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Tiêu đề: Thông báo gia hạn số 7: Bản Sửa đổi Rủi ro trong Đánh giá giám sát Lao động trong 
Chuổi hành trình sản phẩm  

Tài liệu liên quan đến chương trình MSC  và các Điều khoản liên quan:  

• Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm của MSC, bản 5.0 (bản nhóm và bản CFO, phiên 
bản 2.0) 

o 5.7.2 (bản mặc định và nhóm); 5.8.2 (Tiêu chuẩn) 
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 5 năm  2021 

Ngày hết hạn: Thông báo gia hạn sẽ hết hiệu lực khi có thông báo tiếp theo bằng các loại hồ sơ có 
hiệu khác cho trương trình. 

Cơ quan và ngày phát hành: Dr Rohan Currey, Giám đốc Khoa học và tiêu chuẩn, ngày 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 Nuôi trồng thủy sản  
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1 Mục tiêu  
1.1 Thông báo gia hạn này cho phép những người có chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm, 

nếu có thể, chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu lao động của CoC theo một trong hai cách:  
a. Bằng cách tuân thủ các yêu cầu lao động hiện tại của CoC; hoặc,  
b. bằng cách hoàn thành bản tự đánh giá thực hành lao động bao gồm tất cả các địa 

điểm trong chứng chỉ. 
 

1.2 Thông báo gia hạn này áp dụng cho tổ chức được chứng nhận, tổ chức mới nộp đơn và 
nhà thầu phụ được phân loại là ở mức  Rủi ro Tiêu chuẩn  Bảng 5 và 6 của Yêu cầu Chứng 
nhận MSC CoC, bản 3.1. 

2 Yêu cầu để được gia hạn  – Những tổ chức đã có chứng nhận 
2.1 Các tổ chức được xác định là ở mức Rủi ro Tiêu Chuẩn sẽ: 

a. Theo Tiêu chuẩn CoC, mục 5.7.2/5.8.2 (bản mặc định 5.0; Nhóm, và CFO 2.0 ) và 
hoàn tất Chương trình đánh giá lao động thực hiện bởi bên thứ 3 phù hợp với yêu 
cầu của MSC hoặc 

b. Nộp một bản Tự đánh giá về lao động cho Chuỗi hành trình sản phẩm và được xem 
như là một phần của đánh giá CoC và đồng ý hoàn thành đánh giá Lao động nếu 
MSC kêu gọi thực hiện. 

2.2 Nếu tổ chức nào áp dụng theo mục 2.1.b, họ sẽ: 
a. Hoàn thành một bản tự đánh giá cho mỗi chứng nhận. 
b. Đối với các tổ chức có nhiều địa điểm và / hoặc các nhà thầu phụ, thông tin tự đánh 

giá sẽ bao gồm tất cả các địa điểm sẽ được bao gồm trong Thông báo gia hạn này. 

Hướng dẫn 2.2b: Một bản tự đánh giá có thể hoàn thành riêng cho nhà thầu phụ khi không thực 
tế hoặc không thể gộp chung vào tổ chức. 

c. Thực hiện theo các hướng dẫn trong biểu mẫu tự đánh giá. 
d. Hoàn tất biểu mẫu trước ngày đánh giá CoC. 
e. Đồng ý hoàn thành kiểm toán lao động nếu MSC kêu gọi làm như vậy 

 
3 Những yêu cầu của sự gian hạn – việc CAB phải làm 

3.1 CAB sẽ gửi một biểu mẫu cho khách hàng được phân loại là ở mức  Rủi ro Tiêu Chuẩn khi 
lên lịch đánh giá CoC để xác định xem khách hàng của họ đã chọn 2.1.a hay 2.1.b. 

3.2 CAB phải ghi lại phản hồi của khách hàng trong báo cáo đánh giá CoC  (Mặc định và Nhóm 
bản 4.1; CFO bản 2.1) 

3.3 Nếu tổ chức được cấp chứng nhận chọn áp dụng điều khoản 2.1.a, CAB sẽ tuân theo các 
Yêu cầu về đánh giá Lao động của Bên thứ ba của MSC  bản 1.0. 

3.4 Nếu người được cấp chứng chỉ chọn áp dụng khoản 2.1.b, CAB sẽ 
a. Gửi cho bên được cấp chứng nhận một bản sao của bản tự đánh giá trước khi đánh 

giá CoC. 
b. Kiểm tra bản tự đánh giá đó hoàn tất chưa, trước ngày đánh giá CoC. 
c. Đăng tải Bản tự đánh giá đó lên cơ sở dữ liệu của MSC cùng với báo cáo đánh giá 

CoC  

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
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
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-supporting-documents/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-t%E1%BB%B1-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1-v%E1%BB%81-lao-%C4%91%E1%BB%99ng-c%E1%BB%A7a-chu%E1%BB%95i-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-msc-b%E1%BA%A3n-1.0.docx
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-third-party-labour-audit-requirements-vietnamese.pdf?sfvrsn=dadd442e_16


Hội đồng Quản lý biển  
 

Thông báo gia hạn số 7: Bản Sửa đổi Rủi ro trong Đánh giá giám sát Lao động trong Chuổi 
hành trình sản phẩm  

3 

 

Hướng dẫn 3.4: Bản tự đánh giá phải hoàn tất trước ngày đánh giá CoC, và tổ chức tự điền 
thông tin. 

Hướng dẫn 3.4.b: CAB sẽ không chịu trách nhiệm xác minh tính chính xác của các câu trả lời 
được cung cấp trong bảng câu hỏi, mà chỉ đảm bảo rằng bảng câu hỏi đầy đủ và tất cả các câu 
hỏi được trả lời. 

 

3.5 CAB sẽ lưu một danh sách các tổ chức/công ty sở hữu chứng nhận đã áp dụng sự Gia hạn 
này, danh sách này sẽ được cung cấp cho MSC hoặc ASI theo yêu cầu. 
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Câu hỏi thường gặp và các hướng dẫn thêm 

1. Mục tiêu của Thông báo Gia hạn này là gì ?  

Mục tiêu của việc Gia hạn này là để tạo điều kiện linh hoạt cho các tổ chức được chứng nhận CoC 
có thể tuân thủ các yêu cầu lao động của CoC, trong tình hình không chắc chắn do đại dịch Covid-
19, đồng thời duy trì một cơ chế để MSC giám sát những nơi có rủi ro hoặc các vấn đề có thể xuất 
hiện trong chuỗi cung ứng đã được chứng nhận và cách ứng phó phù hợp. 

 

2. Khi nào người được cấp chứng chỉ phải hoàn thành cuộc đánh giá lao động và việc 
này sẽ được Cơ quan Đánh giá Sự phù hợp (CAB) xác nhận như thế nào? 

 

Tổ chức được chứng nhận sẽ có sự lựa chọn hoàn thành đánh giá lao động hay tự đánh giá. 

Nếu tổ chức/công ty được cấp chứng nhận chọn hoàn thành đánh giá lao động thay vì tự đánh giá, 
thì anh chị sẽ cần hoàn thành đánh giá lao động trước đợt đánh giá CoC tiếp theo của công ty 
mình. Sau đó, đánh giá viên sẽ đánh giá việc tuân thủ các Yêu cầu về đánh giá Lao động Bên thứ 
ba của MSC. 

Nếu tổ chức/công ty được cấp chứng nhận dự kiến sẽ hoàn thành đánh giá lao động trước ngày 28 
tháng 3 năm 2021 (hiện được gia hạn đến ngày 28 tháng 5 năm 2021) theo như Thông báo Gia 
hạn ban đầu và lần gia hạn tiếp theo, xin lưu ý rằng điều này sẽ được thay thế bằng các thông báo 
mới, tiếp theo. Do đó, chỉ cần hoàn thành đánh giá lao động trước đợt đánh giá CoC tiếp theo của 
mình. Điều này sẽ đảm bảo sự phù hợp trong kỳ vọng giữa những người chọn tham gia đánh giá 
và tự đánh giá. 

 

3. Nếu một chứng nhận Nhóm được phân tầng và / hoặc sử dụng các nhà thầu phụ, thì 
tất cả các hoạt động này có cần được đề cập trong quá trình tự đánh giá không? 
 

Có. Nếu phạm vi của chứng nhận bao gồm các địa điểm và / hoặc nhà thầu phụ được phân loại là 
Rủi ro Tiêu Chuẩn, thì các hoạt động này phải được phản ánh trong nội dung của bản tự đánh giá. 
Thông tin trong quá trình tự đánh giá phải toàn diện và bao hàm khả năng tốt nhất. 

Nếu không thể bao gồm bất kỳ (các) nhà thầu phụ nào, nhà thầu phụ có thể hoàn thành một bản tự 
đánh giá riêng. Trong những trường hợp như vậy, người được cấp chứng nhận sẽ vẫn chịu trách 
nhiệm về sự tuân thủ của nhà thầu phụ theo điều khoản 5.3.1 của Tiêu chuẩn CoC (bản Mặc định 
5.0; Nhóm và CFO 2.0). 

 

4. CAB có cần đánh giá lại Bản Tự đánh giá ?  

Không, CAB chỉ được yêu cầu kiểm tra đảm bảo rằng Bản tự đánh giá đó điền đầy đủ  . 

5. Ai sẽ trả phí cho Đánh giá mà được MSC yêu cầu?  

Đối với những Công ty tổ chức có chứng nhận chọn tự đánh giá, MSC có quyền tiến hành đánh giá 
lao động. Một cuộc đánh giá lao động có thể được thực hiện nếu có những lo ngại xuất phát từ nội 
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dung được cung cấp trong bản tự đánh giá hoặc do lựa chọn ngẫu nhiên. Kinh phí đánh lao động 
trong trường hợp này sẽ được tài trợ bởi MSC. 

6. Bản tự đánh giá đó tìm ở đâu ?  

Bản tự đánh giá có thể tải trên trang thông tin của MSC: https://www.msc.org/for-
business/certification-bodies/supporting-documents. 

7. Tần suất hoàn thành Bản tự đánh giá là thế nào?  

Việc tự đánh giá sẽ được hoàn thành hàng năm như một phần của quá trình đánh giá CoC. Nội 
dung phải được cập nhật để phản ánh bất kỳ thay đổi nào, chẳng hạn như tương tác với chương 
trình đánh giá xã hội mới hoặc các thay đổi đối với chứng nhận CoC, chẳng hạn như các cơ sở 
trực thuộc bao gồm trong chứng nhận mới được thêm vào. 

 

Nếu có thêm câu hỏi khác, vui lòng liên hệ các thành viên trong Tiêu chuẩn Chuỗi hảnh trình sản 
phẩm của MSC (supplychain@msc.org) . MSC sẽ tiếp tục giám sát tình huống và đưa ra cập nhật 
khi có thể. 

  

 

https://www.msc.org/for-business/certification-bodies/supporting-documents
https://www.msc.org/for-business/certification-bodies/supporting-documents
mailto:supplychain@msc.org

