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Foreword
The present standard has been designed by Bureau Veritas Certification, based on the Forest Stewardship
Principle and Criteria (FSC-STD-01-001V4) and the FSC Standard: ‘Structure and Content of Forest
Stewardship Standards (FSC-STD-20-002).
This standard does not consider the requirements for the use of FSC trademark off product. The company
has to use FSC trademark as stated in the standard FSC-STD-50-001 and have a validation of any use of
FSC trademark by Bureau Veritas Certification prior any publication.
Bureau Veritas Certification Holding is an independent accredited certification body (for more information,
see www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/Group/Home/About-Us/Our-Business/Certification
).

Lời tựa
Bộ tiêu chuẩn hiện nay được thiết kế bởi Bureau Veritas Certification, dựa trên các nguyên tắc & tiêu chí
của hội đồng quản lý rừng (FSC-STD-01-001V4) và tiêu chuẩn FSC: "Cấu trúc và nội dung của tiêu chuẩn
quản lý rừng (FSC-STD-20-002) .
Tiêu chuẩn này không xem xét các yêu cầu đối với việc sử dụng các sản phẩm nhãn hiệu FSC. Công ty
phải sử dụng nhãn hiệu FSC như đã nêu trong tiêu chuẩn FSC-STD-50-001 và có xác nhận cho việc sử
dụng nhãn hiệu FSC trước bất kỳ lần sử dụng nào bởi Bureau Veritas Certification.
Văn phòng Chứng nhận Veritas Pháp là một tổ chức chứng nhận được công nhận độc lập, công ty con của
Bureau Veritas Certification Holding.

©

Bureau Veritas Certification / update 31/03/17

Page 2 sur 42

Content/ Nội dung
A – Introduction/ Giới thiệu ............................................................................................................................................ 3
B – Scope/ Phạm vi ....................................................................................................................................................... 3
C – Standard effective date/ Ngày hiệu lực .................................................................................................................... 3
D – References/ Tham khảo ........................................................................................................................................... 4
FSC-STD-01-001 FSC Principles and Criteria of Forest Stewardship ........................................................................... 4
E – Forest Management requirements/ Các yêu cầu về quản lý rừng ........................................................................... 5
F– Glossary of terms/ Giải thích thuật ngữ ................................................................................................................... 33
H – Appendix/ Phụ lục .................................................................................................................................................. 38
Annex 1: List of national and local forest and related laws and administrative requirements which apply in
Vietnam ........................................................................................................................................................................
Phụ lục 1: Danh sách các luật định quốc gia và địa phương về lâm nghiệp và các luật định liên quan và các yêu cầu
hành chính áp dụng tại Việt Nam
Annex 2: List of the multilateral environmental agreements and ILO Conventions that Vietnam has ratified .
Phụ lục 2: Danh sách các Hiệp định đa phương về môi trường và các công ước ILO mà Việt Nam đã phê chuẩn
Annex 3: List of officially endangered species in Vietnam .....................................................................................
Phụ lục 3 : Danh sách chính thức các loài bị đe dọa tại Việt Nam

©

Bureau Veritas Certification / update 31/03/17

Page 3 sur 42

FSC Forest Management referential for Vietnam - version 2.2

A – Introduction/ Giới thiệu
The present document is a normative document that specifies the requirements to be met by forest management
enterprises in order to obtain a FSC forest management certificate.
It contains the FSC Principles (10) and Criteria (56) and ‘generic indicators’ that have been specified by Bureau Veritas
Certification and endorsed by FSC.
This document must be adapted to the forest Management in Vietnam in accordance to the “Local adaptation of
certification body generic Forest Stewardship Standards” (FSC-STD-20-002 v3-0).
Compliance with the standard shall be determined by evaluating observed performance at the Forest Management
Unit (FMU) level against each indicator of the standard, and in comparison with any performance threshold(s) specified
for the indicator, unless otherwise specified (e.g. certification of group).
For group certification, the compliance of the company shall be evaluated against this standard completed with the
policy FSC-STD-30-005 “FSC standard for group entities in forest management groups”.
The terms in this referential are used in the meaning of the English words defined in the "FSC-STD-01-002 FSC
Glossary of Terms".
The present referential is publicly available.
Các tài liệu này là một văn bản quy phạm trong đó xác định các yêu cầu được đáp ứng bởi các doanh nghiệp quản lý
rừng để có được một giấy chứng nhận quản lý rừng FSC.
Nó chứa các Nguyên tắc (10) và Tiêu Chuẩn (56) FSC và "chỉ số chung” đã được xác định bởi Bureau Veritas
Certification và xác nhận bởi FSC.
Tài liệu này phải được điều chỉnh để quản lý rừng ở Việt Nam phù hợp với yêu cầu "thích ứng địa phương của cơ
quan chứng nhận trên Tiêu chuẩn chung về quản lý rừng" (FSC-STD-20-002 v3-0).
Sự phù hợp với tiêu chuẩn được xác định bằng cách đánh giá quan sát tại các đơn vị quản lý rừng (FMU) dựa trên
mỗi chỉ số của tiêu chuẩn, và so với bất kỳ ngưỡng hiệu suất nào được chỉ định cho các chỉ số, trừ trường hợp quy
định riêng (ví dụ như chứng nhận nhóm ).
Đối với chứng nhận nhóm, sự phù hợp của công ty được đánh giá theo tiêu chuẩn này đáp ứng các chính sách của
FSC-STD-30-005 "tiêu chuẩn FSC cho các tổ nhóm trong nhóm quản lý rừng".
Các thuật ngữ trong tham chiếu này được sử dụng trong ý nghĩa của các từ tiếng Anh được xác định trong
"FSC-STD-01-002 FSC mục các thuật ngữ".
Các tham chiếu hiện nay là công bố công khai.

B – Scope/ Phạm vi
This referential is applicable for forests located in Vietnam.
Tham chiếu này áp dụng cho rừng tại Việt Nam

C – Standard effective date/ Ngày hiệu lực của tiêu chuẩn
The FSC FM Bureau Veritas generic standard has been accredited by FSC in March 2009 and updated in February
2015. This adaptation standard for Vietnam used by Bureau Veritas Certification for the evaluation and certification of
forest management entities in Vietnam is based on BV generic standard and effective date is February 2015. .
Tiêu chuẩn chung FSC FM của Bureau Veritas được công nhận bởi FSC vào ngày 25/7/2005 và được cập nhật vào
tháng 2/2015. Tiêu chuẩn thích ứng cho Việt Nam này được sử dụng bởi Bureau Veritas Certification để đánh giá và
chứng nhận các chủ thể rừng tại Việt Nam dựa trên tiêu chuẩn chung của Bureau Veritas và có hiệu lực kể từ ngày….
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D – References/ Tham khảo
FSC-STD-01-001 FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship
Nguyên tắc và Tiêu chí FSC
FSC-STD-01-002 FSC glossary of terms
Chú giải thuật ngữ FSC
FSC-STD-01-003 SLIMF Eligibility Criteria
Tiêu chí cho SLIMF
FSC-STD-20-001 General requirements for FSC accredited certification bodies
Yêu cầu chung cho Tổ chức chứng nhận FSC
FSC-STD-20-002 Structure, content and local adaptation of generic forest stewardship standard
Cấu trúc, nội dung và thích ứng địa phương của Tiêu chuẩn chung FSC
FSC-STD-20-007 Forest Management Evaluations
Đánh giá rừng
FSC-STD-30-001 Indicators and thresholds for the identification of ‘highly hazardous’ pesticides (HHP)
Các chỉ số và ngưỡng dùng cho xác định Thuốc trừ sâu có “Mức độ nguy hiểm cao”
FSC-STD-30-001 a FSC List of 'highly hazardous' pesticides
Danh mục Thuốc trừ sâu có “Mức độ nguy hiểm cao”
FSC-STD-30-005 Standard for group entities in forest management groups
Tiêu chuẩn cho nhóm trong quản lý rừng theo nhóm
FSC-STD-40-004 Standard for Chain of Custody Certification
Tiêu chuẩn cho Chuỗi hành trình sản phẩm
FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by certificate holders
Yêu cầu cho sử dụng Nhãn hiệu FSC bởi công ty sở hữu chứng chỉ
FSC-GUI-60-004 FSC Forest Stewardship Standards: structure, content and suggested indicators
Cấu trúc, nội dung và các chỉ số đề xuất của các tiêu chuẩn FSC
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E – Forest Management requirements/ Các yêu cầu về quản lý rừng

In bold: Original FSC Principles and Criteria
In đậm: Các nguyên tắc và tiêu chí ban đầu của FSC
In normal font: indicators of Forest Management, specified by Bureau Veritas Certification.
Bình thường: Các chỉ số về quản lý rừng, được xác định bởi Bureau Veritas Certification
1. COMPLIANCE WITH LAWS AND FSC PRINCIPLES - Forest management shall respect all applicable
laws of the country in which they occur and international treaties and agreements to which the
country is a signatory, and comply with all FSC Principles and Criteria.
TUÂN THEO PHÁP LUẬT VÀ NGUYÊN TẮC CỦA FSC
Quản lý rừng phải tuân theo pháp luật, những qui định hiện hành của quốc gia, và các hiệp ước và thỏa
thuận quốc tế mà quốc gia tham gia ký kết, và tuân thủ với tất cả Tiêu chuẩn và Tiêu chí của FSC.
1.1. Forest management shall respect all national and local laws and administrative requirements.
Hoạt động quản lý rừng cần tôn trọng tất cả các yêu cầu luật định của quốc gia và địa phương cũng như các
yêu cầu hành chính
1.1.1. Applicant (or Certificate holder) shall be legally registered or have a clear legal status.
Đơn vị được chứng nhận cần có đăng ký hoạt động theo pháp luật hoặc có tình trạng pháp lý rõ ràng.
1.1.2. Forest manager(s) shall be aware of and have access to relevant Vietnam legislation and regulations
(e.g. list of relevant legislation on forestry and have them filledfiled in the office). Relevant national laws
and regulations which relate to their forest management are listed in Annex 1.
Các đơn vị quản lý rừng cần hiểu biết những kiến thức và tiếp cận được các luật định và quy định có liên quan của
Việt Nam (ví dụ: danh sách các luật định liên quan, hồ sơ của các luật định liên quan và/hoặc tiếp cận các trang web
có liên quan). Luật định và quy định có liên quan của quốc gia được liệt kê trong Annex 1.
1.1.3. Forest manager(s) management activities and procedures are in with relevant laws and legislation of
local authorities.
Các quy trình và hành động quản lý của đơn vị quản lý rừng cần tuân thủ với luật pháp và pháp luật có liên quan của
địa phương.
1.1.4. No complaint or comment from stakeholders has been received that may indicate that the applicant (or
Certificate holder) could be in breach of local laws and/or administrative requirements and/or there is no
evidence that this may be the case.
Không có khiếu nại hoặc nhận xét nào có thể chỉ ra rằng đơn vị được chứng nhận có thể đã vi phạm luật pháp địa
phương và / hoặc các yêu cầu quản lý và / hoặc không có bằng chứng cho thấy đơn vị có vi phạm
1.1.5. Where non-conformities are identified, corrective actions are implemented
Trường hợp sự không phù hợp được xác định, hành động khắc phục sẽ được thực hiện
1.1.6. There is no evidence of non-conformity against legal requirements.
Không có bằng chứng của sự không phù hợp theo các yêu cầu pháp lý.
1.2. All applicable and legally prescribed fees, royalties, taxes and other charges shall be paid.
Tất cả các loại phí theo quy định của pháp luật, thuế tài nguyên, thuế và các loại phí khác cần phải được
thanh toán đầy đủ
1.2.1. Forest manager(s) is aware of all applicable and legally prescribed fees, royalties, taxes and other
charges which they are supposed to pay as requested by the law.
Đơn vị quản lý rừng cần nhận thức đầy đủ về các loại phí, thuế theo quy định của pháp luật mà họ phải nộp.
1.2.2. In case of any delay in paying taxes or other legal fees, the relevant governmental authority shall have
been informed and formally agreed for the payment to be postponed.
Trong trường hợp có sự chậm trễ thanh toán các khoản thuế và phí theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cần
được thông báo chính thức và có sự đồng ý chính thức cho việc chậm các khoản thanh toán này
1.2.3. Future royalties costs have been taken into account in the budget.
1.3. In signatory countries, the provisions of all the binding international agreements such as CITES, ILO
conventions, ITTA, and Convention on Biological Diversity, shall be respected
Ở các nước tham gia ký kết, tất cả các thỏa thuận quốc tế như các Công ước CITES, công ước về lao động
quốc tế (ILO), Thỏa thuận quốc tế về thương mại gỗ nhiệt đới (ITTA) và Công ước về đa dạng sinh học phải
được tôn trọng.
1.3.1. There is no substantiated evidence of any non-compliance with applicable requirements of any
international agreements listed in the FSC standard to which Vietnam is a signatory. These are listed in
Bureau Veritas Certification

Update 31/03/17

Page 5 of 42

FSC Forest Management referential for Vietnam - version 2.2

Annex 2. Not OK
Không có bằng chứng đã được minh chứng cho việc không tuân thủ của chủ rừng các yêu cầu của bất kỳ thỏa ước
quốc tế nào được liệt kê trong tiêu chuẩn FSC mà Việt Nam đã xác nhận. Danh sách này được nêu trong Phụ lục 2.
1.3.2. Forest manager(s) shall be aware of protected areas and CITES species (if any) in or adjacent to the
forest area under evaluation. OK
Đơn vị quản lý rừng cần nhận thức về các khu vực bảo tồn và các loài trong Công ước CITES (nếu có trong khu vực
rừng của mình) trong hoặc liền kề với khu vực rừng được đánh giá.
1.3.3. Forest manager(s) shall have informed and/or trained all relevant staff to ensure appropriate knowledge
and understanding of relevant international agreements. OR relevant staff should be aware of relevant
international agreement, which relate to their forest management.
Đơn vị quản lý rừng cần thông tin và/ hoặc đào tạo cho các nhân viên có liên quan để đảm bảo họ có được các kiến
thức và hiểu biết về các thỏa thuận quốc tế có liên quan
1.3.4. Forest managers are aware that ILO conventions specified in FSC-POL-30-401 and shall apply it to the management whether or not they have been ratified
by the country.
1.4. Conflicts between laws, regulations and the FSC Principles and Criteria shall be evaluated for the
purposes of certification, on a case-by-case basis, by the certifiers and the involved or affected
parties.
Mâu thuẫn giữa luật, quy định và các tiêu chí, nguyên tắc FSC sẽ được đánh giá cho mục đích chứng nhận,
trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, bởi bên đánh giá và các bên có ảnh hưởng hoặc có liên quan
1.4.1. Forest manager(s) shall inform Bureau Veritas’ auditor(s) of any possible conflict that has been identified
between laws, regulations and the FSC Principles and Criteria and Vietnam regulations and laws which
relate to their forest management and would make it impossible to demonstrate conformity with any
indicator of this adapted FSC standard.
Đơn vị quản lý rừng cần thông báo cho các chuyên gia đánh giá của Bureau Veritas về bất kỳ mâu thuẫn nào có thể
có giữa pháp luật, các quy định với các nguyên tắc và tiêu chí của FSC; và việc tuân thủ yêu cầu pháp luật sẽ làm
cho đơn vị quản lý rừng không thể chứng minh được sự phù hợp với bất cứ chỉ số nào của tiêu chuẩn FSC
1.4.2. Forest manager(s) shall be willing to participate in appropriate process for resolving any identified
conflicts and comply with any solution proposed by BV audit team or the relevant FSC authority (FSC
International Center, FSC National Initiative, etc) OK
Đơn vị quản lý rừng cần sẵn sàng tham gia vào quá trình giải quyết bất kỳ xung đột đã được nhận định và đáp ứng
bất kỳ giải pháp nào được đưa ra từ nhóm đánh giá của BV và các cơ quan FSC có thẩm quyền (Trrung tâm FSC
quốc tế, sáng kiến FSC quốc gia,…)
1.4.3. Any potential conflict identified between national, local laws and the FSC Principles and Criteria shall be
documented and reported to Bureau Veritas.
Bất kỳ xung đột tiềm ẩn được nhận định nào giữa pháp luật và các Nguyên tắc & Tiêu chí FSC cần được lập thành
văn bản và báo cáo cho Bureau Veritas.
1.5. Forest management areas should be protected from illegal harvesting, settlement and other
un-authorised activities.
Các khu vực rừng quản lý phải được bảo vệ không bị khai thác, định cư bất hợp pháp và các hoạt động
không được phép khác
1.5.1. Forest manager(s) should ensure that the forest area is protected from illegal harvesting; settlement and
other unauthorized activities through appropriate legal means. OK
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng khu vực ràng của mình được bảo vệ khỏi việc khai thác bất hợp pháp; thanh
toán và hoạt động trái phép khác thông qua các phương tiện pháp lý thích hợp.
1.5.2. Forest manager(s) shall have adequate personnel and surveillance resources and conduct periodic
monitoring of the defined forest area so that unauthorized activities, if any, are promptly identified and
controlled.
Đơn vị quản lý rừng cần có đủ nhân sự và nguồn lực giám sát và tiến hành theo dõi định kỳ các khu vực rừng đã
được xác định để các hoạt động trái phép, nếu có, sẽ được kịp thời xác định và kiểm soát.
1.5.3. Forest manager(s) shall ensure that appropriate system and measures to identify and control
unauthorised activites are in place and well functioning.
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo cho việc thông tin với các cơ quan có liên quan diễn ra để khu vực rừng quản lý
được bảo vệ phù hợp với các yêu cầu pháp lý.
1.5.4. In case illegal or unauthorized activities have been identified by the forest manager(s), relevant
authorities shall be formally informed and measures shall be taken to resolve the issue identified. OK
Trong trường hợp các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép đã được xác định bởi đơn vị quản lý rừng, cơ quan
chức năng có liên quan cần được thông báo chính thức và các biện pháp giải quyết cần được thực hiện để giải
quyết các vấn đề được xác định.
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1.5.5.

In case, there is violation activities occurred, record on thecases and solution for addressingthem are
filed.
1.6. Forest managers shall demonstrate a long-term commitment to adhere to the FSC Principles and
Criteria.
Đơn vị quản lý rừng cần thể hiện một cam kết lâu dài về việc tuân thủ các tiêu chí và nguyên tắc FSC
1.6.1. Forest manager(s) shall include in its documented procedures a statement of long-term commitment to
adhere to the FSC P&C.
Đơn vị quản lý rừng cần ban hành một tuyên bố cam kết việc tuân thủ lâu dài các nguyên tắc và tiêu chí của FSC
1.6.2. Forest manager(s) shall not implement activities that conflict with the FSC Principles & Criteria in and
outside the forest area under assessment.
Đơn vị quản lý rừng không được thực hiện các hành động mâu thuẫn với các nguyên tắc và tiêu chí của FSC bên
trong và bên ngoài khu vực rừng được đánh giá
1.6.3. Forest manager(s) shall disclose information on all forest areas where they have some degree of
management responsibility, if any (to demonstrate compliance with current FSC policies on partial
certification and on excision of areas from the scope of certification).
Đơn vị quản lý rừng công bố thông tin trên các khu vực rừng mà họ có trách nhiệm ở những mức độ nhất định, nếu
có (để chứng minh sự tuân thủ với các chính sách hiện hành của FSC trên từng phần chứng nhận và trên sự phân
cách của các khu vực thuộc phạm vi chứng nhận)

1.6.4. If the entity has any kind of responsibilities on any other forest areas than the one evaluated
during the audit;
1.6.4.1.
Bureau Veritas Certification team is informed;
1.6.4.2.
The management in those areas shows the commitment of the company to FSC;
1.6.5. No considerable breach of FSC Principles and Criteria are noticed in those areas.
2. TENURE AND RIGHTS RESPONSIBILITIES - Long-term tenure and use rights to the land and forest
resources shall be clearly defined, documented and legally established.
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐẤT - Quyền và trách nhiệm sử dụng lâu dài đất và tài nguyên
rừng phải được xác lập rõ ràng, văn bản hóa và được thiết lập theo luật pháp.
2.1. Clear long-term tenure and forest use rights to the land (e.g. land title, customary rights, or lease
agreements) shall be demonstrated.
Các bằng chứng rõ ràng về các quyền sử dụng rừng dài hạn đối với đất (như tên loại đất, các quyền truyền
thống, hay các thỏa thuận thuê đất) phải được thể hiện.
2.1.1. Forest manager(s) shall have documents demonstrating the legal right to manage the forest under
evaluation for at least the 5 years period of validity (at least in consistent with the period of FMP) of an
FSC certificate, and describing tenure rights and/or the rights to manage the forest/plantation area over
the long-term.
Đơn vị quản lý rừng cần có các tài liệu chứng minh quyền hợp pháp để quản lý rừng cho việc đánh giá có hiệu lực ít
nhất trong giai đoạn 5 năm của giấy chứng nhận FSC (tối thiểu là phù hợp theo Phương Án Quản Lý Rừng), và mô
tả quyền sở hữu và/ hoặc quyền quản lý rừng/ rừng trồng trong dài hạn.
2.1.2.
Forest manager(s) shall ensure that a valid land tenure certificates issued by the competent authority
or have valid land lease agreements at the time of the evaluation, are available, covering land and forest
use rights.
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thỏa thuận cho thuê đất do cơ
quan có thẩm quyền cấp đang có sẵn, bao gồm quyền sử dụng đất và rừng.
2.1.3. Whenever relevant, forest manager shall ensure that valid forest management lease agreements have
been agreed with the relevant parties, including local people , local communities and authorities, etc.
Bất cứ khi nào có liên quan, đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng hợp đồng thuê quản lý rừng có giá trị đã được
thống nhất với các bên có liên quan, bao gồm, nông dân địa phương, các cộng đồng địa phương, Lâm trường Nhà
nước, Cục Lâm nghiệp, vv
2.1.4. There shall be clear boundaries for the forest management unit and boundaries should be recognized
on sites and marked on maps.
Cần có biên giới rõ ràng cho các đơn vị quản lý rừng và các biên giới này được nhận diện trên thực địa và thể hiện
rõ ràng trên bản đồ
2.2. Local communities with legal or customary tenure or use rights shall maintain control, to the extent
necessary to protect their rights or resources, over forest operations unless they delegate control
with free and informed consent to other agencies.
Các cộng đồng địa phương với các quyền sở hữu hay sử dụng hợp pháp hay truyền thống phải được duy
trì, ở mức độ cần thiết để bảo vệ các quyền hoặc các nguồn tài nguyên của họ, trong các hoạt động lâm
nghiệp trừ khi ho giao quyền kiểm soát với hoàn toàn đồng thuận cho các cơ quan khác.
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2.2.1.

Forest manager(s) shall identify and document local communities or local people with customary, land
tenure, land use rights and/or forest management rights near or adjacent to the area under evaluation.
OK
Đơn vị quản lý rừng phải xác định và ghi nhận thông tin về các cộng đồng địa phương hoặc nông dân địa phương
với phong tục, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và / hoặc quyền quản lý rừng trong phạm vi khu vực được
đánh giá.
2.2.2. Forest manager(s) shall ensure that when local people, local communities delegate control over the
forest management activities, delegation is done through with free, prior, and informed consent and valid
legal agreements.OK
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng khi người dân địa phương, các cộng đồng địa phương, chính quyền địa
phương ủy quyền kiểm soát đối với hoạt động quản lý rừng, việc ủy quyền được thực hiện tự do, trước, và sự đồng
ý được thông báo và thỏa thuậncó giá trị pháp lý.
2.2.3. Local communities or local people shall receive fair and reasonable benefits from the forest manager, in
conformity with the terms of the lease agreement or other agreement whenever relevant. OK
Cộng đồng địa phương hoặc nông dân địa phương sẽ nhận được lợi ích công bằng và hợp lý từ đơn vị quản lý
rừng, phù hợp với các điều khoản của hợp đồng thuê hoặc thỏa thuận khác bất cứ khi nào có liên quan.
2.2.4. There are evidences that groups and individuals concerned, gave their consent freely and informed to management activities that have an effect on their
rights of use
2.3. Appropriate mechanisms shall be employed to resolve disputes over tenure claims and use rights.
The circumstances and status of any outstanding disputes will be explicitly considered in the
certification evaluation. Disputes of substantial magnitude involving a significant number of
interests will normally disqualify an operation from being certified.
Phải áp dụng cơ chế thích hợp để giải quyết những mâu thuẫn về quyền sở hữu và sử dụng. Mọi tình huống
nảy sinh và các mâu thuân lớn phải được xem xét cẩn thận trong quá trình đánh giá cấp chứng chỉ. Những
mâu thuân lớn liên quan đến lợi ích của nhiều người thong thường được xem là không đạt yêu cầu cấp
chứng chỉ.
2.3.1. No unresolved disputes of substantial magnitude involving a significant number of interests relating to
tenure and land use right in the area under evaluation can be identified and/or has been reported by
stakeholder(s).
Không có tranh chấp ở mức độ đáng kể chưa được giải quyết liên quan đến một số lợi ích quan trọng về quyền sở
hữu và quyền sử dụng đất trong các khu vực được đánh giá có thể được xác định và / hoặc đã được báo cáo của
các bên liên quan.
2.3.2. Forest manager(s) shall employ appropriate mechanisms to resolve disputes that involve all affected
parties over tenure claims and use rights, in compliance with traditional rights and the Vietnam law and
local regulations whenever relevant.
Đơn vị quản lý rừng phải sử dụng các cơ chế thích hợp để giải quyết các tranh chấp có liên quan đến tất cả các bên
có liên quan về quyền sở hữu và quyền sử dụng, phù hợp với quyền truyền thống và các thủ tục của Việt Nam về
giải quyết tranh chấp lâm sản và đất lâm nghiệp hưởng dụng và các quy định của địa phương áp dụng bất cứ khi
nào có liên quan.
2.3.3. Forest manager(s) shall openly and actively communicate and cooperate with local authorities whenever
a dispute of substantial magnitude has been identified, and follow appropriate procedure to resolve the
dispute in a timely manner.
Đơn vị quản lý rừng sẽ giao tiếp và hợp tác một cách cởi mở và tích cực với chính quyền địa phương bất cứ khi nào
một cuộc tranh chấpở mức độ đáng kể được xác định, và thực hiện theo thủ tục thích hợp để giải quyết các tranh
chấp một cách kịp thời.
2.3.4. Forest manager(s) shall keep records of all relevant communication and documents related to any
dispute of substantial magnitude within the area under evaluation for at least 5 years.
Đơn vị quản lý rừng phải lưu giữ hồ sơ của tất cả các thông tin liên lạc và các tài liệu có liên quan đến bất kỳ tranh
chấp ở mức độ đáng kể nào trong khu vực được đánh giá.
3. INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS - The legal and customary rights of indigenous peoples to own,
use and manage their lands, territories, and resources shall be recognised and respected.
CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA - Các quyền pháp lý và truyền thống của người bản địa về sở hữu, sử
dụng và quản lý đất, lãnh thổ, và các tài nguyên rừng của họ phải được công nhận và tôn trọng.
Note: By “indigenous people” we consider people and population as described in the UN paper “The
concept of indigenous people” PFII/2004/WS.1/3.
Lưu ý: Khái niệm "người bản xứ", chúng tôi xem xét con người và dân số như được mô tả trong bài báo của
Liên Hợp Quốc "Khái niệm của người dân bản địa" PFII / 2004 / WS.1 / 3.
3.1. Indigenous peoples shall control forest management on their lands and territories unless they
delegate control with free and informed consent to other agencies.
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Người bản địa sẽ kiểm soát việc quản lý rừng trên đất và lãnh thổ của họ trừ khi giao quyền kiểm soát với
hoàn toàn đồng thuận cho các cơ quan khác.
3.1.1. Indigenous people with legal and customary rights to the land and/or the forest resources, within the
area under evaluation, shall be identified and recorded on a map or other document.
Người dân bản địa với các quyền theo luật pháp và theo phong tục với đất và / hoặc tài nguyên rừng, trong phạm vi
khu vực được đánh giá, cần được xác định và được ghi trên bản đồ hoặc tài liệu khác.
3.1.2.
If indigenous people authorize or delegate control over forest management activities through free and
informed consent, an agreement must be acknowledged by all the parties concerned, and/or the
community representatives confirm that free, prior and informed consent was given.
Nếu người dân bản địa cho phép hoặc ủy quyền kiểm soát đối với hoạt động quản lý rừng thông qua sự đồng ý tự
do và đã được thông báo, một thỏa thuận phải được thừa nhận bởi tất cả các bên có liên quan, và / hoặc các đại
diện cộng đồng xác nhận rằng sự đồng ý đã được thực hiện trước đó một cách tự do và được thông báo.
The process shall include:
Các quá trình bao gồm
3.1.2.1. Ensuring indigenous peoples know their rights and obligations regarding the resource;
Đảm bảo người bản địa hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của họ với tài nguyên;
3.1.2.2. Informing the indigenous peoples of the value, in economic, social and environmental terms, of the
resource over which they are considering delegation of control;
Thông báo với người bản địa về giá trị kinh tế, xã hội và môi trường của nguồn tài nguyên mà họ đang cân nhắc để
ủy quyền
3.1.2.3. Informing the indigenous peoples of their right to withhold consent to the proposed management
activities to the extent necessary to protect rights, resources, lands and territories; and;
Thông báo với người bản địa về việc họ có thể giữ lại sự đồng ý cho các hoạt động quản lý được đề xuất ở mức độ
cần thiết để bảo vệ các quyền lợi, tài nguyên, đất đai và vùng lãnh thổ; và;
3.1.2.4. Informing the local scommunities of the current and future planned forest management activities.
Thông báo cho cộng đồng địa phương các kế hoạch hiện tại và trong tương lai về các hoạt động quản lý rừngg
3.1.3. If indigenous people authorize or delegate control over forest management activities through free and
informed consent, the indigenous people representatives can have access to relevant information
regarding forest management activities such as the harvesting activities taking place and to official
harvest designs/permits.
Nếu người dân bản địa cho phép hoặc ủy quyền kiểm soát đối với hoạt động quản lý rừng thông qua sự đồng ý tự
do và đã được thông báo, các đại diện cộng đồng có thể có quyền truy cập vào các thông tin liên quan về các hoạt
động quản lý rừng như các hoạt động khai thác diễn ra và các kế hoạch/giấy phép thu hoạch chính thức.
3.1.4. The entity is committed to find a solution to conflicts in-courses
3.2. Forest management shall not threaten or diminish, either directly or indirectly, the resources or
tenure rights of indigenous peoples.
Quản lý rừng sẽ không tác động xấu hoặc làm giảm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đến quyền sử dụng đất và sở
hữu tài nguyên của người dân sở tại.
3.2.1. The forest manager(s) shall have identified the negative impacts of the forest management on resources
or tenure rights of indigenous peoples.
Đơn vị quản lý rừng cần xác định tài nguyên và quyền sử dụng của người bản địa.
3.2.2. Forest manager respects the traditional rights of indigenous peoples to use forest products or NTFPs,
provided these uses are traditional and are not detrimental to forest resources and management
objectives.
Đơn vị quản lý rừng cần tôn trọng các quyền truyền thống của người bản địa trong việc sử dụng của sản phẩm của
rừng hay NTFP, cung cấp những thu hoạch truyền thống và không gây phương hại đến tài nguyên rừng và mục tiêu
quản lý.
3.2.3. There shall be no evidence or indication that the forest manager(s) threatens the rights and resources of
indigenous peoples within or adjacent to the area under evaluation.
Không có bằng chứng hoặc dấu hiệu cho thấy các đơn vị quản lý rừng đe dọa đến quyền và tài nguyên của người
bản địa trong hoặc liền kề với các khu vực được đánh giá.
3.3. Sites of special cultural, ecological, economic or religious significance to indigenous peoples shall
be clearly identified in co-operation with such peoples, and recognised and protected by forest
managers.
Những nơi có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế hoặc tôn giáo đối với người bản địa sẽ được xác
định rõ ràng với sự hợp tác của họ, và được công nhận và bảo vệ bởi những người quản lý rừng.
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3.3.1.

Sites of special cultural, ecological, economic or religious value to indigenous peoples have been
identified and documented.
Các khu vực có giá trị văn hóa, sinh thái, kinh tế hoặc tôn giáo đặc biệt đối với người dân bản địa cần được xác định
và ghi chép lại.
3.3.2.
Identified sites of special interest to indigenous people shall be protected during forest management
activities.
, OR Procedures for the appropriate protection or management of identified sites are
documented and implemented which are subject to the full and informed consent of representative of
indigenous peoples.
Xác định các khu vực quyền lợi đặc biệt của người bản xứ cần được bảo hộ trong các hoạt động quản lý rừng.
3.3.3. Right of access to sites of special interest to indigenous people shall be respected and maintained.
Quyền tiếp cận đến các khu vực có quyền lợi đặc biệt của người dân bản địa phải được duy trì.
3.3.4. There are processes for: complaints recording; formal recognition and protection of such sites; solution of conflicts.
3.4. Indigenous peoples shall be compensated for the application of their traditional knowledge
regarding the use of forest species or management systems in forest operations. This compensation
shall be formally agreed upon with their free and informed consent before forest operations
commence.
Người bản địa sẽ được chi trả cho việc sử dụng các kiến thức truyền thống của họ về sử dụng các loại cây
rừng hoặc các hệ thống quản lý trong các hoạt động lâm nghiệp. Việc bổi thường này phải được thống nhất
với họ và đồng thuận trước khi tiến hành các hoạt động.
3.4.1. Any potential use of traditional knowledge from indigenous people for forest operation is identified.
Bất kỳ khả năng sử dụng nào về kiến thức truyền thống của người bản địa cần được xác định
3.4.2. Whenever traditional knowledge is used ( by forest manager) for commercial purposes, appropriate and
fair compensation is agreed with the indigenous people concerned.
Bất cứ khi nào kiến thức truyền thống được sử dụng cho mục đích thương mại, việc bồi thường thỏa đáng và công
bằng cần được thoả thuận với người dân bản địa có liên quan.
3.4.3. Whenever relevant, forest manager(s) have evidence that agreed compensations are effectively paid.
Bất cứ khi nào phù hợp, đơn vị quản lý rừng cần có bằng chứng cho việc các khoản bồi thường theo thỏa thuận đã
được chi trả hiệu quả
4. COMMUNITY RELATIONS AND WORKER’S RIGHTS - Forest management operations shall maintain
or enhance the long-term social and economic well-being of forest workers and local communities.
QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI CÔNG NHÂN - Các hoạt động quản lý rừng sẽ duy trì hoặc
tăng cường phúc lợi kinh tế và xã hội lâu dài cho các công nhân lâm nghiệp và các cộng đồng địa phương
4.1. The communities within, or adjacent to, the forest management area should be given opportunities
for employment, training, and other services.
Các cộng đồng trong, hoặc liên kề khu vực quản lý rừng phải có được các cơ hội việc làm, đào tạo và các
dịch vụ khác.
4.1.1. Forest manager(s) offer equal or prioritised opportunities for employment, training and other services to
local people, local communities. Training shall be provided on a voluntary basis and as required based
on the local social context and needs expressed by local communities.
Đơn vị quản lý rừng đem đến cơ hội bình đẳng hoặc ưu tiên về việc làm, đào tạo và các dịch vụ khác cho các nông
dân địa phương, cộng đồng địa phương. Đào tạo được cung cấp trên cơ sở tự nguyện và theo yêu cầu dựa trên bối
cảnh xã hội của địa phương và nhu cầu của cộng đồng địa phương.
4.1.2. Forest manager(s) shall organise training or information sessions for local communities, workers and/or
subcontractors as required to ensure that forest management activities are performed to professional
standards by all people involved.
Đơn vị quản lý rừng tổ chức đào tạo hoặc các cuộc hop thông báo cho cộng đồng địa phương, công nhân và / hoặc
các nhà thầu phụ theo yêu cầu để đảm bảo rằng hoạt động quản lý rừng được thực hiện theo các tiêu chuẩn chuyên
nghiệp bởi tất cả những người liên quan.
4.1.3. Forest manager(s) shall have legal contracts to workers and ensure that recruitment and promotion
procedures are fair to employees.
Đơn vị quản lý rừng phải có hợp đồng lao động hợp pháp cho công nhân và đảm bảo rằng qui trình tuyển dụng và
bổ nhiệm một cách công khai
4.1.4. Forest manager(s) shall ensure that wages or income of self-employed or contractors are at least as
high as those in comparable occupations in the same region and in no case lower than the established
minimum wage.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo tiền lương hoặc thu nhập của lao động tự dọ hoặc nhà thấu ít nhất cao bằng
những người trong nghề có thể so sánh được trong cùng một vùng và không có trường hợp thấp hơn mức lương tối
thiểu qui định
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There is procedures to raise personnel's members’ awareness on relations with the local communities; communication, solution of disagreements and
compensations, and there is possibly training.
4.2. Forest management shall meet or exceed all applicable laws and/or regulations covering health and
safety of employees and their families.
Quản lý rừng phải đáp ứng hoặc thực hiện vượt tất cả các luật lệ và/hoặc qui định được áp dụng về y tế và
an toàn của các công nhân và gia đình của họ.
4.2.1. Forest manager(s) shall have a documented procedure for health and safety, and this procedure shall
comply with national minimum requirements of the Labor law of Vietnam, Law of the Vietnam on Work
Safety and the ILO Code of Practice on Safety and Health in Forestry.
Đơn vị quản lý rừng cần có một thủ tục dạng văn về y tế và an toàn lao động, và thủ tục này phải tuân thủ theo các
yêu cầu tối thiểu của quốc gia theo luật lao động của Việt Nam, luật về an toàn lao động của Việt Nam và quy định
hướng dẫn của ILO về y tế và an toàn trong lâm nghiệp.
4.2.2. Forest manager(s) shall ensure that documented procedure(s) for health and safety are implemented in
all forest management activities and maintain up to date records of work-related accidents.
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo các qui trình dạng văn bản về y tế và an toàn được áp dụng trong tất cả các hoạt
động quản lý rừng và duy trì việc cập nhật hồ sơ về tai nạn lao động
4.2.3. Forest manager(s) shall ensure that forest workers including subcontractors are provided with safety
training for the forest management activities they are performing.
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo các công nhân lâm nghiệp bao gồm cả các thầu phụ được đào tạo về an toàn
trong các hoạt động quản lý rừng mà họ thực hiện
4.2.4. Forest manager(s) should establish appropriate emergency procedures (e.g. first aid) adapted to the
activities performed and ensure that accidents are recorded and records (deaths of employees, their
causes, corrective action taken) are maintained up to date to prevent similar accidents in future..
Đơn vị quản lý rừng nên thiết lập các thủ tục cấp cứu thích hợp (sơ cứu, cấp cứu) thích ứng với các hoạt động và
đảm bảo rằng tai nạn được ghi chép và vào hồ sơ (chết, nguyên nhân, hành động khác phục) nhằm tránh những tai
nạn tương tự trong tương lai.
4.2.5. Forest manager(s) shall have records to demonstrate that heavy machinery and equipment used in
forest management activities is maintained in safe working conditions.
Đơn vị quản lý rừng phải có hồ sơ chứng minh rằng máy móc và thiết bị hạng nặng được sử dụng trong các hoạt
động quản lý rừng được bảo dưỡng trong điều kiện làm việc an toàn.
4.2.6. For forest management activities that do not involve any machine such as chain saw, skidder, forwarder,
etc, forest managers shall evaluate the need for personal protective equipment in the prevailing
conditions and take appropriate measures to ensure the protection of the workers. Forest manager(s)
shall also inform the local people or communities of any significant H&S risk associated with the forest
management activities.
Đối với hoạt động quản lý rừng mà không liên quan đến các loại máy móc như cưa xăng, máy kéo, xe nâng, vv, các
đơn vị quản lý rừng có trách nhiệm đánh giá sự cần thiết cho các thiết bị bảo hộ cá nhân trong điều kiện hiện hành
và có biện pháp thích hợp để đảm bảo việc bảo vệ người lao động. Đơn vị quản lý rừng (s) cũng phải thông báo cho
nông dân hoặc cộng đồng địa phương về mọi rủi ro đáng kể liên quan đến y tế và an toàn trong các hoạt động quản
lý rừng.
4.2.7. For forest management activities that involve any machinery such as chainsaws, skidders, forwarders,
etc, forestry operators shall wear safety equipment in compliance with ILO H&S in Forestry Work
(helmet, hearing protection, appropriate clothing, safety shoes and chainsaw proof chaps).
Đối với hoạt động quản lý rừng có liên quan đến các loại máy móc như cưa xăng, máy kéo, xe nâng, vv, công nhân
vận hành phải mặc trang thiết bị an toàn phù hợp với qui định về y tế và an toàn của ILO trong Lâm nghiệp (mũ bảo
hiểm, bảo vệ tai, quần áo bảo hộ thích hợp, giày bảo hộ và quần bảo hộ khi sử dụng cưa xăng).
4.2.8. Forest workers shall be registered with the relevant social and/or accident security insurance. In case of
accidents, compensation benefits must be assured.
Công nhân lâm nghiệp cần được đăng ký các loại bảo hiểm xã hội và tai nạn. Trong trường hợp bị tai nạn, việc bồi
thường cần đảm bảo.
4.2.9. A member of the personnel is responsible for health aspects and safety at work (policy, prevention system, intervention system, training, continual
improvement).
4.3. The rights of the workers to organise and voluntarily negotiate with their employers shall be
guaranteed as outlined in Conventions 87 and 98 of the International Labour Organisation (ILO).
Các quyền của công nhân lâm nghiệp được tổ chức và tự nguyện thỏa thuận với người thuê lao động được
đảm bảo như đã đề cập trong Công ước 87 và 98 của Tổ chức lao động quốc tế. (ILO)
4.1.5.
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4.3.1.

Forest manager(s) shall respect the rights of workers (staff and contractors) to organize or join trade
unions and to engage in collective bargaining as outlined in ILO Conventions 87 and 98.
Đơn vị quản lý rừng phải tôn trọng quyền của người lao động (nhân viên và nhà thầu) về tổ chức hoặc tham gia tổ
chức công đoàn và tham gia thương lượng tập thể như đã nêu trong các Công ước ILO 87 và 98.
4.3.2. Forest manager(s) shall investigate and resolve fairly and objectively any issue or grievance raised by a
worker or workers’ organisation, in conformity with local customs and legal requirements.
Đơn vị quản lý rừng cần điều tra và giải quyết một cách công bằng và khách quan bất kỳ vấn đề hoặc khiếu nại nào
được đưa ra bởi một người lao động hoặc tổ chức của người lao động, phù hợp với phong tục địa phương và yêu
cầu của luật pháp.
4.3.3. Forest manager(s) shall investigate and resolve fairly and objectively any issue or grievance raised by a
worker, workers or workers’ organisation, in conformity with local customs and legal requirements.
Đơn vị quản lý rừng sẽ điều tra và giải quyết một cách công bằng và khách quan bất kỳ vấn đề hoặc khiếu nại đưa ra
bởi một công nhân, người lao động hoặc tổ chức của người lao động, phù hợp với phong tục địa phương và yêu cầu
pháp lý.
4.4. Management planning and operations shall incorporate the results of evaluations of social impact.
Consultations shall be maintained with people and groups(both men and women) directly affected
by management operations.
Kế hoạch và hoạt động quản lý phải kết hợp các kết quả của đánh giá tác động xã hội. Việc tham vấn phải
được duy trì với người dân và các bên lien quan trực tiếp chịu ảnh hưởng từ các hoạt động quản lý rừng.
4.4.1. Forest manager(s) shall engage in communication through different means with local communities, and
other interested stakeholders to identify potential social impacts, both positive and negative, resulting
from forest management activities.
Đơn vị quản lý rừng cần thực hiện các trao đổi thông qua các hình thức khác nhau với các cộng đồng địa phương và
các bên liên quan khác để xác định tác động xã hội tiềm năng, cả tích cực và tiêu cực, phát sinh từ các hoạt động
quản lý rừng.
4.4.2. Forest manager(s) shall demonstrate that results of social impact assessment (preodically, once per five
years) have been considered to improve forest management activities.
Đơn vị quản lý rừng cần chứng minh là các kết quả đánh giá tác động xã hội (định kỳ 5 năm 1 lần) được xem xét để
cải thiện các hoạt động quản lý rừng.
4.4.3. Any negative social impact identified shall be minimized by forest manager(s) through the
implementation of appropriate management procedures including communication and/or consultation
with affected people.
Bất kỳ tác động xã hội tiêu cực nào được xác định sẽ phải được giảm thiểu bởi đơn vị quản lý rừng thông qua việc
thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp bao gồm trao đổi và / hoặc tham vấn với người bị ảnh hưởng.
4.4.4. There is an up-dated list of the interested parties.
4.5. Appropriate mechanisms shall be employed for resolving grievances and for providing fair
compensation in the case of loss or damage affecting the legal or customary rights, property,
resources or livelihoods of local peoples. Measures shall be taken to avoid such loss or damage.
Các cơ chế thích hợp phải được áp dụng để giải quyết khiếu nại và thực hiện đền bù công bằng trong
trường hợp làm tổn thất hoặc gây thiệt hại đến những quyền lợi hợp pháp hoặc theo phong tục, đến tài sản,
tài nguyên, hoặc sinh kế của người dân địa phương. Phải có những biện pháp phòng ngừa những tổn thất
hoặc thiệt hại như vậy.
4.5.1. Forest manager(s) shall avoid any loss or damage resulting from forest management activities, and
identify and whenever relevant keep records of any loss and/or damage that may be affecting local
communities.
Đơn vị quản lý rừng cần tránh gây bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do các hoạt động quản lý rừng, xác định và bất
cứ khi nào có thể, lưu hồ sơ về bất kỳ tổn thất và / hoặc thiệt hại có thể ảnh hưởng cộng đồng địa phương.
4.5.2. Forest manager(s) have procedures that are followed for consistently and effectively resolving
grievances and determining compensation for loss or damage.
Đơn vị quản lý rừng cần có các qui trình cho phép giải quyết khiếu nại và xác định bồi thường tổn thất hoặc thiệt hại
một cách nhất quán và hiệu quả.
4.5.3. In the case of loss or damages resulting from management activities and affecting the legal or
customary rights, property, resources or livelihoods of local people, the forest manager(s) shall
implement its procedure(s) and provide fair compensation to the affected party and keep records of any
compensation provided.
Trong trường hợp tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ các hoạt động quản lý rừng và ảnh hưởng đến quyền lợi theo
luật pháp hay phong tục, tài sản, tài nguyên hoặc sinh kế của người dân địa phương, đơn vị quản lý rừng phải thực
hiện các qui định của đơn vị và đưa ra mức bồi thường công bằng cho các bên bị ảnh hưởng và lưu hồ sơ của bất
kỳ bồi thường nào đã giải quyết.
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4.5.4. There is one member of the staff who is in charge of conflict management
5. BENEFITS FROM THE FOREST - Forest management operations shall encourage the efficient use of
the forest’s multiple products and services to ensure economic viability and a wide range of
environmental and social benefits.
CÁC LỢI ÍCH TỪ RỪNG - Các hoạt động quản lý rừng phải khuyến khích sử dụng có hiệu quả các sản phẩm
đa dạng của rừng và các dịch vụ khác để đảm bảo sự bền vững về kinh tế và các lợi ích khác về môi trường
và xã hội.
5.1. Forest management shall strive towards economic viability, while taking into account the full
environmental, social, and operational costs of production, and ensuring the investments necessary
to maintain the ecological productivity of the forest.
Quản lý rừng phải đạt được sự bền vững về kinh tế, trong khi vẫn quan tâm đầy đủ các vấn đề môi trường,
xã hội, các chi phí sản xuất và đảm bảo duy trì đầu tư cần thiết cho năng suất sinh thái của rừng
5.1.1. Forest manager(s) shall be able to demonstrate that forest management have been performed
adequately to ensure that at least minimum levels of economic viability are maintained.
Đơn vị quản lý rừng cần có khả năng chứng minh rằng hoạt động quản lý rừng đã được thực hiện đầy đủ để đảm
bảo tính kinh tế được duy trì ở mức độ tối thiểu.
5.1.2. Forest manager(s) shall take into account environmental costs (e.g. restoration activities) and social
costs (e.g. compensation costs whenever relevant), and ensure that these costs can be covered through
the financial resources of the annual forest operation.
Đơn vị quản lý rừng cần đưa vào kế hoạch tài chính các chi phí môi trường (ví dụ như các hoạt động phục hồi) và
các chi phí xã hội (ví dụ như chi phí bồi thường bất cứ khi nào có liên quan), và đảm bảo rằng các chi phí này có thể
được bảo hiểm thông qua các nguồn lực tài chính của các hoạt động lâm nghiệp.
5.1.3. Whenever relevant, forest manager(s) shall demonstrate appropriate levels of investment to maintain
the productivity of the forest, including ecological productivity, through the appropriate management of
buffer zones, establishment of protection areas, restoration plans, enrichment planting or other relevant
management activities.
Bất cứ khi nào có liên quan, đơn vị quản lý rừng phải chứng minh mức độ đầu tư thích hợp để duy trì năng suất của
rừng, bao gồm năng suất sinh thái, thông qua việc quản lý phù hợp các vùng đệm, thành lập các khu vực bảo vệ, kế
hoạch phục hồi, làm giàu rừng hoặc các hoạt động quản lý khác có liên quan.
5.1.4. There is a work plan and budget for the forest management enterprise showing expected costs and
revenues for at least the current financial year.
5.2. Forest management and marketing operations shall encourage the optimal use and local processing
of the forest’s diversity of products.
Hoạt động sản xuất kinh doanh rừng và hoạt động tiếp thị có tác dụng khuyến khích sử dụng và chế biến tối
ưu tại chỗ những sản phẩm đa dạng của rừng.
5.2.1. The local processing of the forest products and non-timber forest products shall be encouraged
whenever it is viable.
Việc chế biến lâm sản và lâm sản ngoài gỗ tại địa phương được khuyến khích bất cứ khi nào nó là khả thi.
5.2.2. Forest manager(s) shall seek the optimal use of forest’s diversity of forest products whenever relevant.
Đơn vị quản lý rừng cần tìm cách sử dụng tối ưu của sự đa dạng của sản phẩm rừng bất cứ khi nào có liên quan.
5.3. Forest management shall minimise waste associated with harvesting and on-site processing
operations and avoid damage to other forest resources.
Quản lý rừng phải giảm thiếu phế thải của hoạt động khai thác và chế biến tại chỗ và tránh hư hại cho các
tài nguyên rừng khác.
5.3.1. Forest manager(s) shall ensure that harvesting and, whenever relevant, on-site processing operations
minimize waste, timber degradation and damage to the forest stand and other resources.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo việc thu hoạch và, bất cứ khi nào có liên quan, các quá trình tại hiện trường có
thể giảm thiểu chất thải, phân hủy gỗ và thiệt hại cho các lâm phần và các nguồn lực khác.
5.3.2. Timber is extracted and processed promptly after felling in order to minimise waste.
5.3.3. Following harvesting, harvest wastes shall remain as much as possible in the forest to provide
appropriate ecological functions.
Sau khai thác, phụ phẩm sau thu hoạch sẽ được duy trì càng nhiều càng tốt trong rừng để cung cấp các chức năng
sinh thái thích hợp.
5.3.4. Specifications on dimensions and quantity of harvested wood, and extraction procedures permit to prevent wastes (while leaving on-site branches and other
not usable wastes)
5.3.5.
Extraction techniques are conceived to prevent harvesting damages caused to timber and population.
5.4. Forest management shall strive to strengthen and diversify the local economy, avoiding dependence
on a single forest product.
Quản lý rừng luôn tìm cách tăng cường và đa dạng hóa kinh tế địa phương, tránh phụ thuộc vào một loại
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sản phẩm rừng duy nhất.
5.4.1. Whenever relevant, forest manager(s) shall encourage the use of multiple traditional forest products
including NTFPs (e.g. mushrooms, bamboo shoots) with the involvement of local people and
communities where this does not jeopardise other management objectives..
Bất cứ khi nào có liên quan, đơn vị quản lý rừng cần khuyến khích việc sử dụng nhiều loại lâm sản truyền thống bao
gồm cả lâm sản ngoài gỗ (ví dụ như nấm, măng) với sự tham gia của nông dân địa phương và cộng đồng.
5.4.2.

Forest manager(s) shall encourage diversified forest management where possible, including the
cultivation, protection, and sustainable use of lesser known timber species (for natural forest) and
non-timber forest products, with the involvement of local communities and other stakeholders.
Đơn vị quản lý rừng cần khuyến khích quản lý rừng đa dạng khi có thể, bao gồm cả việc trồng, bảo vệ và sử dụng
bền vững gỗ và lâm sản ngoài gỗ, với sự tham gia của cộng đồng địa phương và các bên liên quan khác.
5.4.3. Forest manager(s) shall indicate in the management plan or procedures or assess the range of benefits
of forest producs that the forest management activities bring to the local people or local communities.
Đơn vị quản lý rừng cần ghi rõ trong các phương án quản lý hoặc các thủ tục các lợi ích mà các hoạt động quản lý
rừng mang lại cho nông dân tại địa phương hoặc cộng đồng địa phương.
5.5. Forest management operations shall recognise, maintain and, where appropriate, enhance the value
of forest services and resources such as watersheds and fisheries.
Các hoạt động quản lý rừng công nhận, duy trì, và tăng cường ở nơi thích hợp các giá trị, chức năng phục
vụ của rừng và những tài nguyên rừng như phòng hộ và thủy sản.
5.5.1. Forest manager(s) shall recognize and maintain and protect the value of forest services and resources,
watercourses and watersheds, and consider them in the management maps, documents or procedures.
Đơn vị quản lý rừng cần công nhận, duy trì và bảo vệ giá trị của dịch vụ và tài nguyên rừng, nguồn nước và lưu vực
sông, và xem xét chúng trong các bản đồ quản lý, tài liệu hoặc thủ tục.
5.5.2. Forest managers shall have information on the fisheries above, in and below the forest watershed.
Management plans and operations include maintenance and enhancement of watershed and fishery values
identified.
5.5.2.

Forest manager(s) shall define in the management plan the areas (type of sites and/or distances) where
buffer and/or riparian zones are required around and along watersheds, streams, rivers and
lakes/ponds, in compliance with national and local legal requirements (Please refer also to related
indicators under 6.5 and 10.2), and whenever possible buffer zones should be indicated on harvest
design maps and in the field.
Đơn vị quản lý rừng cần quy định trong tài liệu quản lý về khu vực (loại hình và / hoặc khoảng cách) của vùng đệm
và / hoặc vùng ven sông được yêu cầu xung quanh và dọc theo lưu vực sông, suối, suối và hồ / ao, phù hợp với các
yêu cầu pháp lý của quốc gia và địa phương (Vui lòng tham khảo cũng đến chỉ số liên quan dưới 6,5 và 10,2), và bất
cứ khi nào có thể vùng đệm phải được ghi trên bản đồ thiết kế khai thác.
5.5.3. Forest manager(s) shall have proceduresprocedures appropriate to the scale of the management
activities to ensure that these management activities do not have any negative impact on water
resources, watersheds, watercourses, whenever relevant, fisheries and other forest services and
resources.
Đơn vị quản lý rừng cần có thủ tục phù hợp với quy mô của các hoạt động quản lý để đảm bảo rằng các hoạt động
quản lý không có bất kỳ tác động tiêu cực đến tài nguyên nước, lưu vực sông, kênh rạch và bất cứ khi nào thủy sản
có liên quan.
5.6. The rate of harvest of forest products shall not exceed levels, which can be permanently sustained.
Mức độ khai thác sản phẩm rừng không được vượt quá mức có thể để duy trì tài nguyên rừng được ổn định
lâu dài.
5.6.1. The expected level of harvesting in the long term management plan does not exceed local or regional
expectations of sustainable yield.
Hoạt động khai thác chỉ được tiến hành sau khi kế hoạch khai thác, AAC / hạn ngạch và / hoặc thu hoạch thiết kế
hợp pháp / giấy phép đã được ghi nhận và chấp thuận của cơ quan lâm nghiệp có liên quan.
5.6.2. Planning of the annual allowable cut (AAC) included in the management plan is based annual growth,
record of previous harvesting and inventory data to be conducted at national and regional by the
relevant forest authorities.
Kế hoạch cắt tỉa hàng năm (AAC) được bao gồm trong các phương án quản lý dựa trên lượng tăng trưởng hang
năm, số liệu về khai thác và điều tra rừng trước đây thực hiện bởi các cơ quan lâm nghiệp có liên quan.
5.6.3. Forest manager(s) shall ensure that average annual harvest rates are recorded, that an annual
summary of harvested volumes for previous 5 years is available, and that harvest rates are in line with
the approved management plan.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng tỷ lệ thu hoạch trung bình hàng năm được ghi lại, đó là một tổng kết hàng
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năm của khối lượng thu hoạch có sẵn, và tỷ lệ thu hoạch là phù hợp với các phương án quản lý phê duyệt.
5.6.4. Forest manager(s) shall ensure that the resource and appropriate stocking levels of timber and other
resources are maintained over at least one rotation.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên và mức độ ươm giống thích hợp của gỗ và các nguồn
tài nguyên khác được duy trì trong ít nhất là một chu kỳ.
5.6.5. Appropriate harvesting techniques are used in the field to avoid long-term damage to the resource and
ensure that the resource can be permanently sustained.
Kỹ thuật thu hoạch thích hợp được sử dụng trong lĩnh vực này để tránh thiệt hại lâu dài cho các nguồn lực và đảm
bảo rằng các nguồn tài nguyên có thể được duy trì vĩnh viễn.
6. ENVIRONMENTAL IMPACT - Forest management shall conserve biological diversity and its
associated values, water resources, soils, and unique and fragile ecosystems and landscapes, and,
by so doing, maintain the ecological functions and the integrity of the forest.
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Quản lý rừng phải bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị có liên quan: tài
nguyên nước, đất, các cảnh quan, hệ sinh thái mỏng manh và độc đáo để duy trì chức năng sinh thái và tính
toàn vẹn của rừng.
6.1. Assessment of environmental impacts shall be completed - appropriate to the scale, intensity of
forest management operations and the uniqueness of the affected resources – and adequately
integrated into management systems. Assessments shall include landscape level considerations as
well as the impacts of on-site processing facilities. Environmental impacts shall be assessed prior to
commencement of site disturbing operations.
Đánh giá tác động môi trường phải được thực hiện phù hợp theo phạm vi, mức độ quản lý rừng và tính độc
đáo của các tài nguyên chịu ảnh hưởng. Các đánh giá sẽ bao gồm việc xem xét mức sinh cảnh cũng như
các tác động hiện trường của các cơ sở chế biến. Các tác động môi trường sẽ được đánh giá trước khi bắt
đầu các hoạt động tại hiện trường.
6.1.1. Forest manager(s) shall demonstrate that they have identified potential impacts of forest management
activities on the environment prior to site disturbing activities.
Đơn vị quản lý rừng phải chứng minh rằng họ đã xác định được tác động tiềm tàng của các hoạt động quản lý rừng
lên môi trường trước khi có các hoạt động có xáo trộn tại hiện trường.
6.1.2. Forest manager(s) shall document any potential negative environmental impact identified before the
start of any site disturbing activity, and develop the plan of the mitigation measures that will be taken to
minimize or avoid the risk of potential negative impact.
Đơn vị quản lý rừng cần ghi lại tất cả các tác động môi trường tiêu cực tiềm ẩn mà đã được xác định trước khi bắt
đầu bất kỳ hoạt động có tác động tại hiện trường, và lên kế hoạch cho các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm
thiểu hoặc tránh các rủi ro của các tác động tiêu cực tiềm ẩn này
6.1.3. The potential environmental impacts identified are taken into consideration in the management
procedures or work instructions so that potential impact(s) can be minimized during forest management
operations.
Các tác động môi trường tiềm ẩn đã được xác định ở trên đều phải được xem xét trong quy trình quản lý hoặc
hướng dẫn công việc để các tác động tiềm ẩn này có thể được giảm thiểu trong quá trinh triển khai các hoạt động
quản lý rừng.
6.1.4. Forest manager(s) shall ensure that forest workers have been informed about potential environmental
impacts and of the mitigation measures to be implemented.
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng công nhân lâm nghiệp đã được thông báo về các tác động môi trường tiềm
ẩn và các biện pháp giảm thiểu được thực hiện.
6.1.5. Areas affected by the management practices have been reported to local authorities and peoples as
well.
6.2. Safeguards shall exist which protect rare, threatened and endangered species and their habitats
(e.g. nesting and feeding areas). Conservation zones and protection areas shall be established,
appropriate to the scale and intensity of forest management and the uniqueness of the affected
resources. Inappropriate hunting, fishing, trapping and collecting shall be controlled.
Bảo vệ các loại cây và sinh vật hiếm và có nguy cơ de dọa (như các khu vực sinh sản và kiếm mồi). Vùng
bảo tồn và các khu vực bảo vệ sẽ được thiết lập, thích hợp theo quy mô và mức độ quản lý rừng và tính đặc
hữu của các tài nguyên bị ảnh hưởng. Kiểm soát việc săn bắn, bắt cá, đánh bẫy và tàng trữ.
6.2.1. Forest manager(s) have assessed the likely presence of rare, threatened or endangered species and
potential habitats on the basis of the best available information at local level. See Annex 3.
Đơn vị quản lý rừng phải đánh giá sự hiện diện có thể có của các loài quý hiếm, các loài bị đe dọa, các loài sắp tuyệt
chủng và môi trường sống tiềm năng trên cơ sở các thông tin tốt nhất có sẵn tại địa phương. Xem Phụ lục 3.
6.2.2. Where information exists on the actual presence of rare, threatened and endangered species and their
habitat in the area under evaluation, this information shall be identified on maps and made available for
public access and is incorporated into management plan and/or procedures for protection.
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Trường hợp có thông tin về sự tồn tại trên thực tế của các loài quý hiếm, bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng và môi
trường sống của chúng trong khu vực được đánh giá, thông tin này sẽ được cung cấp cho công chúng tiếp cận và
được đưa vào các tài liệu và / hoặc các thủ tục quản lý.
6.2.3. When the scale of the management unit does not permit the establishment of conservation zones and
protection areas, forest manager(s) shall demonstrate that their activities within the area under
evaluation can prevent disturbance of the rare, threatened or endangered species and their habitats.
Khi quy mô của đơn vị quản lý không cho phép thành lập các khu bảo tồn và các khu vực bảo vệ, Đơn vị quản lý
rừng phải chứng minh rằng các hoạt động quản lý của họ có thể ngăn chặn sự xáo trộn của các loài quý hiếm, bị đe
dọa và có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng.
Suggest to add new indicator:
6.2.4. Systems for controlling, hunting, fishing, trapping and collecting animal and plants are documented
6.2.5. In close collaboration with responsible authorities, forest manager(s) shall ensure that inappropriate or
illegal hunting, trapping, fishing and collecting of rare, threatened or endangered species does not take
place within the area under evaluation.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có trách nhiệm, đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng các hoạt động săn bắn,
bẫy, đánh bắt và thu gom của hiếm, bị đe dọa hoặc các loài nguy cấp không phù hợp và không hợp pháp không diễn
ra trong khu vực được đánh giá.

6.2.6. The forest workers and sub-contractors are trained to recognise the rare, threatened or
endangered species and their habitat, are informed and aware of their presence, and are
trained to implement on field the measures required to reduce forest operation impacts to the
minimum.
6.3. Ecological functions and values shall be maintained intact, enhanced, or restored, including:
a) Forest regeneration and succession.
b) Genetic, species and ecosystem diversity.
c) Natural cycles that affect the productivity of the forest ecosystem.
Các chức năng và giá trị sinh thái sẽ được duy trì nguyên vẹn, tăng cường, hoặc phục hồi, bao gồm:
a) Tái sinh rừng và diễn thế rừng
b) Di truyền, loài và đa dạng sinh học
c) Chu kỳ tự nhiên ảnh hưởng đến năng suất của hệ sinh thái rừng
6.3.1. Forest manager(s) shall encourage natural regeneration whenever appropriate.
Đơn vị quản lý rừng cần khuyến khích tái sinh tự nhiên bất cứ khi nào thích hợp.
6.3.2. The management activities in the forest, harvest design and reforestation activities shall take into
account the context and diversity of the current forest stands to ensure that the current ecological
functions and values are maintained.
Các hoạt động quản lý tại rừng, thiết kế khai thác và hoạt động trồng rừng phải xem xét dựa trên các bối cảnh và sự
đa dạng của rừng hiện nay để đảm bảo rằng các chức năng sinh thái và giá trị hiện tại được duy trì.
6.3.3. Harvesting activities are implemented so that they do not affect the forest ecosystem, natural
regeneration, succession and/or diversity over the long term.
Hoạt động khai thác được thực hiện sao cho không ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng, tái sinh tự nhiên, tính kế thừa
và / hoặc sự đa dạng hơn về lâu dài.
6.3.4. Forest manager(s) shall ensure that regeneration and/or replanting after harvest are timely and
successful implemented.
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng sự tái sinh và / hoặc tái tạo rừng sau khi thu hoạch được thực hiện kịp thời và
thành công.
6.3.5. Forest manager(s) shall implement a restoration program to ensure the restoration of degraded sites
whenever required.
Đơn vị quản lý rừng cần thực hiện một chương trình phục hồi để đảm bảo sự phục hồi của các khu vực bị xuống cấp
khi có yêu cầu.
6.3.6. Standing and fallen dead wood habitats at a suitable level shall be retained, based on local best
management practice or documented research.
Các cây gỗ chết đứng hoặc gẫy đổ cần được giữ lại theo phương án quản lý tốt nhất của địa phương hoặc các tài
liệu nghiên cứu.
6.3.7. The genetic diversity and the diversity of species and ecosystems (composition of populations, origin of seeds and seedlings, existing ecosystems types)
must be known at the scale of the forest management unit
6.4. Representative samples of existing ecosystems within landscapes shall be protected in their natural
state and recorded on maps, appropriate to the scale of operations and the uniqueness of the
resource.
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Duy trì và bảo vệ nguyên trạng các mẫu đại diện của các hệ thống sinh thái hiện có tương ứng với phạm vi
và cường độ của hoạt động và tính thống nhất của các tài nguyên bị ảnh hưởng; và được thể hiện trên bản
đồ.
6.4.1. Forest manager(s) shall have identified significant representative ecosystem samples at landscape level
whenever representative natural ecosystems are present,.
Đơn vị quản lý rừng cần xác định mô hình hệ sinh thái đại diện đáng kể ở cấp độ cảnh quan bất cứ khi nào các hệ
sinh thái tự nhiên đại diện có mặt, như rừng lợi ích công cộng, rừng được bảo vệ, vv
6.4.2. Where significant representative ecosystems at landscape level have been identified, they shall be
marked on maps and protected in their natural state.
Trường hợp các hệ sinh thái được xác định là cấp độ cảnh quan, chúng nên được đánh dấu trên bản đồ và bảo vệ
trong trạng thái tự nhiên của chúng.
6.4.3. Forest manager(s) shall ensure that national protected forests are protected in compliance with with
national or local requirements.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng phúc lợi công cộng của Rừng được bảo vệ phù hợp với yêu cầu của quốc
gia hoặc địa phương.
6.5. Written guidelines shall be prepared and implemented to: control erosion; minimise forest damage
during harvesting, road construction, and all other mechanical disturbances; and protect water
resources.
Xây dựng và thực hiện các văn bản hướng dẫn về kiểm tra xói mòn, giảm thiểu hư hại rừng trong xây dựng
đường, và tất cả các can thiệp cơ học khác. Xây dựng và thực hiện các văn bản hướng dẫn về bảo vệ tài
nguyên nước. Xây dựng và thực hiện các văn bản hướng dẫn về giảm thiểu hư hại rừng trong khai thác
6.5.1. Forest manager(s) shall have written guidelines/procedures for new road building, road maintenance,
using of heavy equipments and other mechanical disturbance in the foest area under evaluation.
Đơn vị quản lý rừng cần có văn bản hướng dẫn / thủ tục cho tất cả các khu vực khó khăn trong hoạt động quản lý
rừng trong khu vực được đánh giá.
6.5.2. Machinery operators of forest management and sub-contractors shall be informed and shall be aware of
the forestry procedures to be implemented
Công nhân lâm nghiệp và các nhà thầu phụ phải được thông báo và đào tạo về các quy trình lâm nghiệp được áp
dụng.
6.5.3. Operational procedures or work instructions exist for control of soil erosion, soil protection and protection
of water resources during harvesting and road construction activities, in compliance with local
regulation.
Cần có quy trình nghiệp vụ hoặc hướng dẫn công việc để kiểm soát xói mòn, bảo vệ đất và bảo vệ tài nguyên nước
trong quá trình hoạt động khai thác và xây dựng đường bộ, phù hợp với Luật Lâm nghiệp Việt Nam.
6.5.4. Buffer zones as identified in the management plan (see indicator under 5.5) shall be respected for all
riparian zones, watershed and watercourses, and managed in conformity with the requirements of the
management plan and in compliance with Vietnam Forestry Laws.
Vùng đệm được xác định trong các phương án quản lý (xem chỉ số dưới 5.5) phải được tôn trọng cho tất cả các
vùng ven sông, rừng đầu nguồn và kênh rạch, và quản lý phù hợp với các yêu cầu của các phương án quản lý và
phù hợp với Luật Lâm nghiệp Việt Nam.
6.5.5. Any restriction applying to logging activities taking place in buffer zones and on steep slopes shall be
clearly defined and described in the management plan and procedures, and and in compliance with
relevant Vietnam Forestry Laws.
Các hạn chế bất kỳ áp dụng cho các hoạt động khai thác gỗ diễn ra trong vùng đệm và trên các sườn dốc cần được
xác định rõ ràng và được mô tả trong các tài liệu và thủ tục quản lý, và và phù hợp với Luật Lâm nghiệp Việt Nam có
liên quan.
6.5.6. Forest manager(s) shall establish whenever relevant forest fire control plan in compliance with the
Regulations on Forest Fire Prevention of the Vietnam. Such control system shall be implemented before
burning is used and the plan is to be approved by authorised agencies and circulated to relevant
stakeholders.
Đơn vị quản lý rừng cần thiết lập các thủ tục kiểm soát cháy rừng bất cứ khi nào có liên quan trong việc tuân thủ các
quy định về phòng cháy rừng của Việt Nam. Hệ thống kiểm soát này cần được thực hiện trước khi cháy rừng xảy ra.
6.6. Management systems shall promote the development and adoption of environmentally friendly
non-chemical methods of pest management and strive to avoid the use of chemical pesticides.
World Health Organisation Type 1A and 1B chlorinated hydrocarbon pesticides; pesticides that are
persistent, toxic or whose derivatives remain biologically active and accumulate in the food chain
beyond their intended use; as well as any pesticides banned by international agreement, shall be
prohibited. If chemicals are used, proper equipment and training shall be provided to minimise
health and environmental risks.
Các hệ thống quản lý phải thúc đẩy việc xây dựng và thông qua các hệ thống quản lý sâu bệnh không dung
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hóa chất thaan thiện với môi trường. Các loại 1A và 1B theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới và thuốc trừ
sâu hydrocarbon clo, thuốc trừ sâu tồn dư lâu dài, độc hại, hoặc các chất dẫn suất vẫn còn hoạt tính sinh
học và tích tụ trong chuỗi thức ăn vượt quá mục đích sử dụng; cũng như bất cứ các loại thuốc trừ sâu bị
cấm theo thoả thuận quốc tế, sẽ không được sử dụng. Nếu hóa chất được sử dụng, trang thiết bị phù hợp
và đào tạo sẽ được cung cấp để giảm thiểu rủi ro về sức khoẻ và môi trường
6.6.1. Forest manager(s) shall ensure that no chemical on the list of FSC ‘Highly Hazardous’ pesticides or
WHO type 1A and 1B are used within the area under evaluation. (FSC-STD-30-001 and
FSC-STD-30-001a).
Đối với tất cả các loại hình chứng nhận, đơn vị quản lý rừng , thực thể nhóm và / hoặc thành viên trong nhóm phải
đảm bảo rằng không có hóa chất thuộc danh mục thuốc trừ sâu 'Rất nguy hiểm' của FSC hoặc WHO loại 1A và 1B
được sử dụng trong các khu vực được đánh giá. (FSC-STD-30-001 và FSC-STD-30-001a).
6.6.2. Forest manager(s) shall have an up-dated record of chemicals used within the area under evaluation
including quantities used. Records of chemical use include:
 Name of the product
 Location of the site treated;
 Area of the site treated;
 Method of application;
 Date chemical use started;
 Date chemical use finished;
 Total quantity of the chemical used;
Đơn vị quản lý rừng cần có một danh sách được cập nhật về hóa chất được sử dụng trong các khu vực được đánh
giá bao gồm cả số lượng sử dụng.
6.6.3. Forest manager(s) shall have implemented a training program for all workers and subcontractors using
chemicals within the forested area under evaluation.
Đơn vị quản lý rừng cần thực hiện một chương trình đào tạo cho tất cả nhân viên và các nhà thầu phụ sử dụng hóa
chất trong khu vực rừng được đánh giá.
6.6.4. Authorized chemicals shall be applied by trained workers with appropriate equipments and suitable
protective clothes in compliance with legal requirements.
Các hóa chất được cho phép phải được sử dụng bởi các công nhân được đào tạo phù hợp với các thiết bị và quần
áo bảo hộ thích hợp, phù hợp với các yêu cầu pháp lý.
6.6.5. For pest control, measures implemented shall comply with the requirements of the Regulation of the
Vietnam for Forest Pest Control.
Forest owner keeps a list of chemicals and pesticides which are prohibited by the Government as well as
international agreements and does not use them in practice.
Để kiểm soát dịch hại, biện pháp triển khai cần thực hiện theo các yêu cầu của Quy chế của Việt Nam đối với dịch
hại lâm nghiệp
6.6.6. Forest manager(s) shall make procedure to progressively reduce the use of chemical fertilizer and
increase the use of organic fertilizer and biological fertilizer shall be used to enhance soil fertility.
Đơn vị quản lý rừng cần thực hiện các thủ tục để giảm dần việc sử dụng phân bón hóa học và tăng cường sử dụng
phân bón hữu cơ và phân bón sinh học để nâng cao độ phì của đất.
6.6.7. The chemical products storage, their preparation and utilisation are covered by preventive procedures conforming to the law and to codes of practices in
force.
6.6.8.
All the incidents related to the utilisation of chemical products are recorded and documented.
6.7. Chemicals, containers, liquid and solid non-organic wastes including fuel and oil shall be disposed
in an environmentally appropriate manner at off-site locations.
Hóa chất, bao bì, chất lỏng và rắn ngoài chất thải gỗ hữu cơ, bao gồm xăng và dầu, phải được cất giữ bằng
phương pháp thnâ thiện với môi trường thích hợp ở bên ngoài hiện trường.
6.7.1. Forest manager(s) shall ensure that on-site collecting procedures and facilities whenever relevant are
available where forestry activities are taking place.
Suggest to change:
Off-site locations have been identified for the disposal of chemicals, containers, liquid and solid non-organic waste in
an environmentally appropriate manner
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo các thủ tục và các phương tiện có liên quan có sẵn tại hiện trường mà các hoạt
động lâm nghiệp đang diễn ra.
6.7.2. Forest manager(s) shall ensure that chemical, container, liquid and solid non-organic wastes are not
disposed of on forestry sites in the watercourse, lakes or burying.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng hóa chất, container, chất lỏng và chất thải vô cơ rắn không được xử lý trong
phạm vi rừng.
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6.7.3.

Forest manager(s) have contingency procedures in case of spillage of fuel or oil and forestry workers
AND SUB-CONTRACTORS have been informed, are knowledgeable about these procedures and can
implement them if required.
Đơn vị quản lý rừng cần có các quy trình dự phòng trong trường hợp tràn đổ nhiên liệu và công nhân lâm nghiệp đã
được thông báo, có hiểu biết về các thủ tục và có thể thực hiện chúng nếu cần thiết.
6.8. Use of biological control agents shall be documented, minimised, monitored and strictly controlled
in accordance with national laws and internationally accepted scientific protocols. Use of genetically
modified organisms shall be prohibited.
Việc sử dụng các tác nhân sinh học phải được tài liệu hóa, giảm thiểu, giám sát và kiểm soát nghiêm ngặt
theo các qui định của quốc giá và quốc tế được khoa học chấp nhận. Cấm sử dụng các nguồn biến đổi
gien
6.8.1.

For all types of certificates, forest manager(s) shall ensure that there is no commercial use of genetically
modified organisms (GMO in the forest under evaluation.
GMOs can be used for research purposes only if in full conformity with FSC requirements and guidance
regarding GMOs.
Đối với tất cả các loại hình giấy chứng nhận, đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng không có khai thác thương mại
của các loài biến đổi gen (GMO), và các cơ quan lâm nghiệp liên quan có thể được yêu cầu xác nhận rằng đây là
trường hợp cho đồn điền cụ thể.
GMO có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu nếu phù hợp toàn diện với yêu cầu của FSC và hướng dẫn liên
quan GMO.
6.8.2. Forest manager(s) shall ensure that biological control agents are only used if they have been approved
by the competent national authorities and their application is monitored and controlled.
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng các tác nhân kiểm soát sinh học chỉ được sử dụng nếu đã được sự chấp
thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ứng dụng của chúng được theo dõi và kiểm soát.
6.8.3. Biological control agents are only used whenever justified and in conformance with national and
international requirements and whenever alternative control measures not entailing excessive costs
cannot be used.
Tác nhân kiểm soát sinh học chỉ được sử dụng bất cứ khi nào hợp lý và trong sự phù hợp với yêu cầu quốc gia và
quốc tế và bất cứ khi nào các biện pháp kiểm soát thay thế không thể được sử dụng.
6.9. The use of exotic species shall be controlled and actively monitored to avoid adverse ecological
impacts
Sử dụng các loài ngoại lai sẽ được kiểm soát cẩn thận và giám sát tích cực để tránh các tác động xấu cho
hệ sinh thái.
6.9.1. Exotic species shall only be introduced in compliance with legal requirements and with valid
afforestation permits of authorised agencies.
Các loài ngoại lai chỉ được đưa vào trong sự tuân thủ với các yêu cầu pháp lý và có giấy phép trồng rừng hợp lệ.
6.9.2. Whenever exotic species are planted, forest manager(s) shall ensure that measures are taken to
prevent spontaneous regeneration outside the plantation areas, unusual mortality, disease, insect
outbreaks or other adverse environmental impacts.
Bất cứ khi nào các loài ngoại lai được trồng, đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng các biện pháp cần thiết được
đưa ra nhằm ngăn chặn tái sinh tự phát bên ngoài khu vực rừng trồng, tỷ lệ tử vong bất thường, bệnh tật, dịch côn
trùng, ảnh hưởng xấu khác về môi trường.
6.9.3. The potential environmental impacts of the exotic species introduced shall be monitored through an
appropriate monitoring program and controlled.
Các tác động môi trường tiềm ẩn của các loài ngoại lai được đưa vào phải được giám sát thông qua một chương
trình giám sát và kiểm soát.
6.10. Forest conversion to plantations or non-forest land uses shall not occur, except in circumstances
where conversion:
a) entails a very limited portion of the forest management unit;
b) does not occur on high conservation value forest areas; c) will enable clear, substantial, additional,
secure, long-term conservation benefits across the forest management unit.
Chuyển đổi sang rừng trồng hoặc đất không có rừng sẽ không xảy ra, trừ các trường hợp nếu cần chuyển
đổi:
a) Diện tích chuyển đổi rất nhỏ so với tổng diện tích quản lý;
b) Không xảy ra ở các khu rừng có giá trị bảo tồn cao;
c) Việc chuyển đổi phải có tác dụng rõ ràng và đem lại các lợi ích cho hoạt động bảo tồn của đơn vi.
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6.10.1. The forests conversion, if any, shall not exceed 0.5% of the area of the Management Unit* in any one
year, nor affect a total of more than 5% of the area of the Management Unit*. These changes are
documented.
Việc chuyển đổi rừng, nếu có, không được vượt quá 0,5% diện tích của các Đơn vị Quản lý * trong một năm bất kỳ,
cũng không ảnh hưởng đến tổng cộng hơn 5% diện tích của các Đơn vị Quản lý * (kích thước được sự chấp thuận
của các bên liên quan). Những thay đổi này được ghi chép lại.
6.10.2. If conversion occurs, the forest manager(s) shall ensure that it does not take place in HCVF areas and
does not exceed 5% of the forest management unit over any 5 year period (see FSC-ADV-30-602)
Nếu chuyển đổi xảy ra, đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng nó không diễn ra trong khu vực HCVF và không vượt
quá 5% diện tích của các đơn vị quản lý rừng trong khoảng thời gian 5 năm bất kỳ (xem FSC-ADV-30-602)
6.10.3. The extent of any conversion shall be acceptable/ approved by authorised organisation.
Các mức độ của bất kỳ chuyển đổi nào đều cần phải được chấp nhận bởi các tổ chức môi trường và cơ quan quản
lý.
6.10.4. If conversion occurs, forest manager(s) shall demonstrate that any conversion produces long term
conservation benefits across the area under evaluation.
Nếu chuyển đổi xảy ra, đơn vị quản lý rừng phải chứng minh rằng sự chuyển đổi tạo ra lợi ích bảo tồn lâu dài trên
toàn khu vực được đánh giá.
6.10.5. If any conversion occurs, forest manager(s) shall ensure that plantations or non-forest uses do not affect
high conservation value forest(s).
Nếu bất kỳ chuyển đổi xảy ra, đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng các lâm trường hoặc các mục đích sử dụng
không có rừng không ảnh hưởng đến rừng có giá trị bảo tồn cao.
7. MANAGEMENT PLAN - A management plan - appropriate to the scale and intensity of the operations
- shall be written, implemented, and kept up to date. The long-term objectives of management, and
the means of achieving them, shall be clearly stated.
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ - Phương án quản lý thích hợp theo tỷ lệ và mức độ các hoạt động phải được xây
dựng, thực hiện, và cập nhật thường xuyên. Các mục tiêu quản lý dài hạn và biện pháp để đạt phải được xác
định rõ ràng.
7.1. The management plan and supporting documents shall provide:
a) Management objectives.
b) Description of the forest resources to be managed, environmental limitations, land use and
ownership status, socio-economic conditions, and a profile of adjacent lands.
c) Description of silvicultural and/or other management system, based on the ecology of the forest in
question and information gathered through resource inventories.
d) Rationale for rate of annual harvest and species selection.
e) Provisions for monitoring of forest growth and dynamics.
f) Environmental safeguards based on environmental assessments.
g) Plans for the identification and protection of rare, threatened and endangered species.
h) Maps describing the forest resource base including protected areas, planned management activities
and land ownership.
i) Description and justification of harvesting techniques and equipment to be used.
Sẽ cung cấp phương án quản lý và các văn bản hỗ trợ:
a) Những mục tiêu quản lý.
b) Mô tả những tài nguyên được quản lý, những hạn chế về môi trường
c) Mô tả hiện trạng sở hữu và sử dụng đất, điều kiện kinh tế xã hội, và tình hình vùng xung quanh.
d) Mô tả hệ quản lý lâm sinh và/hoặc những hệ khác trên cơ sở sinh thái của rừng và thu thập thông tin
thông qua điều tra tài nguyên.
e) Cơ sở của việc định mức khai thác rừng hằng năm và việc chọn loài.
f) Các nội dung quan sát về sinh trưởng và động thái của rừng.
g) Sự an toàn môi trường trên cơ sở những đánh giá về môi trường.
h) Những kế hoạch bảo vệ các loài quý hiếm đang có nguy cơ.
i) Những bản đồ mô tả tài nguyên rừng kể cả rừng bảo vệ, những hoạt động trong kế hoạch, và sở hữu
đất.
7.1.1.

Forest manager(s) shall have written management plan and/or procedures covering all management
activities in compliance with relevant local regulation. These management plan have been formally
approved by the relevant qualified authority and comply with FSC Criterion 7.1 and related indicators
below.
Đơn vị quản lý rừng phải có tài liệu quản lý dạng văn bản và / hoặc các thủ tục bao gồm tất cả các hoạt động quản lý
phù hợp với các quy định có liên quan. Các phương án quản lý đã được chính thức phê duyệt của cơ quan có đủ
điều kiện có liên quan và tuân thủ các Tiêu chí FSC 7.1 và các chỉ số liên quan dưới đây.
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7.1.2. The management objectives are clearly described in the management plan or procedures.
Các mục tiêu quản lý được mô tả rõ ràng trong các phương án quản lý và các thủ tục.
7.1.3. The management plan contains a description of the forest resources under management and area which
are excluded from harvesting for whatever reasons (including all NTFPs managed for commercial
purposes), environmental limitations (the EIA can fulfil this requirement), land use and land ownership
status.
Các phương án quản lý cần bao gồm một mô tả về các nguồn tài nguyên rừng thuộc quyền quản lý (bao gồm tất cả
các lâm sản ngoài gỗ được quản lý cho mục đích thương mại), hạn chế về môi trường (EIA có thể thực hiện yêu
cầu này), sử dụng đất và tình trạng sở hữu đất đai.
7.1.4. A description of the management activities implemented since the FSC management system
established i included in the management plan or procedures and marked on the maps.
Một mô tả về các hoạt động quản lý được thực hiện được bao gồm trong các phương án quản lý hoặc các thủ tục.
7.1.5. The rate of harvest in the area under evaluation is consistent with legal harvesting design and official
permitissued by competent authorities.management plan
Tỷ lệ khai thác ở các khu vực rừng được đánh giá cần phù hợp với các phương án quản lý, hạn ngạch chính thức
và đượ dựa trên thiết kế thu hoạch / giấy phép hợp pháp.
7.1.6. Harvesting activities shall be planned and performed in compliance with the latest Vietnam Regulations
on Forest Harvest and Regeneration, and any other relevant local legal requirement for forest harvesting
activities.
Hoạt động khai thác được lập và thực hiện phù hợp với các quy định mới nhất của Quy định về khai thác của Việt
Nam, và bất kỳ yêu cầu pháp lý địa phương có liên quan đối với hoạt động khai thác rừng.
7.1.7. The rare, threatened and endangered species and related habitats for these species identified within the
area under evaluation, if any, shall be listed in the management plan.
Các loài quý hiếm, bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống liên quan cho chúng cần được xác định
trong khu vực được đánh giá, nếu có, cần được liệt kê trong các phương án quản lý.
7.1.8. Forest manager(s) shall have maps to guide the forest management activities, such as protected areas,
HCVF areas, buffer zone, harveseted area for previous 5 years and main forest activities for at least
next 5 years or more andand so on.
Đơn vị quản lý rừng cần có bản đồ để hướng dẫn các hoạt động quản lý rừng, chẳng hạn như các khu vực bảo vệ,
khu vực HCVF và các khu vực rừng phúc lợi công cộng
7.1.9. A description and justification of harvesting techniques and equipment to be used shall be included in
the management plan or procedures.
Một mô tả và lý giải về kỹ thuật và thiết bị khai thác được sử dụng phải được đưa vào các phương án quản lý hoặc
các quy định.
7.1.10.
The silvicultural system on which management is based is clearly stated and justified in terms of the
ecology of the forest.
7.1.11. The management plan and supporting documents shall provide rationale for rate of annual harvest and
species selection.
7.1.12. Responsibilities in term of management (inventory, management plan realisation, harvesting planning, worker management, management monitoring) and
the responsible persons for it are defined.
7.2. The management plan shall be periodically revised to incorporate the results of monitoring or new
scientific and technical information, as well as to respond to changing environmental, social and
economic considerations.
Phương án quản lý phải được sửa đổi định kỳ, có phối hợp với các kết quả giám sát đánh giá hoặc thông tin
khoa học và kỹ thuật mới, cũng như thích ứng với các thay đổi về kinh tế, môi trường và xã hội.
7.2.1. A technically sound and financially realistic timeframe and system shall exist for revision/adjustment of
the management plan
Khung thời gian thực tế về tài chính và kỹ thuật cho những điều chỉnh trong phương án quản lý
7.2.2. Forest manager(s) shall ensure that the management plan or procedures are reviewed periodically in
compliance with relevant legal requirements for the review of management plans and the changes
identified annually in socio- economic conditions and trends as well as results of monitoring and
evaluation in environment.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng các phương án quản lý hoặc thủ tục được xem xét định kỳ tính phù hợp với
các yêu cầu pháp lý có liên quan để xem xét lại các phương án quản lý.
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7.2.3.

Forest manager(s) shall ensure that revised management plan has been approved by the relevant
authorities.
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo các sửa đổi phương án quản lý được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền liên
quan.
7.2.4. Forest manager(s) shall ensure that the revised management plan incorporate any change in legal
requirements, changes in quotas at national and local level.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng các phương án quản lý sửa đổi theo bất kỳ sự thay đổi nào trong các yêu
cầu pháp lý, những thay đổi trong hạn ngạch ở cấp quốc gia và địa phương, và / hoặc kết quả của hàng tồn kho cấp
tỉnh.

7.2.5. The plans review reflects the evolution of environmental and socio-economical considerations.
7.3. Forest workers shall receive adequate training and supervision to ensure proper implementation of
the management plan.
Công nhân lâm nghiệp phải được đào tạo và giám sát thích hợp để đảm bảo thực hiện tốt phương án quản
lý.
7.3.1.
Forest manager(s) shall have procedures to inform and/or train workers involved in forest management
activities, together with relevant records.
Đơn vị quản lý rừng cần có thủ tục để thông báo và / hoặc đào tạo công nhân tham gia vào hoạt động quản lý rừng,
cùng với các hồ sơ có liên quan.
7.3.2. Forest workers including subcontractors shall receive appropriate information or training on health and
safety at work and on how to perform relevant forest management activities.
Công nhân lâm nghiệp bao gồm cả nhà thầu phụ phải nhận được các thông tin thích hợp hoặc đào tạo về sức khỏe
và an toàn tại nơi làm việc và làm thế nào để thực hiện các hoạt động quản lý rừng có liên quan.
7.3.3. Forest managers shall provide adequate supervision of forest workers and subcontractors to ensure
appropriate implementation of the management activities.
Đơn vị quản lý rừng phải thực hiện giám sát đầy đủ hoạt động của công nhân và các nhà thầu phụ rừng để đảm bảo
việc thực hiện phù hợp với các hoạt động quản lý.
7.3.4. Forest manager(s) shall keep records of information on training session delivered to forest workers
including subcontractors.
Đơn vị quản lý rừng có trách nhiệm giữ các hồ sơ thông tin về buổi tập huấn chuyển giao cho công nhân lâm nghiệp
bao gồm cả các nhà thầu phụ.

7.3.5. The responsibilities concerning training are defined and assigned specifically.
7.3.6. The whole activities are supervised and monitored in order to insure that standards and
procedures are properly implemented
7.4. While respecting the confidentiality of information, forest managers shall make publicly available a
summary of the primary elements of the management plan, including those listed in Criterion 7.1
above.
Trong khi phải tôn trọng tính bí mật của thông tin, chủ rừng sẽ công khai bản tóm tắt phương án quản lý bao
gồm các hạng mục liệt kê trong tiêu chí 7.1
7.4.1. A summary of the management plan including the elements listed under criterion 7.1 is made publicly
available by the company or published on its website if any.
Any information considered as confidential by the company can be deleted before publication.
Một bản tóm tắt các phương án quản lý bao gồm cả các yếu tố được liệt kê theo tiêu chí 7.1 được công bố bởi công
ty hoặc hoặc công bố trên trang web của công ty, nếu có.
Bất kỳ thông tin được coi là bí mật bởi công ty có thể được xóa trước khi xuất bản.
7.4.2. A summary of the management plan shall be up to date.
Một bản tóm tắt các phương án quản lý cần được cập nhật
8. MONITORING AND ASSESSMENT - Monitoring shall be conducted - appropriate to the scale and
intensity of forest management - to assess the condition of the forest, yields of forest products,
chain of custody, management activities and their social and environmental impacts.
GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ - Giám sát được tiến hành – phù hợp theo quy mô và cường độ của quản lý rừng –
để đánh giá tình hình rừng, sản lượng của sản phẩm rừng, các hoạt động quản lý chuỗi hành trình sản
phẩm, và tác động xã hội và môi trường của các hoạt động đó
8.1. The frequency and intensity of monitoring shall be determined by the scale and intensity of forest
management operations as well as the relative complexity and fragility of the affected environment.
Monitoring procedures shall be consistent and replicable over time to allow comparison of results
and assessment of change.
Tần số và cường độ kiểm tra tương ứng với mức độ và cường độ các hoạt động sản xuất lâm nghiệp cũng
như mức độ phức tạp và độ bền vững của môi trường bị tác động. Các hình thức kiểm tra đánh giá được lặp
lại theo thời gian để có thể so sánh những kết quả và đánh giá được những thay đổi.
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8.1.1.

The frequency and intensity of monitoring activities are determined, recorded and adapted to the scale
and the intensity of the management activities. Intensive management activities that are likely to result in
potential environmental or social impacts shall be monitored systematically.
Tần suất và cường độ của các hoạt động giám sát được xác định, ghi nhận và phù hợp với quy mô và cường độ của
các hoạt động quản lý. Hoạt động quản lý chuyên sâu mà có thể dẫn đến các tác động môi trường hoặc xã hội tiềm
ẩn phải được giám sát một cách hệ thống.
8.1.2. The management activities that need to be regularly monitored are identified and recorded.
Các hoạt động quản lý cần được giám sát cần được xác định và ghi nhận
8.1.3. Forest manager(s) shall ensure that regular monitoring in connection with at least harvesting and
reforestation activities is performed and recorded, and monitoring is performed following consistent
procedures to allow for comparison of results over time.
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo thực hiện việc giám sát thường xuyên với ít nhất là các hoạt động thu hoạch và
trồng rừng được thực hiện và ghi lại, và việc giám sát được thực hiện theo quy trình phù hợp để cho phép so sánh
các kết quả theo thời gian.
8.2. Forest management shall include the research and data collection needed to monitor, at a minimum,
the following indicators:
a) yield of all forest products harvested;
b) growth rates, regeneration and condition of the forest;
c) composition and observed changes in the flora and fauna;
d) environmental and social impacts of harvesting and other operations;
e) costs, productivity, and efficiency of forest management.
Hoạt động quản lý rừng bao gồm cả các hoạt động nghiên cứu và thu thập thông tin cần thiết cho việc kiểm
tra, ít nhất là các chỉ số sau:
a) Sản lượng của tất cả các sản phẩm rừng đã được khai thác.
b) Tỷ lệ tăng trưởng, tái sinh và tỉnh trạng của rừng.
c) Thành phần và những thay đổi quản sát được trong giới thực vật và động vật.
d) Những tác động về môi trường và xã hội của việc khai thác và các hoạt động khác gây ra.
e) Chi phí, năng suất, và hiệu quả của hoạt động quản lý rừng.
8.2.1. Forest manager(s) shall collect and record harvest data for all commercial species (including NTPF) that
are being harvested during the certification period and for previous 5 years.
Đơn vị quản lý rừng thực hiện thu thập và ghi lại dữ liệu sau thu hoạch đối với tất cả các loài thương mại (bao gồm
cả NTPF) đang được thu hoạch trong thời gian chứng nhận.
8.2.2. Forest manager(s) shall monitor growth rates, natural regeneration and forest condition through field
data or observations made during management activities. The information obtained shall be relevant for
the management activity, appropriate with regards to the management intensity and shall be formally
recorded.
Đơn vị quản lý rừng sẽ theo dõi tốc độ tăng trưởng, tái sinh tự nhiên và điều kiện rừng thông qua dữ liệu thực địa
hoặc những quan sát trong các hoạt động quản lý. Các thông tin thu được cần liên quan đối với hoạt động quản lý,
phù hợp với cường độ quản lý và được ghi nhận chính thức.
8.2.3. Forest manager(s) shall monitor environmental and social impacts during or after harvesting activities or
other site disturbing management activities.
Đơn vị quản lý rừng cần giám sát tác động môi trường và xã hội trong khi hoặc sau khi có các hoạt động khai thác
hoặc các khu vực khác gây trở ngại cho hoạt động quản lý.
8.2.4. Forest manager(s) shall monitor and record any significant flora or fauna modifications that may occur
during or following forest management activities to ensure that the diversity of the forest resource is
maintained.
Đơn vị quản lý rừng phải theo dõi và ghi lại sự biến động có ý nghĩa của bất kỳ thực vật hoặc động vật nào có thể
xảy ra trong hoặc sau các hoạt động quản lý rừng để đảm bảo rằng sự đa dạng của tài nguyên rừng được duy trì.
8.2.5. Forest manager(s) have relevant data on cost of forest management. Financial information from the
organisation’s accounting system shall be available and appropriate to determine the cost of the forest
management operations.
Đơn vị quản lý rừng cần có dữ liệu liên quan về chi phí quản lý rừng. Thông tin tài chính từ hệ thống kế toán của tổ
chức phải có sẵn và thích hợp để xác định chi phí của các hoạt động quản lý rừng.
8.2.6. Forest manager(s) have relevant data on productivity and efficiency of forest management.
Đơn vị quản lý rừng cần có dữ liệu liên quan đến năng suất và hiệu quả quản lý rừng.

8.2.7. The sites of wastes recuperation are regularly checked.
8.3. Documentation shall be provided by the forest manager to enable monitoring and certifying
organisations to trace each forest product from its origin, a process known as the “chain of
custody.”
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Tài liệu phải được chủ rừng chuẩn bị tốt để cung cấp cho các cơ quan đánh giá và cấp chứng chỉ có thể
theo dõi được nguồn gốc của mỗi sản phẩm, đó là một quá trình gọi là chuỗi hành trình sản phẩm.
8.3.1. Forest manager(s) shall have an established control system which allows the traceability of timber or
bamboo, from its origin to the forest gate, the point of processing and/or the point where ownership
changes.
Đơn vị quản lý rừng cần thiết lập một hệ thống kiểm soát cho phép truy xuất nguồn gốc của gỗ hoặc tre, từ nguồn
gốc của nó đến cửa rừng, các điểm chế biến và / hoặc điểm mà quyền sở hữu thay đổi
8.3.2. Relevant documents such as transport documents are recorded so that forest manager(s) can
demonstrate that forest products are coming from the certified area.
Tài liệu liên quan như chứng từ vận tải cần được lưu giữ để đơn vị quản lý rừng có thể chứng minh rằng sản phẩm
rừng đang đến từ các khu vực được chứng nhận.
8.3.3. Forest manager(s) shall ensure that all relevant staff, workers and sub-contractors are informed or
trained regarding the appropriate implementation of the chain of custody procedures.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên, công nhân và các nhà thầu phụ có liên quan được thông
báo hoặc được đào tạo về thực hiện phù hợp thủ tục chuỗi hành trình sản phẩm.
8.3.4. Invoices or packing lists for certified products shall indicate:
- the name, contact details and certificate number of the certified entity, either individual forest manager or group
entity;
- the name and contact details of the buyer; the date of sale;
- the quantity (volume or another unit) of the certified products sold;
- the nature, species and references of the certified products sold (dimensions and quality);
- any other relevant information sufficient to link the invoice or packing list to the certified products and demonstrate
its origin.
Hóa đơn hoặc phiếu đóng gói sản phẩm được chứng nhận cần chỉ rõ:
- Tên và thông tin liên hệ của người mua, ngày
- Số lượng bán (khối lượng hay đơn vị khác) của sản phẩm được chứng nhận
- Bản chất, chủng loài và các thông tin tham khảo của các sản phẩm được chứng nhận được bán ra (kích
thước và chất lượng);
- Bất kỳ thông tin liên quan khác đủ để liên kết các hóa đơn hoặc phiếu đóng gói đến các sản phẩm được
chứng nhận và chứng minh nguồn gốc của nó.
8.3.5. Only FSC certified products are FSC-labelled. The products are labelled in compliance with
“FSC-STD-50-001:
Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders”; Forest manager(s) shall obtain
written approval from Bureau Veritas in order to use FSC trademark.
Chỉ có sản phẩm FSC được dán nhãn FSC. Sản phẩm được dán nhãn tuân thủ theo “FSC-STD-50-001: Các yêu
cầu về sử dụng dấu hiêu thương mại FSC dành cho đơn vị được chứng nhận”, đơn vị quản lý rừng cần có được sự
chấp thuận của Bureau Veritas cho việc sử dụng dấu FSC

8.3.6. The applicant has defined a quality management of its certified wood products chain of custody
as required in the standard FSC-STD-40-004.
8.3.7. If the applicant subcontracts parts of its activities of chain of custody, he applies the
“outsourcing” requirements as stated in the FSC-STD-40-004.
8.3.8. The applicant has defined for the different cases where he is involved, the final place where he
ensures the physical responsibility of the products.
8.4. The results of monitoring shall be incorporated into the implementation and revision of the
management plan.
Các kết quả giám sát sẽ được kết hợp trong thực hiện và sửa đổi phương án quản lý.
8.4.1. Forest manager(s) shall demonstrate that environmental impact assessments, monitoring results or field
observations are used to improve forest management activities and minimize their impact and are used
as inputs during the revision of the management plan or procedures.
Đơn vị quản lý rừng phải chứng minh rằng việc đánh giá tác động môi trường, kết quả giám sát hoặc quan sát thực
địa được sử dụng để cải thiện hoạt động quản lý rừng và giảm thiểu tác động của chúng và được sử dụng như là
đầu vào trong việc rà soát các phương án quản lý hoặc các thủ tục.
8.4.2.
8.4.3.

There is a system that demonstrates how the results of monitoring are incorporated into the revision of
management plans and
There is evidence to demonstrate that proposed changes to management are implemented.
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8.4.4.

Forest manager(s) shall demonstrate their commitment to adapt management procedures and activities
based on the information gathered during the monitoring of forest management activities whenever
relevant and uses this information as input during the revision of the management plan or procedures.
Đơn vị quản lý rừng cần phải chứng minh cam kết của họ trong việc điều chỉnh các quy trình và hoạt động quản lý
dựa trên các thông tin thu thập được trong việc giám sát các hoạt động quản lý rừng bất cứ khi nào có liên quan và
sử dụng thông tin này là đầu vào trong quá trình rà soát lại các phương án quản lý hoặc các thủ tục.
8.4.5. Records of the results of monitoring activities or programs are available.
Hồ sơ các kết quả của các hoạt động hoặc các chương trình giám sát cần sẵn sàng.
8.5. While respecting the confidentiality of information, forest managers shall make publicly available a
summary of the results of monitoring indicators, including those listed in Criterion 8.2.
Trong khi tôn trọng tính bí mật của thông tin, chủ rừng phải công khai bản tóm tắt kết quả các chỉ số giám
sát, bao gồm các mục liệt kê trong Tiêu chí 8.2.
8.5.1. A summary of monitoring records, including the elements listed in criterion 8.2, is made publicly
available on request by the company or published on its website if any.
Any information considered as confidential by the company can be deleted before publication.
Một bản tóm tắt hồ sơ theo dõi, bao gồm cả các yếu tố được liệt kê trong tiêu chí 8.2, được công bố công khai bởi
công ty theo yêu cầu hoặc công bố trên trang web của công ty nếu có.
Bất kỳ thông tin được coi là bí mật bởi công ty có thể được xóa trước khi xuất bản.
8.5.2.
A public summary of the results of monitoring shall be up to date.
Một bản tóm tắt các kết quả giám sát cần được cập nhật
9. MAINTENANCE OF HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS - Management activities in high
conservation value forests shall maintain or enhance the attributes, which define such forests.
Decisions regarding high conservation value forests shall always be considered in the context of a
precautionary approach.
DUY TRÌ RỪNG CÓ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CAO - Các hoạt động quản lý tại rừng giá trị bảo tồn cao sẽ duy trì
hoặc tăng cường các thuộc tính của các loại rừng đó. Các quyết định về rừng giá trị bảo tồn cao sẽ luôn
được xem xét trong bối cảnh của một giải pháp phòng ngừa.
9.1. Assessment to determine the presence of the attributes consistent with High Conservation Value
Forests will be completed, appropriate to scale and intensity of forest management.
Đánh giá xác định sự tồn tại của các thuộc tính của rừng có giá trị bảo tồn cao, phù hợp với quy mô và
cường độ quản lý rừng.
9.1.1. Forest manager(s) shall demonstrate an understanding of the FSC HCVF concept and have access to
the FSC HCVF definition.
Đơn vị quản lý rừng phải chứng tỏ sự am hiểu về khái niệm rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF) của FSC và có tiếp
cận định nghĩa HCVF của FSC.
9.1.2. Forest manager(s) shall have conducted an assessment of the forest areas under evaluation to identify
the presence of HCVF if any, including public welfare forests and other legally protected forests. All
relevant existing information sall be used for this initial assessment, including public welfare forests,
local minority groups, water-resources and other sites that have special characteristics or may contain
the presence of HCVF.
Đơn vị quản lý rừng cần phải tiến hành đánh giá về các khu vực rừng để xác định sự hiện diện của HCVF nếu có, kể
cả rừng phục vụ phúc lợi công cộng và các khu bảo vệ một cách hợp pháp khác. Tất cả thông tin hiện có liên quan
phải được sử dụng trong đánh giá ban đầu này, bao gồm cả rừng phục vụ phúc lợi công cộng, các nhóm dân tộc
thiểu số địa phương, tài nguyên nước và các khu vực khác có tính chất đặc biệt hoặc có thể chứa sự hiện diện của
HCVF.
9.1.3. The results of the HCVF assessment shall be recorded and identified HCVF on map if any are identified.
Kết quả đánh giá HCVF cần được ghi nhận và các khu vực HCVF đã được xác định nếu có cần được xác định trên
bản đồ
9.2. The consultative portion of the certification process must place emphasis on the identified
conservation attributes, and options for the maintenance thereof.
Phần tham vấn của quá trình đánh giá cấp chứng chỉ phải nhấn mạnh vào các thuộc tính bảo tồn đã được
xánh định và các phương án để duy trì các giá trị đó.
9.2.1. The assessment performed by the forest manager(s) shall include a consultation process focused on
HCVF identification with pertinent local people, local communities, local minority groups if any,
interested stakeholders, relevant local and regional authorities and relevant national experts.
Việc đánh giá được thực hiện bởi đơn vị quản lý rừng cần bao gồm một quá trình tham vấn tập trung vào việc xác
định HCVF với người dân địa phương liên quan, cộng đồng địa phương, các nhóm dân tộc thiểu số địa phương nếu
có, các bên liên quan, chính quyền địa phương và khu vực và các chuyên gia trong nước có liên quan.
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9.2.2.

Forest manager(s) shall ensure that the consultation with all interested stakeholders is focused on the
identification of HCVF and that maintenance and management measures proposed by interested
stakeholders are recorded, incorporated in the management procedures and implemented during
management activities, whenever relevant.
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng việc tham vấn với tất cả các bên liên quan được tập trung vào việc xác định
các HCVF và các biện pháp duy trì và quản lý được đề xuất bởi các bên liên quan cần được ghi nhận, kết hợp trong
các quy trình quản lý và thực hiện trong hoạt động quản lý, bất cứ khi nào có liên quan.
9.2.3. Where HCVF is present in the area under evaluation, forest manager(s) shall demonstrate that credible
actions and plans are being taken to address HCVF maitainance and/or threat reduction.
Trường hợp HCVF hiện diện trong khu vực được đánh giá, đơn vị quản lý rừng cần phải chứng minh rằng các hành
động và kế hoạch đáng tin cậy sẽ được thực hiện nhằm duy trì và/hoặc giảm mối đe dọa HCVF.
9.2.4. Forest manager(s) shall keep records of the consultation process and responses received if any, and
shall incorporate any comment received in the HCVF assessment, showing clearly how the comments
received were taken into account in the management plan or procedures.
Đơn vị quản lý rừng cần lưu hồ sơ về quá trình tham vấn và phản hồi nhận được nếu có, và cần kết hợp bất kỳ ý
kiến nào nhận được trong đánh giá HCVF, thể hiện rõ ràng việc những ý kiến này được tính đến trong các phương
án hoặc qui trình quản lý.
9.3. The management plan shall include and implement specific measures that ensure the maintenance
and/or enhancement of the applicable conservation attributes consistent with the precautionary
approach. These measures shall be specifically included in the publicly available management plan
summary.
Phương án quản lý phải bao gồm và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo việc duy trì và/hoặc tăng
cường các thuộc tính bảo tồn có thể áp dụng nhất quán với cách tiếp cận phòng ngừa. Các biện pháp này
phải được cụ thể hóa trong bản tóm tắt và công khai của phương án quản lý.
9.3.1. The HCVF attributes identified by the forest manager(s) are indicated and described in a management
document or procedure.
Các thuộc tính HCVF đã xác định bởi đơn vị quản lý rừng cần được thể hiện và được mô tả trong phương án hoặc
qui trình quản lý.
9.3.2. The HCVF assessment or management plan shall include a description of the management measures
that have been identified following the consultation process to maintain or enhance the HCVF attributes
identified and that will be implemented.
Đánh giá HCVF hoặc phương án quản lý cần có mô tả về các biện pháp quản lý đã được xác định sau quá trình
tham vấn để duy trì hoặc tăng cường các thuộc tính HCVF được xác định và những biện pháp đó cần được thực
hiện.
9.3.3. The HCVF management plan shall be consistent with the precautionary approach.
Phương án quản lý HCVF cần nhất quán với cách tiếp cận phòng ngừa9.3.4. The HCVF assessment shall be part of the documents that are made publicly available on request by
the company or published on its website if any.
Việc đánh giá HCVF phải là một phần của các tài liệu được công bố công khai bởi công ty theo yêu cầu hoặc công
bố trên trang web của công ty nếu có.

9.3.5 Intact Forest Landscape (IFL) shall be included in HCVF 2 category.
Cảnh Quan Rừng Nguyên Sinh (IFL) phải được bao gồm trong danh mục HCVF 2.
9.3.6 Global Forest Watch IFL maps www.globalforestwatch.org , or a more recent IFL inventory
using the same methodology, such as Global Forest Watch Canada, shall be used to identify
potential IFL.
Các bản đồ IFL của Global Forest Watch tại www.globalforestwatch.org, hoặc một danh sách IFL mới hơn
sử dụng cùng phương pháp, ví dụ như Global Forest Watch Canada, phải được sử dụng để xác định các
IFL tiềm tàng.
9.3.7 Any applicant to the FSC Forest Management certification (not yet certified for the application
scope) shall not perform any Forest Management operations including harvesting and road
building in Intact Forest Landscape.
Bất kỳ người nộp đơn cho chứng chỉ Quản lý Rừng FSC (chưa được chứng nhận cho phạm vi áp dụng)
sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động Quản lý Rừng nào bao gồm khai thác và xây dựng đường trong
Cảnh quan rừng nguyên sinh.
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9.3.8

Forest Management operations including harvesting and road building of already certified
Forest Management Units, may proceed in IFLs, if they:
1.1. Do not impact more than 20% of Intact Forest Landscapes within the Management Unit
(MU), and
1.2. Do not reduce any IFLs below the 50,000 ha threshold in the landscape.
Các hoạt động quản lý rừng bao gồm khai thác và xây dựng đường của các Đơn vị Quản lý Rừng đã
được chứng nhận có thể tiến hành trong IFL, nếu:
1.1. Không tác động đến hơn 20% Cảnh Quan Rừng Nguyên Sinh trong Đơn vị Quản lý
(MU), và
1.2. Không giảm bất kỳ Cảnh Quan Rừng Nguyên Sinh nào xuống dưới ngưỡng 50.000 ha
trong tổng thể cảnh quan.
9.4. Annual monitoring shall be conducted to assess the effectiveness of the measures employed to
maintain or enhance the applicable conservation attributes.
Giám sát phải được tiến hành hàng năm để đánh giá hiệu quả của các biện pháp áp dụng để duy trì hoặc
tăng cường thuộc tính bảo tồn.
9.4.1. The effectiveness of the management measures applied to maintain HCVF attributes shall be monitored
periodically through appropriate field observation and recorded.
Hiệu quả của các biện pháp quản lý được áp dụng để duy trì thuộc tính HCVF phải được theo dõi định kỳ thông qua
quan sát trên thực địa và được lưu trong hồ sơ
9.4.2. Forest manager(s) shall demonstrate that have a system of monitoring and field observations is used to
improve the management of HCVF attributes whenever required.
Đơn vị quản lý rừng cần phải chứng minh rằng một có hệ thống theo dõi và quan sát thực địa được sử dụng để cải
thiện việc quản lý các thuộc tính của HCVF bất cứ khi nào cần thiết.

9.4.3.

If significant impact on the HCVF attributes is identified, then monitoring data and/or field observations
shall be recorded and used to modify and adapt the management procedures to avoid such impact in
the furture.
Nếu tác động đáng kể đến các thuộc tính của HCVF được xác định, sau đó dữ liệu giám sát và / hoặc quan sát thực
tế cần được lưu lại và được sử dụng để sửa đổi và điều chỉnh các thủ tục quản lý để tránh các ảnh hưởng như vậy
trong tương lai.
9.4.4. The monitoring frequency of the indicators is determined.
10. PLANTATIONS - Plantations shall be planned and managed in accordance with Principles and
Criteria 1 - 9, and Principle 10 and its Criteria. While plantations can provide an array of social and
economic benefits, and can contribute to satisfying the world’s needs for forest products, they shall
complement the management of, reduce pressures on, and promote the restoration and
conservation of natural forests.
RỪNG TRỒNG - Rừng trồng phải được thiết lập và quản lý phù hợp với các Tiêu chuẩn và Tiêu chí từ 1 – 9,
và Tiêu chuẩn 10 và các Tiêu chí của nó. Trong khi rừng trồng có thể mang lại các lợi ích kinh tế và xã hội,
và có thể góp phần thỏa mãn các nhu cầu của thế giới về lâm sản, rừng trồng phải góp phần quản lý, giảm
sức ép, và khuyến khích phục hồi hoặc bảo tồn rừng tự nhiên.
10.1. The management objectives of the plantation, including natural forest conservation and restoration
objectives, shall be explicitly stated in the management plan, and clearly demonstrated in the
implementation of the plan.
Các mục tiêu quản lý của rừng trồng, bao gồm các mục tiêu bảo tồn và phục hồi rừng tự nhiên, phải được
nêu rõ trong phương án quản lý, và thể hiện rõ ràng trong thực hiện kế hoạch.
10.1.1. Forest manager(s) shall ensure that the management objectives of the plantation, including natural
forest conservation and restoration objectives are explicably indicated in the management plan.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng các mục tiêu của quản lý rừng trồng bao gồm mục tiêu bảo tồn rừng tự nhiên
và phục hồi rừng được thể hiện trong phương án quản lý.
10.1.2. Forest manager(s) shall ensure that these objectives are implemented on the ground following the
management plan.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng các mục tiêu này phải được thực hiện ở hiện trường như đề cập trong
phương án quản lý.
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10.1.3. Forest conservation objectives shall be included in the management plan according to the local context
and shall identify the areas that will be protected (e.g. buffer zones, natural forest, and public welfare
forest). Any management activities to be implemented within protected areas shall be specific and
appropriate in order to comply with the conservation objectives.
Mục tiêu bảo tồn rừng phải được bao gồm trong các phương án quản lý theo hoàn cảnh địa phương và phải xác
định những khu vực mà sẽ được bảo vệ (ví dụ như vùng đệm, rừng tự nhiên, rừng phúc lợi công cộng). Bất kỳ hoạt
động quản lý nào được thực hiện trong khu vực được bảo vệ phải được cụ thể và phù hợp nhằm tuân thủ các mục
tiêu bảo tồn.
10.1.4. The plantation, natural forest conservation and restoration areas shall be indicated clearly on maps.
Diện tích rừng trồng, diện tích bảo tồn rừng tự nhiên và diện tích phục hổi rừng cần được chỉ rõ trên bản đồ.
10.1.5. Brigade peoples, personnel and sub-contractors are informed about the protection and restoration prescriptions of the natural forests.
10.2. The design and layout of plantations shall promote the protection, restoration and conservation of
natural forests, and not increase pressures on natural forests. Wildlife corridors, streamside zones
and a mosaic of stands of different ages and rotation periods shall be used in the layout of the
plantation, consistent with the scale of the operation. The scale and layout of plantation blocks shall
be consistent with the patterns of forest stands within the natural landscape.
Thiết kế và bố trí rừng trồng phải có tác dụng thúc đẩy việc bảo vệ, phục hồi và bảo tồn rừng tự nhiên, và
không làm gia tăng áp lực vào rừng tự nhiên. Trong thiết kế rừng trồng có dành ra các hành lang cho động
vật hoang dã, các vùng lân cận sông suối và các lô của lâm phần có tuổi và chu kỳ khác nhau, phù hợp với
quy mô của hoạt động trồng rừng. Quy mô và cách bố trí của các khoảnh rừng trồng phải phù hợp với cấu
trúc của lâm phần có trong vùng sinh cảnh tự nhiên.
10.2.1. Forest manager(s) shall ensure that plantation and reforestation planning needs to follow the land use
planning within the region.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng việc lập kế hoạch trồng rừng và tái trồng rừng cần phải tuân theo qui hoạch
sử dụng đất trong vùng.
10.2.2. Forest manager(s) shall ensure that plantation and reforestation management activities follow the
prescriptions of the management plan and procedures.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng các hoạt động trồng rừng và tái trồng rừng được thực hiện theo các biện
pháp trong phương án và qui trình quản lý.
10.2.3. Forest manager(s) shall ensure that plantations maintain the visual character of the landscape based on
the scale and intensity of patterns of planting, tending, protecting and harvesting regimes within the
region.
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng các rừng trồng duy trì tính cảnh quan dựa trên quy mô và cường độ của các
hình thức của các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác trong khu vực.
10.2.4. Forest manager(s) shall ensure that plantation and reforestation activities take into account the
maintenance of elements important for the natural ecosystem such as buffer zones for riparian areas,
and wildlife habitats and corridors. (This indicator complements indicator 10.1.3 but is specific to
plantation and reforestation activities).
Đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo rằng việc trồng rừng và tái trồng rừng cần phải được tính đến việc duy trì các yếu
tố quan trọng đối với các hệ sinh thái tự nhiên như vùng đệm cho các khu vực ven sông, và môi trường thiên nhiên
và hành lang. (Chỉ số này bổ sung chỉ số 10.1.3 nhưng là cụ thể cho hoạt động trồng rừng và tái trồng rừng).
10.2.5. Forest manager(s) shall ensure that reforestation and afforestation activities are implemented according
to national and local technical standards and regulations.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo rằng các hoạt động trồng rừng và tái trồng rừng được thực hiện theo các tiêu
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và địa phương.
10.2.6. Forest manager(s) shall ensure that buffer zones along watercourses and around water bodies are
managed and mapped in conformity with the procedures and in compliance with the requirements of
Vietnam forestry regulations.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo rằng các vùng đệm dọc theo kênh rạch và xung quanh các nguồn nước được
quản lý và thể hiện trên bản đồ phù hợp với các thủ tục và phù hợp với các yêu cầu của quy định lâm nghiệp Việt
Nam.
10.3. Diversity in the composition of plantations is preferred, so as to enhance economic, ecological and
social stability. Such diversity may include the size and spatial distribution of management units
within the landscape, number and genetic composition of species, age classes and structures.
Ưu tiên đến tính đa dạng trong thành phần của rừng trồng để tăng cường ổn định kinh tế, sinh thái và xã
hội. Sự đa dạng có thể bao gồm kích cỡ và không gian trong đơn vị quản lý của vùng sinh cảnh, số lượng
và thành phần nguồn gien của các loài cây, cấp tuổi và cấu trúc.
10.3.1. Forest manager(s) shall favour the diversity of the plantation by preferring whenever possible a diversity
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of exotic species, native species, varieties and/or origins in line with the management procedures and in
compliance with legal requirements.
Đơn vị quản lý rừng cần ưu tiên cho sự đa dạng của rừng trồng lại bằng cách đa dạng của các loài ngoại lai, các loài
bản địa, giống và / hoặc nguồn gốc phù hợp với các thủ tục quản lý và phù hợp với các yêu cầu pháp lý.
10.3.2. Forest manager(s) shall ensure that at least 3% of mixed-species plantation in total planting areas of the
forest manager(s).
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo có ít nhất 3% diện tích rừng trồng hỗn loài trong diện tích rừng trồng của đơn
vị.
10.3.3. Forest manager(s) shall ensure that the diversity of the plantation through appropriate size and spatial
distribution of compartments or management units within the landscape, and/or plantation age classes
and/or whenever possible plantation structure.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo sự đa dạng của rừng trồng thông qua diện tích bố trí thích hợp và phân bố
không gian của từng tiểu khu trong vùng cảnh quan, và / hoặc các lớp tuổi trồng và / hoặc bất cứ khi nào cơ cấu
trồng có thể.
10.3.4. Forest manager(s) shall ensure that the maximum size of clear cut areas is in compliance with the
requirements of the Vietnam forestry regulations
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng diện tích khai thác tối đa tuân thủ theo yêu cầu của Luật lâm nghiệp của Việt
Nam
10.3.5. Species origin is known and documented.
10.4. The selection of species for planting shall be based on their overall suitability for the site and their
appropriateness to the management objectives. In order to enhance the conservation of biological
diversity, native species are preferred over exotic species in the establishment of plantations and
the restoration of degraded ecosystems. Exotic species, which shall be used only when their
performance is greater than that of native species, shall be carefully monitored to detect unusual
mortality, disease, or insect outbreaks and adverse ecological impacts.
Việc lựa chọn các loại cây để trồng phải được dựa trên tính thích hợp của điều kiện lập địa và sự phù hợp
với các mục tiêu quản lý. Để tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, ưu tiên các loài cây bản địa nhiều hơn
các loại cây nhập nội để thiết lập rừng trồng và để phục hồi ở các hệ sinh thái đã xuống cấp. Các loại cây
nhập nội sẽ chỉ được sử dụng khi phát triển tốt hơn các loại cây bản địa, phải tiến hành giám sát cẩn thận để
phát hiện ra tỷ lệ chết bất thường, bệnh tật, hoặc sâu bệnh xảy ra và các tác động tiêu cực đối với hệ sinh
thái.
10.4.1. Forest manager(s) shall ensure that the species selected to be planted and managed as plantation are
suitable to the site and local environment.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo giống cây được lựa chọn cần phù hợp với điều kiện lập địa và môi trường địa
phương
10.4.2. Forest manager(s) shall ensure that exotic species can only be introduced under the precondition that
they have passed legal quarantine and trial requirements whenever applicable, and are guaranteed to
do no harm to the environment and biodiversity in compliance with Vietnam forestry regulations.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo rằng các loài ngoại lai chỉ có thể được đưa vào trồng dưới các điều kiện cần
là đã thông qua yêu cầu kiểm dịch hợp pháp và khảo nghiệm, bất cứ khi nào có thể, và được đảm bảo để không gây
hại cho môi trường và đa dạng sinh học phù hợp với các quy định lâm nghiệp Việt Nam.
10.4.3. Forest manager(s) shall keep records on the use of exotic species and their environmental impacts shall
be monitored.
Đơn vị quản lý rừng cần phải lưu giữ hồ sơ về việc sử dụng các loài ngoại lai và các tác động môi trường phải được
theo dõi.
10.4.4. Forest manager(s) shall have a documented monitoring system in order to control any potential
environmental impact due to the use of exotic species that could be invasive and/or ensure that the
plantation is harvested before seeds are produced and before germination and natural regeneration can
happen.
Đơn vị quản lý rừng cần có một hệ thống giám sát bằng văn bản để kiểm soát bất kỳ tác động môi trường tiềm ẩn
nào do việc sử dụng các loài ngoại lai có thể gây ra và / hoặc đảm bảo rằng rừng trồng được khai thác trước khi
phát tán hạt và trước khi nảy mầm và tái sinh tự nhiên có thể xảy ra.
10.4.5. Forest enterprises engaging in production and operation of seedling shall have license issued by
authorized agencies at provincial level, according to Vietnam forestry regulations. Forest enterprises
shall conduct the production and management in accordance with the requirements and conditions of
the license.
Các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất lâm nghiệp và sản xuất cây giống phải có giấy phép cấp bởi cơ quan có
thẩm quyền cấp tỉnh, theo quy định lâm nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp lâm nghiệp phải tiến hành sản xuất và
quản lý phù hợp với các yêu cầu và điều kiện của giấy phép.
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10.4.6. The selection of species is done on the basis of tests whose results are available and show that these species are adapted to the site and correspond to the
management objectives.
10.5. A proportion of the overall forest management area, appropriate to the scale of the plantation and
to be determined in regional standards, shall be managed so as to restore the site to a natural forest
cover.
Dành một tỷ lệ của diện tích rừng trồng nhất định, thích hợp theo tổng diện tích rừng trồng và quy hoạch
của vùng để quản lý nhằm phục hồi thành rừng tự nhiên.
10.5.1. Forest manager(s) shall ensure that plantation design and management practices protect ecological
values, especially around public welfare or protected forests.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo rằng thiết kế trồng rừng và biện pháp quản lý bảo vệ các giá trị sinh thái, đặc
biệt là xung quanh rừng phục vụ phúc lợi công cộng hoặc các khu bảo vệ.
10.5.2. Forest manager(s) shall ensure that representative samples of existing natural ecosystems, wildlife
corridors and significant wildlife habitats are being identified and protected.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng đại diện của các hệ sinh thái tự nhiên hiện có, hành lang động vật hoang dã
và môi trường thiên nhiên quan trọng được xác định và bảo vệ.
10.5.3. Forest manager(s) shall ensure that areas of natural forest or natural vegetative cover have been
identified in the field, in harvest designs and marked on related maps.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo rằng các khu vực rừng tự nhiên hoặc thảm thực vật tự nhiên đã được xác
định trong khu vực này, trong các thiết kế khai thác và được đánh dấu trên bản đồ liên quan.
10.5.4. Forest manager(s) shall ensure that whenever a natural forest cover exists at landscape level, a
proportion of the overall area under evaluation, appropriate to the scale and intensity of the plantation, is
managed to restore such natural forest cover or that an appropriate area of natural forest cover is fully
maintained and protected.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo rằng bất cứ khi nào diện tích rừng tự nhiên tồn tại ở mức độ cảnh quan, một
tỷ lệ của tổng thể khu vực được đánh giá, phù hợp với quy mô và cường độ của rừng trồng, cần phải được quản lý
để phục hồi rừng tự nhiên hay có một diện tích thích hợp rừng tự nhiên được duy trì và bảo vệ đầy đủ.
10.6. Measures shall be taken to maintain or improve soil structure, fertility and biological activity. The
techniques and rate of harvesting, road and trail construction and maintenance, and the choice of
species shall not result in long term soil degradation or adverse impacts on water quality, quantity
or substantial deviation from stream course drainage patterns.
Ap dụng các biện pháp để duy trì hoặc cải thiện cấu trúc, độ phì nhiêu của đất và hoạt động sinh hoc. Kỹ
thuật và cường độ khai thác, làm và bảo dưỡng đường, lựa chọn các cây trồng không làm thoái hóa đất về
lâu dài hoặc có các tác động tiêu cực đến chất lượng, trữ lượng nước hoặc sự thay đổi dòng chảy do hình
thức thoát nước khác nhau từ sông suối
10.6.1. Forest manager(s) shall ensure that appropriate procedures are included in the management plan to
ensure that the management of the plantation does not result in a significant impact on soil or soil
degradation.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo rằng các qui định thích hợp được đề cập trong các phương án quản lý để
đảm bảo rằng việc quản lý rừng trồng không dẫn đến một tác động đáng kể đến đất hoặc suy thoái đất.
10.6.2. Forest manager(s) shall ensure that principal water streams across the plantation area have been
identified and are protected through appropriate buffer zones.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo rằng các dòng suối chính trên các khu vực trồng đã được xác định và được
bảo vệ thông qua vùng đệm thích hợp.
10.6.3. Forest managers shall ensure that site disturbing activities do not result in soil degradation or significant
erosion through appropriate environmental impact assessment prior to the start of the activity.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo các hoạt động xáo trộn tại hiện trường không gây suy thoái đất hoặc xói mòn
đáng kể thông qua việc đánh giá tác động môi trường thích hợp trước khi bắt đầu hoạt động.
10.6.4. Forest manager(s) shall ensure that management activities do not have an impact on water quantity.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo rằng các hoạt động quản lý không gây ảnh hưởng đến dung lượng nước.
10.7. Measures shall be taken to prevent and minimise outbreaks of pests, diseases, fire and invasive
plant introductions. Integrated pest management shall form an essential part of the management
plan, with primary reliance on prevention and biological control methods rather than chemical
pesticides and fertilisers. Plantation management should make every effort to move away from
chemical pesticides and fertilisers, including their use in nurseries. The use of chemicals is also
covered in Criteria 6.6 and 6.7.
Áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và giảm thiểu sự bùng nổ của sâu bệnh hại và các cây xâm lấn. Phòng
trự tổng hợp dịch bệnh được xem là một khâu quan trọng trong phương án quản lý với các phương pháp
chủ yếu là chống và kiểm soát sinh thái hơn là thuốc trừ sâu và phân hóa học. Quản lý rừng trồng phải cố
gắng, không sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu và phân bón, kể các sử dụng trong vườn ươm. Sử dụng hóa
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chất cũng phải tuân theo Tiêu chí 6.6 và 6.7.
10.7.1. Forest manager(s) shall ensure that the management plan contain appropriate procedures to prevent or
minimise outbreaks of pests, diseases, uncontrolled forest fire and the spread of invasive species.
Đơn vị quản lý rừng phải đảm bảo rằng phương án quản lý có chứa các quy định thích hợp để ngăn chặn hoặc giảm
thiểu sự bùng phát của sâu bệnh, dịch bệnh, cháy rừng bừa bãi và sự lây lan của các loài xâm lấn.
10.7.2. Forest manager(s) shall ensure that plantations are diversified as much as economically viable in
conformity with the requirements under 10.3 in order to minimize the risk of outbreaks of pests and
diseases.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo rằng các khu rừng trồng có được sự đa dạng hóa cũng như hiệu quả kinh tế,
phù hợp với các yêu cầu 10.3 để giảm thiểu nguy cơ bùng phát của dịch bệnh.
10.7.3. Forest manager(s) shall avoid large scale uncontrolled forest fire, forest manager(s) shall have a Forest
Fire Prevention and Protection Plan, following the regulation of Vietnam.
Đơn vị quản lý rừng cần tránh cháy rừng không kiểm soát ở quy mô lớn, đơn vị quản lý rừng cần có phương án
phòng chống cháy rừng theo qui định của Việt Nam.
10.7.4. Forest manager(s) shall have a documented procedure to record, and reduce whenever possible, the
use of pesticides and fertilizers.
Đơn vị quản lý rừng cần có các qui định được văn bản hóa để ghi nhận, và giảm thiểu khi cần thiết, việc sử dụng
thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật
10.7.5. Routine audits are performed in order to test fire-fighting procedures.
10.8. Appropriate to the scale and diversity of the operation, monitoring of plantations, shall include
regular assessment of potential on-site and off-site impacts, (e.g. natural regeneration, effects on
water resources and soil fertility, and impacts on local welfare and social well-being), in addition to
those elements addressed in principles 8, 6 and 4. No species should be planted on a large scale
until local trials and/or experience have shown that they are ecologically well-adapted to the site, are
not invasive, and do not have significant negative ecological impacts on other ecosystems. Special
attention will be paid to social issues of land acquisition for plantations, especially the protection of
local rights of ownership, use or access.
Tùy theo phạm vi và tính đa dạng của hoạt động của rừng trồng, phải tiến hành đánh giá, giám sát thường
xuyên rừng trồng về các tác động sinh thái và xã hội bên trong và ngoài khu vực rừng trồng (như tái sinh
rừng tự nhiên, các ảnh hưởng đến nguồn nước và độ phì đất, và các tác động về thu nhập và phúc lợi xã hội
của địa phương), ngoài các yếu tố đã thể hiện trong Tiêu chuẩn 8, 6 và 4. Không trồng bất cứ loài cây nào
trên quy mô lớn cho tới khi có các khảo nghiệm địa phương và/hoặc kinh nghiệm cho thấy rằng các loại cây
phù hợp tốt với hiện trường, không xâm lấn, và không có các tác động tiêu cực đến các hệ thống sinh thái
khác. Đặc biệt chú ý đến các vấn đề xã hội về yêu cầu đất rừng trồng, đặc biệt bảo vệ quyền sử dụng, sở
hữu hoặc tiếp cận của địa phương.
10.8.1. Potential negative environmental and social impacts linked to the plantation are identified through
appropriate monitoring procedures and measures are implemented to prevent or minimise such
potential on-site and off-site impacts.
Tác động môi trường và xã hội tiêu cực tiềm ẩn liên quan đến rừng trồng được xác định thông qua các qui trình giám
sát thích hợp và các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn hoặc giảm thiểu các tác động tiềm ẩn như vậy tại hiện
trường và ngoài hiện trường.
10.8.2. Forest manager(s) shall ensure that exotic species can only be planted if they have been approved in
compliance with Vietnam forestry regulations.
Đơn vị quản lý rừng cần phải đảm bảo rằng các loài ngoại lai chỉ có thể được trồng nếu đã được phê duyệt theo quy
định lâm nghiệp Việt Nam.
10.8.3. The acquisition of land for the establishment of plantation shall be covered by a legal written contract
signed by both parties.
Việc thu hồi đất cho các rừng trồng được thể hiện bởi một hợp đồng bằng văn bản pháp lý có chữ ký của cả hai bên.
10.8.4. Whenever relevant, forest manager(s) shall ensure that traditional access rights are maintained for local
people and communities.
Bất cứ khi nào có thể, đơn vị quản lý rừng cần đảm bảo quyền tiếp cận truyền thống của người dân dân và cộng
đồng địa phương
10.9. Plantations established in areas converted from natural forests after November 1994 normally shall
not qualify for certification. Certification may be allowed in circumstances where sufficient evidence
is submitted to the certification body that the manager/owner is not responsible directly or indirectly
of such conversion.
Rừng trồng thiết lập ở các khu vực chuyển đổi từ rừng tự nhiên sau tháng 11/1994 thường sẽ không được
cấp chứng chỉ. Giấy chứng chỉ có thể được cấp trong các trường hợp nếu có đủ bằng chứng trình cho cơ
quan cấp chứng chỉ là các người quản lý/người chủ rừng trồng không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián
tiếp về sự chuyển đổi này.
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10.9.1. For all types of certificates, plantation has not been established on forest lands that were converted from
natural forest cover to plantation after November 1994.
Đối với tất cả các loại chứng nhận, rừng trồng không được thiết lập trên diện tích đất rừng tự nhiên sau tháng 11
năm 1994
10.9.2. If plantation has been established on lands with natural forest cover after November 1994, the forest
manager(s) shall demonstrate no direct responsibility in relation to the conversion.
Nếu rừng trồng được thiết lập trên diện tích đất rừng tự nhiên sau năm 1994, đơn vị quản lý rừng cần chứng minh
được việc không có trách nhiệm trực tiếp liên quan trong việc chuyển đổi.
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F– Glossary of terms/ Chú giải thuật ngữ
This glossary is extracted from the standard FSC-STD-01-002 “Glossary of terms”, July 2004.
Chú giải này được lấy từ tiêu chuẩn FSC-STD-01-002 “ Chú giải thuật ngữ”, Tháng 7/2004
Accredited body: a body to which accreditation has been granted [ISO/CASCO 193 paragraph 6.3].
Tổ chức được công nhận: là tổ chức đã được cấp công nhận [ISO/CASCO 193 đoạn 6.3]
Applicant (for certification): a person or body that seeks to obtain a licence from a certification body [ISO/IEC Guide
2:1991 paragraph 14.6].
Người nộp đơn (cho việc chứng nhận): một cá nhân hay tổ chức tìm kiếm sự chứng nhận từ tổ chức chứng nhận
[ISO/IEC hướng dẫn 2:1991 đoạn 14.6].
Auditor: an individual who is qualified and authorised to undertake all or any portion of an evaluation within an
accreditation or certification scheme.
Chuyên gia đánh giá: một cá nhân có đủ điều kiện và thẩm quyền để thực hiện tất cả hoặc bất kỳ phần nào của một
cuộc đánh giá trong phạm vi một chương trình công nhận hoặc xác nhận.
Biological control agents: Living organisms used to eliminate or regulate the population of other living organisms.
Tác nhân kiểm soát sinh học: sinh vật sống được sử dụng để loại bỏ hoặc điều chỉnh dân số của các sinh vật sống
khác.
Biological diversity values: The intrinsic, ecological, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural,
recreational and aesthetic values of biological diversity and its components. (see Convention on Biological Diversity,
1992).
Các giá trị đa dạng sinh học: Các giá trị nội tại, sinh thái, di truyền, xã hội, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa, giải trí
và thẩm mỹ của đa dạng sinh học và các thành phần của nó. (xem Công ước về Đa dạng sinh học, 1992).
Biological diversity: The variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine
and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part; this includes diversity within
species, between species and of ecosystems. (see Convention on Biological Diversity, 1992).
Đa dạng sinh học: đa dạng giữa các sinh vật sống từ các nguồn bao gồm, ngoài những điều khác, trên đất liền, biển
và các hệ sinh thái dưới nước khác và các phức hệ sinh thái mà chúng là một phần; điều này bao gồm sự đa dạng
trong một loài, giữa các loài và các hệ sinh thái. (xem Công ước về Đa dạng sinh học, 1992).
Certificate registration code: a unique code or number issued by a certification body to a certificate holder; and (in
this manual) by FSC to an accredited certification body.
Mã số đăng ký Giấy chứng nhận: một mã số hay con số duy nhất cấp bởi một cơ quan chứng nhận cho người có giấy
chứng nhận; và (trong hướng dẫn này) bởi FSC cho một cơ quan chứng nhận được công nhận.
Certification body: a third party which assesses and registers the quality system standards and any supplementary
documentation required under the system [ISO/CASCO 227 paragraph 3.2].
Tổ chức chứng nhận: một bên thứ ba thực hiện đánh giá và đăng ký hệ thống tiêu chuẩn chất lượng và bất kỳ tài liệu
bổ sung nào theo yêu cầu của hệ thống [ISO / CASCO 227 đoạn 3,2].
Chain of custody verification: verification that the source(s) of a specified forest product is/are a forest(s) that
has/have been awarded a certificate(s) for forest stewardship by a FSC-accredited certification body.
Xác nhận Chuỗi hành trình sản phẩm: xác minh rằng nguồn gốc của một lâm sản là từ một khu rừng đã được trao
giấy chứng nhận quản lý rừng bởi một cơ quan chứng nhận được FSC công nhận.
Chemicals: the range of fertilizers, insecticides, fungicides, and hormones which are used in forest management.
Hóa chất: danh sách của phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, và kích thích tố được sử dụng trong quản lý rừng.
Chain of custody: the channel through which products are distributed from their origin in the forest to their end-use.
Chuỗi hành trình sản phẩm: là một kênh mà thông qua đó sản phẩm được phân phối từ nguồn gố ban đầu tại rừng
đến người sử dụng cuối cùng
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Compliance/conformity: fulfilment by a product, process or service of specified requirements [ISO/IEC Guide
2:1991 paragraph 13.1 and ISO/CASCO 193 paragraph 1.1]. In this manual, the terms "conformity" and "compliance"
are used interchangeably.
Sự tuân thủ/ Sự phù hợp: thực hiện bởi một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ của các yêu cầu quy định [ISO / IEC
Guide 2: 1991 đoạn 13.1 và ISO / CASCO 193 đoạn 1.1]. Trong hướng dẫn này, các từ ngữ "phù hợp" và "tuân thủ"
được sử dụng thay thế cho nhau.
Ecosystem: a community of all plants and animals and their physical environment, functioning together as an
interdependent unit.
Hệ sinh thái: một cộng đồng của tất cả các loài thực vật và động vật và môi trường vật lý của chúng, hoạt động cùng
nhau như một đơn vị phụ thuộc lẫn nhau.
Endangered species: any species which is in danger of extinction throughout all or a significant portion of its range.
Loài nguy cấp: bất kỳ loài nào đang có nguy cơ tuyệt chủng trong phạm vi lớn hoặc một phần đáng kể trong phạm vi
của nó.
Exotic species: an introduced species not native or endemic to the area in question.
Các loài ngoại lai: một loài được giới thiệu không có nguồn gốc hoặc đặc hữu tại khu vực trong câu hỏi.
Forest management/ manager: The people responsible for the operational management of the forest resource and
of the enterprise, as well as the management system and structure, and the planning and field operations.
Đơn vị/người quản lý rừng:Những người có trách nhiệm quản lý hoạt động của các nguồn tài nguyên rừng và của các
doanh nghiệp, cũng như các hệ thống và cơ cấu quản lý, quy hoạch và lĩnh vực hoạt động.
Forest integrity: The composition, dynamics, functions and structural attributes of a natural forest.
Tính toàn vẹn của rừng: Thành phần, động thái, chức năng và các thuộc tính cấu trúc của một khu rừng tự nhiên.
Forest management enterprise: an organization or other single legal entity engaged in forest management.
Doanh nghiệp quản lý rừng: một tổ chức hoặc pháp nhân đơn lẻ khác tham gia vào quản lý rừng.
Forest management unit (FMU): a clearly defined forest area with mapped boundaries, managed by a single
managerial body to a set of explicit objectives which are expressed in a self-contained multiyear management plan.
Đơn vị quản lý rừng (FMU): diện tích rừng được xác định rõ ranh giới trong bản đồ, do một cơ quan quản lý duy nhất
quản lý một tập hợp các mục tiêu rõ ràng được trình bày bằng một phương án quản lý khép kín kéo dài nhiều năm.
FSC logo: the FSC logo consists of a half tree, half tick (or check), together with the initials FSC. It is designed for use
on labels, claims and forest products certified with the FSC certification scheme. The FSC logo is an internationally
registered trademark and its use is controlled by legally binding contracts.
Logo FSC: Logo FSC bao gồm một nửa thân cây, một nửa dấu tick (hoặc dấu check), cùng với các mẫu tự FSC. Nó
được thiết kế để sử dụng trên nhãn, các tuyên bố và lâm sản được xác nhận với chương trình chứng nhận FSC.
Logo FSC là một nhãn hiệu đăng ký quốc tế và việc sử dụng nó được điều khiển bởi các hợp đồng ràng buộc pháp lý.
FSC trademarks: the initials 'FSC', the words 'Forest Stewardship Council', and the FSC Logo are registered
trademarks (see FSC Logo above).
Thương hiệu FSC: các chữ cái đầu 'FSC', cụm từ 'Forest Stewardship Council', và Logo FSC là thương hiệu đã đăng
ký (xem FSC Logo ở trên).
Genetically modified organisms: biological organisms which have been induced by various means to consist of
genetic structural changes.
Sinh vật biến đổi gen: sinh vật sinh học đã được can thiệp bởi các phương tiện khác nhau để thay đổi cấu trúc di
truyền.
Group certification: An arrangement by which forest management units (FMUs) or other sites owned or managed by
a number of distinct legal entities (group members) may be evaluated and subsequently certified within the scope of a
single certificate.
Chứng nhận nhóm: Một sự sắp xếp của các đơn vị quản lý rừng (FMU) hoặc các khu vực khác thuộc sở hữu hoặc
quản lý bởi một số các thực thể pháp lý riêng biệt (thành viên nhóm) có thể được đánh giá và sau đó xác nhận trong
phạm vi của một chứng chỉ duy nhất.
High Conservation Value Forests (HCVF): High Conservation Value Forests are those that possess one or more of
the following attributes:
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a) forest areas containing globally, regionally or nationally significant : concentrations of biodiversity values (e.g.
endemism, endangered species, refugia); and/or large landscape level forests, contained within, or containing
the management unit, where viable populations of most if not all naturally occurring species exist in natural
patterns of distribution and abundance
b) forest areas that are in or contain rare, threatened or endangered ecosystems
c) forest areas that provide basic services of nature in critical situations (e.g. watershed protection, erosion
control)
d) forest areas fundamental to meeting basic needs of local communities (e.g. subsistence, health) and/or
critical to local communities’ traditional cultural identity (areas of cultural, ecological, economic or religious
significance identified in cooperation with such local communities).
The organisation Pro-Forest has also divided the concept of HCVF in six types that are described in their toolkit.
Those six types are commonly used in the identification of HCVF in forest areas.
Rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF): Rừng có giá trị bảo tồn cao là những khu rừng sở hữu một hoặc một số các
thuộc tính sau:
a) Khu vực rừng có ý nghĩa toàn cầu, khu vực hoặc quốc gia: Mật độ của các giá trị đa dạng sinh học (ví dụ như
loài đặc hữu, loài nguy cấp, nơi sinh sống); và / hoặc rừng có mức độ cảnh quan lớn, chứa đựng bên trong,
hoặc chứa các đơn vị quản lý, nơi quần thể của hầu hết nếu không phải tất cả các loài trong tự nhiên tồn tại
trong mô hình phân bố tự nhiên và phong phú
b) Các khu rừng nằm trong hoặc chứa các hệ sinh thái rất hiếm, bị đe dọa.
c) Các khu rừng cung cấp các dịch vụ cơ bản của thiên nhiên trong tình huống quan trọng (ví dụ như bảo vệ
nguồn nước, chống xói mòn)
d) Các khu rừng cơ bản để đáp ứng nhu cầu cơ bản của cộng đồng địa phương (ví dụ như tự cung tự cấp, sức
khỏe) và / hoặc quan trọng đối với bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương (khu vực có ý
nghĩa văn hóa, sinh thái, kinh tế hoặc tôn giáo được xác định trong hợp tác với các cộng đồng địa phương).
Tổ chức Pro-Forest cũng đã chia khái niệm HCVF làm sáu loại được mô tả trong bộ công cụ của họ. Sáu loại này
thường được sử dụng trong việc xác định các HCVF ở các khu vực rừng.
Indigenous peoples: "The existing descendants of the peoples who inhabited the present territory of a country
wholly or partially at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the
world, overcame them and, by conquest, settlement, or other means reduced them to a non-dominant or colonial
situation; who today live more in conformity with their particular social, economic and cultural customs and traditions
than with the institutions of the country of which they now form a part, under State structure which incorporates mainly
the national, social and cultural characteristics of other segments of the population which are predominant." (Working
definition adopted by the UN Working Group on Indigenous Peoples).
Người bản địa: "Các con cháu hiện có của các dân tộc sinh sống hoàn toàn hoặc một phần trên lãnh thổ hiện tại của
một đất nước vào thời điểm khi những người có một nền văn hóa khác biệt hay nguồn gốc dân tộc khác đến đó từ
các nơi khác trên thế giới, vượt qua họ và, bởi cuộc chinh phục, giải quyết , hoặc các phương tiện khác giảm thiểu họ
đến một tình huống không chi phối hay thuộc địa; người hiện tại sống phù hợp với tập quán xã hội, kinh tế và văn hóa
và truyền thống cụ thể của mình hơn với các thể chế của nước mà họ bây giờ là một phần, theo cấu trúc nhà nước
trong đó kết hợp các đặc điểm chủ yếu của quốc gia, xã hội và văn hóa của các phân khúc khác của dân số chiếm ưu
thế. "(Định nghĩa làm việc thông qua bởi các Nhóm công tác LHQ về người bản địa).
Landscape: a geographical mosaic composed of interacting ecosystems resulting from the influence of geological,
topographical, soil, climatic, biotic and human interactions in a given area.
Cảnh quan: một bức tranh địa lý bao gồm các hệ sinh thái tương tác với nhau do ảnh hưởng của địa chất, địa hình,
đất, khí hậu, sinh học và các tương tác của con người trong một khu vực nhất định.
Legal entity: an entity having legal personality, that is, capable of enjoying and being subject to legal rights and
duties.
Tư cách pháp nhân: một đơn vị có tư cách pháp nhân, có nghĩa là, có khả năng thụ hưởng và là đối tượng của quyền
và nghĩa vụ pháp lý.
Local laws: includes all legal norms given by organisms of government whose jurisdiction is less than the national
level, such as departmental, municipal and customary norms
Luật pháp địa phương: bao gồm tất cả các tiêu chuẩn pháp lý được đưa ra bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
nhỏ hơn cấp quốc gia, chẳng hạn như tiêu chuẩn của bộ, thành phố và các phong tục
Long term: the time-scale of the forest owner or manager as manifested by the objectives of the management plan,
the rate of harvesting, and the commitment to maintain permanent forest cover. The length of time involved will vary
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according to the context and ecological conditions, and will be a function of how long it takes a given ecosystem to
recover its natural structure and composition following harvesting or disturbance, or to produce mature or primary
conditions.
Dài hạn: là quy mô thời gian của các chủ rừng hoặc người quản lý được biểu hiện thông qua các mục tiêu của
phương án quản lý, tỷ lệ thu hoạch, và các cam kết duy trì độ che phủ rừng vĩnh viễn. Độ dài của thời gian thực hiện
sẽ khác nhau tùy theo hoàn cảnh và điều kiện sinh thái, và sẽ là một chức năng để xem xét một hệ sinh thái cần bao
lâu để phục hồi cấu trúc tự nhiên và thành phần sau thu hoạch hoặc xáo trộn, hoặc để đưa ra các điều kiện trưởng
thành hay sơ khởi.
Native species: a species that occurs naturally in the region; endemic to the area.
Các loài bản địa: một loài phát triển tự nhiên trong khu vực; loài đặc hữu của khu vực.
Non-timber forest products: all forest products except timber, including other materials obtained from trees such as
resins and leaves, as well as any other plant and animal products.
Lâm sản ngoài gỗ: tất cả các sản phẩm từ rừng trừ gỗ, bao gồm cả các nguyên liệu khác thu được từ cây như nhựa
và lá, cũng như bất kỳ các sản phẩm động thực vật khác.
Normative document: a document that provides rules, guidelines or characteristics for activities or their results.
Note: The term "normative document" is a generic term that covers such documents as standards, technical
specifications, codes of practice and regulations [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraph 3.1].
Văn bản quy phạm: một tài liệu cung cấp hướng dẫn hoặc các đặc điểm hoạt động hoặc kết quả của tổ chức. Lưu ý:
Thuật ngữ "văn bản quy phạm" là một thuật ngữ chung bao gồm các tài liệu như các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật,
các quy trình và các quy định [ISO / IEC Guide 2: 1991 đoạn 3.1].
Organization: company, corporation, firm, enterprise, authority or institution, or part or combination thereof, whether
incorporated or not, public or private, that has its own functions, administration and legal personality.
Tổ chức: công ty, tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức, hoặc một phần hoặc kết hợp đó, dù hợp
tác hay không, công cộng hay tư nhân, có chức năng riêng, điều hành và tư cách pháp nhân.
Pesticide (including fungicide and herbicide): any substance, preparation or organism prepared or used in protecting
plants or wood or other plant products from harmful organisms; in rendering such organisms harmless; and controlling
organisms with harmful or unwanted effects. (The term pesticide is used here (instead of e.g. biocide) because (1) it is
used in the FSC P&C and (2) the term biocide has other legal definitions and restrictions, and includes some
household cleansing products). QV Chemical pesticide (FSC-POL-30-601 FSC Chemical Pesticides Policy July
2002-07)
Thuốc trừ sâu (bao gồm cả thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ): bất kỳ chất nào, chuẩn bị hoặc được chế biến hoặc
được sử dụng trong việc bảo vệ cây gỗ hoặc sản phẩm thực vật khác khỏi sinh vật gây hại; giữ lại các sinh vật vô hại;
và kiểm soát sinh vật với các tác dụng có hại hoặc không mong muốn. (Các loại thuốc trừ sâu được sử dụng ở đây
(thay vì chất diệt khuẩn chẳng hạn) vì (1) nó được sử dụng trong các FSC P & C và (2) các chất diệt khuẩn có định
nghĩa pháp lý và những giới hạn khác, và bao gồm một số sản phẩm làm sạch hộ gia đình). QV hóa chất thuốc trừ
sâu (FSC-POL-30-601 FSC hóa chất Thuốc trừ sâu Policy Tháng Bảy 2002-07)
Plantation: forest areas lacking most of the principal characteristics and key elements of native ecosystems as
defined by FSC-approved national and regional standards of forest stewardship, which result from the human
activities of either planting, sowing or intensive silvicultural treatments.
Rừng trồng: diện tích rừng thiếu hầu hết các đặc tính chủ yếu và các yếu tố quan trọng của hệ sinh thái bản địa theo
quy định của tiêu chuẩn FSC-phê chuẩn quốc gia và khu vực về quản lý rừng, mà là kết quả của các hoạt động của
con người như trồng trọt, gieo giống hoặc biện pháp thâm canh lâm nghiệp.
Requirement: a provision that conveys criteria to be fulfilled [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraph 7.5].
Yêu cầu: một nhóm các tiêu chí cần được hoàn thành [ISO / IEC Guide 2: 1991 đoạn 7,5].
SLIMF (small or low intensity managed forest): a forest management unit which meets specific FSC requirements
related to size and/or intensity of timber harvesting, and can therefore be evaluated by certification bodies using
streamlined evaluation procedures. The applicable FSC requirements are defined in FSC-STD-01-003 SLIMF
Eligibility Criteria.
SLIMF (quản lý rừng mật độ nhỏ hoặc thấp): một đơn vị quản lý rừng, đáp ứng yêu cầu của FSC cụ thể liên quan đến
kích thước và / hoặc mật độ khai thác gỗ, và do đó có thể được đánh giá bởi các tổ chức chứng nhận sử dụng các
thủ tục đánh giá hợp lý. Các yêu cầu FSC áp dụng được quy định tại FSC-STD-01-003 Tiêu chí SLIMF.
SLIMF group: A group of forest management units each of which meets the criteria as a SLIMF.
Nhóm SLIMF: Một nhóm các đơn vị quản lý rừng mà mỗi cá thể trong số đó đáp ứng các tiêu chí như một SLIMF.
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SLIMF stakeholder: individuals and organizations with a legitimate interest in the goods and services provided by an
FMU; and those with an interest in the environmental and social effects of an FMU's activities, products and services.
They include: those individuals and organizations which exercise statutory environmental control over the FMU; local
people; employees; investors and insurers; customers and consumers; environmental interest and consumer groups
and the general public [modified from Upton and Bass, 1995].
SLIMF các bên liên quan: Các cá nhân, tổ chức có quyền lợi hợp pháp với hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi
một FMU; và những người có quan tâm đến các tác động môi trường và xã hội của các hoạt động, sản phẩm và dịch
vụ của FMU. Bao gồm: những cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm soát môi trường theo luật định trên FMU; người dân
địa phương; người lao động; các nhà đầu tư và doanh nghiệp bảo hiểm; khách hàng và người tiêu dùng; quan tâm về
môi trường và các nhóm người tiêu dùng và công chúng nói chung [sửa đổi từ Upton và Bass, 1995].
Tenure: socially defined agreements held by individuals or groups, recognized by legal statutes or customary
practice, regarding the "bundle of rights and duties" of ownership, holding, access and/or usage of a particular land
unit or the associated resources there within (such as individual trees, plant species, water, minerals, etc).
Đất cho thuê: thỏa thuận được xác định về mặt xã hội được tổ chức bởi các cá nhân hoặc nhóm, được công nhận bởi
các đạo luật hợp pháp hoặc phong tục tập quán, liên quan đến "bó quyền lợi và nghĩa vụ" của quyền sở hữu, nắm
giữ, truy cập và / hoặc sử dụng một đơn vị đất đai cụ thể hoặc các tài nguyên liên kết có trong (chẳng hạn như những
cá thể cây, các loài thực vật, nước, khoáng sản, vv).
Third party: person or body that is recognized as being independent of the parties involved, as concerns the issue in
question [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraph 13.2 and ISO/CASCO 193 paragraph 1.9].
Bên thứ ba: người hoặc cơ quan được công nhận là độc lập với các bên có liên quan, liên quan đến các vấn đề trong
câu hỏi [ISO / IEC Guide 2: 1991 đoạn 13.2 và ISO / CASCO 193 đoạn 1,9].
Threatened species: any species which is likely to become endangered within the foreseeable future throughout all
or a significant portion of its range.
Loài bị đe dọa: bất kỳ loài nào có khả năng trở thành nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần trong tất cả hoặc một
phần đáng kể trong phạm vi của nó.
Use-rights: rights for the use of forest resources that can be defined by local custom, mutual agreements, or
prescribed by other entities holding access rights. These rights may restrict the use of particular resources to specific
levels of consumption or particular harvesting techniques.
Quyền sử dụng: quyền cho việc sử dụng các nguồn tài nguyên rừng có thể được xác định theo tập quán địa phương,
các hiệp định, hoặc theo quy định của các tổ chức khác nắm giữ quyền tiếp cận. Những quyền này có thể hạn chế
việc sử dụng các nguồn tài nguyên đặc biệt đến mức tiêu thụ cụ thể hoặc các kỹ thuật khai thác đặc biệt.
Verification of conformity: confirmation, by examination of evidence, that a product, process or service fulfils
specified requirements [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraph 13.4].
Thẩm tra sự phù hợp: xác nhận, bằng cách kiểm tra các bằng chứng, rằng một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ đáp
ứng yêu cầu quy định [ISO / IEC Guide 2: 1991 đoạn 13,4].

Workers: All employed persons including public employees as well as ‘self-employed’ persons. This
includes part-time and seasonal employees, of all ranks and categories, including laborers, administrators,
supervisors, executives, contractor employees as well as self-employed contractors and sub-contractors
(Source: ILO Convention C155 Occupational Safety and Health Convention, 1981).
Công nhân: Tất cả những người làm việc kể cả công chức cũng như người tự làm chủ. Điều này bao gồm
lao động bán thời gian và lao động thời vụ, tại tất cả các cấp bậc và loại hình, bao gồm người lao động,
quản lý, giám sát, điều hành, nhân viên của nhà thầu cũng như nhà thầu tự làm chủ và nhà thầu phụ
(Nguồn: Công ước ILO C155 an toàn lao động và ước Sức khỏe, 1981 )
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H – Appendix/ Phụ lục

Annex 1: List of national and local forest and related laws and administrative requirements
which apply in Vietnam
Phụ lục 1: Danh sách các luật định về lâm nghiệp của quốc gia và địa phương và các luật
định khác và các yêu cầu hành chính áp dụng ở Việt Nam
a) Forest Protection and Development Law,/ Luật bảo vệ và phát triển rừng
b) Law on Land,/ Luật đất dai
c) Environment Protection Law,/ Luật bảo vệ môi trường
d) Labor Law;/ Luật Lao động
e) Law on Fire Preventing and Extinguishing,/ Luật phòng cháy chữa cháy
f) National Forestry Development Strategy/ Chiến lược phát triển rừng quốc gia
g) Ordinance on Forest Tree Seed/ Pháp lệnh về cây giống
h) Other relevant documents - Village regulations on forest protection/ Các tài liệu liên quan – Quy định địa
phương về bảo vệ rừng
Trade Union Law(number 12/2012/qh13)

Annex 2: List of the multilateral environmental agreements and ILO Conventions that
Vietnam has ratified
Phụ lục 2: Danh sách các hiệp định đa phương và Công ước ILO mà Việt Nam phê chuẩn
Environmental/ Môi trường
- Convention on Biological Diversity
Công ước về Đa dạng sinh học
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp
- Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat
Công ước về vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt là nơi sống của các loài chim nước
- United Nations Framework Convention on Climate Change
Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
- Convention on International Labor Organization
Công ước về Tổ chức Lao động Quốc tế
- International Convention for the Protection of New Varieties of Plants
Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới
- United Nations Convention to Combat Desertification
Công ước Liên Hợp Quốc ước chống sa mạc hóa
- International Tropical Timber Agreement
Thỏa thuận Gỗ Nhiệt đới Quốc tế

ILO Conventions:
Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế
C. 6

Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6)
Công ước về làm việc ca đêm cho người vị thành niên, 1919 (No.6)
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C. 14
C. 27
C. 29
C. 45
C. 80
C. 81
C. 100
C. 111
C. 116
C. 120
C. 123

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14)
Công ước về nghỉ hàng tuần (ngành công nghiệp), 1921 (No.14)
Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention, 1929 (No. 27)
Công ước về Ghi trọng lượng (Đóng gói vận chuyển bằng tàu thủy), 1929 (No. 27)
Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)
Công ước về lao động cưỡng bức, 1930 (No. 29)
Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45)
Công ước về lao động ngầm (đối tượng phụ nữ), 1935 (No. 45)
Final Articles Revision Convention, 1946 (No. 80)
Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)
Công ước về kiểm định lao động, 1947 (No. 81)
Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)
Công ước về tiền công bình đẳng, 1951 (No. 100)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)
Công ước về phân biệt đối xử (Lao động và nghề nghiệp), 1958 (No. 111)
Final Articles Revision Convention, 1961 (No. 116)
Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120)
Công ước về vệ sinh (Thương mại và Văn phòng), 1964 (No. 120)
Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123)
Công ước về tuổi tối thiểu (Làm việc ngầm), 1965 (No. 123)
Minimum age specified: 18 years
Tuổi tối thiểu đặc biệt: 18 tuổi

C. 124
C. 138

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124)
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
Công ước về tuổi tối thiểu, 1973 (No. 138)
Minimum age specified: 15 years
Tuổi tối thiểu đặc biệt: 15 tuổi
C. 144
Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144)
Công ước về tham vấn 3 bên (Tiêu chuẩn lao động quốc tế), 1976 (No. 144)
C. 155
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)
Công ước về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, 1981 (No. 155)
C. 182
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)
Công ước về các hình thức tồi tệ trong lao động trẻ em, 1999 (No. 182)
Denunciation (as a result of the ratification of Convention No. 138)
Bãi bỏ (như là kết quả của việc phê chuẩn công ước số. 138)
C. 5
Minimum Age (Industry) Convention, 1919 (No. 5)
Công ước về tuổi tối thiểu (Ngành công nghiệp), 1919 (No. 5)
Denounced on 24.06.2003
Bãi bỏ ngày 24.06.2003
Personal Protective Equipment/ Trang thiết bị bảo hộ
Parts of the
body to be
protected/
Bộ phận cơ thể
được bảo vệ
PPE normally
appropriate
PPE thường sử
dụng

Feet
Bàn
chân

Legs
Cẳng
chân

Safety
boots
or
shoes
(1)
Giày
bảo
hộ

Safety
trousers
(2)
Quần
bảo hộ

Trunk,
arms, legs
Thân, cánh
tay, cẳng
chân
Close-fitting
clothing
Quần áo
bảo hộ

Hands
Bàn
tay

Head
Đầu

Eyes
Mắt

Eyes/Face
Mắt/mặt

Hearing
Tai

Gloves
Găng
tay

Safety
helmet
Nón
bảo hộ

Googles
Kính

Visor
(mesh))
Tấm chắn
(lưới
chắn)

Ear
muffs
(3)
Nút tai
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Hoạt động
Planting (4)
Trồng
Manual
Thủ công
Mechanized
Cơ giới
Weeding/cleaning
Làm cỏ/Dọn dẹp
Smooth-edged
tools
Dụng cụ cắt/sủi
Handsaw
Cưa tay
Chain-saw
Cưa xăng
Brush saw
Cưa đĩa
-with metal blade
- với lưỡi kim loại
-with nylon
filament
- với sợi nylon
Rotating knife/flail
Dao gấp
Pesticide
application
Sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật
Pruning *
Tỉa cành
Hand tools
Dụng cụ cầm tay
Felling (11)
Chặt
Hand tools
Dụng cụ cầm tay
Chain-saw
Cưa xăng
Mechanized
Cơ giới
Debarking
Tách vỏ
Manual
Thủ công
Mechanized
Cơ giới
Splitting
Chẻ
Manual
Thủ công
Mechanized
Cơ giới
Extraction
Chặt hạ
Manual
Thủ công
Chute
Animal

v

v (5)

v

v

v (6)

v

v

v

v

v

v (7)

v

v

v (8)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v (6)

To comply with those specified for the particular substance and
application technique
Tuân thủ những quy định đối với các chất đặc biệt và kỹ thuật ứng dụng

v (9)

v
v (7)
v

v

v

v (10)

V

v (12)

v

V

v (8)

v

V

v
v

v

v

v
v

v
v

v
v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v (13)

v
v

v
v

v (13)
v (13)
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Mechanized
Cơ giới
-skidder
- máy cạp
-forewarder
- máy xúc
-cable crane
-cẩu cáp
-helicopter
- trực thăng
Stacking/loading
Xếp/dỡ
Chipping
Băm nhỏ
Tree climbing
Trèo cây
Using a
chain-saw
Sử dụng cưa
xăng
Not using a
chain-saw
Không sử dụng
cưa xăng

v

v

v

v

v

v

v

v

v (6)

v

v (6)

v (14)

v

v (6)

v (15)

v (14)

v (16)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v (8)

v (7)

v

v (14)

v

v

v
v (6)
v

v (18)

v (6)

v

v

Notes: * if pruning involves tree climbing above 3m, a fall restricting device should be used. (1) With integrated steel toe for medium or heavy loads. (2) Safety trousers incorporating
clogging material, in hot climates/weather chain-saw leggings or chaps may be used. Safety trousers and chap contain fibers that are inflammable and melt, and should not be worm
during fire-fighting. (3) Ear plugs and ear valves not generally suitable for forestry because of risk of infection. (4) For planting of chemically treated plants and for dipping of plants in
chemicals see relevant section of Chapter 13. (5) When planting spiny seedlings or chemically treated plants. (6) When noise level at work position exceeds 85 dB(A). (7) Chain-saw
boots with protective guarding at front of vamp and instep. (8) Cut-resistant material incorporated in the back of the left hand. (9) When falling branches are likely to cause injury. (10)
When pruning to a height exceeding 2.5m. (11) Felling includes debranching and crosscutting. (12) When using a handsaw. (13) When extracting near unstable trees or branchwood. (14)
Only if manipulating logs; gloves with heavy-duty palm if handling wire choker rope or tether line. (15) Highly visible colours. (16) With chin strap. (17) For required tree-climbing
equipment see Chapter 15 of this code. (18) Climbing helmets are preferable; if they are not available, safety helmets with chin straps may be used.
Ghi chú: nếu cắt tỉa liên quan đến việc leo cây trên 3m, một thiết bị hạn chế té ngã nên được sử dụng. (1) Với ngón chân thép tích hợp cho tải trọng trung bình hoặc nặng. (2) Quần bảo
hộ bằng vật liệu bí khí, trong trường hợp thời tiết nóng, quần cưa bảo hộ sử dụng cho cưa xăng hoạt chaps có thể được được sử dụng. (3) Nút tai và van tai nói chung không thích hợp
cho lâm nghiệp vì nguy cơ nhiễm trùng. (4) Đối với cây trồng được xử lý hóa học và cho ngâm trong hóa chất thực vật xem phần tương ứng của Chương 13. (5) Khi trồng các giống cây có
gai hoặc cây đã xử lý hóa học. (6) Khi mức độ tiếng ồn tại vị trí làm việc vượt quá 85 dB (A). (7) Giày dành cho cưa xăng với phần bảo vệ ở phía trước của mũi giày và mu bàn chân. (8)
Vật liệu chịu cắt kết hợp ở mặt sau của bàn tay trái. (9) Khi cành rơi có thể gây ra chấn thương. (10) Khi cắt tỉa để có độ cao 2,5 m. (11) Chặt bao gồm tuốt sạch cành và cắt ngang. (12)
Khi sử dụng cưa tay. (13) Khi chặt cây gần cây không ổn định hoặc nhánh gỗ. 14) Chỉ khi thao tác với các khối gỗ; găng tay bảo vệ lòng bàn tay nếu xử lý dây thừng hoặc dây thép. (15)
Màu sắc dễ nhận thấy. (16) Với dây đeo cằm. (17) Đối với yêu cầu thiết bị leo cây xem Chương 15 của mã này. (18) Mũ bảo hiểm Leo núi là thích hợp hơn; nếu họ không có sẵn, mũ bảo
hiểm an toàn với cằm dây đai có thể được sử dụng.

Annex 3: List of officially endangered species in Vietnam.
Phụ lục 3: Danh sách các loài bị đe dọa ở Việt Nam
Sources: http://www.cites.org/eng/resources/species.html

IUCN Red List species (2009) native to Vietnam
Species/ Loài
Carduelis monguilloti
Lophura hatinhensis
Paracoelops megalotis
Sus bucculentus

Common Name/ Tên
thông thường
Vietnam Greenfinch
Vietnamese Pheasant
Vietnamese Leaf-nosed
Bat
Indo-chinese Warty Pig

Status
Tình trạng
Near Threatened
Endangered
Data Deficient
Data Deficient

Citation: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 29 July 2009.
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