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Rainforest Alliance đang kiến tạo một thế giới bền vững hơn bằng cách sử dụng các nguồn lực xã hội 
và thị trường để bảo vệ thiên nhiên, cải thiện cuộc sống cho những người nông dân và các cộng đồng 
ven rừng. 

 
Phần Ghi chú Miễn trừ Trách nhiệm Dịch thuật  
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến ý nghĩa chính xác của nội dung thông tin trong bản 
dịch này, vui lòng xem bản tiếng Anh chính thức để làm rõ. Mọi sai lệch hoặc khác biệt về mặt ý 
nghĩa trong bản dịch này đều không có giá trị ràng buộc và không có giá trị đối với mục đích thanh tra 
đánh giá hoặc chứng nhận. 
  

Bạn muốn biết thêm thông tin?  
Để biết thêm thông tin về Rainforest Alliance, hãy truy cập www.rainforest-alliance.org, liên hệ qua 

email info@ra.org hoặc liên hệ với Văn phòng của Rainforest Alliance tại Amsterdam theo địa chỉ De 

Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, Hà Lan. 
 

Tên Văn bản: Mã số Văn bản: Phiên 
bản: 

Ngôn 
ngữ: 

Chính sách về các biện pháp giải quyết tình 
trạng thiếu hụt khối lượng được chứng nhận 
của Rainforest Alliance trong giai đoạn 
chuyển đổi 

SA-P-GA-18 V1 VN 

Ngày phát hành 
lần đầu: 

Ngày sửa đổi: Ngày Hiệu lực: Ngày hết hạn: 

Ngày 28 tháng 03 năm 
2022 

- Ngay lập tức 31 tháng 12 năm 2022 

Người soạn thảo:   Người phê duyệt:  

Phòng Tiêu chuẩn và Đảm bảo  
Giám đốcTiêu chuẩn và Đảm bảo Chứng 
nhận 

Tài liệu liên quan: 

• SA-P-GA-11 Chính sách về việc đóng các trường hợp không tuân thủ từ xa 

• SA-P-GA-8 Chính sách về Thay đổi các Quy định Chứng nhận và Thanh tra Đánh 
giá cho Hoạt động Thanh tra Đánh giá trong Năm Chuyển đổi 

• SA-R-GA-2 Các Quy định áp dụng trong thời kỳ chuyển đổi chứng nhận năm 2020 
của Rainforest Alliance  

Thay thế cho:   

- 

Được áp dụng cho:  

Các đơn vị sở hữu chứng nhận của UTZ và Rainforest Alliance 2017 chuyển đổi sang 
Chương trình chứng nhận 2020 của Rainforest Alliance. 
Quốc gia/Khu vực: 

Tất cả các khu vực 

Cây trồng: Loại hình Chứng nhận:  

Tất cả các cây trồng Chứng nhận Trang trại. 

 
 

Các chính sách mang tính ràng buộc. Các chính sách bổ sung và/hoặc thay thế các quy định hoặc yêu cầu có 

liên quan cho các bên phải áp dụng.  

 
Nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng nội dung này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, phân phát hoặc tái bản 
khi chưa được Rainforest Alliance đồng ý trước bằng văn bản. 

  

http://www.rainforest-alliance.org/
mailto:info@ra.org
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CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU HỤT 
KHỐI LƯỢNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CỦA RAINFOREST 
ALLIANCE TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI 
 
1) Tại một số quốc gia nhất định, Đơn vị sở hữu Chứng nhận bị chậm trễ trong việc hoàn thành 

đánh giá chuyển đổi, điều này dẫn đến những hạn chế đáng kể đối với khối lượng hàng hóa 
được chứng nhận của Rainforest Alliance. Trong các trường hợp này, Rainforest Alliance sẽ 
xem xét ủy quyền trước một phần khối lượng sản phẩm mới được thu hoạch để cho phép đơn 
vị sở hữu chứng nhận trang trại giao dịch một phần khối lượng được chứng nhận trong khi tiếp 
tục hoàn thiện quy trình chứng nhận chuyển đổi đầu tiên của mình.  

2) Những Đơn vị sở hữu Chứng nhận Trang trại có thể yêu cầu ủy quyền trước tối đa 50% khối 
lượng ước tính của vụ thu hoạch hiện tại, có hiệu lực trong 3 tháng, với điều kiện: 

a) Hiện đang sở hữu chứng nhận của chương trình chứng nhận UTZ hoặc Rainforest 
Alliance 2017 

b) Không tổ chức thanh tra đánh giá trong khung thời gian thu hoạch bắt buộc đối với cây 
trồng (được xác định là từ ba tháng trước đến 3 tháng sau khi chính thức bắt đầu mùa 
thu hoạch) nhưng vẫn có ý định chuyển đổi sang Chương trình Chứng nhận 2020 

c) Đã hoàn tất đăng ký chương trình chứng nhận Rainforest Alliance 2020, bao gồm: 
i. Xác định phạm vi chứng nhận. 
ii. Nộp hồ sơ tự đánh giá trong Hệ thống quản lý chứng nhận của Rainforest Alliance 

(RACP). 
iii. Nộp Sổ đăng ký thành viên nhóm (đối với các nhóm).  
iv. Nộp dữ liệu bản đồ khoanh vùng chu vi (đối với các trang trại đơn lẻ). 

d) Đã hoàn thành thanh tra đánh giá chuyển đổi đầu tiên và đang trong quá trình đóng các 
trường hợp không tuân thủ để nhận chứng nhận chuyển đổi của họ,  

e) Không có các trường hợp không tuân thủ chưa giải quyết liên quan đến truy nguyên, 
thanh toán tiền thưởng, sử dụng thuốc trừ sâu bị cấm, phá rừng hoặc các trường hợp lao 
động trẻ em chưa được khắc phục.  

3) Rainforest Alliance có quyền hủy bỏ các khối lượng đã ủy quyền trước nếu đơn vị sở hữu 
chứng nhận không đóng các trường hợp không tuân thủ và nhận chứng nhận chuyển đổi trong 
vòng 3 tháng  

4) Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại muốn đăng ký ủy quyền trước số lượng theo các điều 
kiện được quy định trong khoản 2 nêu trên, để có thời gian hoàn thành thanh tra đánh giá 
chuyển đổi của mình, phải gửi yêu cầu đến Tổ chức chứng nhận (CB) kèm theo tất cả tài liệu 
bắt buộc được nêu trong mục 2c. 

5) CB sẽ gửi yêu cầu tới Rainforest Alliance kèm số CH RA ID và tài liệu bắt buộc đến địa chỉ 
email cbcert@ra.org.  

6) Rainforest Alliance sẽ ủy quyền trước khối lượng theo từng trường hợp cụ thể sau khi đánh giá 
kỹ lưỡng các rủi ro. 

7) Rainforest Alliance sẽ trực tiếp ủy quyền trước khối lượng trong RACP.  

8) Khối lượng đã ủy quyền trước sẽ tính vào tổng khối lượng được phê duyệt trong chứng nhận 
chuyển đổi khi chứng nhận này được cấp. Các khối lượng này không phải là phần bổ sung cho 
khối lượng được phê duyệt hàng năm. 

9) Sẽ không có ủy quyền trước đối với khối lượng của các CH thực hiện thanh tra đánh giá 
chuyển đổi thứ hai của họ. 
 
 

mailto:cbcert@ra.org

