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Tiêu đề: Thông báo gia hạn số 2: Tạm dừng chương giám sát lao động trong chuỗi hành trình sản 
phẩm do Covid-19  

Các tài hiệu của Chường trình MSC và Điều khoản liên quan :  

• Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm của MSC bản 5.0 (bản Nhóm và bản CFO 2.0) 
o 5.7.2 (bản nhóm và mặc định); 5.8.2 (Tiêu chuẩn CFO) 
o 5.7.3 (bản nhóm và mặc định); 5.8.3 (CFO) 

• Các yêu cầu chứng nhận của MSC, bản 3.1  
o 8.2.15.b 

Ngày có hiệu lực: 28 tháng 3 năm 2021.  

Hết hết hiệu lực : Thông báo gia hạn này sẽ hết hiệu lực vào ngày 28 tháng 5 năm 2021 và sẽ 
được thay thế bằng Thông báo số 7: Sửa đổi liên quan đánh giá Lao động trong chuỗi hành trình 
sản phẩm. 

 Cơ quan và ngày phát hành: Dr Rohan Currey, Giám đốc Khoa học và tiêu chuẩn, 9 tháng 2 năm 
2021 

Gởi đến: Các tổ chức đánh giá chứng nhận phù hợp của MSC (CABs) 

Đồng gởi đến : Dịch vụ đảm bảo quốc tế và Hội  đồng Quản lý nuôi trồng Thủy sản (ASC) 

 

Các phiên bản phát hành 

Số phiên 
bản 

Ngày phát hành Mô tả sửa đổi 

1 6 tháng 5  năm 2020 Không tương thích 
2 26 tháng 2 năm 2021 Áp dụng gia hạn  
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1 Mục tiêu  

1.1 Để gia hạn ngày buộc phải hoàn tất Chương trình đánh giá lao động theo yêu cầu của MSC  

2 Quy phạm yêu cầu – Các tổ chức chứng nhận (CABs) và các tổ chức được cấp chứng 
nhận  

2.1 Các yêu cầu trong phần 5.7.2 của Tiêu chuẩn MSC CoC  bản mặc định (phiên bản 5.0) và 
phần 5.8.2 của Tiêu chuẩn Nhóm (phiên bản 2.0) hoặc CFO (phiên bản 2.0) sẽ không áp 
dụng trong thời gian Thông báo Gian hạn này có hiệu lực  

 

3 Yêu cầu được gia hạn – CABs 

3.1 Các yêu cầu trong phần 5.7.2 của Tiêu chuẩn MSC CoC  bản mặc định (phiên bản 5.0) và 
phần 5.8.2 của Tiêu chuẩn Nhóm (phiên bản 2.0) hoặc CFO (phiên bản 2.0) sẽ không áp 
dụng trong thời gian Thông báo Gian hạn này có hiệu lực  

3.2 Điều này áp dụng cho những công ty đã có chứng nhận đã được phân loại là Rủi ro Chuẩn 
theo Bảng 5 và 6 Trong Yêu cầu về chứng nhận của MSC CoC, phiên bản 3.1 và do đó dự 
kiến sẽ tuân thủ các yêu cầu lao động của CoC vào ngày đánh giá CoC thứ hai của họ . 

 

 

  

https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-standard_default-version-v5-0_vietnamese.pdf?sfvrsn=6cc6e663_8
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-standard_group-version-v2-0.pdf?sfvrsn=a68dc0bf_12
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-standard_consumer-facing-organisation-version-v2-0.pdf?sfvrsn=e2b49c1b_12
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-standard_default-version-v5-0_vietnamese.pdf?sfvrsn=6cc6e663_8
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-standard_group-version-v2-0.pdf?sfvrsn=a68dc0bf_12
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-standard_consumer-facing-organisation-version-v2-0.pdf?sfvrsn=e2b49c1b_12
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-certification-requirements-v3.pdf?sfvrsn=cee69a1c_21
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Câu hỏi thường gặp và các hướng dẫn thêm 

1. Vì sao MSC phát hành Thông báo gia hạn này? 

Cung cấp thông tin phản hồi cho những tổ chức đạt chứng nhận CoC có thể gặp khó khăn đặc biệt, 
do tác động của COVID-19, trong việc thực hiện đánh giá lao động tại chỗ của bên thứ ba. 

2. Khi nào các tổ chức đạt chứng nhận phải hoàn tất đánh giá lao động?  

Sự gia hạn này cho phép các tổ chức có chứng nhận CoC gia hạn đánh giá lao động đến ngày 28 
tháng 5 năm 2021  

3. Sau ngày 28 tháng 5 năm 2021 sẽ như thế nào? 

Sau ngày 28 tháng năm năm 2021, Thông báo gia hạn này sẽ được thay thế bằng một thông báo 
khác liên quan đến Đánh giá Lao động trong chuỗi hành trình sản phẩm (2021/2)  

4. Công ty tôi phải hoàn tất đánh giá lao động như yêu cầu của bên mua. Điều này có 
nghĩa gì với Chứng nhận MSC của chúng tôi? 

Điều quan trọng cần lưu ý là Thông báo gia hạn này, theo bất kỳ cách nào, không thay thế các thỏa 
thuận hiện có hoặc các thông số kỹ thuật mua bán giữa các tổ chức được chứng nhận và khách 
hàng của mình, là cần có sự đánh giá lao động của bên thứ ba. 

 

 

 

 

https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-supporting-documents/msc-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-gia-h%E1%BA%A1n-s%E1%BB%91-7-b%E1%BA%A3n-s%E1%BB%ADa-%C4%91%E1%BB%95i-r%E1%BB%A7i-ro-trong-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1-gi%C3%A1m-s%C3%A1t-lao-%C4%91%E1%BB%99ng-trong-chu%E1%BB%95i-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.pdf
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-supporting-documents/msc-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-gia-h%E1%BA%A1n-s%E1%BB%91-7-b%E1%BA%A3n-s%E1%BB%ADa-%C4%91%E1%BB%95i-r%E1%BB%A7i-ro-trong-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1-gi%C3%A1m-s%C3%A1t-lao-%C4%91%E1%BB%99ng-trong-chu%E1%BB%95i-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.pdf
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