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Rainforest Alliance đang tạo ra một thế giới bền vững hơn bằng cách sử dụng các nguồn lực xã hội, tiếp cận thị trường để bảo vệ
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Giới thiệu về tài liệu
Tài liệu này đi kèm với Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững 2020 Rainforest Alliance được cấu thành hai phần: Các Yêu Cầu đối với
Trang Trại và các Yêu Cầu đối với Chuỗi Cung Ứng. Đây là các nội dung chính của Chương Trình Chứng Nhận 2020 Rainforest
Alliance.
Tài liệu này cung cấp cho người đọc thông tin tổng quan về các đặc điểm quan trọng, các nội dung đổi mới của tiêu chuẩn, cùng với
thông tin tìm hiểu về mục tiêu hướng dẫn “rà soát và cải thiện lại chứng nhận”, đây là kim chỉ nam cho sự phát triển của chương
trình chứng nhận.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Đối Với Bản Dịch

Độ chính xác về dịch thuật sang các ngôn ngữ khác của bất kỳ tài liệu nào trong chương trình chứng nhận nông nghiệp bền vững
Rainforest Alliance sẻ không được đảm bảo ngoại trừ tiếng Anh. Vui lòng tham khảo văn bản chính thức bằng tiếng Anh nếu bạn có
bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến tính chính xác của thông tin trong bản dịch. Mọi thông tin sai lệch hoặc khác biệt trong bản dịch
đều không mang tính ràng buộc và không có hiệu lực cho mục đích thanh tra hoặc 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
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Giới thiệu

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI:
RÀ SOÁT VÀ CẢI THIỆN CHỨNG NHẬN
Nhu cầu phát triển Nông nghiệp Bền vững ngày càng trở nên
lớn hơn. Biến đổi khí hậu đang gây ra áp lực ngày càng cao đến
môi trường tự nhiên trên toàn thế giới, đe dọa đến các hệ
thống sản xuất nông nghiệp, tính đa dạng sinh học và sử dụng
tài nguyên thiên nhiên. Những thay đổi này cũng tạo ra áp lực
với vấn đề an ninh lương thực và điều kiện sống cho hàng triệu
người, đặc biệt là cộng đồng nghèo ở các nước sản xuất
thường bị ảnh hưởng lớn hơn. Gần một phần tư tổng lượng
khí thải nhà kính docác hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm
nghiệp và sử dụng đất , nạn phá rừng và phát thải nông
nghiệp từ các hoạt động chăn nuôi, quản lý đất đai và dinh
dưỡng. Trên thực tế, khoảng 75% tình trạng phá rừng trên
toàn cầu đều bắt nguồn từ sản xuất nông nghiệp.
Tối ưu hóa sản lượng cây trồng trên đất nông nghiệp hiện tại
là yếu tố quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu
Cuộc chạy đua cung cấp lương thực thực phẩm cho toàn bộ
dân số thế giới ngày càng gia tăng (dự kiến là 9,8 tỷ người vào
năm 2050), đồng thời tăng khả năng thích ứng của các trang
trại trước tình hình biến đổi khí hậu là vấn đề ưu tiên cấp bách
hàng đầu. Giảm tác động xấu đến môi trường từ các hoạt
động canh tác bằng cách ngăn chặn nạn phá rừng, bảo vệ hệ
sinh thái tự nhiên, giảm sử dụng hóa chất nông nghiệp và
khuyến khích bảo tồn và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu
quả hơn, đây là những việc làm rất quan trọng để giúp con
người và thiên nhiên phát triển hài hòa.
Nền nông nghiệp sẽ không thực sự bền vững nếu người nông
dân tiếp tục sống trong nghèo đói, họ tham gia vào lĩnh vực
sản xuất nông nghiệp không được hưởng các quyền lao động
và quyền cơ bản của con người, bao gồm các điều kiện sống và
làm việc một cách an toàn và lành mạnh. Nông nghiệp bền
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vững có nghĩa là phát triển liên tục để cải thiện thu nhập cho
các nhà sản xuất, cải thiện tiền lương cho người lao động. Lao
động cưỡng bức và lao động trẻ em không còn chỗ đứng trong
các hệ thống nông nghiệp bền vững; nam giới và phụ nữ đều
được hưởng các quyền lợi và cơ hội bình đẳng như nhau. Chỉ
khi đó mới hình thành các cộng đồng cùng nhau dựa vào nông
nghiệp, tham gia vào các hoạt động phát triển bền vững một
cách thực sự thì mới phát triển một cách mạnh mẽ đúng
nghĩa.
Việc sáp nhập Rainforest Alliance và UTZ vào năm 2018 là thời
khắc tất yếu để chúng ta kết hợp những kinh nghiệm, để cùng
nhau xây dựng một phương pháp tiếp cận mạnh mẽ, hướng
tới tương lai tối đẹp đối với chương trình chứng nhận, nó hoàn
toàn phù hợp với những thách thức mà nền nông nghiệp bền
vững và các chuỗi cung ứng có liên quan hiện đang phải đối
mặt. Chương trình chứng nhận đã có tác động rất lớn trong
việc đưa công tác quản lý bền vững lên hàng đầu trong tư duy
kinh doanh, nó cần phải tiếp tục phát triển để đem lại giá trị
nhiều hơn cho người nông dân và các doanh nghiệp, đảm bảo
con người và thiên nhiên có thể sống hài hòa cùng nhau.
Đó là lý do Rainforest Alliance đang “rà soát và cải thiện lại
chứng nhận” để xác định và thực hiện tầm nhìn dài hạn của
mình vì một tương lai của chương trình chứng nhận. Đó là một
phần trong chiến lược của Rainforest Alliance nhằm thúc đẩy
công tác quản lý bền vững với quy mô cụ thể cho các ngành
hàng, chúng tôi hoạt động thông qua các biện pháp can thiệp
liên kết hỗ trợ cho chương trình chứng nhận, các dịch vụ chuỗi
cung ứng phù hợp, cảnh quan và cộng đồng cũng như vận
động các chính sách liên quan.
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Tầm nhìn cho tương lai chứng nhận bắt nguồn từ một số
nguyên tắc trọng tâm:
•	
Không ngừng cải thiện – Công tác quản lý bền vững là một
cuộc hành trình không có hồi kết. Qua đó, chúng tôi đang
vượt ra khỏi mô hình truyền thống “đạt/không đạt” như
trước đây đã áp dụng đã áp dụng mà chuyển sang cách tiếp
cận mà ở đó khuyến khích sự cải thiện liên tục, không
ngừng.
•	
Định hướng dữ liệu – Chương trình chứng nhận mới có ưu
việt lớn về hệ thống dữ liệu —có nghĩa là khả năng phân tích
rủi ro, đánh giá quá trình thực hiện tốt hơn, các công cụ kỹ
thuật số dành cho nông dân, các thông tin chuyên sâu về
quá trình thực hiện đối với các công ty.v.v. Ngược lại, việc
áp dụng kỹ thuật số trong quá trình thực hiện nhằm chuyển
sang cách tiếp cận dựa trên hệ thống thông tin dữ liệu hỗ
trợ cho mô hình mới về đảm bảo chứng nhận dựa trên rủi
ro, công nghệ không gian địa lý được áp dụng cùng với các
công cụ khác, sẽ giúp các đơn vị sở hữu chứng nhận, các
đơn vị thanh tra,các công ty, doanh nghiệp đưa ra quyết
định sáng suốt hơn.
• Cách tiếp cận dựa trên tình hình thực tế – Chúng tôi mong
muốn vượt ra khỏi mô hình chung “một tiêu chuẩn áp cho
cho tất cả đối tượng” để đưa ra các giải pháp phù hợp với
hoàn cảnh cụ thể, phản ánh đúng thực tế tại các cơ sở khác
nhau giữa các loại hình trang trại và các đơn vị/nhà cung
ứng sản phẩm khác nhau trên từng quốc gia khác nhau mà
chúng tôi đang hoạt động.
• Chia sẻ trách nhiệm – Điểm cuối của chương trình chứng
nhận mới là thúc đẩy ý thức về chia sẻ trách nhiệm hơn nữa
trong toàn bộ chuỗi cung ứng, khuyến khích các công ty,
các doanh nghiệp đầu tư vào và mang lại hiệu quả sản xuất
bền vững hơn thông qua các cơ chế khác nhau.

Giới Thiệu

Chương Trình Chứng Nhận NĂM 2020
Chương Trình Chứng Nhận Năm 2020 Rainforest Alliance
chính là nền tảng cho việc rà soát và cải thiện chứng nhận của
mình. Tiêu chuẩn mới, hệ thống đảm bảo, dữ liệu liên quan và

các hệ thống công nghệ được thiết kế để tăng thêm giá trị sử
dụng cho nhiều cá nhân và các công ty doanh nghiệp trên toàn
thế giới đang sử dụng chứng nhận Rainforest Alliance làm
công cụ thiết yếu để hỗ trợ quy trình sản xuất và chuỗi cung
ứng nông nghiệp bền vững.

TIÊU CHUẨN
NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

YÊU CẦU VỀ
TRANG TRẠI

YÊU CẦU VỀ CHUỖI
CUNG ỨNG

Phụ lục (ràng buộc):
Bắt buộc phải tuân thủ nội dung của các phụ lục để được cấp chứng nhận.
Các hướng dẫn (không ràng buộc):
Các tài liệu để giúp người dùng hiểu, giải thích để thực hiện đúng các yêu cầu để tiến hành thanh tra
đánh giá chứng nhận Rainforest Alliance nhưng không ràng buộc.
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Chương Trình Chứng Nhận 2020 bao gồm ba phần chính được
thiết kế phối hợp chặt chẽ với nhau:

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO
CHỨNG NHẬN

CÁC HỆ THỐNG DỮ
LIỆU VÀ CÁC CÔNG CỤ

• 	 Quy Chế Chứng Nhận quy định cách thức
các đơn vị thanh tra đánh giá việc tuân thủ
các yêu cầu về
quản lý trang trại và chuỗi cung ứng;
• 	Quy Chế Thanh Tra đảm bảo các đơn vị
thanh tra Chứng Nhận luôn thực hiện các
quy trình thanh tra của Rainforest Alliance
với chất lượng cao nhất;
• 	 Quy Định Về Ủy Quyền cho Các Đơn Vị
Thanh Tra Chứng Nhận xác định tổ chức nào
có thể thực hiện thanh tra đánh giá dựa trên
tiêu chuẩn mới Rainforest Alliance
• 	Các Yêu Cầu Đối Với Nhân Viên của Đơn Vị
Thanh Tra Chứng Nhận

Đơn vị sở hữu chứng nhận ở cấp Trang Trại
và Chuỗi Cung Ứng sẽ đăng ký
thành viên, quản lý các quy trình thanh tra và
lưu giữ hồ sơ các giao dịch mua bán sản
phẩm được chứng nhận
trong một nền tảng CNTT mới.
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Các công cụ dựa trên kỹ thuật CNTT mới sẽ
được cung cấp dần dần tới nông dân, các
đơn vị sở hữu chứng nhận và đơn vị/nhà
cung ứng sản phẩm để theo dõi và quản lý
thực hiện hiệu quả hơn theo các yêu cầu của
Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững.

Giới Thiệu

Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững được chia thành hai tài
liệu, kết hợp cùng nhau thúc đẩy hoạt động sản xuất nông
nghiệp bền vững – Yêu Cầu về Trang Trại và Yêu Cầu về Chuỗi
Cung Ứng.
Bằng cách cung cấp chương trình khung cho hoạt động sản
xuất nông nghiệp bền vững, các Yêu Cầu đối với Trang Trại có
thể giúp người nông dân sản xuất canh tác các loại cây trồng
tốt hơn, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng năng suất và giảm
chi phí. Tiêu chuẩn này được xây dựng để hỗ trợ các đơn vị sở
hữu chứng nhận tối đa hóa các tác động tích cực của hoạt
động sản xuất nông nghiệp đến kinh tế, môi trường và xã hội,
đồng thời cung cấp cho người nông dân một khung chương
trình hoàn chỉnh để cải thiện sinh kế, bảo vệ cảnh quan nơi họ
sinh sống và làm việc.

Các Yêu Cầu Đối Với Chuỗi Cung Ứng (trước đây gọi là tiêu
chuẩn giám sát nguồn gốc sản phẩm) và các tài liệu bổ sung ,
việc xây dựng những tài liệu này mục đích tạo ra một hệ thống
những yêu cầu toàn diện giúp cho các công ty đầu tư nguồn
lực ở cấp trang trại được tập trung và có mục tiêu hơn, thúc
đẩy tinh thần kinh doanh có trách nhiệm trong và ngoài các
hoạt động của các công ty thành viên để từ đó tạo ra các chuỗi
cung ứng cân bằng hơn về mặt cấu trúc. Do vậy, các Yêu Cầu
về Chuỗi Cung Ứng đưa ra nhiều chủ đề hơn so với các quy tắc
quản lý truy nguyên sản phẩm ‘truyền thống’ trước đây.
Các Yêu Cầu đối với Trang Trại và các Yêu Cầu đối với Chuỗi
Cung Ứng đều chứa nhiều đổi mới đáng kể theo chủ đề và cấu
trúc, nhằm hỗ trợ cho tầm nhìn ‘rà soát và cải tiến chứng
nhận’.

Công tác quản lý bền vững không chỉ dừng lại ở việc tập trung
trong nội bộ trang trại, mà các người mua trong chuỗi cung
ứng được chứng nhận phải tăng cường hỗ trợ, có trách nhiệm
với người nông dân sản xuất một cách bền vững hơn. Chương
Trình Chứng Nhận 2020 Rainforest Alliance đang hướng tới
mục tiêu thúc đẩy tính minh bạch, các hình thái kinh doanh có
trách nhiệmvà các công ty cùng nhau chia sẻ trách nhiệm
trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

5 / 12

Rainforest Alliance | Tiêu Chuẩn 2020

Giới Thiệu

ĐỔI MỚI VỀ MẶT CẤU TRÚC
BỐI CẢNH CỤ THỂ
Bằng cách đưa ra một hệ thống sử dụng phương
pháp tiếp cận theo tình hình thực tế, các thanh
viên tham gia chương trình sẽ cung cấp những
yêu cầu có liên quan đến trường hợp của họ. Hiểu rõ và thích
nghi với hoàn cảnh là điều quan trọng để đảm bảo chương
trình chứng nhận xử lý chính xác các vấn đề có ý nghĩa quan
trọng nhất.
Khả năng áp dụng các yêu cầu
Trong chương trình mới này, bước đầu tiên đã được thực hiện
để cung cấp thêm nhiều tình hình thực tế cụ thể hơn cho cả
các nhà sản xuất và công ty thành viên trong các chuỗi cung
ứng.
Sau khi cung cấp thông tin về việc xây dựng hệ thống của
mình, các nhà sản xuất sẽ nhận được các yêu cầu sẽ áp dụng
cho trường hợp của mình. Trong những năm tới, chúng tôi
mong muốn sẽ đưa ra các yêu cầu cụ thể hơn để phù hợp với
các vấn đề có liên quan đến đối tượng nhà sản xuất.
Điều này cũng liên quan đến các đơn vị/nhà cung ứng sản
phẩm – phương pháp tiếp cận theo bối cảnh, nghĩa là các đơn
vị/nhà cung ứng sản phẩm mong đạt được chứng nhận theo
Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững Năm 2020 sẽ nhận được
các yêu cầu có liên quan đến tình huống của họ, và do đó sẽ
không cần xác minh so với mọi yêu cầu trong tiêu chuẩn này.
Có thể sử dụng tất cả các yêu cầu trong tài liệu này, nhưng
chính tình hình thực trạng của một công ty đang hoạt động sẽ
xác định đâu là những yêu cầu mà công ty đó cần thực hiện để
tuân thủ.
Các mục tiêu cụ thể theo từng hoàn cảnh sử dụng Thước Đo
Thông Minh
Việc Cải thiện liên tục trong quá trình canh tác được khuyến
khích thông qua việc áp dụng các “Thước Đo Thông Minh”.
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Thay vì áp dụng phương pháp đạt/không đạt, người nông dân
được yêu cầu đánh giá quá trình thực hiện so với các mục tiêu
của mình, thiết lập các thông tin dữ liệu tốt hơn để hỗ trợ cho
quá trình phấn đấu của họ. Do đó, Thước Đo Thông Minh sẽ
cung cấp cho các nhà sản xuất cách đề ra mục tiêu phù hợp với
chính hoàn cảnh thực tế của họ.

ĐẢM BẢO CHỨNG NHẬN DỰA TRÊN
RỦI RO
Chương Trình Chứng Nhận Năm 2020 giới thiệu
nội dung rủi ro như một hợp phần chính.
Việc xác định và tìm hiểu các rủi ro nội tại trong chuỗi cung
ứng sản phẩm nông nghiệp có thể định hướng cho các nhà sản
xuất và các đơn vị/nhà cung ứng sản phẩm về những lĩnh vực
mà họ cần tập trung cải tiến để tạo ra tác động tối đa. Đồng
thời, kết hợp rủi ro vào quá trình đảm bảo chứng nhận có thể
trang bị cho đơn vị thanh tra kiến thức vững chắc hơn khi tiến
hành công tác kiểm tra và có thể giúp họ tập trung vào các vấn
đề nổi cộm nhất. Đảm bảo chứng nhận dựa trên rủi ro phụ
thuộc vào việc thu thập và xác minh thông tin dữ liệu đáng tin
cậy và hữu ích cũng như bằng chứng về việc tuân thủ. Đảm
bảo chứng nhận hướng đến việc xác định nơi tiềm ẩn những
nguy cơ rủi ro cao nhất trong chuỗi cung ứng để thiết lập các
biện pháp hiệu quả cho đơn vị thanh tra bên thứ ba hoặc các
kiểm tra xác minh nội bộ. Mục đích không phải là giảm bớt sự
tham gia của các đơn vị thanh tra chứng nhận, mà là hướng
đến các nỗ lực của họ một cách hiệu quả hơn.
Đánh Giá Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng (SCRA) cho Đơn Vị/Nhà
Cung Ứng Sản Phẩm
Là một phần của hệ thống đảm bảo chứng nhận, các thông tin
dữ liệu được thu thập thông qua bảng đánh giá của các đơn vị/
nhà cung ứng sản phẩm, trong đó gồm một bảng câu hỏi đánh
giá rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động của đơn vị ở từng địa
điểm riêng lẻ để xác định loại hình và mức độ thường xuyên
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tiến hành xác minh thanh tra theo yêu cầu. Bảng câu hỏi dựa
trên các hoạt động, thông tin về địa điểm, cây trồng kết hợp
với thông tin dữ liệu nội bộ và của bên thứ ba khác (khối
lượng, tuân thủ, rủi ro xã hội và các thông tin khác) cụ thể cho
từng hoạt động riêng. Thông tin hồ sơ của tổ chức sẽ kết
chuyển ra một danh mục kiểm tra theo tình hình thực tế với
các yêu cầu bắt buộc và yêu cầu tự chọn đã có.
Sau khi danh sách các yêu cầu áp dụng được tổ chức xác nhận,
căn cứ vào bản đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng - SCRA quyết
định mức độ thanh tra xác minh cần thiết để xử lý các yêu cầu
trong danh mục kiểm tra theo tình hình thực tế của đơn vị đó.
Tổ chức có thể cung cấp thêm hồ sơ tài liệu thể hiện sự tuân
thủ đối với các yêu cầu bắt buộc, đây sẽ được coi như là các
yếu tố giảm bớt có thể để giảm bớt mức độ thanh tra xác
minh. Bản SCRA có thể được chia thành hai phần:
1) danh sách kiểm tra theo tình hình thực tế về các yêu cầu bắt
buộc và tự chọn
2) mức độ xác minh cần thiết để đánh giá việc tuân thủ.

DỮ LIỆU
Dữ Liệu về Không Gian Địa Lý
Phân tích không gian địa lý để hỗ trợ và giám sát
quá trình thực hiện so với các yêu cầu chính của
Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững.
Để chuẩn bị cho công tác thanh tra, xác định các vị trí GPS của
các trang trại chứng nhận sẽ được kiểm tra xem có bất kỳ bằng
chứng nào về chuyển đổi rừng từ năm 2014 không, dựa trên
bản đồ hiện trạng rừng hiệu chỉnh. Việc đánh giá rủi ro tự động
này sẽ giúp các đơn vị thanh tra phát hiện nạn phá rừng một
cách hiệu quả hơn và cũng sẽ giúp ban quản lý nhóm giải quyết
tốt hơn các rủi ro về phá rừng giữa các thành viên nhóm.
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Ứng Dụng Quản Lý Trang Trại Thông Minh
Rainforest Alliance đã phát triển một công cụ kỹ thuật số - Ứng
Dụng Quản Lý Trang Trại Thông Minh - để đảm bảo các nhà
sản xuất có quyền truy cập vào dữ liệu đáng tin cậy hỗ trợ việc
ra quyết định về quản lý và cải tiến trang trại liên tục. Ứng
dụng này được thiết kế để cung cấp cho các nhà sản xuất
quyền truy cập vào dữ liệu, công cụ, kiến thức và nguồn hỗ trợ
mà họ cần để cải thiện hoạt động của mình cho phù hợp với
thực trạng của đơn vị.

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TỪNG
BƯỚC
Theo cách tiếp cận cải tiến liên tục của Rainforest
Alliance đến Chương Trình Chứng Nhận Năm
2020, có nhiều nội dung đổi mới trong tiêu chuẩn sẽ sử dụng
phương pháp tiếp cận ‘từng bước’ cho công tác quản lý bền
vững, bằng việc đưa ra các yêu cầu để từng bước thực hiện
theo thời gian.
Bằng việc áp dụng phương pháp tiếp cận từng bước với các
chủ đề đổi mới, chúng tôi đặt mục tiêu cải thiện dần các điều
kiện môi trường, xã hội cũng như kinh tế trong canh tác và
chuỗi cung ứng sản phẩm. Tất cả các bên liên quan sẽ được
báo trước về bất kỳ thay đổi nào sẽ ảnh hưởng đến họ trong
thời gian phù hợp để họ có thể áp dụng bất kỳ sửa đổi nào.
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ĐỔI MỚI THEO CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ: SINH KẾ
Quá nhiều nông dân đang sống trong nghèo đói
và không thể đủ khả năng để áp dụng các biện
pháp canh tác bền vững hơn.
Ngoài ra, khi người nông dân áp dụng được các biện pháp
canh tác bền vững thông qua chứng nhận, họ thường không
thu hồi được chi phí thông qua một mức giá tốt hơn cho hàng
hóa của họ. Ở các trang trại lớn hơn, người lao động thường
được trả mức lương không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt.
Chương Trình Chứng Nhận năm 2020 tìm cách cải thiện sinh
kế ở vùng nông thôn bằng cách giúp nông dân tăng năng suất
và áp dụng các cơ chế mới để giảm sự mất cân bằng mang tính
hệ thống trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chia Sẻ Trách Nhiệm
Việc áp dụng các biện pháp canh tác bền vững hơn thường cần
có khoản đầu tư ước tính đáng kể. Nhiều nông dân, các nhóm
sản xuất đơn giản là không thể chi trả thêm cho các chi phí bổ
sung này, và những người đang đầu tư vào công tác bền vững
thường không được đền đáp cho những nỗ lực của mình với
mức giá tốt hơn cho hàng hóa mà họ sản xuất ra.
Cách tốt nhất để giải quyết sự mất cân bằng này là thúc đẩy
việc chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn nữa trong toàn bộ chuỗi
cung ứng. Theo đó, Chương Trình Chứng Nhận mới có mục
đích đảm bảo rằng các rủi ro, chi phí và lợi ích của việc chuyển
đổi của công tác quản lý bền vững được chia sẻ tốt hơn giữa
các nhà sản xuất và người thu mua.
Nhằm mục đích tạo ra một số các yêu cầu xung quanh hai khái
niệm mới: Khoản tiền chi trả cho sự khác biệt của sản phẩm
chứng nhận bền vững và Các khoản chi phí thực hiện công tác
bền vững đối với sản phẩm được chứng nhận, với trách nhiệm
khác nhau ở cấp trang trại và chuỗi cung ứng.
Các Yêu Cầu đối với Trang Trại và Yêu Cầu đối với Chuỗi Cung
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Ứng đều bao gồm các nội dung yêu cầu:
• Chương 3.1 - Chi Phí Sản Xuất và Thu Nhập Cơ Bản
• Chương 3.2 - Khoản tiền chi trả cho sự khác biệt của sản
phẩm chứng nhận bền vững
• Chương 3.3 - Các khoản chi phí thực hiện công tác bền vững
đối với sản phẩm được chứng nhận
• Chương 3.4 - Mức Lương Cơ Bản (tự chọn)
Khoản tiền chi trả cho sự khác biệt của sản phẩm chứng
nhận bền vững là khoản thanh toán bắt buộc, đây là khoản
tiền trả thêm cùng với giá thị trường của hàng hóa đó cho
nhà sản xuất được chứng nhận.
Khoản tiền chi trả cho sự khác biệt của sản phẩm chứng nhận
bền vững là khoản thanh toán bắt buộc bằng tiền mặt bổ sung
cho nhà sản xuất được chứng nhận cao hơn mức giá của hàng
hóa trên thị trường. Khoản thanh toán này nhằm ghi nhận các
nỗ lực về công tác quản lý bền vững của người nông dân được
đánh giá bằng việc tuân thủ các yêu cầu đối với trang trại và để
khuyến khích tiếp tục các hoạt động sản xuất bền vững.
Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững 2020 không đặt ra mức
bắt buộc về Khoản tiền chi trả cho sự khác biệt của sản phẩm
chứng nhận bền vững cần được chi trả. Các hướng dẫn cụ thể
sẽ được xây dựng phù hợp cho các ngành hàng khác nhau để
áp dụng.
Ngoài ra, người mua các sản phẩm chứng nhận của Rainforest
Alliance cần thanh toán “Các khoản chi phí thực hiện công tác
bền vững đối với sản phẩm được chứng nhận” cần thiết để cho
phép các nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng của họ tuân thủ
các Yêu Cầu về Trang Trại và báo cáo các yêu cầu. Các khoản
chi phí đầu tư phù hợp với các kế hoạch đầu tư của đơn vị sở
hữu chứng nhận, được phân loại nhu cầu đầu tư thành: các
khoản đầu tư cần thiết cho các nhà sản xuất để thực hiện các
yêu cầu cải tiến bắt buộc hoặc tuân thủ cốt lõi cũng như chi phí
để được cấp chứng nhận (như các chi phí thực hiện IMS và
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thanh tra). Khác với Khoản tiền mặt chi trả cho sự khác biệt
của sản phẩm chứng nhận, các khoản đầu tư có thể được trả
cho các đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại bằng tiền mặt
hoặc hiện vật.
Mức Lương Cơ Bản và Thu Nhập Cơ Bản
Để thúc đẩy tiến trình đạt được mức thu nhập cơ bản cho các
nhà sản xuất và mức lương cơ bản cho người lao động, điều
quan trọng trước tiên là phải giúp các trang trại đánh giá thực
tế trong hoạt động của họ và sau đó tạo ra một lộ trình để thu
hẹp khoảng cách. Trong chương trình mới, các trang trại lớn
cần phải hoàn thành một công cụ ma trận tiền lương để xác
định sự khác biệt giữa mức chi trả hiện tại cho người lao động
và mức chuẩn lương cơ bản, và nếu có sự chênh lệch, hãy lập
kế hoạch cải thiện tiền lương có tham khảo ý kiến các đại diện
của người lao động để dần đạt được mức lương cơ bản
Để thúc đẩy nguyên tắc xây dựng và chia sẻ trách nhiệm trong
chuỗi cung ứng liên quan đến quyền hưởng mức lương cơ bản,
tiêu chuẩn này cung cấp một mô-đun mức lương cơ bản tự
chọn, là cơ chế để thực hiện thẩm định tiền lương và tạo điều
kiện đối thoại trong chuỗi cung ứng. Các chủ trang trại và
người mua đồng ý hợp tác để đạt được những cải thiện về tiền
lương trả cho người lao động (trong phạm vi của đơn vị sở hữu
chứng nhận trang trại) có thể sử dụng mô-đun này để cải thiện
việc trả lương cơ bản và dựa vào bằng chứng xác thực để theo
dõi tiến độ đạt được.
Chương trình cũng xác định các bước cần thiết để biến thu
nhập cơ bản thành hiện thực cho các nhà sản xuất. Công Cụ
Thu Nhập Cơ Bản đã được xây dựng nhằm cho phép các đơn vị
sở hữu chứng nhận ước tính thu nhập ròng của nhà sản xuất
và xác định khoảng cách giữa mức đó và mức thu nhập cơ bản
chuẩn của quốc gia họ. Công cụ này chưa phải là một yêu cầu
bắt buộc và ban đầu sẽ được áp dụng cho một số quốc gia hạn
chế, bắt đầu với Côte d’Ivoire và Ghana, và sẽ được phát triển
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dần để áp dụng rộng hơn. Sau đó, các đơn vị sở hữu chứng
nhận có thể chọn báo cáo các cải thiện đối với việc trả thu nhập
cơ bản cho các nhà sản xuất trong nỗ lực liên tục của họ để cải
thiện sinh kế của các thành viên và cam kết của họ đối với nền
nông nghiệp bền vững.
Tăng Năng Suất và Quản Lý Trang Trại Tốt Hơn
Yêu Cầu về Trang Trại tập trung nhiều hơn vào công tác quản
lý trang trại tốt hơn bằng việc áp dụng Hệ Thống Quản Lý Nội
Bộ Số. Công cụ mới này, tạo điều kiện thu thập dữ liệu chi tiết
ở cấp trang trại, sẽ cho phép người nông dân phân tích hiệu
suất của họ và đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt hơn.
Công cụ này cũng sẽ hỗ trợ quy trình chứng nhận bằng việc
cung cấp tính minh bạch chính xác hơn cho các đơn vị thanh
tra về hiện trạng quá trình thực hiện của các nhà sản xuất và
các biện pháp hành động được thực hiện để hỗ trợ việc cải
thiện. Ngoài ra, tiêu chuẩn này có một số các yêu cầu nhằm cải
thiện việc thực hiện các quy trình để duy trì quá trình truy
nguyên sản phẩm ở cấp trang trại và cấp nhóm. Những yêu
cầu đó tương tự, nếu không muốn nói là giống hệt, với các yêu
cầu đối với các đơn vị/nhà cung ứng sản phẩm, xét cho cùng
việc canh tác cũng chính là công việc kinh doanh và chúng tôi
đặt mục tiêu thúc đẩy các trang trại trở thành các doanh
nghiệp thành công.

CHỦ ĐỀ: NHÂN QUYỀN
Tiếp cận có trách nhiệm với các vấn đề xã hội
Rainforest Alliance đã và sẽ không bao giờ cho
phép các hành vi lạm dụng nhân quyền. Nhiều
năm kinh nghiệm cho chúng tôi thấy rằng việc chỉ nghiêm cấm
các hành vi vi phạm về lao động trẻ em và lao động khác và vi
phạm nhân quyền là chưa đủ. Ví dụ: Nếu tự động hủy chứng
nhân khi phát hiện các trường hợp vi phạm về lao động trẻ em,
điều này có thể thúc đẩy các hành vi vi phạm ngầm, khiến cho
các đơn vị thanh tra khó phát hiện hơn và khiến chúng tôi khó
xử lý hơn. Đó là lý do Chương Trình Chứng Nhận mới của
chúng tôi thúc đẩy một phương pháp tiếp cận “đánh giá và xử
lý” để giải quyết các hành vi vi phạm về lao động và nhân
quyền khác.
Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro mới này phù hợp với sự
đồng thuận quốc tế ngày càng tăng xung quanh biện pháp
thực hành tốt về nhân quyền do Nguyên Tắc Hướng Dẫn của
Liên Hợp Quốc về Kinh Doanh và Nhân Quyền và Hướng Dẫn
của OECD cho các Doanh Nghiệp Đa Quốc Gia đưa ra. Phương
pháp tiếp cận này sẽ yêu cầu các trang trại được chứng nhận
và các đơn vị/nhà cung ứng sản phẩm đánh giá và giảm thiểu
các rủi ro về lao động và nhân quyền, giám sát tính hiệu quả
của các biện pháp giảm thiểu để ngăn chặn các vụ việc xảy ra
và cuối cùng là khắc phục các vụ việc đó khi xác định được các
hành vi vi phạm. Phương pháp tiếp cận mới này cũng đặt lợi
ích của trẻ em và những người dễ gặp rủi ro vào trọng tâm của
phương pháp.
Nếu không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của những vấn
đề xã hội/hành vi vi phạm lao động và nhân quyền sẽ không
được giải quyết. Đó là lý do Rainforest Alliance thúc đẩy hợp
tác giữa các trang trại được chứng nhận, chính phủ, xã hội và
các đối tác chuỗi cung ứng để cùng nhau giải quyết các vấn đề
này.
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Hỗ trợ bình đẳng giới
Tiêu chuẩn mới có phương pháp tiếp cận mạnh mẽ và nhất
quán hơn để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới, yêu cầu cần
thu thập dữ liệu, phân tích để xác định khoảng cách. Các yêu
cầu bắt buộc các trang trại được chứng nhận và các đơn vị/nhà
cung ứng sản phẩm phải chỉ định một đại diện hoặc ủy ban liên
lạc để ngăn chặn, giám sát và khắc phục hành vi phân biệt đối
xử hoặc quấy rối giới tính. Giống như các tiêu chuẩn Rainforest
Alliance và UTZ trước đây, tiêu chuẩn mới này tiếp tục có các
biện pháp bảo vệ dành cho các nhóm dễ bị tổn thương, như
phụ nữ mang thai, người lao động xử lý thuốc trừ sâu, người
lao động sống trong nhà ở do người sử dụng lao động cung
cấp và người lao động nhập cư được tuyển dụng qua các nhà
cung cấp lao động bên thứ ba.
Bao Gồm Các Yêu Cầu Xã Hội đối với Các Hoạt Động Có
Rủi Ro Cao của Các CH
Rủi ro về các vấn đề xã hội, ví dụ như môi trường làm việc
không an toàn, thiếu tự do lập hội cho người lao động, bất
bình đẳng giới, thiếu xử lý minh bạch… vì vậy, Tiêu Chuẩn
Nông Nghiệp Bền Vững Năm 2020 có mục tiêu đảm bảo các
hoạt động có rủi ro cao cần quyết những vấn đề này.
Để cho phép các đơn vị/nhà cung ứng sản phẩm thích ứng với
phương pháp này, hệ thống sử dụng hoàn cảnh để đảm bảo
rằng các yêu cầu xã hội sẽ chỉ được áp dụng cho những đơn vị/
nhà cung ứng sản phẩm đó khi có những rủi ro trong các chủ
đề xã hội như được xác định thông qua quy trình Đánh Giá Rủi
Ro Chuỗi Cung Ứng.
Để bắt đầu, những yêu cầu này sẽ chỉ có khả năng áp dụng cho
các đơn vị xử lý đầu tiên sau trang trại được chứng nhận.
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CHỦ ĐỀ: KHÍ HẬU
Người nông dân trên khắp các khu vực nhiệt đới
của thế giới đều bị ảnh hưởng đặc biệt bởi tác
động của khí hậu cực đoan. Trong điều kiện nhiệt
độ tăng nhanh, các kiểu thời tiết không thể đoán trước, người
nông dân phải đương đầu với nhiều khó khăn như hạn hán,
mùa ngắn hơn và dịch bệnh lan tràn. Để ứng phó với những
khó khăn cấp bách này, các yêu cầu trong tiêu chuẩn mới tập
trung nhiều hơn vào việc giúp đỡ người nông dân tăng cường
khả năng thích ứng và giảm thiểu do tác động của biến đổi khí
hậu
Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu
Chúng tôi đã chứng kiến các kỹ thuật nông nghiệp thông minh
thích ứng với biến đổi khí hậu có thể giúp người nông dân
thích nghi với những khó khăn trước mắt và chuẩn bị cho
những mối đe dọa tiềm tàng sau này. Điều làm cho nền nông
nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trở nên
“thông minh” là phương pháp tiếp cận thích ứng với hoàn
cảnh thực tế. Bước đầu tiên là đánh giá các rủi ro khí hậu mà
một trang trại hoặc cộng đồng canh tác cụ thể gặp phải, có
tính đến hệ sinh thái địa phương và cây trồng chính. Ví dụ:
một trang trại chuối vùng đất thấp ở Mỹ Latinh dễ bị lũ lụt sẽ
cần một phương pháp tiếp cận thông minh thích ứng với biến
đổi khí hậu rất khác so với một trang trại cà phê ở vùng cao tại
Đông Phi đang phải gánh chịu thời gian hạn hán kéo dài bất
thường. Tùy thuộc vào các rủi ro được xác định, người nông
dân nên áp dụng kết hợp các phương pháp canh tác bền vững
được thiết kế để giải quyết những khó khăn cụ thể đó. Điều
này có thể bao gồm việc xây dựng các hệ thống trữ nước mưa
để quản lý tình trạng thiếu hụt nước; hoặc nhổ cỏ theo cách
thủ công, loại bỏ các loại cỏ độc hại và giữ lại cỏ mềm để giúp
bổ sung chất dinh dưỡng cho đất và chống xói mòn đất.

và thậm chí cải thiện, sinh kế của người nông dân trước tình
hình biến đổi khí hậu, mà còn bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
và mang lại nhiều lợi ích môi trường để bảo vệ tính đa dạng
sinh học, góp phần vào tính bền vững môi trường lâu dài của
các hệ sinh thái địa phương. Cũng cần lưu ý rằng nông nghiệp
thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trong thực tế là ứng
dụng có mục tiêu kết hợp các kỹ thuật canh tác bền vững, chứ
không phải là phương pháp tiếp cận riêng biệt. Vì lý do này,
các nguyên tắc của nó được đưa vào Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp
Bền Vững Năm 2020 mà không cấu thành một phần riêng biệt
của chương trình.

CHỦ ĐỀ: RỪNG VÀ ĐA DẠNG SINH
HỌC
Rainforest Alliance sử dụng một số chiến lược
toàn diện để bảo tồn các khu rừng trên khắp thế
giới, bảo vệ các hệ sinh thái đa dạng.
Đa Dạng Sinh Học
Để bảo vệ và bảo tồn tính đa dạng sinh học, Chương Trình
Chứng Nhận Năm 2020 tập trung vào việc bảo tồn môi trường
sống. Ví dụ: các trang trại được Rainforest Alliance chứng
nhận cần phải duy trì và tăng tính đa dạng của thảm thực vật
tự nhiên. Để hỗ trợ việc này, Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền
Vững mới khuyến khích các biện pháp như nông lâm kết hợp.
Các trang trại được chứng nhận cũng cần tiến hành các bước
để đa dạng hóa hệ thống sản xuất của họ và hỗ trợ các dịch vụ
hệ sinh thái quan trọng như quản lý sâu hại, thụ phấn hoa cà
phê. Ngoài ra, người nông dân cũng phải hỗ trợ việc bảo vệ
các loài có nguy cơ tuyệt chủng và các loài động thực vật bản
địa khác bằng cách nghiêm cấm săn bắn, giảm thiểu phát tán
các loài ngoại lai và thực hiện các bước để giảm thiểu xung đột
giữa con người và động vật hoang dã.

Ưu điểm của phương pháp này là nó không chỉ hỗ trợ cải thiện
năng suất, hiệu quả canh tác nông nghiệp, cần thiết để bảo vệ,
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Khu Vực Có Giá Trị Bảo Tồn Cao
Khu Vực Có Giá Trị Bảo Tồn Cao (HCV) là các khu vực có ý
nghĩa sinh học, sinh thái, xã hội hoặc văn hóa nổi bật. Bảo vệ
HCV giúp bảo tồn các giá trị xã hội và môi trường quan trọng,
hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu của tiêu chuẩn nông
nghiệp của Rainforest Alliance.
Trong tiêu chuẩn mới, các trang trại sẽ cần đánh giá các rủi ro
đối với tính toàn vẹn của HCV hoặc các khu lân cận thông qua
bảng câu hỏi đánh giá rủi ro và xử lý các rủi ro này thông qua
các hành động giảm thiểu.
Rủi ro bao gồm việc nằm gần các khu vực được bảo vệ và các
khu vực đa dạng sinh học quan trọng, như cảnh quan rừng
nguyên sinh, vùng đất ngập nước. Nếu một trang trại được
Rainforest Alliance chứng nhận nằm trên hoặc gần (trong
phạm vi ~2km) một trong những khu vực này, chương trình
giảm thiểu rủi ro yêu cầu bảo vệ các thuộc tính bảo tồn quan
trọng của các khu vực đó, như các loài động vật và thực vật
quý hiếm, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng và môi
trường sống của chúng, thông qua các hành động quản lý cụ
thể.
Thuốc trừ sâu
Rainforest Alliance cam kết thúc đẩy sử dụng các biện pháp
nông nghiệp bền vững hơn bao gồm phương pháp tiếp cận
toàn diện hơn để giảm tác động môi trường canh tác nông
nghiệp. Các kỹ thuật như Quản Lý Dịch Hại Tổng Hợp (IPM),
cung cấp biện pháp tự nhiên thay thế cho thuốc trừ sâu độc hại
là chìa khóa để đạt được cam kết này. Chỉ riêng các quy tắc
nghiêm ngặt không thể đạt được mục tiêu giảm sử dụng thuốc
trừ sâu dài hạn và lâu dài. Thay vào đó, bắt buộc phải có sự
thay đổi cơ bản về tư duy và cách các trang trại kiểm soát sâu
bệnh hại. Kết hợp hài hòa giữa phương pháp tiếp cận dựa trên
cơ sở khoa học và dựa trên thực tế, Rainforest Alliance dự
định sẽ dần hướng tới các phương pháp IPM cụ thể hơn cho
cây trồng trong vài năm tới. Trước mắt, chúng tôi sẽ hợp nhất

Giới Thiệu

danh sách các loại thuốc trừ sâu bị cấm của Rainforest Alliance
và UTZ để trình bày một phương pháp hợp nhất, được đưa
vào Chương Trình Chứng Nhận Năm 2020.
Phá rừng
Trong 30 năm qua, Rainforest Alliance đã phát triển phương
pháp tiếp cận 360 độ toàn diện để bảo vệ các khu rừng trên
toàn thế giới. Theo phương pháp tiếp cận được Sáng Kiến
Khung Trách Nhiệm đề xuất — và các tổ chức phi chính phủ về
môi trường hàng đầu khác — chương trình mới này không chỉ
nghiêm cấm hành vi phá rừng mà còn nghiêm cấm hành vi phá
hủy tất cả các hệ sinh thái tự nhiên, bao gồm cả vùng đất ngập
nước và than bùn—có nghĩa là sẽ bảo vệ nhiều vùng đất đa
dạng hơn. Các trang trại đã phá hủy hệ sinh thái tự nhiên từ
năm 2014 sẽ không được chứng nhận. Chúng tôi đã chọn năm
2014 là năm cơ sở để đánh giá sự chuyển đổi/phá hủy các hệ
sinh thái tự nhiên, vì nhiều lý do. Dữ liệu vệ tinh sẵn sàng được
cung cấp tốt hơn từ năm đó trở đi, cần cung cấp dữ liệu chính
xác để nâng cao tính đảm bảo. Ngoài ra, các hệ thống của
Rainforest Alliance và UTZ trước đây có mốc thời gian khác
nhau đối với các khu rừng khác nhau. Việc chọn một quy tắc áp
dụng cho tất cả làm cho các yêu cầu và việc thực hiện được rõ
ràng hơn.
Để chuẩn bị cho quy trình thanh tra, các vị trí GPS của các
trang trại được chứng nhận sẽ được kiểm tra xem có bất kỳ
bằng chứng nào về chuyển đổi rừng từ năm 2014 không, dựa
trên bản đồ rừng cơ sở hiệu chỉnh. Đánh giá rủi ro tự động này
sẽ giúp các đơn vị thanh tra phát hiện nạn phá rừng hiệu quả
hơn và cũng sẽ giúp người nông dân xử lý tốt hơn các rủi ro
phá rừng trong phạm vi quản lý nhóm của họ. Tiêu chuẩn mới
này cũng yêu cầu người nông dân tăng độ che phủ của cây trên
các trang trại hiện có và trong các hệ thống nông lâm kết hợp
hoặc các khu đất bảo tồn để giảm thiểu tác động của hoạt
động canh tác đối với khí hậu và tính đa dạng sinh học.
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PHÁT TRIỂN
TIÊU CHUẨN

CẢI THIỆN
LIÊN TỤC
Chương Trình Chứng Nhận
NĂM 2020

Rainforest Alliance là thành viên chính thức của ISEAL. Tiêu
Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững Năm 2020 đã được xây dựng
theo Bộ Quy Tắc Thực Hành Tốt theo Tiêu Chuẩn ISEAL, đảm
bảo các tài liệu có liên quan, minh bạch và phản ánh sự cân
bằng về lợi ích của các bên liên quan. Từ tháng 12 năm 2018
đến tháng 8 năm 2019, hai cuộc tham vấn rộng rãi với các bên
liên quan về tiêu chuẩn này đã được tổ chức để thu thập ý kiến
phản hồi về các đề xuất cho các yêu cầu này.

Giống như Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững được thiết kế
để thúc đẩy sự cải tiến liên tục bởi các nhà sản xuất và các đơn
vị/nhà cung ứng sản phẩm, Rainforest Alliance cam kết tiếp
tục cải thiện công việc của mình, áp dụng phương pháp tiếp
cận cải tiến liên tục để đưa vào Chương Trình Chứng Nhận
Năm 2020. Bộ Quy Tắc Thiết Lập Tiêu Chuẩn của ISEAL
Alliance yêu cầu xem xét lại các tiêu chuẩn “ít nhất 5 năm một
lần để có sự liên quan và phát huy hiệu quả liên tục trong việc
đáp ứng các mục tiêu đã đặt ra”. Điều này có nghĩa là việc thực
hiện sửa đổi tiêu chuẩn chính năm năm một lần. Theo phương
pháp tiếp cận mới của chúng tôi, Rainforest Alliance sẽ liên tục
thu thập dữ liệu từ người tham gia chương trình và thực hiện
các điều chỉnh nhỏ hơn để đảm bảo chương trình có tác động
lớn nhất có thể, thân thiện với người dùng và hỗ trợ triển khai
hiệu quả.

Các cuộc tham vấn này đã nhận phản hồi từ hơn 1.000 người ở
gần 50 quốc gia, đại diện cho hơn 200 tổ chức, từ những người
nông dân, các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, chính phủ
và viện nghiên cứu.

Các hệ thống dữ liệu mới sẽ tạo điều kiện tăng tính khả dụng
của dữ liệu khi triển khai cũng sẽ được sử dụng để cải thiện và
cập nhật hệ thống chứng nhận.
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