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1. Mục đích 1. Purpose 

Tài liệu này cung cấp  diễn giải cho việc áp dụng tiêu 
chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 cho các tổ chức thực 
hiện dịch vụ đánh giá chứng nhận quản lý rừng bền 
vững thuộc hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia 
(VFCS).  

 

This document provides an explanation for the 
application of ISO/IEC 17021-1:2015 for 
certification bodies wishing to be accredited to 
register with VFCO for participation in the 
certification of sustainable forests in the  
VFCS/PEFC system. 

Để thuận tiện cho việc sử dụng, các điều của tiêu 
chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 mà cần có diễn giải  
sẽ được ghi theo các  điều của tiêu chuẩn này và có 
thêm thành tố n1; n2; n3  v.v, 

Ví dụ diễn giải số 1 cho điều 4.1.4 sẽ được thể hiện 
là 4.1.4  n1. 

For ease of reference, each application note is 
identified by the relevant clause number of 
ISO/IEC 17021-1:2015 and an appropriate 
suffix, e.g. 4.1.4 n1 would be the first application 
note on the requirements of clause 4.1.4 of the 
standard. 

2. Tài liệu viện dẫn 2. Reference 

1.  TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 Đánh giá sự 
phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng 
nhận các hệ thống quản lý – Phần 1: Yêu cầu  

1. ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity 
Assesment – Requirement for bodies providing 
audit and certification of management systems – 
Part 1: Requirements  

2.  VFCS/PEFC ST 1006:2022 Quy định đối với 
tổ chức chứng nhận quản lý rừng bền vững trong hệ 
thống chứng chỉ rừng quốc gia 

2. VFCS/PEFC ST 1006:2022 
Requirements for bodies providing certification 
of sustainable forest management in the national 
forest certification scheme 

3.  JAS-ANZ Chương trình chứng chỉ rừng: Yêu 
cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống 
quản lý rừng 

3. JAS-ANZ FMS Scheme: Requirements 
for bodies providing audit and certification of 
Forest Management Systems 

4.  Nghị định 107/2016/NĐ-CP  Nghị định Quy 
định về điều kiện kinh doanh hoạt động đánh giá sự 
phù hợp 

5.     Nghị định 154/2018/NĐ-CP  Sửa đổi bổ sung 
Nghị định 107/2016/NĐ-CP 

 

4. Decree 107/2016/ND-CP Regulation on 
Conditions for Providing  Conformity 
Assessment Services. 

5. Decree 54/2018/ND-CP Amendment for 
Degree 54/2016/ND-CP  

6.  IAF MD1:2018 (lần 2) Tài liệu bắt buộc của 
IAF cho  chứng nhận nhiều địa điểm dựa trên lấy 
mẫu  

 

7.      VFCS/PEFC ST 1003:2019  Bộ tiêu chuẩn 
quản lý rừng bền vững 

8. VFCS/PEFC ST 1004:2019 Bộ tiêu chuẩn quản lý 
rừng bền vững theo nhóm 

6. IAF MD1:2018 (issue 2) - IAF Mandatory 
Document for the Audit and Certification of a 
Management System Operated by a Multi-Site 
Organisation 

7. VFCS/PEFC ST 1003:2019  Sustainable 
Forest Management Standard 

8. VFCS/PEFC ST 1004:2019 Group Forest 
Management Standard 
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3. Thuật ngữ và định nghĩa  3. Term and Definitions 

Bổ sung các thuật ngữ Additional tems and definitions 

3.1  Khu vực rừng  đang có hoạt động  

Là khu vực rừng   mà ở đó đang lập kế hoạch triển 
khai công việc hoặc đã có kế hoạch và đang triển 
khai công việc trong thời gian 6  tháng trước cuộc 
đánh giá. 

3.1 Active block  

A block where work is currently being planned 
or carried out or has been planned or carried out 
in the 6  months prior to the audit. 

3.2 Khu vực rừng  không có hoạt động  

Là khu vực rừng   mà công việc chưa bắt đầu hoặc 
không được thực hiện trong thời gian 6  tháng trước 
khi đánh giá. 

3.2 Inactive block  

A block where work has not commenced or has 
not been carried out in the 6  months prior to the 
audit. 

3.3 Khu vực (rừng) phi sản xuất  

Đất / rừng mà ở đó không khai thác sản phẩm thương 
mại  bao gồm các dải rừng đệm ven sông, suối, khu 
vực loại trừ môi trường sống, khu vực khoa học, v.v. 

3.3 Non-productive area  

Land / forest from which commercial products 
are not harvested. Includes riparian buffer strips, 
habitat exclusion zones, scientific areas etc. 

3.4  Khu vực rừng đăng ký chứng nhận quản lý 
rừng bền vững (DFA)    

Là tổng diện tích rừng (bao gồm cả đất và mặt nước) 
mà tổ chức, cá nhân xin chứng nhận chứng chỉ rừng 
bền vững (FM). Nó bao gồm cả đất có rừng và đất 
không có rừng, vùng ven sông, vùng bảo tồn và 
đường xá v.v. Diện tích rừng này được xác định 
thông qua bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất. Ranh giới diện tích 
rừng này phải được xác định rõ trên bản đồ và trên 
thực địa. 

3.4 Defined forest area (DFA)  

An area of forest (including land and water) to 
which the requirements of the Sustainable Forest 
Management Standard are applied. It includes 
productive and non-productive forest areas, 
streamside reserves, conservation areas, and 
roads, etc. The defined forest area is described 
by survey plans, legal title(s) and clearly defined 
in the maps and on site.  

3.5 Đơn vị quản lý rừng (FMU)     

Là một khu rừng có ranh giới rõ ràng,  có trạng thái 
rừng tương đối đồng nhất, ví dụ là rừng tự nhiên 
(hoặc rừng trồng), đồng nhất tương đối về vị trí địa 
lý và chế độ quản lý lâm sinh. 

Chú thích: 

Đối với chứng nhận theo nhóm hộ gia đình thì FMU 
được coi là diện tích rừng được quản lý bởi một  
thành viên của nhóm có thể là hộ gia đình, nhóm hộ 
gia đình hoặc tổ hợp tác sản xuất.  

3.5 Forest management unit (FMU)  

An aggregation of blocks with a relatively 
uniform forest type, for example, natural forest, 
(or plantation forest), species composition, 
geographical location and silvicultural 
management regime. 

Note: 

For a group certification with members as an 
individual family, FMU is considered the forest 
area managed by a member either a family, a 
group of families or a cooperative production 
group. 

3.6 Số nhân viên toàn thời gian tương đương 
(FTE)  

Là tất cả các nhân viên trong tổ chức được quy đổi 
thành nhân viên toàn thời gian bao gồm nhân viên 
thường xuyên, thời vụ , tạm thời và nhà thầu. 

3.6 Full-time equivalent employees (FTE)  

Full-time equivalent employees, including 
permanent and casual or temporary staff and 
contractors. 
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3.7 Chứng chỉ rừng theo nhóm 

Là chứng chỉ của một Tổ chức nhóm, được cấp cho 
một diện tích rừng cụ thể và được đứng tên bởi Chủ 
thể nhóm. 

(theo  VFCS/PEFC ST 1004:2019) (đ 4.9) 

3.7 Group forest certificate 

A certificate of a Group Organization, issued for 
a specific forest area and in the name of the legal 
entity of the Group 

(Ref. VFCS/PEFC ST 1004:2019) (đ 4.9) 

 

3.8 Hoàn cảnh đặc biệt  

Tình huống được coi là “hoàn cảnh đặc biệt” khi các 
hoạt động quản lý rừng làm tăng mức độ rủi ro đối 
với việc bảo vệ và duy trì các giá trị rừng đã xác định 
như đa dạng sinh học (bao gồm các loài được nhà 
nước liệt kê bảo vệ), đất và nước, hiện trạng  rừng, 
an toàn cho người lao động, v.v., nên  việc kiểm tra 
xác nhận các hoạt động lập kế hoạch và quản lý rừng 
cần tăng thêm thời gian để đánh giá. 

3.8 Special circumstances  

Special circumstances exist where forest 
management activities present an increased level 
of risk to the protection and maintenance of 
identified forest values such as biodiversity 
(including Commonwealth or state-listed 
species), soil and water, forest health, worker 
safety etc., and where verification of planning 
and management activities warrants extra audit 
time. 

3.9 Trụ sở chính  

Trụ sở hoặc Ban chỉ đạo của  tổ chức xin chứng nhận 
chứng chỉ rừng bền vững chịu trách nhiệm và là đầu 
mối thực hiện kiểm soát hệ thống quản lý rừng bền 
vững .  

3.9 Central Function (MD1:2018  Clause 2.5) 

The function that is responsible for and centrally 
controls the management system  

3.10 Phân nhóm lấy mẫu 

Một nhóm các đối tượng tương tự nhau mà tổ chức 
chứng nhận có thể sử dụng quy tắc lấy mẫu đại diện 
(như nêu trong Phụ lục B) để phục vụ công tác đánh 
giá.  

Các nhóm được phân chia để lấy mẫu đại diện phục 
vụ cho đánh giá như sau: 

a) Các đơn vị văn phòng các cấp  

Các Văn phòng cấp dưới chịu trách nhiệm báo cáo 
Văn phòng cấp cao hơn và có chịu trách nhiệm liên 
quan đến quản lý một phần diện tích rừng bền vững 
trong tổng số diện tích rừng xin chứng nhận) 

b) các công trình lâm sinh  (ví dụ: xưởng, kho, vườn 
ươm) 

c) Các  FMU. 

3.10 Sampling level  

A group of similar sampling units to which a CB 
may apply the sampling rules in Annex B for 
auditing.  

 

Different sampling levels as follows: 

a) All offices at various levels 
Offices under Central Office are responsible for 
reporting to the Central Office and have 
responsibilities related to the management of a 
portion of the sustainable forest area of the total 
forest area for which certification is sought.) 

b) all other business premises (e.g. workshops, 
depots, nurseries) 

c) all FMUs. 

4. Nguyên tắc 4. Principles 

Không có bổ sung thêm. 

 

No additional principles. 

5. Yêu cầu chung 5. General Requirements 
5.1 Các yêu cầu pháp lý và hợp đồng 5.1 Legal and Contractual matters 
5.1.1  Trách nhiệm pháp lý 5.1.1  Legal Responsibilities 
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5.1 1 n1 Điều kiện pháp lý đối với tổ chức chứng 
nhận (TCCN) là phải được thành lập theo quy định 
của pháp luật Việt Nam; 
Đối với tổ chức chứng nhận nước ngoài, thì phải có 
đăng ký hoạt động chứng nhận theo Nghị định 107 
nêu tại điều 2 tại Nghị định 107 
(Theo VFCS GD 1006 đ IV(1) 

5.1 1 n1 The legal condition for a certification 
body (CBs) is to be established in accordance 
with the laws of Vietnam; 
For foreign certification bodies, its certification 
services shall be registered under Decree 107 
stated in Article 2 of Decree 107. 
(Ref. VFCS GD 1006 đ IV(1)) 

5.1.1 n2 Tổ chức chứng nhận phải thực hiện 
đăng ký tại Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học 
và Công nghệ cho hoạt động chứng nhận hệ 
thống quản lý rừng bền vững (SFM). 
(Theo NĐ 107 (Điều 18 ) 
 
 

Chú thích : Tổ chức chứng nhận muốn tham gia 
chương trình chứng nhận chứng chỉ rừng Quốc gia 
(VFCS) thì phải đăng ký với Văn phòng chứng chỉ 
rừng (VFCO). Một trong các yêu cầu để được đăng 
ký với VFCO là TCCN phải được Văn phòng Công 
nhận chất lượng (BoA) hoặc tổ chức công nhận nước 
ngoài là thành viên ký thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau 
(MRA) của Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) công 
nhận đủ điều kiện. 

(Theo VFCS GD 1006:2019) 

5.1.1 n2 The certification body shall be 
registered either at the Vietnam Administration 
of Forestry (VNFOREST), the Ministry of 
Agriculture and Rural Development or at the 
General Department of Standards, Metrology 
and Quality (STAMEQ), Ministry of Science 
and Technology for certification activities of 
Vietnam Sustainable Forest Management 
(SFM). 
(Ref Decree 107 (Article 18 ) 

Note: A certification body wishing to participate 
in the VFCS forest certification program shall be 
registered with the Vietnam Forest Certification 
Office (VFCO). One of the requirements to be 
registered with VFCO is that the CBs shall be 
accredited by the Bureau of Accreditation (BoA) 
or a foreign accreditation body who is a 
signatory to the Mutual Recognition Agreement 
(MRA) of the International Accreditation 
Forum. 

(Ref VFCS GD 1006:2019) 

5.1.2  Thỏa thuận chứng nhận 

5.1.2 n1  Trong thỏa thuận/hợp đồng chứng nhận với 
khách hàng TCCN phải yêu cầu khách hàng sẵn có 
và cung cấp Báo cáo tóm tắt nêu tại điều 9.4.8 n3 và 
các bản đồ DFA cập nhật có tỷ lệ không nhỏ hơn 1: 
250.000. 

5.1.2  Certification agreement 

5.1.2 n1 The certification agreement shall 
require a client to make publicly available 
without request the Summary Report referred to 
at clause 9.4.8 n3 and up-to-date maps of the 
DFA at a scale no smaller than 1:250,000. 

5.3  Trách nhiệm pháp lý và tài chính 

5.3.1 n1 Tổ chức chứng nhận trực thuộc Bộ, ngành 
được coi là thỏa mãn yêu cầu trách nhiệm pháp lý và 
tài chính. 

5.3  Liability and financing 

5.3.1 n1 Certification bodies under ministries or 
branches are considered to be satisfied with the 
requirements of liability and financing. 

6. Yêu cầu về cơ cấu  6. Structural Requirments  

Không có quy định thêm  

 

No additional requirments  

7. Yêu cầu về nguồn lực 7. Resource Requirements 
7.1 Năng lực của lãnh đạo và nhân sự 7.1 Competence of personnel 
7.1.2 Xác định các yêu cầu về năng lực 7.1.2 Determination of competence criteria 
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7.1.2 n1 Tiêu chí năng lực cho các thành viên tham 
gia hoạt động chứng nhận đặc biệt cho đoàn đánh giá 
phải bao gồm năng lực chuyên môn về lâm nghiệp 
(hoặc môi trường) , về đánh giá các tác động kinh tế, 
xã hội và môi trường trong quản lý rừng và các tiêu 
chí quản lý rừng bền vững. Hiểu rõ hệ thống chứng 
chỉ rừng  Việt Nam VFCS, Bộ tiêu chuẩn  QLRBV 
(Theo VFCS/PEFC ST 1003-2019 và VFCS GD 
1006:2019 (đ IV(9))  

 

7.1.2 n1  The Competency criteria for members 
involving wih the certification  process, 
especially members of the audit team shall cover 
expertises in forestry (or the environment) on 
economic, social and environmental impact 
assessment in forestry management and criteria 
for sustainable forest management. 
Understanding the Vietnam forest certification 
system VFCS; the set of standards for 
sustainable forest management  
(Ref VFCS/PEFC ST 1003-2019 & VFCS GD 
1006:2019 (đ IV(9)) 

7.1.2 n2 Năng lực tối thiểu của chuyên gia đánh giá 
(CGĐG)  phải đạt yêu cầu sau: 

a) Trình độ chuyên môn   

- Tối thiểu tốt nghiệp đại học 

b) Hiểu biết 

- Nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số trong Bộ Tiêu 
chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 
1003, VFCS/PEFC ST 1004. 

- Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật có liên 
quan theo quy định của pháp luật hướng dẫn thi 
hành Luật Lâm nghiệp, Chuyên gia đánh giá 

c) Kinh nghiệm làm việc 

- 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp, 
môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học  

d) Đào tạo  

- Chứng chỉ chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý 
rừng FM   

e) Kinh nghiệm đánh giá  

Đã tham gia đánh giá ít nhất 4 cuộc đánh giá hệ 
thống quản lý rừng bền vững với tư cách là chuyên 
gia đánh giá hoặc chuyên gia đánh giá tập sự trong 
3 năm gần nhất. 

(Theo VFCS/PEFC GD 1006:2019 (đ IV(11))) 

7.1.2 n2 The minimum competence of auditors 
shall meet the following requirements: 

a) Education 

- At least graduate from university 

b) Knowledge 

- Principles, criteria and indicators in the 
Sustainable Forest Management Standards 
VFCS/PEFC ST 1003, VFCS/PEFC ST 1004. 

- Law on Forestry and related legal documents 
as prescribed by law guiding the implementation 
of the Law on Forestry, Auditors 

c) Work experiences 

- 3 years of experience in forestry, environment, 
biodiversity conservation 

d) Training 

- Certificate of  auditor for Forest Management 
System (FM) 

e) Audit experience 

Participated in at least 4 audits of sustainable 
forest management system as an auditor or a 
trainee auditor in the last 3 years 

(Ref VFCS/PEFC GD 1006:2019 (đ IV(11)) 

 

7.1.3  Quá trình đánh giá 

7.1.3 n1 TCCN phải có các thủ tục để đánh giá năng 
lực chuyên gia đánh giá và trưởng đoàn đánh giá cho 
chương trình VFCS/FM. Việc đánh giá phải bao 
gồm cả việc đánh giá tại hiện trường được trưởng 
đoàn đánh giá có kinh nghiệm trong chương trình 
VFCS/FM thực hiện. TCCN phải đảm bảo rằng khi 
đánh giá năng lực tại chỗ phải bao gồm đánh giá việc 
ứng viên có thực hiện đánh giá hiệu quả tất cả các 
yêu cầu kỹ thuật của VFCS/PEFC ST 1003-2019, 

7.1.3  Evaluation Process 

J 7.1.3.1 The CB shall have procedures for 
evaluating FMS Scheme auditors and audit team 
leaders and determining their competence. The 
evaluation shall include an on-site evaluation by 
a competent FMS Scheme audit team leader. The 
CB shall ensure that the on-site evaluation 
includes an assessment of the candidate’s ability 
to effectively audit all of the technical elements 
of VFCS/PEFC ST 1003, VFCS/PEFC ST 
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VFCS/PEFC ST 1004-2019 trong đó bao gồm khả 
năng lập kế hoạch, lãnh đạo nhóm, kỹ năng đánh giá 
và kiến thức kỹ thuật tương ứng.  

1004), as well as evaluating their planning, team 
leading, auditing skills and technical knowledge 
as applicable. 

Lưu ý: Khi phê duyệt CGĐG lên trưởng đoàn 
CGĐG cho phép sử dụng nội dung đã thực hiện khi 
đánh giá phê duyệt cho vị trí CGĐG trong đó đã bao 
gồm đánh giá về kỹ thuật đánh giá và năng lực kỹ 
thuật.  

Note: progression from auditor to audit team 
leader status may only require a partial 
evaluation where a previous evaluation verified 
the auditor’s auditing skills and technical 
competence. 

7.1.3 n2 TCCN phải có thủ tục giám sát/monitoring 
với các chuyên gia đánh giá trong đó quy định thực 
hiện việc đánh giá/giám sát ít nhất 1 năm 1 lần. 

(Theo VFCS/PEFC GD 1006:2019 đ IV (6)) 

7.1.3 n2 The CBs shall have a monitoring 
procedure with auditors with the frequency of 
monitoring every auditor at least once a year. 
(Ref VFCS/PEFC GD 1006:2019 đ IV (6) 

7.1.3 n3 Việc khẳng định năng lực quy định tại điều 
9.2.2.1 n3 đến 9.2.2.1 n4 có thể thông qua các yêu 
cầu  về giáo dục, đào tạo và / hoặc kinh nghiệm công 
tác như: 

7.1.3 n3 The competencies specified at 
clauses 9.2.2.1 n3 to 9.2.2.1 n4 may be 
demonstrated through a suitable combination of 
education, training and/or experience such as: 

a) bằng đại học hoặc sau đại học trong lĩnh vực lâm 
nghiệp, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan 
đến quản lý rừng bền vững . 

a) An university or postgraduate degrees in 
forestry, envirement or other related disciplines 
relating to sustainable forest management.  

b) là thành viên của cơ quan chuyên môn về lâm 
nghiệp. 

b) professional membership of a forestry-
related professional body. 

c) kinh nghiệm thu được khi làm công tác lâm 
nghiệp trong môi trường rừng tương tự môi trường 
rừng được đánh giá (ví dụ: rừng keo, rừng bạch đàn). 

c) experience gained working as a forester in a 
forest environment equivalent to that under audit 
(e.g. acasia forest, eucalypt forest). 

d) là cán bộ lâm nghiệp chuyên nghiệp (có  kỹ năng 
đánh giá  được thừa nhận). 

d) registration as a professional forester (with 
recognised forest auditing skills). 

 

7.2 Nhân sự tham gia vào các hoạt động chứng 
nhận 

7.2  Personnel involved in the certification 
activities 

7.2 n1 TCCN phải có ít nhất 2 chuyên gia đánh giá 
(viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 
12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không 
xác định thời hạn). 

(Theo VFCS/PEFC GD 1006:2019 đ IV (7)) 

7.2 n1 CBs shall have at least 2 auditors 
(officials or employees with contracts with a 
term of 12 months or more or employees with an 
indefinite term contract). 

(Ref VFCS/PEFC GD 1006:2019 đ IV (7) 
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7.2 n2 TCCN chỉ được phân công cho cá nhân đã 
được phê duyệt đủ năng lực làm trưởng đoàn CGĐG 
hoặc CGĐG  cho Chương trình VFCS. Trường hợp 
cá nhân chưa được phê duyệt năng lực đầy đủ thì khi 
thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện dưới sự giám sát 
của người có đủ năng lực.  

Trường hợp TCCN có sử dụng chuyên gia  (CG) tư 
vấn kỹ thuật bên ngoài thì TCCN phải quy định rõ 
ràng về cách thức lựa chọn CG tư vấn kỹ thuật và 
cách thức khẳng định năng lực/kiến thức kỹ thuật 
của CG tư vấn kỹ thuật. Việc khẳng định năng lực 
kiến thức chuyên môn kỹ thuật của CG tư vấn kỹ 
thuật có thể dựa trên cơ sở tham vấn với đơn vị, đồng 
nghiệp trong lĩnh vực chuyên gia tư vấn kỹ thuật 
hoạt động.  

7.2 n2 The CB shall not authorise FMS Scheme 
audit team leaders or auditors to audit 
unsupervised until they have been determined to 
be competent. If a CB uses technical experts, its 
systems shall include details of how technical 
experts are selected and how their technical 
knowledge is assured on a continuing basis. The 
CB may rely on outside help, e.g. from industry 
or professional institutions. 

7.2 n3 Tổ chức chứng nhận phải đảm bảo rằng nhân 
sự  tham gia hoạt động chứng nhận của tổ chức tham 
gia vào các khóa đào tạo theo quy định của VFCO. 
Xem http://vfc.vnforest.gov.vn 

7.2 n3 Certification bodies shall ensure that its 
personnel participate in continuous professional 
training and development as prescribed by the 
VFCO Vietnam Forest Certìication Forest. See 
http://vfc.vnforest.gov.vn  

8. Yêu cầu về thông tin  8. Information Requirements  

8.2  Tài liệu chứng nhận 8.2 Certification documents 

8.2 n1 Các tài liệu chứng nhận phải bao gồm: 8.2 n1 Certification documents shall also 
include: 

mô tả ngắn gọn về (các) vị trí địa lý của các FMU và 
tổng diện tích DFA trong phạm vi chứng nhận. Xem 
điều 9.1.1 n1 

a brief description of the geographic locality(ies) 
of the FMUs and the total of the DFA in the 
scope of certification. See clause 9.1.1 n1 

8.2 n2 TCCN  phải đảm bảo thông tin yêu cầu trong 
điều 8.2 n1 được cập nhật khi tài liệu chứng nhận 
được cấp lại 

8.2 n2 CBs shall ensure that the information 
required in clause 8.2 n1 is updated whenever 
certification documents are re-issued for any 
reason, including at recertification 

8.5 Trao đổi thông tin giữa tổ chức chứng nhận 
và khách hàng của tổ chức  

8.5 Information exchange between a 
certification body and its clients 

8.5.3 Thông báo về những thay đổi của khách 
hàng được chứng nhận 

8.5.3 Notice of changes by a certified client 

8.5.3 n1 TCCN phải yêu cầu khách hàng: 8.5.3 n1 The CB shall also require the 
client to: 

a) lưu giữ  hồ sơ về tất cả các thông tin liên lạc bao 
gồm các khiếu nại và hành động khắc phục được 
thực hiện theo các yêu cầu của VFCS GD 1003 hoặc 
VFCS GD 1004 và cung cấp chúng cho TCCN khi 
có yêu cầu. Hồ sơ này bao gồm các trao đổi, khuyến 
nghị, các  hành động do VFCS quy định; hoặc các 
trao đổi với các khách hàng, bên liên quan, tổ chức 
hoặc người nào khác có khiếu nại đối với khách hàng 
hoặc với việc khách hàng không tuân thủ các yêu cầu 

a) maintain records of all communications 
including complaints and corrective action taken 
in accordance with the requirements of VFCS 
GD 1003 or VFCS GD 1004 and make them 
available to the CB on request. This includes 
correspondence, recommendations and actions 
documented by the Scheme owner(s); or 
correspondence with any other client, 
stakeholder, organisation or person relating to 
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của VFCS/PEFC ST 1003 hoặc VFCS/PEFC ST 
1004 

complaints about the client or the client’s 
compliance with the requirements of VFCS GD 
1003 hoặc VFCS GD 1004   

b) thông báo bằng văn bản cho TCCN trong vòng 
năm ngày làm việc nếu có bất kỳ vi phạm nào đối 
với các yêu cầu quy định trong phạm vi chứng nhận 
VFCS/PEFC ST 1003 hoặc VFCS/PEFC ST 1004. 

b) notify the CB in writing within five 
business days of any breach of regulatory 
requirements within the scope of certification to 
VFCS GD 1003 hoặc VFCS GD 1004  

c) duy trì sổ đăng ký DFA có  thông tin chi tiết mô 
tả riêng biệt cho từng lô hoặc đơn nguyên rừng quản 
lý (FMU) 

c) maintain a DFA register with details of 
all separately described blocks or forest 
management units 

d) duy trì hồ sơ theo dõi việc  mở rộng hoặc thu hẹp 
các DFA giữa các lần đánh giá và có bản đồ về 
những thay đổi này 

d) maintain a system that can track 
additions and/or deletions to the DFA between 
audits and that can provide areas and maps of 
any changes 

e) thông báo ngay cho TCCN về các thay đổi lớn liên 
quan đến DFA 

e) promptly notify the CB of any significant 
changes to the DFA 

  

9. Yêu cầu quá trình 9. Process Requirements  

9.1 Hoạt động tiền chứng nhận 

9.1.1 Áp dụng  

9.1.1 n1 Đánh giá và chứng nhận VFCS/PEFC ST 
1003 hoặc VFCS/PEFC ST 1004 phải áp dụng cho 
toàn bộ các hoạt động quản lý rừng trong DFA. 
Không được phép chỉ chứng nhận cho một phần của 
hoạt động trong hệ thống quản lý rừng của chủ rừng 
ví dụ như chứng nhận chỉ cho phần khai thác. Trong 
trường hợp việc đáp ứng tất cả các yêu cầu của 
VFCS/PEFC ST 1003 hoặc VFCS/PEFC ST 1004  
trong DFA không hoàn toàn thuộc trách nhiệm của 
khách hàng thì TCCN  phải đảm bảo rằng khách 
hàng có các thỏa thuận hợp đồng với một bên nào đó 
để cùng chịu trách nhiệm. TCCN phải kiểm tra xác 
nhận tất cả các yêu cầu của VFCS/PEFC ST 1003 
hoặc VFCS/PEFC ST 1004 đang được đáp ứng, 
Việc này có thể bao gồm cả đánh giá hoạt động của 
các bên khác nằm trong thoả thuận với khách hàng. 

9.1 Pre-certification activities 

9.1.1 Application 

9.1.1 n1 Audit and certification to VFCS 
/PEFC ST 1003-1004 can only be applied to the 
full range of forest management activities within 
the DFA. It is not permissible to certify only a 
part of a forest manager’s management system; 
e.g. harvesting. In circumstances where the 
client is not responsible for meeting all the 
requirements of VFCS/PEFC ST1003 or 1004 
within the DFA, the CB shall ensure that the 
client has contractual arrangements in place with 
any other parties that share responsibility. The 
CB shall verify that all the requirements of 
VFCS/PEFC ST1003 or 1004  are being met, 
including auditing the activities of other parties 
to any such arrangements. 

9.1.1 n2  TCCN phải xử lý các đơn đăng ký xin 
chuyển chứng nhận theo quy định trong IAF MD 2 . 

9.1.1 n2 The CB shall handle applications 
for transfer of certification in accordance with 
IAF MD 2. 

9.1.2 Xem xét đơn đăng ký 9.1.2 Application Review 

9.1.2 n1 TCCN phải : 9.1.2 n1 The CB shall also: 

a) xem xét thông tin thu được từ các trao đổi và quan 
sát có được trong quá trình đánh giá tại hiện trường 
trước cuộc đánh giá (đánh giá tiền chứng nhận/đánh 
giá giai đoạn 1). 

a) review the information obtained from 
discussions and observations made during any 
pre-audit site visits 



Áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1: 2015 cho công nhận tổ chức chứng nhận chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FM) thuộc hệ thống 
chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS) 

Aplication of ISO/IEC 17021-1:2015 for the accreditation of CB operating VFCS certification 

ARC.18 Lần ban hành/Issued No: 1.22      10/32 
 

 

b) xem xét các yêu cầu về giấy phép hoặc giấy tờ 
khác theo luật định mà có thể có ảnh hưởng đến hệ 
thống quản lý rừng 

b) review any statutory licensing or 
registration requirements that may impact on the 
forest management system 

c) xác nhận hệ thống quản lý rừng có khả năng thực 
hiện được các cam kết chính sách quản lý rừng do 
khách hàng đưa ra bao gồm khả năng đáp ứng các 
mục tiêu cải tiến liên tục và các yêu cầu cần đạt được 
đã được thiết lập cho quản lý rừng. 

c) confirm that the forest management 
system is capable of delivering the client’s 
forestry management policy commitments, 
including the ability to meet objectives for 
continual improvement and established forest 
management performance requirements 

9.1.2 n2 Các quy định áp dụng cho chương trình 
chứng chỉ rừng theo nhóm là: 

9.1.2 n2 Rules for group forest 
certification scheme applications are: 

a) người nộp đơn phải là một pháp nhân, đóng vai 
trò là đầu mối liên lạc cho nhóm, điều phối mọi hoạt 
động liên lạc và kế hoạch đánh giá với TCCN, đồng 
thời có thỏa thuận có hiệu lực pháp lý với tất cả các 
thành viên thuộc phạm vi chứng nhận 

a) the applicant must be a legal entity, act as 
the contact point for the group, coordinate all 
communications and audit planning with the CB, 
and have a legally enforceable agreement with 
all members covered by the scope of certification 

b) tất cả các thành viên của chương trình cấp chứng 
chỉ rừng theo nhóm phải cùng đồng thời tham gia 
quá trình để được cấp chứng chỉ và phải hoạt động 
theo tài liệu và thủ tục về cơ bản giống nhau. Tất cả 
các thành viên trong nhóm phải sẵn sàng cho việc 
chịu sự đánh giá (và/hoặc bị đánh giá bổ sung) cùng 
một lúc 

b) all members of the group forest 
certification scheme must go through the 
certification process concurrently and must 
operate on essentially similar documentation and 
procedures. All members must present for audit 
(and subsequent audits) at the same time 

c) các thay đổi về thành viên của nhóm phải được 
quản lý theo các quy định trong IAF MD1 và theo 
điều  8.5.3 và 9.6.4.1 của TCVN ISO / IEC 17021-
1: 2015 

c) changes in group membership shall be 
managed in accordance with IAF MD1 and 
ISO/IEC 17021-1:2015 clauses 8.5.3 and 9.6.4.1 

d) TCCN có thể cung cấp các báo cáo đánh giá tổng 
hợp cho tất cả các thành viên nhóm 

d) the CB may provide combined audit 
reports covering all members of the group forest 
certification scheme 

e) việc chấp nhận đơn xin cấp chứng chỉ rừng theo 
nhóm do TCCN quyết định 

e) acceptance of an application for a group 
forest certification scheme is at the discretion of 
the CB 

9.1.4 Xác định thời lượng đánh giá 

9.1.4 n1 TCCN phải tuân thủ các yêu cầu về tính thời 
lượng đánh giá tại Phụ lục A và phụ lục B (nếu có 
áp dụng lấy mẫu đại diện). 

9.1.4 Determining audit time 

9.1.4 n1 CBs shall comply with the 
requirements for audit duration at Annex A and 
B (if sampling is applied). 

9.1.5 Lấy mẫu đại diện khi có nhiều địa điểm 

9.1.5 n1 TCCN phải áp dụng quy tắc lấy mẫu đại 
diện như quy định tại Phụ lục B đối với khách hàng 
đủ điều kiện để phân chia các nhóm để lấy mẫu. 
(Xem định nghĩa Phân nhóm lấy mẫu trong Điều 3) 

9.1.5 Multi-site sampling 

9.1.5 n1 CBs shall apply the sampling 
rules at Annex B to clients with one or more 
sampling levels. (See the definition of sampling 
level in clause 3) 

9.2 Lập kế hoạch đánh giá 

9.2.2 Lựa chọn và phân công nhóm đánh giá 

9.2.2.1 Yêu cầu chung 

9.2 Planning audits 

9.2.2 Audit team selection and assignments 

9.2.2.1 General 
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9.2.2.1 n1 TCCN có thể chỉ định chuyên gia đánh 
giá (CGĐG) có đủ năng lực cho hệ thống chứng chỉ 
rừng làm trưởng đoàn CGĐG nếu người này đã là 
trưởng đoàn đánh giá được phê duyệt cho chương 
trình QMS hoặc EMS. 

9.2.2.1. n1 The CB may appoint a competent 
FMS Scheme auditor as the audit team leader if 
that auditor is a QMS or EMS audit team leader. 

9.2.2.1 n2 (Các) thành viên của đoàn đánh giá được 
phân công đánh giá các yêu cầu kỹ thuật của cuộc 
đánh giá phải đáp ứng các yêu cầu theo điều 9.2.2.1 
n3 đến 9.2.2.1 n4 dưới đây hoặc TCCN phải sử dụng 
chuyên gia tư vấn kỹ thuật hoặc chuyên gia đánh giá 
đáp ứng với các yêu cầu này. 

9.2.2.1 n2 The audit team member(s) 
conducting the technical elements of the audit 
must satisfy clauses 9.2.2.1n3 to 9.2.2.1n4 
below, or be accompanied by a technical expert 
or auditor who does satisfy these clauses. 

9.2.2.1 n3 Đoàn đánh giá phải có năng lực tổng thể 
(kiến thức và kỹ năng) trong các lĩnh vực được quy 
định trong điều này. Đoàn đánh giá có thể chỉ có một 
người nếu người này có năng lực trong tất cả các lĩnh 
vực về : 

9.2.2.1n3 The audit team shall collectively 
possess competence (knowledge and skills) in 
the following areas. A team may consist of one 
person if that person is competent in all these 
areas: 

a) quy trình lập kế hoạch, quản lý và kiểm kê rừng a) forest planning, management and 
inventory processes 

b) quy trình tham gia của các bên liên quan b) stakeholder engagement processes 

c) sinh thái rừng và đa dạng sinh học c) forest ecology and biodiversity 

d) quản lý các hoạt động lâm sinh  d) management of forest operations 

e) các nguyên tắc và thực hành lâm sinh e) silvicultural principles and practices 

f) hiện trạng rừng  bao gồm quản lý các loài xâm hại 
và cháy rừng 

f) forest health including management of 
invasive species and forest fire 

g) thực hành quản lý đất và nước g) soil and water management practices 

h) chu trình carbon và tích trữ  carbon h) carbon cycles and carbon accounting 

i) các giá trị di sản văn hóa địa phương  i) local cultural heritage values 

j) các giá trị kinh tế và xã hội j) social and economic values 

k) môi trường pháp lý k) the regulatory environment 

l) quản lý an toàn và môi trường l) safety and environmental management 

m) sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và quan hệ 
lao động 

m) workplace health and safety and 
industrial relations 

n) kinh doanh rừng và thực hành chuỗi hành trình 
sản phẩm 

n) forest business and chain of custody 
practices 

9.2.2.1 n4 Nếu việc cấp chứng chỉ liên quan đến cả 
rừng cây bản địa và rừng trồng, thì năng lực quy định 
tại điều 9.2.2.1 n3 phải được minh chứng cho từng 
loại hình quản lý rừng đó. 

9.2.2.1n4 If the certification involves both 
native forest and plantations, then the 
competencies specified in clause 9.2.2.1n3 must 
be demonstrated for each of those forest 
management types. 

9.3 Chứng nhận lần đầu 

9.3.1 Đánh giá chứng nhận lần đầu 

9.3.1.2 Giai đoạn 1 

9.3 Initial certification 

9.3.1 Initial certification audit 

9.3.1.2 Stage 1 
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9.3.1.2 n1 Đối với khách hàng có từ hai nhóm lấy 
mẫu trở lên hoặc là khách hàng đăng ký chứng chỉ 
rừng theo nhóm, giai đoạn 1 phải luôn bao gồm nội 
dung đánh giá tại chỗ và xem xét hoạt động xem xét 
điển hình tại thực địa. 

9.3.1.2n1 For clients with two or more 
sampling levels, or group forest certification 
schemes, stage 1 shall always include an on-site 
audit component and a sample of field 
operations. 

9.3.1.2 n2 TCCN phải yêu cầu khách hàng cung cấp 
tối thiểu các thông tin sau trong giai đoạn 1: 

9.3.1.2n2 The CB shall require the client to 
provide at least the following information during 
stage 1: 

a) tổng quan về hệ thống quản lý rừng, các chính 
sách, cơ cấu quản lý và tổ chức (bao gồm địa điểm 
của các văn phòng, kho, vườn ươm, v.v.), bản chất 
và phạm vi của DFA (và các FMU bên trong nó), và 
các nguồn lực cho quản lý DFA 

a) an overview of the forest management 
system, its policies, management and 
organizational structure (including the location 
of offices, depots, nurseries etc.), the nature and 
extent of the DFA (and the FMUs within it), and 
the resources for managing the DFA 

b) tổng quan về quá trình lập kế hoạch, các khía cạnh 
và tác động có ảnh hưởng lớn, các mục tiêu về môi 
trường và môi trường pháp lý. 

b) an overview of planning processes, 
significant aspects and impacts, environmental 
goals and the legislative environment 

c) tổng quan về các quá trình bảo vệ giá trị rừng, hiện 
trạng  và các hệ thống để duy trì lợi ích lâu dài cho 
các bên liên quan 

c) an overview of processes for protecting 
forest values, forest health, and systems for 
maintaining long-term benefits to stakeholders 

d) mô tả vắn tắt về cách thực hiện yêu cầu về cải tiến 
liên tục 

d) an outline of how the concept of 
continual improvement is realised 

e) các thủ tục và hồ sơ về đánh giá nội bộ, xem xét 
lãnh đạo, kiểm soát tài liệu và hành động khắc phục 
/ phòng ngừa 

e) procedures and records of internal audit 
and review programs, document control, and 
corrective/preventive action 

f) danh sách các bên liên quan có thể cần tham vấn 
trong giai đoạn 2 

f)  a list of relevant stakeholders who may need 
to be consulted during stage 2 

g) mô tả khái quát về  quá trình đào tạo nhân viên g)  an overview of staff training processes 

h) mô tả khái quát về quản lý rủi ro và thực hành an 
toàn và sức khỏe công việc 

h)  an overview of risk management and work 
health and safety practices 

9.3.1.2 n3 Trong giai đoạn 1, TCCN phải xác định 
các thông tin bổ sung cần có cho cuộc đánh giá chi 
tiết của giai đoạn 2 và thông báo cho khách hàng. 
Thông tin bổ sung có thể bao gồm: 

9.3.1.2n3 During stage 1 the CB will 
determine any additional information that may 
be required for detailed evaluation during stage 
2 and advise the client. Such information may 
include: 

a) các yêu cầu về giấy phép a) licence/permit requirements 

b) hồ sơ (bao gồm hồ sơ về các sự cố, vi phạm quy 
định/pháp luật và các trao đổi liên quan với cơ quan 
chức năng)  

b) records (including records of incidents, 
breaches of regulation or legislation and relevant 
correspondence with authorities)  

c) chi tiết về các điều không phù hợp do nội bộ phát 
hiện cùng với hồ sơ về hành động khắc phục và 
phòng ngừa được thực hiện trong vòng 12 tháng gần 
nhất (hoặc kể từ khi hệ thống quản lý rừng được áp 
dụng) 

c) details of any internally identified 
nonconformities together with details of relevant 
corrective and preventive action taken in the 
previous 12 months (or since implementation of 
the forest management system if this is less than 
12 months) 
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d) hồ sơ về các trao đổi thông tin liên quan đến hệ 
thống quản lý rừng bao gồm các ý kiến phản hồi với 
các thông tin nhận được. Hồ sơ này bao gồm cả 
thông tin tương tác với các bên liên quan và xử lý 
các góp ý . Xem điều 8.5.3 n1 a). 

d) records of any forest management 
system-related communications received and 
any actions taken in response to them. This 
includes communications and interactions with 
stakeholders, and the disposition of all 
comments made. See clause 8.5.3n1 a). 

9.3.1.2 n4 TCCN phải xem xét về phạm vi xin chứng 
nhận dự kiến khi thực hiện đánh giá giai đoạn 1 và 
xác nhận thời lượng đánh giá và năng lực đoàn đánh 
giá cần thiết cho giai đoạn 2. 

Quy định chi tiết tính thời lượng đánh giá cho giai 
đoạn 2 được nêu trong Phụ lục A, B và C 

9.3.1.2 n4 The CB shall review the intended 
scope of certification during stage 1 and confirm 
proposed audit durations and required audit team 
competencies for stage 2. 

The detail requirements for calculating the audit 
duration stage 2 are specified in Appendix A, B 
and C 

9.3.1.3 Đánh giá Giai đoạn 2 

9.3.1.3 n1 Giai đoạn 2 phải đặt trọng tâm vào các 
vấn đề sau của khách hàng: 

9.3.1.3 Stage 2 

9.3.1.3 n.1 Stage 2 shall also focus on the 
client’s: 

a) xác định các khía cạnh môi trường, kinh tế, xã hội 
và văn hóa và sau đó xác định ảnh hưởng của các 
khía cạnh này  

a) identification of environmental, economic, 
social and cultural aspects and subsequent 
determination of their significance 

b) các mục tiêu và chỉ tiêu có tính đến các tác động 
lớn đã nhận diện trong việc đáp ứng đầy đủ các yêu 
cầu về thực hiện quản lý rừng 

b) objectives and targets derived from the 
identified significant impacts and which address 
the full range of forest management performance 
requirements 

c) việc tham vấn của khách hàng với các bên liên 
quan đã được khách hàng xác định đối với việc quản 
lý rừng cho khu rừng nằm trong DFA 

c) consultation with relevant stakeholders 
identified by the client on the management of the 
DFA 

d) kiểm soát hoạt động, bao gồm lập kế hoạch năng 
lực, sản xuất bền vững và duy trì các giá trị rừng 

d) operational control, including capacity 
planning, sustainable production, and 
maintenance of forest values 

e) xác định và đánh giá sự không phù hợp và việc 
thực hiện hành động khắc phục / phòng ngừa 

 

e) identification and evaluation of 
nonconformities and completion of corrective / 
preventive action 

f) các thủ tục an toàn f)  safety procedures. 

g) các thủ tục nhằm xác định và bảo vệ đa dạng sinh 
học và các giá trị di sản văn hóa đặc biệt đối với rừng 
tự nhiên, rừng bản địa  

g) procedures for identifying and protecting 
biodiversity and cultural heritage values 
especially for natural and plantation forests 

9.3.1.3 n2  TCCN phải có kế hoạch tham vấn với 
một số đại diện của các bên liên quan về việc quản 
lý khu rừng nằm trong DFA trong cả chu kỳ chứng 
nhận. Việc lập kế hoạch và tham vấn phải phản ánh 
bản chất và quy mô của các hoạt động của chủ thể 
xin chứng nhận trong mối quan hệ, ảnh hưởng tới 
các bên liên quan. 

9.3.1.3n2 The CB shall plan consultations 
with, and consult a sample of relevant 
stakeholders on the management of the DFA 
throughout the certification cycle. The planning 
and consultation shall reflect the nature and scale 
of the client’s activities for which certification is 
sought or held. 

Stakeholder consultation should be conducted at 
least 4 weeks prior to the stage 2 audit 
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Việc tham vấn với các bên liên quan cần được tiến 
hành ít nhất trước 4 tuần khi diễn ra cuộc đánh giá 
giai đoạn 2  

9.3.1.3 n3 TCCN phải có thủ tục để xử lý khi phát 
hiện các vi phạm với quy định pháp lý trong quá 
trình đánh giá theo VFCS/PEFC ST 1003 hoặc 
VFCS/PEFC ST 1004.  Thủ tục này phải  đảm bảo 
các vi phạm pháp lý của chủ thể xin chứng nhận đều 
sẽ được ghi nhận là điều không phù hợp và được báo 
cho khách hàng. TCCN phải kiểm tra xác nhận việc 
khách hàng đã có xử lý với các phát hiện này. 

9.3.1.3 n3 The CB shall have procedures for 
dealing with a breach of a regulatory 
requirement found within the scope of the 
VFCS/PEFC ST 1003 hoặc VFCS/PEFC ST 
1004. These procedures shall ensure that any 
such breach is raised as a nonconformity and 
communicated to the client. The CB shall verify 
that the client has addressed these 
nonconformities.  

9.4 Thực hiện đánh giá 

9.4.2 Tiến hành cuộc họp khai mạc 

9.4.2 n1 Trong cuộc họp khai mạc, TCCN phải nêu 
rõ quy định  xử lý các vi phạm liên quan đến quy 
định pháp lý nếu có phát hiện trong quá trình đánh 
giá. 

 

9.4 Conducting audits 

9.4.2 Conducting the opening meeting 

9.4.2 n1 In the opening meeting the CB 
shall advise the client of its procedures for 
dealing with a breach of a regulatory 
requirement if discovered during an audit. 

9.4.7 Tiến hành cuộc họp kết thúc 

9.4.7 n1 Tại cuộc họp kết thúc, TCCN phải yêu cầu 
khách hàng thực hiện các hành động khắc phục nếu 
có các điều không phù hợp.  

Quá trình xử lý điều không phù hợp có thể theo các 
bước sau: 

- Khách hàng gửi kế hoạch hành động (bao gồm cả 
khung thời gian và người chịu trách nhiệm) để khắc 
phục những điều không phù hợp  

- TCCN  xem xét kế hoạch hành động, và nếu đạt 
yêu cầu, chấp nhận (đóng hành động khắc phục) và 
thông báo cho khách hàng.  

- Trường hợp TCCN xác định kế hoạch hành động 
không phù hợp để xử lý những điều không phù hợp 
thì phải thông báo cho khách hàng và đề nghị khách 
hàng sửa lại kế hoạch trước khi chấp nhận.  

- Thời gian cho việc khắc phục điều không phù hợp 
không quá 3 tháng kể từ khi nhận được báo cáo đánh 
giá.  

9.4.7 Conducting the closing meeting 

9.4.7 n1 In the closing meeting, the CB shall 
require the client to do the corrective actions for 
any non conformitiy.  

The process for addresing non conformity can be 
in the following steps: 

- The clients provide an action plan (including 
timeframes and responsibilities) to address  
nonconformities identified during all audits.  

- The CB shall review the action plan, and if 
satisfactory, accept it and advise the client 
accordingly.  

- If  the CB determines that the action plan does 
not adequately address the nonconformities, the 
CB shall advise the client and require the client 
to rectify the plan, prior to acceptance.  

- The timeframes for closing out 
nonconformities shall not exceed 3 months from 
receipt of the audit report.  

9.4.8 Báo cáo đánh giá 

9.4.8 n1 TCCN phải gửi báo cáo đánh giá của giai 
đoạn 1 cho khách hàng trước khi bắt đầu giai đoạn 
2. Báo cáo đánh giá giai đoạn 1 ít nhất phải bao gồm: 

9.4.8 Audit report 

9.4.8 n1 The CB shall present a report on 
stage 1 to the client prior to commencing stage 
2. The stage 1 report shall at least include: 

a) bản tóm tắt các phát hiện từ xem xét tài liệu a) a summary of findings from documents 
reviewed 
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b) tóm tắt các phát hiện theo yêu cầu tại điều 9.3.1.2 
n2. 

b) a summary of findings against the 
requirements at clause 9.3.1.2 n2. 

9.4.8 n2 Nội dung của các báo cáo đánh giá giai đoạn 
2, đánh giá giám sát và chứng nhận lại phải: 

9.4.8 n2 The content of all reports on stage 
2, surveillance and recertification audits shall 
also: 

a) cho phép truy nguyên bằng chứng khách quan 
được sử dụng làm cơ sở để xác định sự phù hợp hoặc 
không phù hợp với các yêu cầu theo quy định của 
VFCS/PEFC ST 1003 hoặc VFCS/PEFC ST 1004. 

a) allow for traceability of the objective 
evidence used as a base to establish conformity 
or nonconformity with the requirements of 
VFCS/PEFC ST 1003 hoặc VFCS/PEFC ST 
1004 

b) tóm tắt những quan sát quan trọng nhất, mặt tích 
cực cũng như mặt hạn chế, liên quan đến việc áp 
dụng và hiệu quả của hệ thống quản lý rừng của 
khách hàng. Điều này cần bao gồm việc xem xét các 
rủi ro không đảm bảo việc  tuân thủ theo quy định 
do phát sinh từ hoạt động của các bên liên quan như 
nêu trong điều 9.3.1.3 n2 

b) summarise the most important observations, 
positive as well as negative, regarding the 
implementation and effectiveness of the client’s 
forest management system. This should include 
consideration of compliance risks arising from 
the activities of relevant stakeholders as 
described at 9.3.1.3 n2. 

9.4.8 n3 Ngoài ra, TCCN  phải cung cấp cho khách 
hàng Báo cáo tóm tắt với các nội dung bao gồm: 

9.4.8 n3 Additionally, the CB shall 
provide a Summary Report which includes: 

a) tên và địa chỉ của khách hàng a) the name and business address of the 
client 

b) tên của TCCN và chuyên gia đánh giá b) the name of the CB and the auditor 

c) ngày đánh giá c) the date of the audit 

d) phạm vi chứng nhận của khách hàng d) the scope of the client’s certificate 

e) mục đích và phạm vi của cuộc đánh giá e) the purpose and scope of the audit 

f) bản tóm tắt các phát hiện  f) a summary of the main findings 

g) mô tả ngắn gọn về FMUs / DFA g) a brief description of the FMUs/DFA 

h) diện tích rừng đăng ký chứng nhận DFA. h) the area of the DFA. 

9.4.8 n4 TCCN phải lưu hồ sơ Bảng câu hỏi / Bảng  
kiểm tra (checklist) / báo cáo quan sát / ghi chú của 
chuyên gia đánh giá  nếu hồ sơ đó là cần thiết để xác 
nhận các phát hiện trong báo cáo đánh giá 

 

9.4.8 n4 The CB shall retain completed 
questionnaires / checklists / observation logs / 
auditor notes etc. where such records are 
necessary to validate findings in the audit report 

9.5 Quyết định chứng nhận 9.5 Certification decision 

9.5.2 Hành động trước khi ra quyết định chứng 
nhận 

9.5.2 n1 Trong bất kỳ trường hợp nào, tổ chức chứng 
nhận không được ra quyết định chứng nhận khi chưa 
thực hiện đánh giá tại hiện trường. 

 

9.5.2 Actions prior to making a decision 

 

9.5.2 n1 Under no circumstances should a 
certification body make a certification decision 
until an on-site audit has been conducted. 

9.5.3 Thông tin để cấp chứng nhận lần đầu 9.5.3 Information for granting initial 
certification 
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9.5.3 n1 TCCN phải thông báo cho VFCO về kết quả 
của mỗi lần đánh giá (chứng chỉ hoặc thông báo duy 
trì hiệu lực của chứng nhận) cho các cuộc  đánh giá 
lần đầu đánh giá giám sát và đánh giá chứng nhận 
lại.  Nội dung, hình thức và thời gian thông báo phải 
thực hiện theo quy định của VFCO 

 

9.5.3 n1 The CB shall advise the VFCO of 
the results of each initial, surveilance and 
recertification audit to VFCS/PEFC ST 1003 
hoặc VFCS/PEFC ST 1004. The methods and 
information need to be provided in accordance 
with VFCO requirements.  

9.6 Duy trì chứng nhận 

9.6.2 Hoạt động giám sát 

9.6.2.1 Yêu cầu chung 

9.6.2.1 n1 TCCN phải lập chương trình giám sát đảm 
bảo bao quát toàn bộ các hoạt động quản lý rừng theo 
quy định VFCS/PEFC ST 1003, hoặc VFCS/PEFC 
ST 1004 cũng như thời gian và tính thời vụ của các 
hoạt động. TCCN có thể lên lịch đánh giá bất cứ lúc 
nào trong khoảng thời gian kỳ giám sát để đảm bảo 
rằng các quá trình liên quan được đánh giá, với điều 
kiện là hoạt động giám sát được thực hiện không ít 
hơn 01 năm 01 lần. TCCN phải đảm bảo rằng 
chương trình giám sát phù hợp với các yêu cầu quy 
định trong  Phụ lục A (điều A.2.1) 

 

Chú thích: VFCS quy định chu kỳ chứng nhận là 5 
năm. 

9.6 Maintaining certification 

9.6.2 Surveillance activities 

9.6.2.1 General 

9.6.2.1.1 The CB shall program its surveillance 
activity so as to cover the full range of forest 
management activities relevant to VFCS/PEFC 
ST 1003, or VFCS/PEFC ST 1004  and the 
timing and seasonality of operations. The CB 
may schedule audits at any time during the 
surveillance period in order to ensure that 
relevant processes are audited, provided that as a 
minimum, surveillance activity occurs annually. 
The CB shall ensure that the surveillance 
program is consistent with the requirements of 
Appendix A (clause A.2.1) 

Note: VFCS specifies a certification period of 5 
years 

9.6.2.2 Đánh giá giám sát 

9.6.2.2 n1 Tại cuộc đánh giá giám sát, TCCN phải 
phỏng vấn người quản lý có trách nhiệm nhằm kiểm 
tra: 

9.6.2.2 Surveillance audit 

9.6.2.2 n1 At each surveillance audit, the 
CB shall also interview responsible management 
and check: 

a) sự vận hành của thủ tục đánh giá và xem xét định 
kỳ việc tuân thủ theo VFCS/PEFC ST 1003 hoặc 
VFCS/PEFC ST 1004 và các quy định pháp lý liên 
quan. 

a) the functioning of procedures for 
periodically evaluating and reviewing 
compliance with VFCS/PEFC ST 1003 hoặc 
VFCS/PEFC ST 1004 and relevant legislation 
and regulations 

b) tiến độ của các hoạt động theo kế hoạch nhằm cải 
tiến hệ thống quản lý rừng và kết quả hoạt động của 
hệ thống phù hợp với các cam kết chính sách quản 
lý rừng của khách hàng 

b) progress of planned activities to improve 
the forest management system and overall 
performance in line with the client’s forest 
management policy commitments 

c) những thay đổi đối với tổng diện tích xin chứng 
nhân (DFA) 

c) changes to the DFA 

d) việc khách hàng có thông báo kịp thời cho TCCN 
về những thay đổi lớn liên quan đến tổng diện tích 
rừng xin chứng nhận DFA. 

d) that the client has promptly advised the 
CB of significant changes to the DFA. 

e) hiệu lực của hành động khắc phục do khách hàng 
thực hiện đối với các điều không phù hợp đã được 
phát hiện tại cuộc đánh giá trước 

e) the effectiveness of corrective action 
taken by the client to resolve nonconformities 
identified at previous audits 
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f) các vấn đề khác nếu thích hợp f) other selected areas as appropriate 

9.6.4 Đánh giá đặc biệt 

9.6.4.2 Đánh giá đột xuất 

9.6.4.2 n1 TCCN phải tiến hành đánh giá đột xuất 
hoặc tiến hành giám sát bổ sung nếu khách hàng thực 
hiện các thay đổi lớn đối với hệ thống quản lý rừng 
hoặc có các thay đổi hoặc các tình huống lớn xảy ra 
mà có thể ảnh hưởng đến chứng nhận đã cấp. 

9.6.4 Special audits 

9.6.4.2 Short-notice audits 

9.6.4.2 n1 The CB shall conduct a special audit 
or additional surveillance activity if the client 
makes modifications to its forest management 
system that could affect its certification, or if 
other changes or significant events take place 
that could similarly affect certification 

9.6.5 Đình chỉ, thu hồi hoặc thu hẹp phạm vi 
chứng nhận 

9.6.5 n1 TCCN phải thông báo cho VFCO trong 
vòng 5 ngày làm việc nếu TCCN thực hiện việc đình 
chỉ, thu hồi chứng chỉ hoặc khi có bất kỳ thay đổi 
nào về quyết định liên quan đến trạng thái chứng 
nhận của khách hàng cùng các lý do đã dẫn đến các 
quyết định này. 

 

9.6.5 Suspending, withdrawing or reducing 
the scope of certification 

9.6.5 n1 The CB shall advise the VFCO within 5 
working days if certification is suspended or 
withdrawn, or where there are any changes in 
decisions relating to the status of certification of 
a client, and the reasons for those decisions. 

10. Yêu cầu hệ thống quản lý đối với tổ chức 
chứng nhận 

10 Management system requirements for 
certification bodies 

10.2.1 n1 TCCN phải có các quy trình chứng nhận 
và hướng dẫn nội bộ về hoạt động chứng nhận quản 
lý rừng bền vững. Quy trình này phải bao gồm cả 
việc sử dụng thông tin từ bên thứ 3  

Theo VFCS GD 1006 đ IV(3 

10.2.1 n1 CBs shall have internal certification 
procedures and guidelines for certification of 
sustainable forest management. This process 
shall allow to use  information from 3rd parties 
as evidence of certification activities 

 (Ref VFCS GD 1006 đ IV(3)) 
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Phụ lục A/ Annex A: Thời lượng đánh giá/ Audit Duration 

A.0 Yêu cầu chung A.0 Introduction 

 

A.0.1 Tổ chức chứng nhận (TCCN) phải xem xét 
bản chất và quy mô hoạt động quản lý rừng để xác 
định thời lượng cần thiết cho việc đánh giá hệ 
thống quản lý rừng theo các yêu cầu của 
VFCS/PEFC ST 1003, VFCS/PEFC ST 1004. 
Thời lượng đánh giá được xác định dựa trên các 
yếu tố sau: 

A.0.1 The CB shall consider the nature and 
scale of the forestry management operation to 
determine the time needed to audit the client’s 
forestry management system against the 
requirements of VFCS/PEFC ST 1003, 
VFCS/PEFC ST 1004. Audit duration is critically 
influenced by: 

a)  Quy mô (tính theo hecta) của tổng diện tích 
rừng xin chứng nhận (DFA), cũng như tính chất 
của rừng (rừng tự nhiên, hay rừng trồng); 

a)  the size of the DFA in hectares, its nature and 
extent 

b)  Số lượng các FMU;  b)  the number of FMUs  

c)  Số lượng nhân viên toàn thời gian tương đương, 
bao gồm nhân viên và nhà thầu;  

c)  the number of FTEs (including staff and 
contractors) 

d)  Cơ cấu tổ chức (ví dụ: số lượng văn phòng các 
cấp và các cơ sở lâm sinh như: kho, xưởng, vườn 
ươm,…); 

d) organisational arrangements, e.g. the number 
of regional and/or district offices; and other 
business premises, e.g. depots, workshops and 
nurseries 

e)  Tính chất của địa hình và cự ly các đoạn đường 
bộ trong phần diện tích rừng xin chứng nhận; 

e) the nature of the terrain and the length of roads 
within the DFA 

f)  Sự phức tạp của các giá trị đa dạng sinh học và 
các chương trình bảo vệ, kiểm soát môi trường- 
Đối với rừng tự nhiên, rừng bản địa;    

f) the complexity of biodiversity values and the 
environmental protection and management 
programs and controls required 

g)  Các vấn đề liên quan đến hoạt động vận chuyển 
và mua bán lâm sản, nếu có. 

g) issues surrounding transport and sale of forest 
products, if applicable 

A.0.2 Thời lượng đánh giá được tính theo số 
lượng ngày công đánh giá (với thời gian đánh giá 
thông thường là 8 giờ/ngày) và không bao gồm 
thời lượng dành cho: các hoạt động hoạch định và 
chuẩn bị, di chuyển, viết báo cáo, đánh giá bổ sung 
để xác nhận hiệu lực hành động khắc phục. Đây là 
thời lượng đánh giá tối thiểu. 

A.0.2 Audit duration is calculated based in 
auditors days (typically 8 hour days).  The audit 
duration shall not include planning and 
preparation; travel to and from the audit; report 
writing; or follow-up activities associated with 
closing nonconformities. This is a minimum audit 
duration. 

A.0.3 TCCN có thể giảm trừ thời lượng đánh giá 
tối thiểu khi hệ thống quản lý được tích hợp với 
các yêu cầu của hệ thống chứng nhận khác. Thời 
lượng giảm trừ tối đa là 25% được áp dụng khi 
thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: 

A.0.3 The CB may allow a reduction in 
minimum audit duration where the certified 
management system integrates the requirements 
of other certification standards. The maximum 
allowable reduction is 25% which can only be 
applied if all the following conditions apply: 

a)  Khách hàng được chứng nhận theo 
VFCS/PEFC ST 1003, VFCS/PEFC ST 1004 và 
một chuẩn mực chứng nhận khác có liên quan; 

a)  the client is certified to VFCS/PEFC ST 1003, 
VFCS/PEFC ST 1004 and another relevant 
standard 

b)  Thời lượng đánh giá theo chuẩn mực chứng 
nhận khác nói trên được tính ở mức tối đa; 

b)  the full audit duration of the other standard is 
applied 
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c)  Các yêu cầu của hai chuẩn mực được đánh giá 
đồng thời trong cuộc đánh giá; 

c)  the audit assesses the requirements of both 
standards simultaneously 

d)  Phạm vi và ranh giới của hai chứng nhận là 
tương đương. 

d)  the scope and boundary of both certifications 
are equivalent. 

A.0.4 TCCN phải xem xét tăng thời lượng đánh 
giá khi:     

a) Đối tượng đánh giá thuộc “Hoàn cảnh đặc biệt 
(xem định nghĩa trong điều 3.8) với sự gia tăng của 
mức độ rủi ro đối với việc bảo vệ và duy trì các giá 
trị rừng đã xác định như: đất và nước, hiện trạng 
rừng , an toàn của người lao động hay đa dạng sinh 
học (đặc biệt đối với rừng tự nhiên, rừng bản địa) 
v.v 

b)  Cần thêm thời lượng để đảm bảo hiệu lực đánh 
giá các hoạt động hoạch định, quản lý của khách 
hàng. Việc thêm thời lượng trong trường hợp này 
cần có trao đổi thống nhất với khách hàng. 

TCCN cần lưu hồ sơ lý giải cho việc tăng thời 
lượng đánh giá.   

A.0.4 the CB shall cosider to increase the audit 
duration where  

a)  The clients are under “Special circumstances 
(see definition in clause 3.8) with an increased 
level of risk to the protection and maintenance of 
identified forest values such as: land and water , 
forest status, worker safety or biodiversity 
(especially for natural forests, native forests) etc. 

b) More time is needed to ensure the 
effectiveness of the audit of the client's planning 
and management activities. Adding the duration 
in this case requires an agreement with the 
clients. ustomer the special circumstances (see 
definitions in clause 3.10) exist.  

The CBs need to maintain records justifying any 
increase in audit duration 

  

A.1 Xác định thời lượng đánh giá chứng 
nhận  

A.1 Calculating audit duration 

A.1.1 Thời lượng tối thiểu của cuộc đánh giá 
chứng nhận lần đầu (giai đoạn 2) và đánh giá lại 
bằng tổng thời lượng đánh giá các thành tố sau:  

A.1.1 The minimum audit duration of the initial 
certification audit (phase 2) and the re-
certification is the total audit time of the 
following components: 

a)  Thời lượng đánh giá hoạt động quản trị của tổ 
chức tại trụ sở chính  (T1); 

b)  Thời lượng đánh giá các văn phòng và các công 
trình lâm sinh khác (kho, xưởng, vườn ươm,…); 
(T2) 

c)  Thời lượng đánh giá các khu rừng theo các 
FMU; (T3) 

d)  Thời lượng đánh giá cơ sở hạ tầng kỹ thuật; 
(T4) 

e)  Thời lượng thẩm định đánh giá đa dạng sinh 
học;  (T5) 

f)  Thời lượng đánh giá cho các hoạt động khác ví 
dụ như hoạt động vận chuyển và mua bán lâm sản 
(nếu có); (T6) 

 

 

 

a) Audit duration for auditing the organization's 
governance activities at the head office (T1); 

b) Audit duration for auditing offices and other 
silvicultural facilities (warehouses, workshops, 
nurseries,...); (T2) 

c) Audit duration for auditing forest block per  
FMUs; (T3) 

d) Audit duration for auditing forest 
infrastructure; (T4) 

e) Audit duration for validating biodiversity 
assessments;  (T5) 

f) Audit duration for auditing of other activities 
such as transport and sales of forest products (if 
any); (T6) 
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Chú thích  

1.Các thành tố khi đánh giá (trừ thành tố quy định 
trong mục a)) có thể được chọn đánh giá theo mẫu 
đại diện nếu đủ điều kiện như nêu trong Phụ lục B. 

2. Đối với chứng nhận theo nhóm hộ gia đình thời 
lượng đánh giá thành tố hạ tầng kỹ thuật (T4) và 
đánh giá đa dạng sinh học (T5) được lồng ghép 
trong thành tố của thời lượng đánh giá FMU 

 

Note 
1.All the components (except for those specified 
in item a)) may be using a representative sample 
if they meet the conditions as stated in Appendix 
B. 
2. For group certification with members are 
family (or group of family), the audit duration for 
forest infrastructure (T4) and validating 
biodiversity assessment (T5) is integrated into the 
component of FMU assessment. 

A.1.1 Thời lượng đánh giá hoạt động quản trị 
của tổ chức tại trụ sở văn phòng  (T1) 

A.1.1 Audit duration for Organisation  
governance at the central office (T1) 

A.1.1.1 Việc đánh giá hoạt động quản trị của tổ 
chức bao gồm, nhưng không giới hạn, với các nội 
dung sau: 

A.1.1.1  An audit of organization's governance 
includes but not limited to the following: 

a)  Việc xây dựng và rà soát kế hoạch quản lý rừng 
(bao gồm quá trình xác định toàn bộ các phạm vi 
rừng (DFA) và các giá trị rừng cần quản lý cũng 
như các hoạt động lâm sinh sẽ áp dụng); 

a)  the development and review of the forest 
management plan (including processes for 
identification of the full range of forest values to 
be managed and silvicultural practices to be 
adopted) 

b)  Việc tôn trọng quyền của cộng đồng dân cư và 
người dân địa phương (bao gồm việc quản lý khiếu 
nại); 

b)  Respect for the rights of communities and 
local people including complaints management 

c)  Quá trình đánh giá đa dạng sinh học, cách thức 
quản lý và báo cáo; 

c)  biodiversity assessment processes,  
management and reporting 

d)  Quá trình thiết lập tài liệu và thông tin liên lạc;
  

d)  processes for documentation and 
communication 

e)  Quá trình xác định năng lực, đào tạo và nhận 
thức; 

e)  processes for determining competence, 
training and awareness 

f)  Kế hoạch triển khai công việc; f)  operational planning 

g)  Quản lý nhân viên và nhà thầu; g)  management of staff and contractors 

h)  Thực hiện giám sát và đánh giá nội bộ; h)  monitoring and internal auditing practices 

i)  Sự sẵn sàng và phản ứng với tình huống khẩn 
cấp; 

i)  emergency preparedness and response 

j)  Sự an toàn và quyền lợi của người lao động. j)  safety and workers’ rights 

A.1.1.2  Bảng 1 dưới đây quy định thời lượng tối 
thiểu (tính bằng ngày công đánh giá) để đánh giá 
hoạt động quản trị của tổ chức dựa trên số lượng 
nhân viên toàn thời gian tương đương của khách 
hàng (FTE) và tổng diện tích rừng xin chứng nhận 
(DFA) trong đánh giá chứng nhận lần đầu giai 
đoạn 2. 

 

A.1.1.2  Table 1 sets out minimum audit 
durations (in auditor days) for auditing 
organisation governance based upon the number 
of FTEs engaged by the client, and the size of the 
DFA for the initial audit, stage 2. 
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Bảng 1: Thời lượng tối thiểu để đánh giá hoạt động quản trị của tổ chức (tính theo ngày công)/    Table 
1: Minimum audit duration for organisation governance (audit days) (T1) 

                                                                                                                                           Ngày công đánh giá/auditor days 

Thời lượng đánh giá tối thiểu/ 
Minimum audit duration (X1) 

Số lượng nhân viên toàn thời gian tương đương/ Number of FTEs 

< 10 10 – 49 50 – 100  > 100 

Tổng diện 
tích rừng xin 
chứng nhận / 
Size of DFA 
(ha) 

< 1.000 0,5 1,0 1,5 2,0 

1.000 – 4.999 1,0 1,0 1,5 2,0 

5.000 – 49.999 1,5 1,5 1,5 2,0 

> 50.000 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

A.1.2 Thời lượng đánh giá các văn phòng, 
kho, xưởng, vườn ươm (T2) (đánh giá tại các 
địa điểm trên ) 

A.1.2 Regional and district offices; depots, 
workshops and nurseries (T2) 

A.1.2.1 TCCN phải dành đủ thời lượng để đánh giá 
hệ thống quản lý được áp dụng tại tất cả các văn 
phòng cấp 2, 3 v.v và địa điểm công trình lâm sinh 
của khách hàng. Bảng 2 dưới đây quy định thời 
lượng tối thiểu (tính theo ngày công đánh giá) để 
đánh giá các văn phòng và các địa điểm công trình 
lâm sinh  cần đánh giá trong đánh giá chứng nhận 
lần đầu giai đoạn 2.  

A.3.1 The CB shall allow sufficient time to 
audit the application of the centrally-managed 
system at all the client’s offices and other 
business premises. Table 2 sets out minimum 
audit durations (in auditor days) for auditing the 
number of regional offices, district offices and 
other business premises that need to be visited for 
a stage 2 initial audit  

Bảng 2: Thời lượng tối thiểu để đánh giá tại từng địa điểm văn phòng và công trình lâm sinh  (T2)/                 

Table 2:Mnimum audit duration for offices and other business premises 

Ngày công đánh giá/auditor days 

Loại địa điểm/  
Type of premisses 

Thời lượng đánh giá tối thiểu tại mỗi địa điểm/ 
Minimum duration per premisses 

Văn phòng cấp 2,3 / Main and Auxilary offices 0,25 

Công trình lâm sinh (Kho, xưởng, vườn ươm), 
v.v…/ Depot, workshop, nursery etc. 

0,125 

Chú thích: Văn phòng cấp 2,3 và công trình lâm sinh được phép đánh giá trên mẫu đại diện theo phụ lục 
B 
 

A.1.3 Thời lượng đánh giá các FMU (T3) A.1.3 Audit duration for FMUs (T3) 

A.1.3.1 TCCN phải kiểm tra xác nhận số lượng 
FMU trong diện tích rừng xin chứng nhận và 
nhóm các FMU tương đồng để đánh giá theo mẫu 
đại diện.  

a) FMU được xác định là một khu rừng/lô rừng 
riêng biệt tương đối đồng nhất về loại rừng (rừng 
tự nhiên, rừng trồng), diện tích, vị trí địa lý và chế 
độ quản lý lâm sinh 

A.1.3.1  The CB shall verify the number of FMUs 
in the DFA and the like FMUs for a 
representative sampling purpose.  

a) FMUs are definced as descrite blocks which 
have a relatively uniform forest type in terms of 
forest composition (natural and plantation), sizes, 
geographical location and silvicultural 
management regime 
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b) Riêng đối với chứng nhận nhóm hộ gia đình thì 
FMU được xác định là diện tích rừng của một  
thành viên của nhóm có thể là hộ gia đình, nhóm 
hộ gia đình hoặc tổ hợp tác sản xuất. 

b) For group certification with members who are  
families, FMU is defined as the forest area of a 
group member who can be a family, a group of 
families or a cooperative/production group. 

A.1.3.2  Bảng 3 dưới đây quy định thời lượng tối 
thiểu (tính theo ngày công đánh giá) để đánh giá 
thực địa một FMU trong đánh giá chứng nhận lần 
đầu giai đoạn 2. 

A.1.3.2  Table 3 sets out minimum audit 
durations (in auditor days) for auditing one FMU  
on site for stage 2 of the initial certification audit 

 

Bảng 3: Thời lượng tối thiểu để đánh giá một FMU (T3)/                 
Table 3: Minimum audit duration for one FMU  

Ngày công đánh giá/auditor days 

 

Thời lượng đánh giá tối thiểu cho 01 FMU/ Minimum audit 
duration for one FMU (T3) 

Quy định chung (trừ chứng chỉ 
nhóm hộ gia đình)/ 

General 

Chứng chỉ nhóm- hộ gia đình/ 

For group certification with 
family members 

Diện tích  
của FMU / 
Size of FMU 
(ha) 

< 50 0,5 0,25 

50 - 199 1,0 0,25  

200  - 999 1,5 0,50  

1.000 – 4.999 1,5  - 

5.000 – 49.999 2,0  - 

≥ 50.000 3,0  - 

Chú thích:  
1. Trường hợp có nhiều FMU tương đồng thì khi đánh giá các FMU này được phép đánh giá trên 

mẫu đại diện được tính toán theo công thức cho trong phụ lục B 
2. Đối với nhóm hộ gia đình với diện tích FMU lớn hơn 1000 ha thì thời lượng đánh giá thực hiện 

theo quy định chung 

Note:  
1. In case there are a number of like FMUs, then it is allowed to do auditing on a representative 

samples of those FMUs. The number of representative samples is calculated according to the 
formular given in Appendix B. 

2. For group certification with family members having FMU larger than 1000 ha, then the audit 
duration will follow the general rules. 

 

A.1.3.3 Nguyên tắc khi đánh giá thực địa các 
FMUs: 

A.1.3.3 Principles when auditing FMUs on site 

TCCN phải lựa chọn các địa điểm khác nhau để 
đánh giá thực địa trong 1 FMU trên nguyên tắc lựa 
chọn các địa điểm thực địa đa dạng phản ánh bản 
chất và tính chất của khu vực rừng xin chứng nhận 
trên cơ sở đánh giá dựa trên rủi ro việc không tuân 

CBs must select different sites when auditing on 
site in 1 FMU on the principle of selecting 
diverse field sites that reflect the nature of the 
forest area and on the risked based audit  for the 



Áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1: 2015 cho công nhận tổ chức chứng nhận chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FM) thuộc hệ thống 
chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS) 

Aplication of ISO/IEC 17021-1:2015 for the accreditation of CB operating VFCS certification 

ARC.18 Lần ban hành/Issued No: 1.22      23/32 
 

 

thủ quy định theo yêu cầu chứng chỉ rừng bền 
vững.  

Ví dụ về việc lựa chọn các địa điểm thực địa trong 
01 FMU: 

- Khu rừng với các điều kiện tự nhiên khác nhau 
(điều kiện địa lý như độ dốc của rừng; điều kiện 
thổ nhưỡng, điều kiện lâm sinh) với trạng thái rừng 
khác nhau như khu vực rừng đang được trồng, mới 
được khai thác, hay khu đất trống v.v  

- Khu, dải đất ven sông, suối. Khu giáp ranh, liền 
kề 

- Khu vực chất hóa học được lưu trữ, sử dụng 

- Khu rừng được bảo vệ, Khu rừng có giá trị bảo 
tồn cao 

- v.v. 

client not compliance with sustainable forest 
certification requirements. 

 

Example of selection of field sites in 01 FMU: 

- Forests with different natural conditions 
(geographic conditions such as forest slope; soil 
conditions, silvicultural conditions) with different 
forest status such as areas of forest being planted 
or newly havested or non active land etc 

- Areas and strips of land along rivers and 
streams. Neighboring area, adjoining 

- Area where chemicals are stored and used 

- Protected forest, Forest of high conservation 
value 

- etc. 

A.1.3.4  Đối với chứng nhận nhóm, trong trường 
hợp khu rừng do tất cả các thành viên của nhóm 
quản lý phù hợp với định nghĩa của một FMU như 
quy định tại điều 3.5 và A.1.3.1 a) , thì tất cả các 
thành viên của nhóm có thể được coi là trong cùng 
một FMU. Mỗi thành viên nhóm có thể quản lý 
nhiều hơn một khu rừng. 

A.1.3.4  In a group certification scheme, all 
members can be considered to be within the same 
FMU, providing the forests they are managing 
are consistent with the definition of an FMU. 
Each member may manage more than one block. 

A.1.3.5 Đối với chứng nhận nhóm hộ gia đình thì 
thời lượng đánh giá FMU tính chung cho cả việc 
xem xét đánh giá công trình hạ tầng và đa dạng 
sinh học. 

A.1.3.5 For group certification with family 
members, the audit duration for a FMU covers 
the audit time for forest infrastructure and 
biodiversity evaluation. 

A.1.4 Thời lượng đánh giá công trình hạ tầng 
kỹ thuật (ví dụ: đường bộ, cầu, hào, rãnh) (T4) 
(không áp dụng cho chứng nhận theo nhóm hộ 
gia đình) 

A.1.4 Audit duration for Forest 
infrastructure; e.g. roads, bridges and 
earthworks (T4) 

(not applicable for group certification with 
family members) 

A.1.4.1 Dòng chảy từ đường bộ, đường khai thác 
và hào, rãnh được coi là tiềm ẩn nguy cơ gây ô 
nhiễm kênh mương, luồng lạch. Do vậy, việc xây 
dựng và bảo trì đường bộ một cách hiệu quả là một 
vấn đề quan trọng cần phải được đánh giá.  

A.1.4.1 Runoff from roads, extraction tracks and 
snig tracks is recognised as a potential risk of 
contamination of waterways. Effective road 
construction and maintenance is therefore an 
important matter to audit.  

Đường bộ và hào, rãnh thoát nước trong rừng có 
thể được đánh giá trong quá trình đánh giá thực địa  
các khu đất FMU. Do vậy, TCCN phải dành thời 
lượng để đánh giá công trình hạ tầng kỹ thuật. 
Bảng 4 dưới đây quy định thời lượng tối thiểu (tính 
theo ngày công đánh giá) để đánh giá công trình 
hạ tầng kỹ thuật trong cuộc đánh giá chứng nhận 
lần đầu giai đoạn 2.  

Forest roads and earthworks for drainage can be 
visited during the audit of FMUs therefore CBs 
shall allow time to audit infrastructure. Table 4 
sets out minimum audit durations (in auditor 
days) for auditing forest infrastructure for a stage 
2 initial audit. 

 

Bảng 4: Thời lượng tối thiểu để đánh giá công trình hạ tầng kỹ thuật (T4)/                 
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Table 4: Minimum audit duration for forest infrastrcuture 

Ngày công đánh giá/auditor days 

Độ dài đoạn đường/ Road length (km) Thời lượng đánh giá tối thiểu/ Minimum duration 

< 10 0,00 

10 – 99  0,50 

100 – 999  0,75 
 

A.1.4.2  Đoàn đánh giá phải tập trung vào các khu 
vực có rủi ro cao về môi trường, ví dụ: các hoạt 
động quản lý rừng trong lưu vực cấp nước sinh 
hoạt. 

A.1.4.2  Audit teams shall focus audit effort on 
those areas where environmental risks are 
elevated; e.g. forest management activities in 
domestic water supply catchments. 

A.1.5 Thời lượng thẩm định hoạt động đánh 
giá đa dạng sinh học (T5) (không áp dụng cho 
chứng nhận theo nhóm hộ gia đình) 

A.1.5 Validating biodiversity assessments 
(T5) (not applicable for group certification 
with family members) 

A.1.5.1 TCCN phải xem xét các quá trình đánh giá 
và quản lý đa dạng sinh học tương xứng với tính 
chất và quy mô diện tích rừng xin chứng nhận 
(DFA). Bảng 5 dưới đây quy định việc xếp hạng 
rủi ro từ mức 0 (thấp nhất) đến mức 4 (cao nhất) 
liên quan đến việc đánh giá quản lý đa dạng sinh 
học.  

Thời lượng đánh giá tối thiểu (tính theo ngày công 
đánh giá) cho việc đánh giá các giá trị đa dạng sinh 
học được tính theo công thức mức hạng rủi ro xác 
định trong Bảng 5 và nhân với hệ số k=0,25. 

A.1.5.1  The CB shall review biodiversity 
assessments and management processes 
commensurate with the nature and scale of the 
forest within the DFA. Table 5 sets out a risk 
ranking from 0 (lowest) to 4 (highest) with 
respect to biodiversity assessment and 
management processes. The CB shall multiply 
the calculated risk ranking from Table 5 by 0.25 
to determine the minimum audit duration in days 
with respect to assessment of biodiversity values. 

 

Bảng 5: Xếp hạng rủi ro và thời gian để đánh giá việc quản lý đa dạng sinh học (T5)              
Table 5: Risk ranking and audit time for assessing forest biodiversity management 

                                                                                                   Ngày công đánh giá/auditor days 

 

Diện tích rừng xin chứng nhận/ 
Area of DFA (ha) 

Rừng tự nhiên / Native forests 
(harvested) 

Rừng trồng/ Plantations  

Xếp hạng rủi 
ro/ 

Risk ranking 

Thời lượng 
đánh giá tối 

thiểu/Minimum 
duration 

Xếp hạng rủi 
ro/ 

Risk ranking 

Thời lượng 
đánh giá tối 

thiểu/Minimum 
duration 

< 1.000 1 0,25 0 - 

1.000 – 4.999  2 0,5 1 0,25 

5.000 – 49.999  3 0,75 1 0,25 

> 49.999 4 1,0 2 0,5 

 

A.1.6 Thời lượng đánh giá hoạt động vận 
chuyển và mua bán lâm sản (T6) 

A.1.6 Transport and sale of forest products 
(T6) 

Khi hoạt động vận chuyển và mua bán lâm sản 
nằm trong phạm vi hệ thống quản lý rừng, TCCN 

A.7.1 Where the client includes the transport 
and sale of forest products within the scope of its 
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phải dành thời lượng tối thiểu là 0,5 ngày để đánh 
giá việc kiểm soát các hoạt động này. Quy định 
này không áp dụng đối với khách hàng đã được 
chứng nhận theo tiêu chuẩn Quản lý chuỗi hành 
trình sản phẩm có nguồn gốc từ rừng (CoC) theo 
PEFC ST 2002.  

forest management system, the CB shall allow a 
minimum of 0.5 days to audit controls over these 
activities. This allowance is not applied where 
the client already has Chain of Custody (CoC) 
certification to PEFC ST 2002  

Bảng 6: Thời lượng tối thiểu để đánh giá hoạt động vận chuyển và mua bán lâm sản (T6)/                
Table 6: Minimum audit duration for transport and sale of forest product 

Ngày công đánh giá/auditor days 

Hoạt động vận chuyển và mua bán lâm sản / 
Transport and sale of forest products 

Thời lượng đánh giá tối thiểu/ Minimum 
duration 

Có hoạt động vận chuyển và mua bán lâm sản 
trong phạm vi hệ thống quản lý rừng/ 

The client includes the transport and sale of 
forest products within the scope of its forest 
management system 

0,50 

 

A.2 Thời lượng đánh giá giám sát A.2 Audit duration for Surveillance 

A.2.1 Thời lượng đánh giá giám sát được xác 
định như sau: 

- Nếu TCCN áp dụng chu kỳ chứng nhận 3 năm 
với 2 lần giám sát trong một chu kỳ chứng nhận 
thì thời lượng tối thiểu cho một cuộc đánh giá giám 
sát bằng 0,6 lần thời lượng đánh giá cho cuộc đánh 
giá lần đầu giai đoạn 2. 

- Nếu TCCN áp dụng chu kỳ chứng nhận lớn hơn 
3 năm (tối đa là 5 năm) thì tổng  thời lượng đánh 
giá giám sát trong cả chu kỳ chứng nhận phải 
không được nhỏ hơn 1,5 lần thời lượng đánh giá 
lần đầu giai đoạn 2.  

A.1.2  The audit duration is defined as follows: 

- In case, the CBs applies the certification cycle 
of 3 years with 2 surveillance audits,.  The 
minimum audit duration for a surveillance shall 
be no less than 0.6 times the duration of the 
single stage 2 initial audit. 

- If the CBs applies the certification cycle of  a 
greater than 3 years (with maximum permission 
cycle of 5 years), the  combined durations of all 
the surveillance audits conducted during the 
surveillance program for each certification cycle 
shall be no less than 1.5 times the duration of the 
single stage 2 initial audit. 

A.3 Thời lượng đánh giá tái chứng nhận 

A.3.1 Trong chu kỳ đầu tiên, thời lượng tối thiểu 
của cuộc đánh giá tái chứng nhận phải bằng 0,8 
thời lượng đánh giá của chứng nhận lần đầu. 

A.3.2 Trong các chu kỳ chứng nhận tiếp theo, 
thời lượng tối thiểu của cuộc đánh giá tái chứng 
nhận phải bằng 0,8 thời lượng cuộc đánh giá 
chứng nhận lần đầu nếu cuộc đánh giá chứng nhận 
lần đầu đó được thực hiện tại thời điểm đánh giá 
tái chứng nhận. 

A.3 Recertification audit duration 

A.3.1 During the first cycle, the minimum 
duration of the recertification audit shall be 0.8 of 
the initial certification audit duration. 

A.3.2 In subsequent certification cycles, the 
minimum duration of the recertification audit 
shall be 0.8 of the initial certification audit 
duration if the initial certification audit was 
conducted at the time of the recertification audit. 

A.4 Giảm thời lượng đánh giá 

Nếu khách hàng đã chứng minh được sự tuân thủ 
đầy đủ và cải tiến liên tục về khả năng của hệ thống 
trong một chu kỳ chứng nhận đầy đủ, thì CB có 
thể cho phép giảm thời lượng đánh giá lên đến 

A.4 Reduction of audit duration 

Where the client has demonstrated full 
compliance and continual improvement in system 
performance over a full certification cycle, the 
CB may subsequently allow a reduction in audit 
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25%. Tuy vậy tổng thời lượng giảm từ tất cả các 
yếu tố không được vượt quá 25% 

duration of up to 25%. The combined reduction 
in duration from all sources may not exceed 25%. 
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Phụ lục B/ Annex B: Quy tắc lấy mẫu / Sampling rules 

 (Theo tài liệu IAF MD1:2018- Reference to IAF MD1:2018) 

 

B.0 Giới thiệu 

B.0 n1 Quy tắc lấy mẫu được áp dụng theo các yêu 
cầu của IAF MD 1 trừ khi có quy định khác nêu 
trong Phụ lục này. Các đề mục trong Phụ lục này 
được lấy từ các đề mục trong IAF MD1. Nếu có 
giải thích cho điều nào của MD1 thì nó được thể 
hiện bằng việc thêm hậu tố  ví dụ: B.3.3  n1 là diễn 
giải số 1 cho điều 3.3 của MD 1. 

B.0 Introduction 

B.0 n1 The requirements of IAF MD 1 apply 
except as otherwise indicated in this Annex. The 
headings in this Annex are taken from, or 
equivalent to, those in IAF MD1 and an 
appropriate suffix, e.g. B.3.3 n1 would be the first 
application note on the requirements of clause 3.3 
of the MD 1. 

B.1 Phạm vi 

B.1 n1 Quy tắc lấy mẫu được áp dụng trong chứng 
nhận chứng chỉ rừng bền vững bao gồm cả chứng 
nhận theo nhóm nếu đáp ứng các điều kiện cho 
việc đánh giá trên mẫu đại diện. Các nhóm đối 
tượng có thể xem xét cho việc lấy mẫu đại diện 
gồm có : các văn phòng dưới văn phòng trung tâm 
(ví dụ cấp 2, 3 v.v);  các công trình lâm sinh  (ví 
dụ: xưởng, kho, vườn ươm); các  FMU  

B.1 Scope 

B.1 n1 Sampling rules apply in sustainable forest 
certification including group certification if the 
conditions for sampling are met. The components 
can be audited with sampling including: branch 
offices (eg level 2, 3 etc); forest premises (eg 
workshops, warehouses, nurseries); the FMUs 

B.2 Định nghĩa 

B.2 n1 Xem điều 3 

B.2  Definitions 

B.1 n1 See clause 3 

B.3  Áp dụng 

B.3.3  Khách hàng có nhiều địa điểm 

B.3.3 n1 Khách hàng có một hoặc nhiều nhóm đơn 
vị, đủ điều kiện lấy mẫu đại diện cho việc đánh giá  
có thể không nhất thiết phải là  cùng một pháp nhân 
(ví dụ như trong chương trình chứng nhận theo 
nhóm). Tuy vậy tất cả các nhóm, đơn vị được lấy 
mẫu phải có liên kết về pháp lý hay theo hợp đồng 
với Văn phòng trung tâm hoặc trụ sở chính của 
khách hàng và cùng áp dụng chung một hệ thống 
quản lý rừng. 

B.3  Application 

B.3.3 n1 Multi-site Organisaton 

A client with one or more sampling levels need not 
be a unique legal entity (e.g. as in a group 
certification scheme), but all sampling units shall 
have a legal or contractual link with the central 
office or headquarters of the client and be subject 
to a common forest management system.. 

B.4 Cơ sở lý luận cho cách tiếp cận được đề xuất 

Không có yêu cầu bổ sung 

B.4 Rationale for the proposed approach  

No additional requirements 

B.5 Điều kiện cần thiết của khách hàng để có 
thể áp dụng lấy mẫu đại diện 

B.5 n1 Hệ thống quản lý rừng của khách hàng phải 
được quản lý tập trung theo một kế hoạch kiểm 
soát chung trong đó có thực hiện hoạt động đánh 
giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo.  Tất cả các 
nhóm, đơn vị  được lấy mẫu  (cũng như  Văn phòng 
trung tâm) đều đã thực hiện chương trình đánh giá 
nội bộ và xem xét của lãnh đạo trước cuộc đánh 
giá của tổ chức chứng nhận. 

B.5  Eligibility of a client for sampling 

B.5 n1 The client’s forest management system 
shall be centrally administered under a centrally 
controlled plan and subject to internal audit and 
review. All the sampling units (and the central 
office) shall have been subjected to the client’s 
internal audit and review programs before the CB 
starts its audit. 
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B.5 n2 Khách hàng phải chứng minh đã áp dụng 
hệ thống quản lý rừng tuân thủ theo VFCS/PEFC 
ST 1003 hoặc VFCS/PEFC ST 1004  và tất cả các 
nhóm/đơn vị được lấy mẫu của khách hàng đều 
đáp ứng các yêu cầu liên quan của quy định  

B.5 n2 The client shall demonstrate that it has 
implemented a management system that complies 
with VFCS/PEFC ST 1003 or VFCS/PEFC ST 
1004 and that all its sampling units meet the 
relevant requirements of the standard(s). 

B.5n3 Khách hàng phải chứng minh khả năng thu 
thập và phân tích dữ liệu (bao gồm nhưng không 
giới hạn ở các mục được liệt kê dưới đây) từ tất cả 
các nhóm, đơn vị được lấy mẫu cũng như có quyền 
hạn và khả năng để thay đổi tổ chức nếu được yêu 
cầu: 

B.3 n3 The client shall demonstrate its ability to 
collect and analyse data (including but not limited 
to the items listed below) from all sampling units 
and the central office, and its authority and ability 
to initiate organizational change if required: 

a) tài liệu hệ thống và các thay đổi về hệ thống a) system documentation and system changes 

b) phàn nàn b) complaints 

c) đánh giá các hành động khắc phục c) evaluation of corrective actions 

d) đánh giá nội bộ và kế hoạch xem xét, và đánh 
giá kết quả. 

d) internal audit and review planning, and 
evaluation of the results. 

B.5 n4  Chương trình chứng chỉ rừng theo nhóm 
cho phép đánh giá trên mẫu đại diện nếu đáp ứng 
tất cả các yêu cầu của Phụ lục này. Ví dụ, khách 
hàng nộp đơn là đại diện cho chương trình chứng 
chỉ rừng theo nhóm thì phải có thẩm quyền và 
quyền hạn như một Văn phòng trung tâm hoặc trụ 
sở chính trong việc yêu cầu tất cả các thành viên 
thực hiện hành động khắc phục. Ngoài ra chương 
trình chứng chỉ rừng theo nhóm phải hoạt động 
dưới cùng hệ thống quản lý chung về rừng cho tất 
cả các nhóm, đơn vị lấy mẫu 

B.5 n.4  A group forest certification scheme has a 
unique structure, but is eligible for sampling if it 
meets all the requirements of this Annex. For 
example, the applicant client representing the 
group forest certification scheme must have the 
same authority and powers (e.g. to require all 
members to take corrective action) as a central 
office or headquarters, and the group forest 
certification scheme must operate under a common 
forestry management system across all sampling 
units 

B.5 n5 Nếu chương trình cấp chứng chỉ rừng theo 
nhóm không đáp ứng các tiêu chí nêu trong Phụ 
lục này thì TCCN phải đánh giá tất cả các thành 
viên theo tiếp cận họ là các khách hàng riêng biệt. 

B.5 n5 If the group forest certification scheme 
does not meet the eligibility criteria in this Annex 
then the CB shall audit all members as if they were 
separate clients 

B.6  Phương pháp  

B. 6.1 Phương pháp đánh giá khách hàng nhiều 
địa điểm sử dụng cách ấy mẫu các địa điểm 

B.6  Methodologies 

B.6.1 Methodology for auditing of a Multi-site 
organisation using site sampling 

B.6.1.2 Lấy mẫu 

B.6.1.2 n1 Các tiêu chí sử dụng để lựa chọn lấy 
mẫu trong mỗi nhóm, đơn vị lấy mẫu cần xem xét 
thêm các yếu tố: 

B.6.1.2 Sampling 

B.6.1.2 n1 The sampling unit selection criteria 
within each sampling level should include: 

a) kết quả của chương trình đánh giá nội bộ và xem 
xét lãnh đạo của khách hàng; các cuộc đánh giá 
trước đây của TCCN; hoặc các thông tin hiện có 
về khách hàng 

a) results of the client's internal audit and review 
programs; previous audits by the CB; or any 
existing knowledge of the client 

b) hồ sơ về phàn nàn và thông tin trao đổi - xem 
điều 8.5.3 n1 a) - và các khía cạnh liên quan khác 
của hành động khắc phục và phòng ngừa 

b) records of complaints and communications - 
see clause 8.5.3 n1 a) - and other relevant aspects 
of corrective and preventive action 
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c) các thay đổi lớn về quy mô của các địa điểm và 
số lượng nhân viên 

c) significant variations in the size of the sites 
and number of employees 

d) các thay đổi trong thủ tục công việc bao gồm cả 
công việc theo ca (*) 

d) variations in work procedures including shift 
work (*) 

e) các thay đổi kể từ lần đánh giá cuối cùng của 
TCCN 

e) modifications since the last audit by the CB 

f) vị trí địa lý và sự phân tán f) geographical location and dispersion 

g) mức độ hoàn thiện của hệ thống quản lý sẽ xác 
định mức độ và ý nghĩa của các khía cạnh và các 
tác động của nó. 

g) maturity of the management system that 
defines the significance and extent of the aspects 
and associated impacts 

h) tương tác tiềm ẩn với môi trường mang tính 
nhạy cảm. 

h) potential interaction with sensitive 
environment. 

(*) Công việc ở đây là các hoạt động nào liên quan đến quản 
lý DFA và bao gồm các hoạt động thu hoạch, trồng trọt, lập 
kế hoạch, hoạt động kiểm kê,  giám sát / kiểm soát sâu bệnh 
và dịch bệnh, giảm thiểu nguy cơ cháy, bảo trì đường sá, v.v. 

(*) Any activity associated with management of the DFA and 
includes harvesting, planting, planning activities, inventory 
activities, pest and disease monitoring / control activities, 
hazard reduction burning, road maintenance etc 

B.6.1 n2 Trong tất cả các trường hợp áp dụng lấy 
mẫu, TCCN phải đảm bảo ít nhất 25% nhóm, đơn 
vị lấy mẫu được chọn ngẫu nhiên. 

B.6.1 n2 In all cases where sampling is applied, the 
CB shall ensure that at least 25% of the sampling 
units are selected at random 

B.6.1.3 Cỡ mẫu 

B.6.1.3 n1 TCCN phải đánh giá các quá trình thực 
hiện tại Văn phòng trung tâm ít nhất một năm một 
lần,  cùng với việc đánh giá các nhóm, đơn vị lấy 
mẫu đã chọn. Xem Phụ lục A (điều A.1) 

B.6.1.3  Size of sample 

B.6.1.3 n1 The CB shall audit central office 
functions at least annually, in addition to the 
selected sampling units. See Appendix A (clause 
A.1). 

B.6.1.3 n2  TCCN phải tính toán số lượng nhóm, 
đơn vị được coi là mẫu đại diện để đánh giá theo 
công thức quy định trong B 6.1.3 n3. 

B.6.1.3 n2  The CB shall calculate the number of 
sampling units to be audited from each sampling 
level by applying the formular in B 6.1.3 n3. 

B 6.1.3 n3  Đơn vị mẫu đại diện được tính toán để 
đánh giá được tính theo công thức: 

- Đánh giá ban đầu giai đoạn 2 

Y=√x 

- Đánh giá giám sát 

Y=0,6√x   

- Đánh giá lại 

Y=0,8√x 

(làm tròn đến số nguyên tiếp theo) của số lượng 
đơn vị lấy mẫu. 

 

Trong đó  

x là tổng số mẫu trong nhóm cần phải đánh giá  

Y : là số mẫu đại diện được lựa chọn để đánh giá 

 

B 6.1.3 n3 The representative sample unit selected 
for audit is calculated according to the following 
formula: 

- Initial assessment phase 2 

Y=√x 

- Surveillance audit  

Y=0.6√x 

- Re-certification  

Y=0.8√x 

the square root (rounded up to the next whole 
number)  

 Where: 

x is the total number of units in the group, which 
is considered to be audited.  

Y : the number of representative samples selected 
for audit  
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B.6.1.3 n4 TCCN nên tăng quy mô/cỡ mẫu khi xác 
định rằng hoạt động của hệ thống quản lý rừng 
thuộc trường hợp “hoàn cảnh hợp đặc biệt” (xem 
định nghĩa điều 3.8) 

B.6.1.3 n4 The CB should increase the size of 
the sample where it determines that the activity 
covered by the forest management system 
indicates special circumstances (see Definitions 
Clause 3.8). 

B.6.1.4 Thêm địa điểm mới  

B.6.1.4 n1 Khi khách hàng đăng ký thêm địa điểm 
chứng nhận, TCCN phải  coi các địa điểm chứng 
nhận mới như một bộ phận  (hoặc các bộ phận) độc 
lập để từ đó xác định cỡ mẫu cho phù hợp. Sau khi 
các địa điểm mới được thêm vào cho phạm vi 
chứng nhận, TCCN phải xác định cỡ mẫu cho các 
cuộc đánh giá giám sát hoặc chứng nhận lại trong 
tương lai. 

B.6.1.4  Adding new locations 

B.5.3.1 When a client applies to add new sites to an 
existing certification, the CB shall treat the new 
locations as an independent set (or sets) and 
determine the sample size(s) accordingly. Once the 
new location are included in the scope of 
certification the CB shall determine the sample 
size for future surveillance or recertification 
audits. 
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Phụ lục C/ Annex C: Công thức tính thời lượng đánh giá /  

Audit Duration Formular  

 

C.1. Đối với đánh giá chứng nhận không có lấy mẫu/ For certification audit without sampling  

Thời lượng đánh giá (T) /Audit duration (T) 

          Ngày công/manday 

1. Đánh giá ban đầu giai đoạn 2 
(Ti) / 

Initial certification, stage 2 (Ti) 

Ti= T1 +T2+T3+T4+T5+T6 

2. Các cuộc Đánh giá giám sát/ 

All Surveillance  

 

2.1 Cho chu kỳ 3 năm với  2 cuộc 
đánh giá giám sát/ For certification 
cycle of 3 years with 2 surveillance 
audits. 

- Thời lượng 1 cuộc đánh giá giám 
sát/ one surveillance audit duration  

 

 

 

 

Tsi = 0,6 Ti 

2.2 Cho chu kỳ với nhiều hơn 2 cuộc 
đánh giá giám sát/ For certification 
cycle with more than 2 surveillance 
audits 

- Tổng thời lượng các cuộc đánh giá 
giám sát/ All surveillance audits 
duration 

Chú thích: Chu kỳ chứng nhận tối đa là 
5 năm/ the certification cycle shall not 
be greater than 5 years 

 

 

Ts  ≥1,5 Ti 

3. Đánh giá lại chu kỳ đầu tiên/ 

First recertification 

Tr = 0,8 Ti 

4. Đánh giá lại chu kỳ kế tiếp 

Subsequent re-certification 

Trx = 0,8 Tx 

Chú thích: Tx là thời gian giả định đánh giá lần đầu nếu cuộc đánh giá được tổ chức tại kỳ đánh giá lại 
trước đó/ 

Note: Tx is the assumed initial audit time if the audit was held at the previous re-audit period 

 

C.2. Đối với đánh giá chứng nhận có lấy mẫu (giả định đủ điều kiện lẫy mẫu với T2, T3, T4 và 
T5)/ For certification audit using sampling rules (assumed sampling rules conditions met with T2, T3, 
T4 and T5) 

Thời lượng đánh giá (T)/ Audit duration (T) 
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Đánh giá ban đầu giai đoạn 2 

Initial certification, stage 2 (Ti) 

Ti= T1 +T2*Y2+(T3+T4+T5)*Y3+ T6 

Đánh giá giám sát (Ts) 

Surveillance 

Ts= T1 +T2*0,6Y2+(T3+T4+T5)*0,6Y3 +T6 

Đánh giá lại (Tr) 

Recertification 

Tr= T1 +T2*0,8Y2+(T3+T4+T5)*0,8Y3+ T6 

 

C.3. Đối với đánh giá chứng nhận theo nhóm hộ gia đình/ for group certification with family 
members  

Thời lượng đánh giá (T)/ Audit duration (T) 

 

Đánh giá ban đầu giai đoạn 2 
(Ti) 

Initial certification, stage 2 (T) 

Ti= T1 +T3*Y3 +T6 

Đánh giá giám sát (Ts) 

Surveillance 

Ts= T1 +T3*0,6Y3 +T6 

Đánh giá lại (Tr) 

Re-certification 

Tr= T1 +T3*0,8Y3 +T6 

 
Trong đó: 
T: Tổng thời lượng đánh giá/ Total of audit duration 
T1: Thời lượng đánh giá tại Trụ sở chính (cho trong bảng 1)/ Audit duration for central office 
(ref. table 1) 
T2: Thời lượng đánh giá văn phòng cấp dưới, kho xưởng, vườn ươm v.v (công trình lâm sinh) 
(cho trong bảng 2)/ Audit duration for branches offices, depots, workshops and nurseries (forest 
premises) (Ref to table 2) 
T3: Thời lượng đánh giá thực địa tại một FMU (cho trong bảng 3)/ Audit duration for FMUs on 
site (Ref to table 3) 
T4: Thời lượng đánh giá công trình hạ tầng kỹ thuật tại một FMU (cho trong bảng 4)/ Audit 
duration for forest infrastructure at one FMU (Ref to table 4)  
T5: Thời lượng đánh giá đa dạng sinh học tại một FMU (cho trong bảng 5)/ Audit duration for 
validating biodiversity assessment (Ref to table 5) 
T6: Thời lượng đánh giá hoạt động vận chuyển mua bán (nếu có) (xem điều A.1.6)/ Audit 
duration for transport and sale of forest products (if any) (Ref to clause A.1.6) 
 
Y2: Số mẫu đại diện cho các văn phòng cấp dưới, kho xưởng, vườn ươm v.v (công trình lâm 
sinh)/ the number of sample which is representative to branches offices, depots, nurseries 
Y3: Số mẫu đại diện cho đơn vị quản lý rừng  (FMU)  để đánh giá thực địa/ the number of 
sample for  FMUs to do on site audit. 
 


