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Ngày phát hành lần đầu: Ngày sửa đổi: Ngày có hiệu lực Ngày hết hạn 

Ngày 1 tháng 7 năm 2022 Không áp dụng 
Ngày 1 tháng 7 
năm 2022 

Cho đến khi có thông 
báo thêm 

Tài liệu liên quan   

SA-S-SD-1 Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững của Rainforest Alliance, Yêu cầu đối với Trang trại 1.2.2, 5.3.9, 
5.3.10 
SA-P-SD-12 Chính sách Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Làm việc Cho Nhiều Đơn vị Sở hữu Chứng nhận 

Quốc gia/khu vực      Cây trồng Loại hình Chứng nhận 

Tất cả Tất cả các loại cây trồng trong phạm vi của hệ 
thống chứng nhận Rainforest Alliance; vui lòng 
xem Quy định Chứng nhận. 

Chứng nhận Trang trại 

 

GIỚI THIỆU 

Các đơn vị cung cấp dịch vụ của các Trang trại được Rainforest Alliance Chứng nhận phải tuân thủ 
các yêu cầu tiêu chuẩn hiện hành, để đảm bảo tất cả các hoạt động có liên quan tại các trang trại 
được chứng nhận được thực hiện theo Tiêu chuẩn, ngay cả khi được thực hiện bởi những người 
không được đơn vị sở hữu chứng nhận hoặc thành viên nhóm trực tiếp tuyển dụng.  Đơn vị sở hữu 
chứng nhận chịu trách nhiệm đảm bảo các đơn vị cung cấp dịch vụ và lao động tuân thủ các yêu cầu 
tiêu chuẩn có liên quan. Đơn vị Sở hữu Chứng nhận (CH) phải có sẵn cơ chế giám sát để kiểm tra 
việc tuân thủ này, bao gồm cả việc xác minh trong quá trình thanh tra và thanh tra đánh giá nội bộ.  
 
Hướng dẫn này giải thích rõ khả năng áp dụng các yêu cầu tiêu chuẩn đối với các danh mục đơn vị 
cung cấp dịch vụ chính và các hoạt động chính.  Hướng dẫn này đề cập đến các Yêu cầu Tiêu 
chuẩn: 

• 1.2.2: tổng hợp tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ, bao gồm cả các đơn vị cung cấp lao động  

• 5.3.9, 5.3.10:  các yêu cầu cụ thể đối với đơn vị cung cấp lao động. 
 

CÁC LOẠI ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG PHẠM VI 

Yêu cầu 1.2.2. chỉ áp dụng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ làm việc trong giới hạn thực tế của trang 
trại về:  

• Hoạt động trên đồng ruộng 

• Hoạt động chế biến 

• Cung cấp lao động 

Ví dụ về các đơn vị cung cấp dịch vụ trong 
phạm vi: 

Ví dụ về các đơn vị cung cấp dịch vụ 
KHÔNG trong phạm vi: 

- Đơn vị cung cấp dịch vụ phun thuốc trên 
không 

- Đơn vị cung cấp dịch vụ phun thuốc trên 
mặt đất 

- Nhân viên trồng, tạo hình tỉa cành, thụ 
phấn hoặc thu hoạch ngắn hạn 

- Nhân viên bảo vệ 

- Đơn vị cung cấp dịch vụ của chính quyền 
thực hiện các hoạt động không do đơn vị sở 
hữu chứng nhận kiểm soát 

- Dịch vụ ăn uống 

- Đưa đón người lao động 

 

CÁC YÊU CẦU ÁP DỤNG 

Bảng sau đây trình bày các yêu cầu áp dụng cho từng danh mục đơn vị cung cấp dịch vụ. Các Yêu 
cầu về Xã hội trong Chương 5 áp dụng cho những người lao động trên toàn bộ trang trại chứ không 
chỉ những người xử lý loại cây trồng được chứng nhận.  
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Ví dụ về các danh 
mục đơn vị cung 
cấp dịch vụ chính 

Các yêu cầu áp dụng Ghi chú 

Đơn vị cung cấp lao 
động cung cấp dịch 
vụ tuyển dụng: sau 
quá trình tuyển dụng, 
người lao động sẽ 
được đơn vị sở hữu 
chứng nhận thuê làm 
việc  

5.3.9 và/hoặc 5.3.10 Khi đơn vị sở hữu chứng 
nhận thuê những người lao 
động do đơn vị cung cấp lao 
động tuyển dụng, đơn vị sở 
hữu chứng nhận phải chịu 
trách nhiệm về các yêu cầu 
được áp dụng khác trong 
Chương 5.  
 
 

Đơn vị cung cấp lao 
động cung cấp người 
lao động do đơn vị 
này thuê làm việc 

5.3 Tiền lương và Hợp đồng,  
Tất cả trừ 5.3.2 

 

5.5 Điều kiện Làm việc 
5.5.1, 5.5.2 
5.5.3 phần nghỉ thai sản, không phải phần 
không gian vắt sữa 

Tất cả các đơn vị 
cung cấp dịch vụ 
khác (không bao 
gồm đơn vị cung cấp 
lao động) 

5.3 Tiền lương và hợp đồng 
5.3.1-5.3.8 trừ 5.3.2,  
5.3.11, 5.3.12 

 

5.5 Điều kiện Làm việc 
5.5.1 Giờ làm việc và giờ nghỉ giải lao hàng 
ngày 
5.5.2 Làm thêm giờ 
5.5.4 Con cái của người lao động 

5.6 Sức khỏe và An toàn: 
5.6.9 An toàn khi làm việc trong điều kiện 
nguy hiểm 
5.6.10 An toàn khi sử dụng các công cụ để 

làm việc 

5.6.11 Biện pháp bảo vệ phụ nữ có thai và 

nuôi con bằng sữa mẹ 

5.6.12 Hiểm họa sắp xảy ra 

Đơn vị cung cấp dịch 
vụ phun thuốc trên 
không 

Tất cả các yêu cầu đối với "các đơn vị cung 
cấp dịch vụ khác"  
và 
4.6.7 Phun hóa chất từ trên không 
Phụ lục Chương Canh tác, S7 Quản lý Thuốc 
trừ sâu, Đoạn Phun Hóa chất từ Trên không  
5.6.16 Khám sức khỏe cho người phun thuốc 
trừ sâu 

 

Đơn vị cung cấp dịch 
vụ phun thuốc trên 
mặt đất 
 

Tất cả các yêu cầu đối với "các đơn vị cung 
cấp dịch vụ khác"  
và 
4.5 Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM), tất cả 
các yêu cầu 

Các yêu cầu liên quan nếu 
người phun thuốc trừ sâu 
đảm nhiệm các nhiệm vụ 
quản lý trong IPM, bao gồm 
theo dõi dịch hại hoặc thiên 
địch và/hoặc đưa ra quyết 
định về hoạt động phun 
thuốc 

4.6 Quản lý Hóa chất Nông nghiệp, tất cả các 
yêu cầu bao gồm các Phụ lục liên quan bao 
gồm Phụ lục Chương Canh tác, S7 Quản lý 
Thuốc trừ sâu và Chính sách Sử dụng Đặc 
biệt 
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Ví dụ về các danh 
mục đơn vị cung 
cấp dịch vụ chính 

Các yêu cầu áp dụng Ghi chú 

5.6.16 Khám sức khỏe cho người phun thuốc 
trừ sâu 

Đội tạo hình tỉa cành Tất cả các yêu cầu đối với "các đơn vị cung 
cấp dịch vụ khác"  
và 
4.2 Tạo hình tỉa cành và cải tạo cây trồng 
4.2.1 Chu kỳ tạo hình tỉa cành 
4.2.2 Tạo hình tỉa cành 
4.2.3 Cải tạo (áp dụng nếu được chọn) 

Sẽ thích hợp nếu toàn bộ 
chiến lược tạo hình tỉa cành 
được thuê ngoài và đơn vị 
cung cấp dịch vụ xác định 
thời điểm và địa điểm tạo 
hình tỉa cành 

 
 

CƠ CHẾ GIÁM SÁT ĐƯỢC LẬP THÀNH VĂN BẢN 

Yêu cầu 1.2.2 nêu rõ rằng đơn vị sở hữu chứng nhận phải có cơ chế giám sát để xác minh rằng các 
đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị cung cấp lao động đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng đối với 
họ.  
 
Cơ chế giám sát cần bao gồm ít nhất các yếu tố sau:  
1. Thỏa thuận theo hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ bao gồm cam kết tuân thủ các yêu cầu 

hiện hành như được nêu trong bảng trên.  

2. Đưa các rủi ro được xác định liên quan đến hoạt động của đơn vị cung cấp dịch vụ vào Đánh giá 

rủi ro trang trại (Phụ lục S03 yêu cầu 1.3.1).  

3. Đưa các biện pháp giảm thiểu rủi ro có liên quan vào Kế hoạch quản lý.  

4. Giám sát việc tuân thủ của đơn vị cung cấp dịch vụ ít nhất mỗi năm một lần trong quá trình kiểm 

tra nội bộ.   


