
 

© 2022 Rainforest Alliance. Bảo lưu mọi quyền. 

 
 

HƯỚNG DẪN: 
Tham vấn các bên liên quan 

Tài liệu SA-G-GA-47 

Phiên bản 1 

Tiếng Anh 

 

Được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 

  



 

SA-G-GA-47-V1VN             2 

Phần Ghi chú Miễn trừ Trách nhiệm Dịch thuật  
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hoặc chứng nhận. 
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liệu này.  
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1. GIỚI THIỆU  
 
Rainforest Alliance hoạt động như một cầu nối giữa các ngành kinh doanh, nông nghiệp và lâm 
nghiệp. Chúng tôi giúp các bên liên kết đa dạng hợp tác cùng nhau để giải quyết một vài khó khăn về 
mặt xã hội và môi trường cấp bách nhất hiện nay. Vào tháng 6 năm 2020, chúng tôi đã công bố Chương 
trình Chứng nhận mới của mình với các đặc điểm độc đáo, tạo điều kiện cho hoạt động canh tác bền 
vững trên toàn cầu. 
 
Một trong những điểm cốt lõi của chương trình chứng nhận mới này là cách tiếp cận Đảm bảo Chứng 
nhận Dựa trên Rủi ro, trong đó tập trung vào việc xác định và giảm thiểu rủi ro về tính bền vững thay 
vì chỉ ứng phó khi vấn đề đã xảy ra. Một trong những phương pháp của cách tiếp cận này là Tham vấn 
các Bên liên quan.  
 
Như được giải thích trong Quy định Chứng nhận và Thanh tra Đánh giá (CAR) năm 2020, tham vấn 
các bên liên quan là đối thoại với các bên liên quan để xác minh và thu thập thông tin giúp Đơn vị 
Thanh tra Chứng nhận (CB) xác định các rủi ro và lập kế hoạch cho việc thanh tra đánh giá tại cơ sở. 
CB tham khảo ý kiến của nhiều đơn vị khác nhau (ví dụ: cơ quan, tổ chức, nhóm hoặc cá nhân) trong 
(hoặc biết rất rõ) cộng đồng nơi CH hoạt động và có thể được coi là nguồn cung cấp thông tin đáng tin 
cậy để xem xét các rủi ro đối với người lao động, cộng đồng địa phương hoặc các cộng đồng yếu thế 
khác có khả năng bị ảnh hưởng do hoạt động của CH. 
 
Tài liệu này nhằm hỗ trợ các Đơn vị Thanh tra Chứng nhận trong việc tham vấn các bên liên quan theo 
các yêu cầu trong Phụ lục AR4.2 của CAR. Tài liệu này hướng dẫn CB thực hiện các bước khác nhau 
của giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và báo cáo trong quy trình tham vấn các bên liên quan. 
 
Mục đích của việc tham vấn các bên liên quan 
 
Chúng ta có thể xác định bốn cách mà việc tham vấn các bên liên quan có thể hỗ trợ quy trình đảm 
bảo và CB. Đầu tiên, quy trình tham vấn này giúp CB xác định và cảnh báo rủi ro về việc Đơn vị Sở 
hữu Chứng nhận có thể bị coi là Không Tuân thủ (NC) các yêu cầu liên quan đến lao động trẻ em, lao 
động cưỡng bức hoặc quyền tự do tham gia tổ chức đoàn thể. Quy trình này giúp CB biết được quan 
điểm trung lập từ một bên thứ ba độc lập có nhiều thông tin hơn và/hoặc thông tin khác về các rủi ro. 
Bản đồ Rủi ro Lao động Trẻ em và Lao động Cưỡng bức theo Ngành hàng của Rainforest Alliance tập 
trung vào các rủi ro ở cấp quốc gia, còn quy trình tham vấn các bên liên quan của CB sẽ tập trung vào 
các rủi ro ở cấp địa phương.  
 
Thứ hai, quy trình này giúp CB hiểu được các mối quan ngại và rủi ro chung trong từng bối cảnh khu 
vực, chẳng hạn như khu vực địa lý, cây trồng, ngành hàng, cùng với các yêu cầu về lao động trẻ em, 
lao động cưỡng bức và/hoặc quyền tự do tham gia tổ chức đoàn thể. CB cũng có thể xác định các điều 
kiện phổ biến, ảnh hưởng của chúng đến các điều kiện kinh tế - xã hội tổng thể tác động đến trang 
trại/nhóm hoặc khu vực nơi đặt trang trại/nhóm đó (ví dụ: do đại dịch COVID-19, tình trạng xung đột 
liên tục trong khu vực, tình trạng bất ổn dân sự ở các khu vực lân cận và tình trạng di cư).  
 
Thứ ba, quy trình này giúp CB hiểu được cách hiểu của người dân địa phương về những chủ đề này 
và mối liên hệ của chúng với phong tục văn hóa, triết lý, chuẩn mực hoặc thành kiến và những yếu tố 
khác mà thanh tra viên có thể cần nắm rõ. Ví dụ: trong một số trường hợp, triết lý địa phương có thể 
cho rằng phụ nữ phải kết hôn và không cần phải học tập. Thay vào đó, yêu cầu họ làm việc sẽ được 
coi là hợp lý trong hoàn cảnh của họ ở những cộng đồng đó. Do những triết lý này có thể dẫn đến rủi 
ro lao động trẻ em, thanh tra viên nên biết về những triết lý đó trước khi thanh tra đánh giá.  
 
Cuối cùng, quy trình này giúp CB thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan, để họ có thể 
cung cấp cho CB thông tin về bất kỳ rủi ro nào có thể phát sinh trong suốt cả năm, sau khi nhóm thanh 
tra đánh giá rời đi. Điều này giúp CB theo dõi cơ cở chặt chẽ và liên tục hơn.  
 
Từ đó, CB sẽ sử dụng thông tin thu được từ quy trình tham vấn để cải thiện chất lượng thanh tra đánh 
giá tổng thể và chuẩn bị kế hoạch thanh tra đánh giá một cách hiệu quả hơn, để điều chỉnh số lượng 
cuộc phỏng vấn, lấy mẫu và xác minh tài liệu cũng như việc thực hiện thanh tra đánh giá.  

https://www.rainforest-alliance.org/tag/2020-certification-program/
https://www.rainforest-alliance.org/tag/2020-certification-program/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/whats-in-our-2020-certification-program-risk-based-assurance/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/whats-in-our-2020-certification-program-risk-based-assurance/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/
https://www.rainforest-alliance.org/business/issues/human-rights/manage-risk-with-the-rainforest-alliance-child-labor-and-forced-labor-sectoral-risk-maps/
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2. CHUẨN BỊ CHO QUY TRÌNH THAM VẤN CÁC BÊN 
LIÊN QUAN  

 

2.1 XÁC ĐỊNH NHU CẦU THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Phụ lục AR 4.2 của CAR 2020 nêu rõ rằng quy trình tham vấn các bên liên quan cần được thực hiện 
trong các trường hợp rủi ro sau:  

1. quy trình thanh tra đánh giá có rủi ro cao về lao động trẻ em và/hoặc lao động cưỡng bức dựa 
trên Bản đồ rủi ro lao động trẻ em và lao động cưỡng bức theo ngành hàng của Rainforest 
Alliance và/hoặc  

2. quy trình thanh tra đánh giá có rủi ro cao hoặc rất cao về tình trạng không tuân thủ quyền tự 
do tham gia tổ chức đoàn thể do CB xác định (thông qua đánh giá rủi ro thanh tra đánh giá 
trong quá trình chuẩn bị thanh tra đánh giá) và/hoặc  

3. Rainforest Alliance xác định việc tham vấn là cần thiết. 
 
 
Để xác định xem có cần tham vấn các bên liên quan hay không, Đơn vị Thanh tra Chứng nhận cần xác 
minh những nội dung sau: 

a. Bảng dữ liệu về bản đồ rủi ro lao động trẻ em và lao động cưỡng bức. Chọn quốc gia (cột B) 
và ngành hàng (cột C) bạn sẽ thanh tra đánh giá và xem mức độ rủi ro ở cột E. Nếu kết quả ở 
cột E cho thấy mức "Rủi ro Cao" về lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức, thì cần phải 
tham vấn các bên liên quan.  
 
Ví dụ: trong hình 1 dưới đây, nếu quy trình thanh tra đánh giá diễn ra tại một trang trại cà phê 
ở Brazil, thì bảng dữ liệu sẽ hiển thị:  

a. Lao động Cưỡng bức: Rủi ro Cao 
b. Lao động Trẻ em: Rủi ro Trung bình 

Do chỉ cần tham vấn các bên liên quan trong trường hợp rủi ro cao, nên trong đợt thanh tra 
đánh giá này, cần thực hiện quy trình tham vấn các bên liên quan về lao động cưỡng bức.  

 
Hình 1 Trích từ Bảng Dữ liệu về Bản đồ Rủi ro Lao động Trẻ em và Lao động Cưỡng bức theo 
Ngành hàng 
 

b. Sau đó, điền thông tin vào bản Đánh giá Rủi ro Thanh tra Đánh giá (là một phần của Mẫu đơn 
Đăng ký Chứng nhận). Nếu thông tin trong ô màu xanh dương ở cuối trang (xem hình 2) hiển 
thị hạng mục rủi ro là cao hoặc rất cao, thì sẽ cần thực hiện quy trình tham vấn các bên liên 
quan về Quyền Tự do Tham gia Tổ chức Đoàn thể. 

 

 
Hình 2 Trích từ bản Đánh giá Rủi ro Thanh tra Đánh giá 

https://www.rainforest-alliance.org/in-the-field/manage-risk-with-the-rainforest-alliance-child-labor-and-forced-labor-sectoral-risk-maps/
https://www.rainforest-alliance.org/in-the-field/manage-risk-with-the-rainforest-alliance-child-labor-and-forced-labor-sectoral-risk-maps/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/data-sheet-for-child-labor-and-forced-labor-risk-maps/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf/


 

SA-G-GA-47-V1VN             6 

 
c. Kiểm tra nội bộ xem Rainforest Alliance có liên hệ với bạn để yêu cầu thực hiện quy trình 

tham vấn các bên liên quan cho đợt thanh tra đánh giá này hay không.  
 
 

2.2 QUY TRÌNH ĐƯỢC LẬP THÀNH VĂN BẢN  

 
Theo CAR (Phụ lục AR4.2, điểm 3), CB cần xây dựng, ghi lại bằng văn bản và thực hiện quy trình tham 
vấn các bên liên quan. Ngoài những nội dung khác, quy trình cần mô tả:  

• các yếu tố chính được đề cập trong quy trình 

• phương pháp tham vấn 

• thời gian tổ chức và thời lượng của quy trình tham vấn 

• xác định những cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện quy trình tham vấn 

• tài liệu ghi chép về quy trình và kết quả và  

• thông báo kết quả cho nhóm thanh tra đánh giá và những cá nhân chịu trách nhiệm khác trong 
CB và cho Rainforest Alliance 

 
Có thể dựa vào một phần của tài liệu hướng dẫn này để xây dựng nội dung của quy trình. 
 
 

2.3 LỰA CHỌN CÁC BÊN LIÊN QUAN  

 
Quy định Chứng nhận và Thanh tra Đánh giá (Phụ lục AR4.2, điểm 9) quy định rằng cần có tối thiểu 
ba bên liên quan tham gia vào quy trình tham vấn các bên liên quan. Việc lựa chọn các bên liên quan 
phù hợp là đặc quyền của CB và phải dựa vào đánh giá rủi ro, tính phù hợp, mức độ liên quan và bối 
cảnh. CB cần đảm bảo sự đa dạng của các bên liên quan. 
 
Đối với quy trình tham vấn các bên liên quan, các bên liên quan được định nghĩa là các cơ quan, tổ 
chức, nhóm hoặc cá nhân trong cộng đồng nơi CH hoạt động và có thể được coi là nguồn cung cấp 
thông tin đáng tin cậy.  

 
Một danh sách da dạng nhưng không đầy đủ tất cả các bên liên quan có thể tiếp cận bao gồm các tổ 
chức phi chính phủ (NGO) tại địa phương, chuyên gia về chủ đề tại địa phương, chuyên gia tư vấn, cơ 
quan quản lý địa phương, các nhà lãnh đạo cộng đồng, nhân viên trung tâm y tế địa phương, cảnh sát, 
trung tâm tôn giáo, trường học địa phương, chính quyền địa phương, đại diện của công đoàn lao động 
bảo vệ người lao động của CH, cũng như các nhóm xã hội trong cộng đồng, các nhà báo địa phương, 
các nhóm phúc lợi và các bên liên quan khác. 
 
Quy định Chứng nhận và Thanh tra Đánh giá (Phụ lục AR4.2, điểm 7) yêu cầu liên hệ với các bên liên 
quan tại địa phương để hiểu rõ tình hình trong khu vực vì họ là người nắm rõ bối cảnh địa phương và 
các vấn đề có thể phát sinh, đồng thời quan tâm đến việc hợp tác với các cộng đồng địa phương. Họ 
thường là bên có khả năng cao nhất trong việc chia sẻ những thông tin mà các cơ quan nhà nước có 
thể không nắm được. Việc làm này cũng sẽ khuyến khích các tổ chức địa phương chú ý đến các hoạt 
động thực tiễn của Đơn vị Sở hữu Chứng nhận liên quan đến Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững 2020 
của Rainforest Alliance.  
 
Một cách tiếp cận khác là kết hợp quy trình tham vấn chính thức và không chính thức để thu thập thông 
tin. Mặc dù CB phải lưu hồ sơ về quy trình tham vấn không chính thức với tất cả các thông tin chi tiết 
được yêu cầu trong Phụ lục AR 4.2 nhưng quy trình không chính thức không thay thế cho yêu cầu 
tham vấn chính thức. Đối với quy trình tham vấn không chính thức, CB có thể tiếp cận, ví dụ: những 
người sống và làm việc gần cơ sở của Đơn vị Sở hữu Chứng nhận hoặc những người có sức ảnh 
hưởng trong khu vực và họ có thể nhắc đến các tin đồn.   
 
Trong quy trình khắc phục hậu quả, CH phải chuẩn bị danh sách các bên liên quan tiềm năng để 
phỏng vấn mà CB có thể sử dụng. Tuy nhiên, CB nên mở rộng phạm vi phỏng vấn của mình thông 
qua một hoặc nhiều cách tiếp cận sau: 

• Tìm kiếm trên Internet những cá nhân hoặc cơ quan trong khu vực có liên quan nhiều đến các 
chủ đề được quan tâm; 
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• Liên hệ với các bên liên quan trong nước để biết thông tin liên hệ chi tiết của các cơ quan hoạt 
động trong khu vực; 

• Sử dụng dịch vụ của các thanh tra viên địa phương hoặc kinh nghiệm trước đó của các chương 
trình chứng nhận khác. 

 
Bạn có thể sử dụng các nguồn thông tin như sau để tìm các Tổ chức Phi chính phủ Quốc tế hoặc các 
tổ chức khác. Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ tất cả các nguồn thông tin: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/SlaveryList.aspx 
https://www.modernslaverymap.org 
https://www.ituc-csi.org/?page=abook 

 
Ở mức tối thiểu, danh sách các bên liên quan phải bao gồm:  

• tên của cá nhân hoặc tổ chức 

• loại bên liên quan 

• cá nhân chịu trách nhiệm 

• vai trò của người liên hệ 

• số điện thoại liên hệ  

• chủ đề/lĩnh vực hoạt động  

• địa chỉ email  

• trang web (nếu có) 
 
Có thể điền thông tin về các bên liên quan đã chọn vào Mẫu Hướng dẫn: Tham vấn các Bên liên quan 
trong Mẫu đơn Đăng ký Chứng nhận, xem thêm hình 3.  
 

 
Hình 3: Trích từ Mẫu Hướng dẫn dùng để liệt kê các bên liên quan đã chọn  
 
 
 
 
 

2.4 XÁC ĐỊNH CÁC KÊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN 

 
Có thể trao đổi thông tin với các bên liên quan bằng văn bản hoặc lời nói, ví dụ như qua các cuộc gọi 
điện thoại, qua email, gặp trực tiếp hoặc thông qua khảo sát và/hoặc phản hồi liên tục trên trang web 
hoặc địa chỉ email của CB.  
 
CB nên cân nhắc hình thức tham vấn phù hợp nhất tùy theo bối cảnh. Hình thức tham vấn có thể bao 
gồm từ các cuộc họp chung đến phỏng vấn mở, bảng câu hỏi, khảo sát, cuộc gọi điện thoại hoặc kết 
hợp các phương pháp này. Kênh trao đổi thông tin và cách tiếp cận được chọn phải phù hợp với bối 
cảnh, nhân lực sẵn có và một hoặc nhiều ngôn ngữ nói.  
 
CB phải đánh giá rủi ro xung đột lợi ích giữa các bên liên quan và CH. Ví dụ có thể bao gồm đối tác tài 
trợ, gia đình hoặc một bên liên quan từng có hoặc đang có mối quan hệ lao động với CH.  
 
 

2.5 PHỐI HỢP HIỆU QUẢ 

 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/SlaveryList.aspx
https://www.modernslaverymap.org/
https://www.ituc-csi.org/?page=abook
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf-guidance-templates/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf-guidance-templates/
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Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến quy trình tham vấn các bên liên quan hiệu quả như thời gian, ngôn 
ngữ, mối quan tâm đến việc tham gia và chi phí. Các bên liên quan ở một số khu vực có thể được 
nhiều CB liên hệ nhiều lần theo thời gian, khiến họ không còn muốn hợp tác. Đó là lý do tại sao các 
CB làm việc trong cùng một khu vực nên có cách tiếp cận phối hợp để thực hiện quy trình tham vấn 
các bên liên quan. Ví dụ: chia sẻ thông tin liên hệ chi tiết của các bên liên quan ở một số khu vực nhất 
định, chia sẻ thông tin chung thu thập được thông qua quy trình tham vấn các bên liên quan giữa các 
CB, thống nhất với các CB khác và các bên liên quan thời gian phù hợp nhất để liên hệ và phối hợp 
với nhau.  

 
Để hỗ trợ nỗ lực của các bên liên quan khi tham gia quy trình tham vấn, Rainforest Alliance đã soạn 
thảo Thư Tham vấn các Bên liên quan. CB có thể sử dụng, dịch hoặc chỉnh sửa thư này để liên hệ với 
các bên liên quan. Để tham gia quy trình, một số quốc gia cụ thể hoặc các bên liên quan như các cơ 
quan chính phủ có khả năng cần văn bản thư từ chính thức có thể sẽ yêu cầu thư này. 

 
Việc liên hệ và mời một bên liên quan hợp tác có thể sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể. 
Có khả năng một số bên liên quan sẽ không quan tâm hoặc trì hoãn việc phản hồi, vì vậy, nên bắt đầu 
quy trình tham vấn ít nhất 3 tháng trước ngày thanh tra đánh giá theo kế hoạch.  
 
Nếu nhân sự của CB không hiểu rõ một khu vực hoặc ngôn ngữ cụ thể, thì có thể mời một cá nhân 
trung lập tại địa phương không phải là bên liên quan tiềm năng tham gia quy trình để tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc trao đổi với các bên liên quan đã chọn.  

2.6 TÀI LIỆU HỖ TRỢ 

 
Sau khi xác định các bên liên quan phù hợp, CB và các bên liên quan sẽ thảo luận về:  

- lý do liên hệ  

- phạm vi của quy trình tham vấn, bao gồm việc liệu CH có vấn đề về sử dụng lao động trẻ em, 
lao động cưỡng bức và/hoặc quyền tự do tham gia tổ chức đoàn thể hay không, cũng như các 
nội dung khác  

- tính bảo mật của thông tin được thu thập  

- bất kỳ xung đột lợi ích đã biết hoặc tiềm ẩn nào 

- cách CB sử dụng dữ liệu thu thập được qua quy trình tham vấn trong quá trình thanh tra đánh 
giá và cách CB lưu hồ sơ thông tin liên quan thu thập được. 

  
Sau đây là một số tài liệu mà bạn có thể gửi cho bên liên quan trước khi trao đổi để tạo điều kiện thuận 
lợi cho quy trình này: 

• Thư Tham vấn các Bên liên quan 

• Quy định Chứng nhận và Thanh Tra Đánh giá (Phụ lục AR4.2)  

• Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững 2020 của Rainforest Alliance, Yêu cầu đối với Trang 
trại 

• Bản đồ rủi ro lao động trẻ em và lao động cưỡng bức theo ngành hàng 

• Các mẫu nhận phản hồi (mẫu của CB) (hoặc liên kết, “Mẫu Hướng dẫn Tham vấn các Bên 
liên quan” của RA) 

• Thỏa thuận Bảo mật (giữa CB và bên liên quan, mẫu của CB)  

• Tuyên bố Tiết lộ Xung đột Lợi ích (mẫu của CB)  
 
 
 

3. THỰC HIỆN QUY TRÌNH THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN 
QUAN 

 
Quy định Chứng nhận và Thanh tra Đánh giá, Phụ lục AR 4.2 Điểm 12 nêu rõ quy trình tối thiểu để tiến 
hành tham vấn.  
 

a. Lập hồ sơ của bên liên quan, bao gồm lý do liên hệ, xung đột lợi ích tiềm ẩn, các chủ đề dự 
định trao đổi. 

b. Ở mức tối thiểu, nội dung trao đổi phải bao gồm: 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/stakeholder-consultation-letter/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/stakeholder-consultation-letter/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-sustainable-agriculture-standard-farm-requirements/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-sustainable-agriculture-standard-farm-requirements/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=009031452438183330828:1jultenalmc&q=https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/certification-application-form-caf-guidance-templates/&sa=U&ved=2ahUKEwibueru-MvxAhWkg_0HHYqyDHcQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw2xtufxYZozOLvlVJN1vXv_
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I. Giới thiệu làm rõ mục tiêu của cuộc tham vấn và cách thức dữ liệu sẽ được sử dụng 
II. Thỏa thuận bảo mật 
III. Hỏi/chia sẻ thông tin về các chủ đề được quan tâm 

▪ Các CB phải cẩn thận khi chuẩn bị các câu hỏi hoặc vấn đề cần thảo luận và 
thảo luận về các chủ đề, đồng thời phải đảm bảo rằng những nội dung này 
không ngụ ý CH không tuân thủ các yêu cầu. Các câu hỏi phải là câu hỏi mở 
và phải nhằm mục đích thu được thông tin ở bối cảnh rộng hơn. Nên đặt câu 
hỏi hoặc thu thập thông tin một cách cởi mở như một cuộc thảo luận thay vì 
thẩm vấn, đồng thời không phán xét phản hồi nhận được. Phụ lục 1 của tài 
liệu này đưa ra các câu hỏi ví dụ cần hỏi. 

▪ Trong quá trình tham vấn, CB sẽ đánh giá các rủi ro về lao động trẻ em, lao 
động cưỡng bức và/hoặc quyền tự do tham gia tổ chức đoàn thể, xác minh 
xem có thông tin cụ thể nào về Đơn vị Sở hữu Chứng nhận (CH) liên quan đến 
các khiếu nại, hành vi vi phạm quyền có thể xảy ra hoặc vụ việc xung đột xã 
hội đã được đệ trình hay bất kỳ thủ tục tố tụng nào có liên quan (đang chờ xét 
xử) nào mà bên liên quan biết hay không. 

IV. Lưu hồ sơ các thông tin có liên quan đã thu thập được 
▪ Cân nhắc những điều được nêu trong chương 4.  

V. Kết thúc phiên tham vấn, bao gồm thỏa thuận về cách bên liên quan có thể tiếp tục 
cung cấp cho CB thông tin cập nhật về các rủi ro/vấn đề liên quan trực tiếp đến các 
chủ đề đã thảo luận với CB, trong suốt cả năm. 

▪ CB cung cấp cho các bên liên quan thông tin liên hệ chi tiết và thông tin về 
cách cập nhật rủi ro và các vấn đề về bất kỳ chủ đề nào có liên quan trong 
suốt cả năm.  

c. CB liên hệ lại với bên liên quan để theo dõi thêm, trong đó CB xác định thời điểm sẽ liên hệ với 
bên liên quan cụ thể trong tương lai để tìm kiếm thông tin cập nhật. 

 
Có thể có một số phương pháp tổ chức quy trình tham vấn như: 

- Cuộc họp chính thức hoặc không chính thức 

- Gặp trực tiếp hoặc từ xa  

- Thông qua một cuộc đối thoại hoặc một văn bản khảo sát  

- Nếu chọn tham vấn từ xa, có thể sử dụng các công cụ khác nhau như điện thoại hoặc cuộc gọi 
trực tuyến 

 
 

 
 
 
 

4. PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ 
 

4.1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

 
Đơn vị Thanh tra Chứng nhận phải lưu hồ sơ các thông tin chi tiết của quy trình tham vấn. Ở mức tối 
thiểu, CB phải lưu giữ:  

• tên và thông tin liên hệ chi tiết của các cá nhân và tổ chức được tham vấn 

• bản sao của tất cả thông tin trao đổi với các bên liên quan 

• ghi chú/biên bản cuộc họp gồm tất cả các thông tin được cung cấp bằng lời nói 

• thời điểm và cách thức CB sẽ tham vấn (các) bên liên quan để thu thập thông tin cập nhật trong 
tương lai 

• giải thích về cách CB đánh giá thông tin từ quy trình tham vấn các bên liên quan để điều chỉnh 
kế hoạch thanh tra đánh giá hoặc xác minh thêm thông tin với những phát hiện thu được từ 
việc thanh tra đánh giá tại cơ sở   

 
Tổng hợp kết quả của quy trình tham vấn: 
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• trong trường hợp các bên liên quan khác nhau có các tuyên bố mâu thuẫn với nhau, CB có thể 
chọn tăng số lượng các bên liên quan được tham vấn hoặc tăng thời gian thanh tra đánh giá 
trong khi lập kế hoạch để dò xét kỹ lưỡng vấn đề trong quá trình thanh tra đánh giá. 

• nếu có nhiều CH trong cùng một khu vực, có thể gộp các buổi tham vấn với nhau để tận dụng 
tối ưu thời gian và công sức. Tuy nhiên, CB cần duy trì chất lượng của quy trình tham vấn và 
dành đủ thời gian để trao đổi.  
 

CB có thể chọn báo cáo kết quả bằng mẫu của riêng mình hoặc mẫu do Rainforest Alliance cung cấp 
(Mẫu hướng dẫn tham vấn các bên liên quan, xem hình 4). 
 

 
Hình 4: Trích từ Mẫu đơn Đăng ký Chứng nhận - Mẫu Hướng dẫn Tham vấn các Bên liên quan. 
 
Đối với “mức độ rủi ro”, CB có thể lựa chọn giữa không áp dụng, thấp, trung bình hoặc cao, dựa trên 
đánh giá của CB về các rủi ro được xác định tại thời điểm đó trong quá trình tham vấn. Cột “thông tin 
chi tiết thu thập được khi tham vấn” cho phép CB trình bày chi tiết hơn và tóm tắt các phát hiện chính 
từ ba cuộc tham vấn về vấn đề cụ thể đó. Trong phần “chủ đề được đề cập”, CB có thể cho biết cuộc 
tham vấn trực tiếp đề cập đến nhiều chủ đề hay chỉ một chủ đề. Và CB có thể nêu mọi ý kiến bổ sung 
hoặc phân tích nội bộ trong phần “ghi chú”.  
 
 
 
 

4.2 SỬ DỤNG KẾT QUẢ 

 
Kết quả được tổng hợp và đánh giá dựa trên bản đồ rủi ro do Rainforest Alliance cung cấp. Trong 
trường hợp tham vấn cho thấy rủi ro cao, CB phải tuân thủ các quy trình được nêu trong Quy định về 
Thanh tra Đánh giá để điều chỉnh kế hoạch thanh tra đánh giá. CB cần cung cấp thông tin từ cuộc tham 
vấn và phần đánh giá của mình trong quá trình thanh tra đánh giá và đảm bảo cung cấp kết quả cho 
nhóm thanh tra đánh giá, để thanh tra viên có thể xác minh thông tin đó trong quá trình thanh tra đánh 
giá.  
 
Trong quá trình thanh tra đánh giá, thanh tra viên phải được hướng dẫn để đề cập đến các chủ đề rủi 
ro trong các cuộc phỏng vấn và quan sát xem rủi ro được xác định trong quy trình tham vấn các bên 
liên quan sẽ được coi là cao, trung bình, thấp hay không có rủi ro. Do người lao động và công đoàn là 
các bên liên quan nội bộ nên có thể thu thập đủ thông tin trong quá trình này. 
 
 

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf-guidance-templates/
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4.3 BÁO CÁO KẾT QUẢ 

CB phải lưu giữ toàn bộ hồ sơ tham vấn các bên liên quan theo các yêu cầu về Đảm bảo của Rainforest 
Alliance. Chỉ khi có yêu cầu từ Rainforest Alliance, CB mới phải gửi kết quả và các tài liệu liên quan 
đến quy trình tham vấn các bên liên quan trong Hệ thống Quản lý Chứng nhận của Rainforest Alliance.  
 
 
 

PHỤ LỤC 1: CÂU HỎI VÍ DỤ 
 
Để chuẩn bị cho cuộc đối thoại với bên liên quan, bạn có thể sửa đổi các câu hỏi và chủ đề cần giải 
quyết mẫu như được trình bày dưới đây. Việc này có thể giúp xác định bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy 
các vấn đề.  
 
 

LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC  

Như đã giải thích trong Bảng Chú giải Thuật ngữ ở Phụ lục S1, lao động cưỡng bức là “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 thông báo và đồng thuận của người lao 
động) và bị ép buộc thông qua việc đe dọa, hình phạt hoặc một số hình thức cưỡng chế 
 
Không tự nguyện:   

• Kiểm soát nhân viên thông qua việc đe dọa thể chất hoặc tâm lý: 
Đơn vị Sở hữu Chứng nhận quản lý lực lượng lao động của mình như thế nào? Người lao 
động có tương tác với cộng đồng không? Họ rời khỏi cơ sở làm việc để đáp ứng nhu cầu cá 
nhân bất kỳ bao lâu một lần? 

• Bạo lực thể xác hoặc tình dục  
Người lao động được đối xử như thế nào? Làm thế nào để báo cáo các vấn đề?  

• Các điều khoản hợp đồng trong văn bản hợp đồng không đúng với thỏa thuận bằng lời nói 
(hứa hẹn sai sự thật)  
Các điều khoản lao động trong khu vực thường được đưa ra bằng lời nói hay bằng văn bản? 
Làm thế nào để người lao động biết về các điều khoản này? 

• Giữ các loại giấy tờ của người lao động như hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc bằng cấp.  
Có những cách nào để đảm bảo người lao động không rời khỏi nơi làm việc? 

• Yêu cầu đặt cọc tiền hoặc bất kỳ khoản thế chấp nào khác   
Làm thế nào để người lao động duy trì công việc và thời gian làm việc? Người lao động có phải 
trả tiền hoa hồng hay tiền đặt cọc không? 

• Sử dụng lao động là tù nhân và lao động do nhà nước áp đặt như quân nhân được thuê làm 
việc (tham khảo Công ước về Lao động Cưỡng bức [Số 29] năm 1930 của Tổ chức Lao động 
Quốc tế [ILO])  
Khu vực này có các lựa chọn công việc cho lao động là tù nhân không? Các tù nhân đang làm 
việc trong các trang trại hay nhà máy?  

• Người lao động nhập cư không có giấy tờ 
Quy trình đăng ký của người lao động, nhất là đối với công việc thời vụ, diễn ra như thế nào? 

• Người lao động bị giam cầm về thể xác được bố trí chỗ ở trong nhà/nơi ở hạn chế tự do đi lại) 
hoặc hạn chế tự do đi lại cả trong và ngoài cơ sở. 
Người lao động tự đi chợ hoặc đến các làng hoặc thị trấn để mua sắm hay có lính canh có vũ 
trang theo dõi việc đi lại của họ?  

• Không được trả lương làm thêm giờ, thời gian làm việc bị kéo dài hoặc được giao các nhiệm 
vụ vô lý 
Người lao động được phép làm việc bao nhiêu giờ? Họ được trả thù lao như thế nào? 

• Người lao động có phải trả tiền cho các công cụ làm việc, Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE) hay 
bị phạt vì các lỗi vô ý không?  
Hệ thống phạt hoạt động như thế nào? Nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến việc bị phạt là gì?  
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Trừ nợ:  Tình trạng hoặc hoàn cảnh phát sinh từ việc người nợ cam kết cung cấp các dịch vụ cá 
nhân của mình hoặc của những người thuộc quyền kiểm soát của mình để bảo đảm cho một khoản 
nợ. Trường hợp trừ nợ xảy ra khi giá trị được đánh giá một cách hợp lý của những dịch vụ đó không 
được áp dụng để thanh lý khoản nợ hoặc thời gian và bản chất của những dịch vụ đó không được 
giới hạn và xác định. Trừ nợ (còn gọi là lao động trừ nợ) có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác 
nhau. Đây là một hình thức lao động cưỡng bức. 

• Cấp cho người lao động khoản tạm ứng hoặc khoản vay mà không có giấy tờ 
Hệ thống cho người lao động vay tiền có phổ biến trong khu vực không? Số tiền cho vay là 
bao nhiêu?  

• Tính phí đưa đón hoặc chỗ ở cho người lao động mà không được họ đồng ý hoặc không có 
trong văn bản hợp đồng 
Khi người lao động được đưa đến từ các địa điểm khác thì ai sẽ là người thanh toán chi phí 
đưa đón và chỗ ở?  

• Tính lãi và lãi kép cho người lao động 
Lãi tính trên số tiền đã vay là bao nhiêu? Người lao động có thể trả nợ các khoản vay bằng 
những phương thức nào? 

• Các thành viên trong gia đình bị bắt làm việc 
Điều gì sẽ xảy ra khi người lao động không thể trả hết khoản vay? Các thành viên trong gia 
đình có phải làm việc tại cơ sở để trả nợ khoản vay không? 

• Người lao động không được phép nghỉ việc cho đến khi trả hết nợ 
Điều gì sẽ xảy ra nếu người lao động cần nghỉ việc nhưng vẫn còn (một phần) khoản vay phải 
trả? 

• Kỳ trả lương dài hơn 
Lịch trả lương được sắp xếp như thế nào? Người lao động được trả lương ít nhất hàng tháng 
hay trong một khoảng thời gian dài hoặc ngắn hơn? 

• Trả lương bằng hiện vật không hợp lý (>30%) 
Người lao động được trả bao nhiêu bằng tiền mặt và bao nhiêu bằng hiện vật? Các khoản 
thanh toán bằng hiện vật có giá trị bao nhiêu và được hạch toán như thế nào vào tiền lương? 

• Tiền lương trả cho bên thứ ba 
Người lao động được trả lương trực tiếp hay thông qua một bên thứ ba khác? Tiền lương trả 
người lao động được ghi chép bằng văn bản như thế nào?  

• Giữ lại một phần khoản thanh toán hoặc tiền lương cho đến khi thời hạn làm việc kết thúc 
Người lao động được trả lương đầy đủ sau khi khấu trừ theo luật định hay bị giữ lại một khoản 
tiền lương đến cuối thời hạn làm việc mới trả?  

 
 

LAO ĐỘNG TRẺ EM  

Mọi cá nhân dưới 18 tuổi đều là trẻ em. Theo Bảng Chú giải Thuật ngữ, lao động trẻ em là những 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, 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. 

• Thuê trẻ em dưới 18 tuổi làm những công việc nguy hiểm  
Mọi người có thể bắt đầu làm việc ở độ tuổi nào? Những người này đang thực hiện những loại 
công việc nào?  

• Trẻ em bỏ học để bắt đầu đi làm 
Trẻ có được đi học không? Trẻ ngừng đi học ở độ tuổi nào? Trẻ làm gì sau khi ngừng đi học?  

• Những công việc trẻ phụ giúp cha mẹ tại cơ sở của CH 
Trẻ làm gì trong những ngày nghỉ học? Trẻ có cùng cha mẹ làm việc tại cơ sở của người sử 
dụng lao động không? 

• Nhà thầu cung ứng lao động thuê người lao động chưa đủ tuổi hoặc không có giấy tờ 
Việc xác minh độ tuổi được thực hiện như thế nào? Người lao động thuộc nhóm dân số nào 
được nhà thầu cung ứng lao động giám sát và giám sát như thế nào? 

 
 

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. 
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• Số lượng các công đoàn đang hoạt động hoặc các loại hình tổ chức người lao động khác 

• Phí tham gia công đoàn (hoặc tổ chức người lao động khác) (thư đồng ý) 

• Công đoàn hoặc tổ chức người lao động không hoạt động 

• Phân biệt đối xử đối với đại diện công đoàn hoặc người lao động tham gia công đoàn 
Đại diện công đoàn có được làm việc yên ổn không? Công việc của công đoàn cùng công 
việc thường ngày được quản lý như thế nào? 

• Tiếp cận các hoạt động công đoàn trong cơ sở:  
CH có cung cấp không gian, địa điểm, thời gian cho các hoạt động của công đoàn hoặc tổ 
chức người lao động không?  
Công ty hỗ trợ như thế nào cho các hoạt động của công đoàn hoặc tổ chức người lao động?  

• Phúc lợi xã hội tổng thể của người lao động  

• Số lượng khiếu nại  

• Mức độ can thiệp của ban quản lý vào hoạt động của công đoàn hoặc tổ chức người lao 
động 

• Những người điều hành và ban quản lý cấp cao nhất tham gia vào công đoàn hoặc tổ chức 
người lao động với vai trò là người chịu trách nhiệm quản lý văn phòng 

 


