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Hội đồng quản lý biển
(MSC) là tổ chức phi lợi nhuận được
thành lập để giải quyết những vấn đề liên
quan tới đánh bắt không bền vững và
thuỷ sản an toàn cho tương lai.

Mục tiêu của MSC là vì một đại dương
với sự sống dồi dào cho hôm nay, ngày
mai và thế hệ mai sau.

Chương trình MSC

Đánh bắt
/nuôi trồng

Chứng nhận
thuỷ sản

Chứng nhận
Chuỗi sản phẩm

Cho phép sử
dụng nhãn

• 2 hệ thống chứng nhận – thuỷ sản & chuỗi cung ứng
• Được công nhận quốc tế
UN FAO, ISEAL & Sáng kiến Thuỷ hải sản bề vừng toàn cầu
• Phù hợp với các quy chuẩn quốc tế
• Bảo đảm tính bền vững
• Bảo đảm nguồn gốc đánh bắt bền vững

Sản phẩm cho
người tiêu dùng

Tại sao phải xem xét tiêu chuẩn MSC CoC?

Mục tiêu của chúng tôi để đảm bảo:
• Các yêu cầu chứng nhận có hiệu quả &
phù hợp được áp dụng
• Quy trình chứng nhận có hiệu quả hơn
• Truy cập các chương trình MSC & ASC
được cải tiến
• Chương trình CoC vẫn theo khuynh
hướng công nghiệp về quản lý chuỗi
cung ứng và đánh giá.

Các Tiêu chuẩn của chúng tôi được phát triển thế nào?

Xác định
lĩnh vực cần
cải tiến

Nghiên cứu
và phát triển
giải pháp

Tham khảo
ý kiến với
các bên liên
quan, thu
thập, cân
nhắc phản
hồi của họ

Được
hướng dẫn,
thông báo
bởi Ban tư
vấn kỹ thuật
của MSC và
Hội đồng tư
vấn các bên
có liên quan

Uỷ viên Hội
đồng MSC
ra quyết
định sau
cùng cho
các thay đổi

Đánh giá sự
thay đổi để
đảm bảo ý
tưởng được
thực thi

Đánh giá chương trình CoC – mốc thời gian
Sự kiện quan trọng
Hoạt động công chúng

Hoạt động nội bộ

Hội thảo, nghiên cứu & đánh giá tác động
Hội thảo tư vấn Đông
Nam Á
1/2017

Hội thảo tư vấn CAB
(London)
9/2017

Hội thảo Tư vấn ở
Trung Quốc
4/2017

Hội thảo MSC-CABASI (London)
3/2018

Hội đồng Tư vấn Kỹ
thuật của MSC
12/2017

Hội đồng Tư vấn Kỹ
thuật của MSC
6/2018

Hội đồng MSC chấp
thuận
1/2019

Tư vấn công chúng công
khai trực tuyến& sau cùng

Tư vấn công chúng
công khai trực tuyến
1-30/9/2017

2017

Hội thảo VN, Nga và
Đông Nam Á
8-10/2018

15 Aug – 15 Oct 2018

2018

Chương trình CoC mới

THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ
28/9/2019

Chương trình CoC mới

PHÁT HÀNH
28/3/2019

2019

Hiệu chỉnh Tiêu chuẩn CoC & Thực thi
Ngày phát hành

Ngày có hiệu lực

28/3/2019

28/9/2019

Tối thiểu 6 tháng chuyển đổi
Tiêu chuẩn mới được phát hành
Đánh giá viên được đào tạo & tổ
chức sở hữu chứng nhận CoC thực
thi theo yêu cầu mới

Tất cả đánh giá phải theo Tiêu chuẩn mới
Từ 28/9/2019 tất cả các công ty phải sử dụng
Tiêu chuẩn CoC phiên bản mới.

Nếu một cty muốn đánh giá theo Tiêu chuẩn mới trước 28/9/2019, thì phải thảo luận với tổ
chức đánh giá của mình để xem có thể hay không, vì sẽ liên quan tới sự phê duyệt của ASI
cho sự chuyển đổi, đào tạo đánh giá viên và phê duyệt biến đổi của MSC.

Phần thay đổi là gì?
1. Những yêu cầu về lao động cho các cty CoC

2. T/c CoC bản mặc định 5.0
– những yêu cầu mới & hướng dẫn để đảm bảo toàn vẹn sản
phẩm và theo xu hướng công nghiệp.

3. Tiêu chuẩn CFO CoC, bản 2.0
– giám sát tốt hơn về sự phát triển của các cty và đánh giá chúng

4. Tiêu chuẩn CoC nhóm, bản 2.0
– Cải tiến tính hiệu quả và có thể hướng tới được
5. Các yêu cầu chứng nhận CoC, bản 3.0
6. Các yêu cầu chứng nhận chung, bản 2.4

5 Nguyên tắc để đảm bảo tính liên tục
5 nguyên tắc và các yêu
cầu chủ yếu về truy xuất,
tách biệt & nhận diện được
vẫn không thay đổi.

1
2
3
4
5

Sản phẩm chứng nhận phải từ nhà cung cấp có
chứng nhận
Sản phẩm chứng nhận phải nhận diện được

Sản phẩm chứng nhận phải tách biệt
Sản phẩm chứng nhận phải truy xuất được và tổng
lượng phải được ghi chép
Tổ chức có hệ thống quản lý đảm bảo các yêu cầu
của Tiêu Chuẩn

Những thay
đổi chủ yếu
của Tiêu
chuẩn MSC
CoC, bản mặc
định 5.0
(cập nhật từ bản
4.0)

Những thay đổi chủ yếu của Tiêu Chuẩn CoC
1. Kiểm tra nguồn gốc sản phẩm chứng nhận – T/c CoC Nguyên tắc số 1
Kiểm tra tình trạng chứng nhận của nhà cung cấp
Luôn kiểm tra tình trạng chứng nhận của nhà cung cấp cho
sản phẩm MSC qua msc.org/suppliers hoặc ASC trên ascaqua.org. Những trang thông tin này đáng tin cậy hơn chứng
nhận trên giấy, vì chúng có thể bị huỷ, treo, hoặc thu hồi
trước khi hết hạn.
Khi mua trực tiếp từ đánh bắt/người nuôi trồng có
chứng nhận, luôn kiểm tra:
•

Nếu ngư trường/vùng nuôi cũng cần có chứng nhận CoC để đủ
điều kiện bán ra là sản phẩm chứng nhận, thông tin này có sẵn
trong báo cáo đánh giá.

•

Nếu sản phẩm từ vùng nuôi được chứng nhận ASC, Cty có thể
thử kháng sinh trên sản phẩm, nếu sản phẩm ASC tìm thấy có
kháng sinh, sẽ bị loại ra như yêu cầu của tiêu chuẩn ASC, sản
phẩm sẽ trở thành sản phẩm không được chứng nhận.

Những thay đổi chủ yếu của Tiêu Chuẩn CoC
2. Dán nhãn đúng theo loài và nguồn gốc – T/c CoC Nguyên tắc số 2
• Nhãn thể hiện nguồn gốc, vùng đánh bắt hoặc loài cần
phải phù hợp luật pháp nước hoặc các nước mà sản
phẩm đó được buôn bán kinh doanh.
• Đánh giá viên sẽ kiểm tra điều đó, có bằng chứng cho
thấy dán nhãn chưa phù hợp không, có thể dẫn tới
điểm chưa phù hợp.

Những thay đổi chủ yếu của Tiêu Chuẩn CoC
3. Lưu hồ sơ đủ & lấy mẫu sản phẩm – T/c CoC Nguyên tắc số 5
• Nếu có thầu phụ tham gia vận hành sản phẩm chứng
nhận, như chế biến theo hợp đồng và vận chuyển,
anh/chị phải chứng tỏ có thể yêu cầu hồ sơ lưu liên
quan và cho phép tổ chức đánh giá, MSC kiểm tra sản
phẩm và các đơn vị liên quan khi cần thiết.
• Thời gian cho các Cty cung cấp thông tin về hồ sơ truy
xuất theo yêu cầu của MSC hay đơn vị chỉ định giảm
xuống 5 ngày kể từ ngày ra yêu cầu.
• Thêm vào MSC, ASC cũng được xem là đơn vị chỉ định
và sẽ có thể yêu cầu cung cấp hồ sơ sản phẩm ASC
hoặc lấy mẫu để phân tích kiểm tra.

Những thay đổi chủ yếu của Tiêu Chuẩn CoC
4. Hệ thống & quản lý hiệu lực – T/c CoC Nguyên tắc số 5
Xử lý sản phẩm đang trong quá trình đánh giá thẩm định
Có phê duyệt bằng văn bản từ tổ chức chứng nhận trước khi
vận hành mua bán sản phẩm ASC hoặc MSC đang trong quá
trình thẩm định.
Sản phẩm ‘đang thẩm định’ đủ điều kiện để bán như sản
phẩm chứng nhận, nhưng chỉ khi nào ngư trường hoặc vùng
nuôi được chứng nhận.

Chỉ những tổ chức là thành viên của nhóm khai thác hoặc
cùng chủ sở hữu như là 1 vùng nuôi đã được đánh giá mới
được cân nhắc phê duyệt.
Thay đổi khác:
• Nhận phê duyệt bằng văn bản từ tổ chức chứng nhận
trước khi thêm vào/thay đổi địa chỉ 1 địa điểm đánh giá.
• Vào mỗi lần đánh giá cập nhật danh sách nhà cung cấp sử
dụng,kể từ lần đánh giá trước

Thay đổi chủ yếu của tiến trình đánh giá & các yêu cầu
5. Yêu cầu cho CoC khi sản phẩm sẵn sàng cho tiêu

dùng đóng gói trong bao bì chống hàng giả được mở ra
Chứng nhận CoC cần cho tất cả các đơn vị trước khi sản
phẩm trở thành sẵn sàng cho tiêu dùng được đóng gói chống
hàng giả (CRTPP). Nếu sản phẩm CRTPP được mở ra và
thay đổi, thì chứng nhận CoC là cần thiết nếu anh/chị công bố
đó là sản phẩm chứng nhận.

6. Các hạng mục phạm vi mới
‘buôn bán dầu cá’, ‘buôn bán bột cá’ hoặc điều khiển bốc dỡ
hàng thủ công giờ được coi là phạm vi hoạt động tách biệt.
Nếu anh/chị thực hiện các hoạt động này, vui lòng liên hệ tổ
chức chứng nhận của mình trước 28/9/2019 để họ cân nhắc
chúng để phê duyệt và thêm vào phạm vi chứng nhận của
anh/chị.

Thay đổi chủ yếu của tiến trình đánh giá & các yêu cầu
7. Đình chỉ (mặc định) cho chứng nhận nhiều địa điểm
Một sự đình chỉ có thể áp dụng cho 1 hoặc vài địa điểm nếu
tổ chức chứng nhận xác định lý do để đình chỉ 1 địa điểm cụ
thể nào đó, và sẽ không ảnh hưởng tới các địa điểm khác
hoặc toàn bộ chứng nhận CoC.

8. Điểm không phù hợp
Nếu 1 điểm không phù hợp dạng thứ yếu nếu không khắc
phục theo thời hạn quy định, tổ chức đánh giá (CB) sẽ tăng
lên thành chính yếu, và anh/chị có 30 ngày để khắc phục.
Các CB có thể kiểm tra các công ty ngoài kế hoạch đánh giá
bình thường dựa theo bằng chứng của MSC. Họ cũng có thể
nêu ra điểm không phù hợp mà nó lại không phải qua đánh
giá, ví dụ như cung cấp hồ sơ truy xuất không đúng.

Thay đổi khác :
•

Tất cả các đơn vị liên quan đến người
tiêu dùng sau cùng, ví dụ các nhà hàng,
truy xuất nguồn gốc được kiểm tra từ
điểm bán / phục vụ cho nhà cung cấp
được chứng nhận. Hồ sơ bán hàng là
không nằm trong phạm vi yêu cầu

•

Nếu chỉ có ASC CoC, không cấp chứng
nhận MSC CoC giấy tờ.

Những yêu
cầu mới về
lao động
cưỡng ép và
lao động trẻ
em.

Vấn đề là gì?
Nô lệ hiện đại toàn cầu: hình ảnh năm 2016
Ăn xin
Khai thác mỏ & mỏ đá
Dịch vụ cá nhân

40
triệu

Bán sỉ và thương mại
Các hoạt động phòng
ở& dịch vụ thực phẩm
Nông nghiệp, lâm
nghiệp & đánh bắt
Sản xuất

Ước lượng năm 2016: > 40 triệu người là nạn
nhân của nô lệ hiện đại 1. Bao gồm:

Xây dựng

• 25 triệu người là lao động cưỡng ép

Làm việc trong nhà

• 152 triệu trẻ em tuổi từ 5-17 là nạn nhân của lao
động trẻ em

Bùng nổ bởi hoạt động kinh tế 1
Nguồn :
1. Ước lượng toàn cầu về nô lệ hiện đại (2016), ILO
2. Ban thuỷ sản thế giới và Nuôi trồng (2018), FAO

Người lao động trong nền công nghiệp thuỷ hải sản
toàn cầu khoảng 35 triệu người, 83% số này là ở
Châu Á2.

Châu Á Thái Bình Dương là nạn nhân của nô lệ hiện đại
Nô lệ hiện đại toàn cầu: hình ảnh năm 2016
Tỷ lệ nô lệ hiện đại là cao đứng thứ 2

ở Châu á Thái Bình Dương với
6.1 nạn nhân cho mỗi 1,000
người.

32% nạn nhân của nạn buôn bán người

cho lao động cưỡng ép được tìm thấy
trong công nghiệp đánh bắt ở Đông Nam
Á và Thái Bình Dương.
Sự phổ biến nô lệ hiện đại theo khu vực

Châu Phi

Châu Á và Thái Bình
Dương

Châu âu và trung tâm
Châu Á

Mỹ
Ả rập

Nguồn: ước lượng toàn cầu về nô lệ hiện đại (2016), ILO

Yêu cầu lao động cho chuỗi cung ứng thuỷ hải sản
Vào 2014/15 truyền thông thế giới quan tâm tập trung vào
lao động cưỡng ép và lao động trẻ em trong công nghiệp
thuỷ hải sản. Các bên có liên quan khuyến cáo MSC nên
bao gồm các yêu cầu lao động vào chương trình của chúng
tôi.
•
•

•

AP điều tra: bạn có thể mua cá từ
đánh bắt của nô lệ

Uỷ ban MSC thông báo vào 7/2016, và một nhóm làm
việc của MSC được thành lập.
Phản hồi từ >300 đối tượng có liên quan trên thế giới &
tất cả các lĩnh vực, bao gồm các hội thảo tổ chức ở
Trung Quốc, Đức, Nga, Thái Lan, Anh, VN; qua điện
thoại, hội thảo trực tuyến.
Chúng tôi làm việc gần hơn với các đối tượng có liên
quan, các ban quản lý MSC về chiến lược & thực thi kỹ
thuật – bao gồm vài đề xuất lặp đi lặp lại để đảm bảo
tính hiệu quả và thực.

Lao động nô lệ Châu Á sản xuất tôm bán vào thị
trường Mỹ, Anh

‘tàu ma’ Thái

biến công nhân thành nô lệ,t hậm chí giết công
nhân trong chuỗi cung cấp tôm toàn cầu –theo điều ra của
Guardian
Buôn bán người làm nô lệ tàu thái để đánh bắt thức ăn cho tôm
Công nghiệp thuỷ hải sản Thái: chấp nhận nô lệ?

THÁI VÀ NÔ LỆ THUỶ SẢN. BUÔN BÁN NGƯỜI,
NÔ LỆ VÀ SÁT HẠI TRONG CÔNG NGHIỆP ĐÁNH
BẮT CỦA KANTANG
Người tiêu dùng Canada ăn thuỷ hải sản bắt bởi
nô lệ hiện đại như thế nào
21

Yêu cầu mới về lao động cưỡng ép và trẻ em
Giảm thiểu rủi ro các tổ chức đạt chứng nhận và
nhà thầu phụ của họ sử dụng lao động cưỡng ép
hoặc lao động trẻ em, để đảm bảo rằng sản
phẩm đạt chứng nhận không liên quan tới vi
phạm lao động.

Yêu cầu: các tổ chức phải hoàn tất 1 đánh giá về
lao động theo 1 chương trình được công nhận bởi
bên thứ ba, trừ khi tổ chức này thuộc nhóm rủi ro
thấp trong bảng phân loại theo chỉ tiêu quốc tế.
Các chương trình được công nhận: amfori BSCI,
SA8000, SEDEX SMETA, SSCI- các chương trình
được công nhận.

MSC sử dụng các
định nghĩa của Tổ
chức Lao động
quốc tế (ILO)…

Lao động cưỡng ép là ‘tất cả các công việc hoặc
dịch vụ được chính xác từ bất kỳ người nào dưới
sự đe dọa của bất kỳ hình phạt nào và người đó đã
không tự nguyện cung cấp’ (C029 - Forced Labour
Convention, 1930).
Lao động trẻ em là làm việc nguy hiểm về tinh
thần, thể chất, xã hội hoặc đạo đức và có hại cho
trẻ em; và can thiệp vào việc học của họ bằng cách
tước đi cơ hội đến trường; bắt buộc họ phải nghỉ
học sớm; hoặc yêu cầu họ cố gắng kết hợp việc đi
học với công việc quá dài và nặng nề, bao gồm các
công việc bị cấm trong luật pháp quốc gia và loại
trừ công việc nhẹ cho phép.
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Khi nào yêu cầu đánh giá về lao động?
Khi các hoạt động trong phạm vi của CoC bao gồm chế
biến (bao gồm chế biến theo hợp đồng), đóng gói hoặc
đóng gói lại hoặc bốc dỡ hàng thủ công từ đánh bắt trừ
khi các tổ chức có rủi ro thấp hơn theo 2 hay nhiều chỉ
tiêu sau: :

❑ SA8000 Phân loại rủi ro quốc gia
❑ Chỉ số quyền toàn cầu của Liên minh Công đoàn
Quốc tế

❑ Thông qua 5 hoặc nhiều hơn các công ước của
Liên Hợp Quốc về lao động cưỡng bức hoặc trẻ
em, buôn bán người hoặc hải sản / đánh cá
❑ Danh sách hàng hóa của Bộ Lao động Hoa Kỳ
được thực hiện với tỷ lệ lao động cưỡng ép và lao
động trẻ em

Các chỉ tiêu đều có sẵn,
công khai, minh bạch và
được biên soạn bởi các cơ
quan có thẩm quyền & các
tổ chức

Quy trình để đạt được đánh giá xã hội
• Hàng năm tổ chức chứng nhận của
anh/chị sẽ tư vấn cho anh/chị về mức độ
rủi ro lao động của mình, tức là ’Thấp hơn’
hoặc ’Trung bình’ dựa trên Xếp hạng rủi ro
quốc gia do MSC cung cấp
• Các công ty và tổ chức chứng nhận điểm
chuẩn ‘Trung bình’ sẽ được xác minh sự
tuân thủ bằng cách sử dụng Yêu cầu đánh
giá lao động của bên thứ ba của MSC” mới

48 quốc gia được phân loại là rủi ro ‘trung bình’ là:
• Châu á – Thái Bình Dương: Campuchia, Trung
Quốc, Indonesia, Kiribati, Lào, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Thái Lan, Đông Timor, Việt Nam

• Châu Mỹ : Brazil, Colombia, Honduras,
Nicaragua, Peru

• Trung Đông & Châu Phi: các Tiểu Vương Quốc
Ả Rập Thống Nhất
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Đánh giá thực hành lao động của bạn
Các công ty hoạt động tại các quốc gia có rủi ro lao động ‘Trung bình’ sẽ yêu cầu đánh giá bên thứ ba.
Đánh giá phải:
• Tại chỗ
• Thực hiện bởi đánh giá viên độc lập, bên thứ ba
• Là một trong những chương trình đánh giá được MSC công nhận
• Đáp ứng các tiêu chí thực hiện của chương trình đánh giá lao động có liên quan

Chương trình lao động
MSC công nhận

Tuân thủ các tiêu chí cần thiết

Amfori Business Social
Compliance Initiative

Không vi phạm vấn đề Không Dung Thứ (Zero
Tolerance) khi đánh giá

SEDEX SMETA

Không có vấn đề quan trọng trong kinh doanh
được tìm thấy trong đánh giá

Trách nhiệm xã hội
SA8000

Chứng nhận SA8000 còn hiệu lực

Không Khoan Dung và các
vấn đề quan trọng trong kinh
doanh là vấn đề lao động
nghiêm trọng đòi hỏi phải hành
động ngay lập tức.
Điều này có thể bao gồm vi phạm
luật pháp địa phương trong đó có
hành vi vi phạm nghiêm trọng đối
với người lao động, nhân quyền
hoặc vi phạm nhân quyền trắng
trợn.

 Bạn sẽ cần phải tuân theo
lịch đánh giá do chương trình
đánh giá lao động quy định, có
thể phải là 6 tháng 1 lần, hàng
năm hoặc mỗi 2 năm .

Mốc thời gian
Ngày phát hành: 28/3/2019
Ngày hiệu lực: 28/9/2019
+ Thời gian ân hạng là 12 tháng để thực hiện
yêu cầu lao động

Ví dụ…
Một công ty chế biến cá ngừ ở Philippines
có lịch đánh giá CoC tiếp theo của họ dự
kiến vào ngày 1 tháng 10 năm 2019

Họ sẽ:
•
•

Được thông báo vế mức rủi ro của họ, ví dụ
“trung bình”
Ký vào ‘Tuyên bố về sự hiểu biết về tài liệu
new

•

Thực hiện và đạt được một trong những
đánh giá xã hội được công nhận trước ngày
1 tháng 10 năm 2020

Câu hỏi thường gặp
1. Các yêu cầu lao động của MSC CoC có áp dụng cho các công ty ASC CoC không??
Có. Các công ty có ASC CoC xử lý/chế biến (bao gồm cả chế biến theo hợp đồng), đóng gói hoặc đóng
gói lại phải có đánh giá lao động trừ khi các công ty có rủi ro thấp hơn theo hai hoặc nhiều chỉ số rủi ro
(xem slide 23)
2. Điều gì xảy ra nếu công ty của tôi không tuân thủ?
Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, công ty của bạn không đáp ứng các tiêu chí về hiệu suất lao động trong Tiêu
chuẩn CoC (ví dụ: Vấn đề Không Dung Thứ được tìm thấy trong cuộc đánh BSCI của bạn), thì bạn phải
thông báo cho tổ chức chứng nhận của mình trong vòng hai ngày làm việc. Sau đó, bạn sẽ có 30 ngày để
giải quyết vấn đề để duy trì chứng chỉ CoC của mình. Nếu bạn không thông báo cho đánh giá viên thì
chứng chỉ của bạn sẽ bị đình chỉ trong tối thiểu ba tháng.
3. Đánh giá lao động bao nhiêu và trong bao lâu?
Thời gian và chi phí đánh giá xã hội sẽ khác nhau tùy thuộc vào doanh nghiệp. Một doanh nghiệp lớn hơn
sẽ cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành các hoạt động đánh giá chính như kiểm tra cơ sở, đánh giá tài
liệu và phỏng vấn nhân viên. Nói chung, đánh giá amfori BSCI và SEDEX SMETA mất từ 1-4 ngày, trong
khi đánh giá SA8000 mất nhiều thời gian hơn. Chi phí đánh giá cũng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào các yếu
tố như số ngày và có đánh giá viên ở địa phương hay không.

Những thay
đổi chính đối
với các Tiêu
chuẩn CoC
khác: nhóm
& CFO bản
2.0
(cập nhật của bản
1.0)

Mặc định

Đơn vị sở hữu
chứng nhận
đơn/đa cơ sở

Nhóm

Tổ chức bán
hàng trực tiếp
tới người tiêu
dùng
CFO

Tổ chức có nhiều Cty bán trực tiếp tới người
cơ sở
tiêu dùng cuối cùng

Thay đổi trong tiêu chuẩn CoC nhóm
Bắt buộc đánh giá nội bộ tại chỗ
Đánh giá tại chỗ nội bộ là bắt buộc trước khi thêm một cơ sở mới
vào chứng chỉ nhóm. Điều này dành cho các nhóm không thuộc
một hệ thống quản lý chung, chẳng hạn như các nhóm của các tổ
chức độc lập nhau.
Sự không phù hợp

Không phải mọi sự không phù hợp ở cấp độ cơ sở đều cần được
nâng lên đối với văn phòng trung tâm của nhóm. Thay vào đó, tổ
chức chứng nhận của bạn sẽ xác định xem sự không phù hợp ở
cấp độ cơ sở dựa trên quản lý nhóm kém hay liệu nó có vẻ mang
tính hệ thống. Nếu nó mang tính hệ thống hoặc do quản lý nhóm
kém, sự không phù hợp ở cấp độ cơ sở sẽ được tăng thêm đối với
văn phòng trung tâm của nhóm
Quá trình xác định điểm không phù hợp được tìm thấy trong các
cuộc đánh giá nội bộ cũng đã được làm rõ

Những thay đổi trong tiêu chuẩn CFO (Tổ chức bán hàng trực
tiếp tới người tiêu dùng)

CFO
Đủ điều kiện CFO: Văn phòng trung tâm CFO có quản lý

1.

chung và giám sát mua hàng trên tất cả các cơ sở trực thuộc
2.

Yêu cầu truy xuất nguồn gốc: Truy xuất nguồn gốc từ cấp
cơ sở tới nhà cung cấp hoặc bên giao hàng có chứng nhận

3.

Quản lý văn phòng trung tâm:
• Để loại bỏ việc sử dụng tuyên bố được chứng nhận khi 1 cơ
sở nằm ngoài phạm vi
• Để thông báo cho tổ chức chứng nhận của bạn về bất kỳ
mức tăng nào ≥ 25% tổng số cơ sở
• Để nhận được sự chấp thuận của cơ quan chứng nhận của
bạn khi có cơ sở mới & cơ sở ở quốc gia mới

4.

Những cơ sở lưu trữ & phân phối (hoạt động) đánh giá ít
nhất 1 trong các cơ sở trong 1 chu kì đánh giá

5.

Đánh giá rủi ro bao gồm sự công nhận các chứng nhận khác
và điểm số CPI. Tài liệu điểm rủi ro CFO trong biểu mẫu báo
cáo đánh giá

6.

Có gia tăng số mẫu các tổ chức bán hàng trực tiếp tới
người tiêu dùng

Nguồn hữu ích trên msc.org

 Hội thảo trực tuyến

Tuyên bố về
hiểu biết về
yêu cầu lao
động

này được lặp lại dựa
trên nhu cầu. Bản dịch
cho một số tài liệu
đang được tiến hành.
Vui lòng truy cập
msc.org hoặc liên hệ
supplychain@msc.org

cho yêu cầu cụ thể của
bạn.

Tóm tắt
1. Thời gian thực hiện và cập nhật chương trình CoC –
Từ 28/09/2019 trở đi, các cuộc đánh giá sẽ phải theo phiên bản
mới của Tiêu chuẩn CoC

2. Tiêu chuẩn CoC mặc định, bản 5.0
– xác minh nguồn gốc được chứng nhận, dán nhãn chính xác
về loài và nguồn gốc, quản lý sản phẩm và hồ sơ hiệu quả

3. Yêu cầu lao động mới cho các Cty CoC
– Tiếp cận dựa trên rủi ro, quy trình và mốc thời gian để có
được đánh giá về xã hội

4. Nguồn:
– Tiêu chuẩn CoC nhóm, bản 2.0 tóm tắt các thay đổi
– Tiêu chuẩn CoC CFO, bản 2.0 tóm tắt các thay đổi

– Tài liệu về các chương trình CoC và các tài liệu hỗ
trợ

Khiếu nại
Nếu có bất kỳ vấn đề diễn giải nào phát sinh liên
quan đến các vấn đề được nêu trong các bài thuyết
trình này, văn bản bằng tiếng Anh của MSC sẽ chiếm
ưu thế trong mọi trường hợp
MSC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào
phát sinh đối với bất kỳ bên nào do việc tư vấn các
bản trình bày này
Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ chi tiết nào về
bất kỳ đối tượng nào được đề cập, vui lòng tham
khảo các đồng nghiệp có liên quan, Tài liệu chương
trình MSC hoặc liên hệ với MSC qua:
standards@msc.org
Đại diện MSC
Tháng 3 năm 2019

Xin cảm ơn!
Chúng ta cùng nhau xây dựng thị trường
đáp ứng, cạnh tranh và đáng tin cậy
cho thuỷ hải sản bền vững
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ :

supplychain@msc.org

www.msc.org
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