 
20 Ban Thư Ký Công Ước Bảo Vệ Thực Vật Quốc Tế 
Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hợp Quốc, TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH THỰC VẬT,, 2002 
(http://www.fao.org/docrep/004/Y3241E/y3241e00.htm#Contents) 

http://www.fao.org/docrep/004/Y3241E/y3241e00.htm#Contents
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Sức Khỏe và An 
Toàn Lao Động 
(OHS) 

Các vấn đề về sức khỏe, an toàn và phúc lợi tại nơi làm việc để làm cho nơi làm việc trở 
nên tốt hơn cho người lao động và các bên liên quan khác. Đặc biệt chú trọng vào việc 
phòng tránh các mối nguy hiểm chính. OHS có thể bao gồm các luật, tiêu chuẩn, chương 
trình và chương trình tình nguyện.  
 

 

T 

Tạo hình tỉa 
cành  

Hoạt động hàng năm hoặc theo mùa để loại bỏ các cành cây chết, bị bệnh hoặc kém năng 
xuất nhằm quản lý dịch hại và sâu bệnh và/hoặc quản lý chất lượng cây trồng.  
 

Tiền lương 

Thù lao hoặc thu nhập, được biểu hiện ở khía cạnh tiền mặt và được cố định theo thỏa 
thuận chung hoặc theo các luật hoặc quy định quốc gia. Tiền lương được người sử dụng 
lao động trả cho người lao động với công việc được thực hiện hoặc cần được thực hiện 
hoặc đối với các dịch vụ được thực hiện hoặc cần được thực hiện. 
 

Tính bảo mật Cá nhân/cơ quan/tổ chức có nghĩa vụ hạn chế chia sẻ thông tin bảo mật với người khác, 
trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bên kia và được sự cho phép của người chăm sóc trẻ em. 
 

Tổ chức người 
lao động 

Bất kỳ tổ chức tự nguyện, độc lập nào về người lao động để duy trì và bảo vệ các quyền và 
lợi ích của họ21 

 

Tự do tham gia 
tổ chức đoàn 
thể 

Không có sự phân biệt về việc người lao động và người sử dụng lao động có quyền thành 
lập và gia nhập các tổ chức do chính họ lựa chọn mà không cần có sự cho phép trước. 
  

Tự đánh giá 

Đánh giá về việc tuân thủ các yêu cầu áp dụng của Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững do 
đơn vị được cấp chứng nhận thực hiện. Quy trình tự đánh giá được thực hiện hàng năm và 
bao gồm sự tuân thủ của các nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp lao 
động. Với các trang trại quy mô lớn là thành viên của một nhóm tổng hợp, quy trình tự đánh 
giá có thể được thực hiện thông qua quy trình kiểm tra nội bộ do ban quản lý nhóm thực 
hiện hoặc quy trình tự đánh giá do ban quản lý trang trại quy mô lớn thực hiện. 
Với các nhóm, quy trình tự đánh giá bao gồm các hoạt động thanh tra nội bộ của các thành 
viên nhóm và quy trình tự đánh giá của ban quản lý nhôm/công ty về các yêu cầu áp dụng. 
Quy trình tự đánh giá được cung cấp cho đơn vị thanh tra/cán bộ thanh tra bên ngoài. 
 

Thảm thực vật 
tự nhiên 

Thảm thực vật được hình thành chủ yếu từ các loài bản địa hoặc thích ứng với môi trường 
địa phương, giống với thành phần và cấu trúc loài, thảm thực vật phát triển hoặc sẽ phát 
triển trong trường hợp không có sự can thiệp của con người. Có thể quản lý thảm thực vật 
tự nhiên (hoặc được thiết lập trong trường hợp phục hồi) để kết hợp một số ít các loài 
ngoại lai nếu chúng có lợi cho việc tái sinh đất, làm cho hệ sinh thái thích ứng với khí hậu 
hiện tại hoặc tương lai, và/hoặc tăng cường đa dạng sinh học. Nếu có các loài ngoại lai, 
thảm thực vật tự nhiên được quản lý để giảm thiểu sự hiện diện của các loài ngoại lai. 
 

Thành phần hoạt 
chất 

Thuốc trừ sâu bao gồm một số chất. Thành phần hoạt chất là hóa chất có thể tiêu diệt, đẩy 
lùi, thu hút, giảm thiểu hoặc kiểm soát sâu bệnh. Các chất khác có thể hỗ trợ tác dụng này 
một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. 
  

Thanh tra nội bộ 
 

Phạm vi chuỗi cung ứng: Công tác thanh tra đánh giá bên thứ nhất hoặc thứ hai được thực 
hiện bởi cán bộ (thanh tra nội bộ) được ban quản lý chỉ định để  kiểm tra việc tuân thủ tất 
cả các hạng mục trong phạm vi chứng nhận đăng kí với tất cả các yêu cầu áp dụng của  
tiêu chuẩn. 
 
Phạm vi trang trại: Công tác thanh tra đánh giá bên thứ nhất hoặc thứ hai được thực hiện 
bởi cán bộ (thanh tra nội bộ) do ban quản lý nhóm chỉ định  để kiểm tra việc tất cả các trang 
trại thành viên và đơn vị trang trại tuân thủ tất cả các yêu cầu áp dụng của  tiêu chuẩn. 
 

Thành viên 
nhóm 

Một nhà sản xuất được chứng nhận thuộc một phần của nhóm. Đó chính là người quản lý 
thực tế của trang trại (ví dụ: người lĩnh canh) và không nhất thiết phải là chủ đất. 

Thích ứng với 
biến đổi khí hậu 

Các điều chỉnh về tập quán canh tác và quản lý để làm giảm tác động tiêu cực mà tình 
trạng biến đổi khí hậu ở hiện tại hoặc theo dự kiến gây ra đối với cây trồng, hệ thống canh 
tác, hệ sinh thái và sinh kế. 

 
21 Sửa đổi từ định nghĩa trong Công Ước ILO, Tự Do Gia Nhập Tổ Chức và Bảo Vệ Quyền Gia Nhập Tổ Chức, (Công Ước ILO về Bạo Lực và Quấy 
Rối, Công Ước 2019 (Số 190), Điều 10 
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Thiên địch 

Các loài sinh vật có khả năng tiêu diệt, làm giảm khả năng sinh sản hoặc làm giảm số 
lượng của sinh vật khác. Thiên địch trong hoạt động sản xuất nông nghiệp là thành phần 
chính của các chương trình quản lý dịch hại tổng hợp. Những thiên địch quan trọng đối với 
các loài côn trùng và sâu hại nhỏ bé bao gồm động vật ăn thịt, ký sinh trùng và mầm bệnh. 
 

Thiết Bị Bảo Hộ 
Cá Nhân (PPE) 

Quần áo hoặc trang thiết bị được mặc để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với các mối nguy 
hiểm có thể gây bệnh hoặc thương tích. Các mối nguy hiểm đó có thể bao gồm hóa chất, 
chất sinh học, chất phóng xạ, chất vật lý, điện, cơ học hoặc các chất và mối nguy hiểm 
khác. Thiết bị bảo hộ cá nhân có thể bao gồm các đồ vật như găng tay, kính và giày an 
toàn, nút bịt tai hoặc mũ che tai, mũ cứng, mặt nạ phòng độc, hoặc quần yếm, áo khoác và 
bộ quần áo toàn thân. 
  

Thông số nước 
thải 

Các thông số của Rainforest Alliance về việc xả nước thải vào hệ sinh thái thủy sinh như 
sau: 
 

Thông Số Chất Lượng Nước Thải  Giá trị                          
Nhu Cầu Ôxy Sinh Hóa (BOD5)  < 750 mg/l  
Tổng chất rắn lơ lửng  < 50 mg/l            
Mỡ và dầu < 50 mg/l 
pH  Từ 5,5 đến 9,0 

 
Thông số nước thải của Rainforest Alliance cho hoạt động tưới tiêu là:  
 

Thông Số Chất Lượng Nước Thải  Giá trị  
Giun tròn trong ruột (số lượng trứng trung bình mỗi 
lít)  

< 1 

Dạng coli phân (số lượng trung bình mỗi 100 ml)  ≤ 1000  
 

Thời Gian Cách 
Ly Hạn Chế Tiếp 
Cận (REI) 

Thời gian cách ly hạn chế tiếp cận (hay thời gian vào lại) cho biết khoảng thời gian sau thời 
gian chờ giữa một lần sử dụng thuốc trừ sâu và thời gian được phép vào lại cánh đồng mà 
không cần mặc quần áo hoặc thiết bị bảo hộ.22 Khoảng thời gian này khác nhau tùy thuộc 
vào loại thuốc trừ sâu được sử dụng. 
 

Thời gian cách 
ly trước khi thu 
hoạch 

Thời gian giữa lần phun thuốc trừ sâu gần nhất và thời gian thu hoạch các loại cây trồng đã 
phun thuốc trừ sâu hoặc tại khu vực phun thuốc trừ sâu được phép. Khoảng thời gian này 
khác nhau tùy thuộc vào loại thuốc trừ sâu được sử dụng. 
 

Thu nhập cơ 
bản 

Thu nhập ròng hàng năm cần thiết cho một hộ gia đình để có được mức sống tương đối tốt 
cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình đó. Các yếu tố về mức sống tương đối tốt bao 
gồm thực phẩm, nước uống, nhà ở, giáo dục, y tế, phương tiện đi lại, quần áo và các nhu 
cầu thiết yếu khác, bao gồm cả dự phòng các trường hợp bất ngờ.  
 
Thu nhập cơ bản bao gồm khoản thu nhập mà một hộ gia đình kiếm được có thể từ các 
nguồn khác nhau. Ví dụ: trong trường hợp hộ nông dân sản xuất nhỏ, thu nhập có thể kiếm 
được thông qua hoạt động kinh doanh ngoài trang trại và các khoản thanh toán cũng như 
từ bán hoa màu. 23 
  

Thuốc trừ sâu 

Bất kỳ chất hoặc hợp chất nào có thành phần hóa học hoặc sinh họcđược dùng để đẩy lùi, 
tiêu diệt hoặc kiểm soát bất kỳ loại dịch hại nào, và bao gồm cả các loài thực vật hoặc động 
vật không mong muốn gây hại trong quá trình hoặc ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, chế 
biến, lưu trữ, vận chuyển hoặc tiếp thị thực phẩm, nông sản.  
 
Thuật ngữ này bao gồm các chất dùng như chất làm rụng lá, chất hút ẩm hoặc chất làm 
giảm bớt trái hoặc ngăn ngừa trái rụng sớm. Thuốc trừ sâu cũng được sử dụng cho các 
loại cây trồng trước hoặc sau khi thu hoạch để bảo vệ hàng hóa tránh bị hư hỏng trong quá 
trình bảo quản và vận chuyển. 
  

Thuốc trừ sâu 
đã lỗi thời 

Hóa chất đã bị hủy, thu hồi hoặc đình chỉ đăng ký, và do đó phải được tiêu hủy. 

Thực Bì Bản Địa 
Các loài, phân loài hoặc phân loài thấp hơn diễn ra trong phạm vi tự nhiên hiện tại, tức là 
phạm vi cư trú mà không có sự can thiệp hoặc chăm sóc của con người. 
 

 
22 Trung Tâm Thông Tin Thuốc Trừ Sâu Quốc Gia (NPIC), Hoa Kỳ (http://npic.orst.edu) 
23 Global Living Wage Coalition, Thu Nhập Cơ Bản (https://www.globallivingwage.org/about/living-income/) 

http://npic.orst.edu/
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Trang phục bảo 
hộ lao động cơ 
bản  

Quần áo và giày dép cho những người xử lý thuốc trừ sâu bao gồm quần yếm mặc ngoài 
áo sơ mi dài tay, quần dài, tất chân và giày đế cứng, găng tay chống hóa chất, kính bảo vệ 
mắt (ví dụ: mặt nạ hoặc kính bảo hộ) và thiết bị bảo vệ đường hô hấp (ví dụ: mặt nạ phòng 
độc). 
 

Trang trại 

Toàn bộ đất đai và cơ sở được sử dụng cho các hoạt động sản xuất và chế biến nông 
nghiệp trong phạm vi quản lý trang trại/nhóm về mặt địa lý. Một trang trại có thể bao gồm 
một số đơn vị trang trại lân cận hoặc riêng biệt về mặt địa lý trong phạm vi một quốc gia 
miễn là thuộc cùng một cơ quan quản lý. Tất cả các trang trại và đơn vị trang trại nằm trong 
phạm vi địa lý này phải tuân thủ tiêu chuẩn Rainforest Alliance, ngay cả khi trồng một loại 
cây trồng khác với loại cây trồng được chứng nhận (ví dụ: trang trại/đơn vị trang trại trồng 
lúa thuộc một phần sản xuất của một nhóm trồng cà phê được chứng nhận thuộc cùng 
phạm vi địa lý).  
 
Một trang trại có thể bao gồm một số đơn vị đất đai lân cận hoặc riêng biệt về mặt địa lý 
trong phạm vi một quốc gia nếu thuộc cùng một cơ quan quản lý chung.  
  

Trẻ em Mọi cá nhân dưới 18 tuổi. 24  

Trung bình ≥ 5 
người lao động 
được thuê  
 

Trong cả năm, trang trại ký hợp đồng với ít nhất năm người lao động làm việc ít nhất năm 
ngày một tuần hoặc thời gian tương đương. Vui lòng xem bảng dưới để biết ví dụ 
 

Số người lao động được thuê Số ngày làm việc Thời gian làm việc 
5 người lao động 5 ngày một tuần 12 tháng 
10 người lao động 2,5 ngày một tuần 12 tháng 
10 người lao động 5 ngày một tuần 6 tháng 
20 người lao động 2,5 ngày một tuần 6 tháng 
40 người lao động 5 ngày một tuần 3 tháng 

Những người lao động này có thể làm việc lâu dài, không cố định, tạm thời, di trú hoặc theo 
mùa. Không bao gồm lao động gia đình.  
 

Trừ nợ (lao động tr
nợ) 

Tình trạng hoặc điều kiện phát sinh từ một cam kết của người mắc nợ liên quan đến các 
dịch vụ cá nhân của họ hoặc các dịch vụ của người thuộc quyền kiểm soát của họ để bảo 
đảm cho khoản nợ, khi được đánh giá một cách hợp lý, nếu giá trị của các dịch vụ không 
được áp dụng cho việc thanh lý nợ hoặc thời gian và bản chất của các dịch vụ đó không bị 
giới hạn và xác định tương ứng. Trừ nợ (còn gọi là lao động trừ nợ) là hình thức lao động 
ép buộc và có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. 
 

Trường hợp 
khẩn cấp  

Một hoàn cảnh và/hoặc vị trí gây nguy cơ tức thì cho sức khỏe, tính mạng, tài sản hoặc môi 
trường. 
 

 
24 (UN CRC, điều 1). 



 

 

U 

Ủy quyền khai 
báo 

Sự ủy quyền cho đơn vị sở hữu chứng nhận cung ứng sản phẩm, thay mặt cho đơn vị sở 
hữu chứng nhận trang trại để thực hiện các giao dịch mua bán trên hệ thống quản lý giám 
sát truy nguyên sản phẩm chứng nhận. 

 
 

V 

Vật liệu nguy 
hiểm 
 

Các vật liệu có thể gây hại cho con người hoặc môi trường. Các vật liệu này bao gồm pin 
axit chì đã qua sử dụng, amiăng, đèn thủy ngân tiết kiệm năng lượng, rác thải điện tử, máy 
biến áp có chứa chất hữu cơ dai dẳng -POPs (PCBs), thiết bị y tế, vật liệu phóng xạ, thuốc 
trừ sâu, thuốc dùng cho người và thuốc thú y đã hết hạn, dầu đã qua sử dụng, chất thải 
truyền nhiễm sinh học, chất khử trùng, các bộ phận và thịt động vật và các hạt (tro, bụi, 
thuốc trừ sâu). 
 

Vệ sinh, 
Tình trạng vệ 
sinh 

Cung cấp các tiện ích và dịch vụ để xử lý an toàn nước tiểu và phân người. Từ 'tình trạng 
vệ sinh' cũng được sử dụng để duy trì các điều kiện vệ sinh thông qua các dịch vụ như thu 
gom rác thải và xử lý nước thải. 25 
  

Vùng cấm 
không được sử 
dụng thuốc bảo 
vệ thực vật 

Khu vực xung quanh hệ sinh thái tự nhiên (thủy sinh và trên cạn) và các khu vực hoạt động 
của con người ở đó không diễn ra hoạt động sử dụng các loại thuốc trừ sâu hóa chất tổng 
hợp. Chỉ có thể sử dụng các biện pháp kiểm soát dịch hại cơ học, vật lý và sinh học.  
 
Khoảng cách tính bằng mét cho biết chiều rộng của vùng không được sử dụng giữa các 
loại cây trồng được phun thuốc trừ sâu và các khu vực hoạt động của con người hoặc các 
hệ sinh thái tự nhiên thủy sinh và trên cạn: 
 
1) 5 mét, nếu được sử dụng theo các phương pháp ứng dụng cơ học, hỗ trợ thủ công và 
nhắm mục tiêu, như bình phun đeo lưng, tạo dải phân cách, bẫy mồi, đặt hạt cụ thể, bơm 
thuốc vào đất hoặc cây, xử lý hạt giống và dọn cỏ. 
2) 10 mét, nếu được sử dụng theo các phương pháp ứng dụng phun rộng hoặc áp lực, như 
bình phun có động cơ hoặc bình phun áp lực, bình phun khí hoặc thiết bị tạo sương (máy 
phun sương siêu thấp) tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị. 
 

Vùng đệm  

Những khu vực thuộc ngoại vi một khu vực phòng hộ cụ thể, do các cơ quan liên quan chỉ 
định, nơi áp dụng các hạn chế về việc sử dụng tài nguyên và/hoặc triển khai các biện pháp 
phát triển đặc biệt bởi các cơ quan chức năng để nâng cao giá trị bảo tồn khu vực phòng 
hộ. 
 

Vùng đệm ven 
sông 

Khu vực thảm thực vật cố định liền kề với hệ sinh thái thủy sinh không có cây trồng và vật 
nuôi. 
 

 
X 

Xác bã thực vật 
phân hủy để 
tăng lượng hữu 
cơ cho đất 

Phân hủy sinh học các chất hữu cơ trong điều kiện được kiểm soát (nhiệt độ, độ ẩm, oxy) 
thành một sản phẩm ổn định giống như mùn. 

 

 
25 Tổ chức Y Tế Thế Giới, Chủ Đề Sức Khỏe: Tình Trạng Vệ Sinh (http://www.who.int/topics/sanitation/en/) 
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