BUREAU VERITAS CERTIFICATION

SUSPENSION AND WITHDRAWAL
QUY TRÌNH ĐÌNH CHỈ VÀ THU HỒI
1 Suspension of certificate/ Đình chỉ giấy chứng nhận
1.1 Reasons for suspension/ Lý do đình chỉ
There are three main reasons for suspension.
Có 3 lý do chính của việc đình chỉ giấy chứng nhận
1. Suspension initiated by BVC is a result of one of these situations:
BVC đình chỉ giấy chứng nhận là do kết quả của một trong các tình huống sau:

There is a persistent failure of the client’s management system to meet the certification requirements –
this includes the effectiveness of the management system
Hệ thống quản lý của khách hàng thường xuyên không đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn - bao gồm
hiệu lực của hệ thống quản lý

A major NRC if raised during a special surveillance, which indicates that insufficient action was taken by
the client to solve raised non-conformities.
Có điểm không phù hợp lớn được nêu trong lần đánh giá kiểm tra định kỳ, cho thấy rằng khách hàng đã
không tiến hành các hành động đầy đủ nhằm giải quyết sự không phù hợp đó

Non-submission of an acceptable corrective action plan for minor NCRs within the defined time frame
Không cung cấp các hành động khắc phục phù hợp đối với các điểm không phù hợp nhỏ trong thời gian
quy định

Failure to accept a surveillance audit within the specified time period (SV1, within 12 months of
certification decision and SV2 annually from SV1).
Không đồng ý tiến hành cuộc đánh giá kiểm tra định kỳ tại thời điểm cụ thể (SV1, trong vòng 12 tháng
kể từ ngày có quyết định chứng nhận và SV2 trong vòng 12 tháng kể từ ngày SV1)

Improper use of BVC logo was discovered and has not been resolved effectively by the client after
notification by BVC.
Sử dụng sai logo của BVC và khách hàng không khắc phục sự việc này hiệu quả khi nhận thông báo của
BVC về việc sử dụng sai logo này

Non-payment of audit fees;
Không thanh toán chi phí đánh giá

The certified client has voluntarily requested a suspension.
Khách hàng đang được chứng nhận yêu cầu được đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận
2. The client may request a voluntary suspension because of system change or deterioration that is expected to
result in major nonconformities at the next routine surveillance. BVC shall require necessary corrective actions
and continuance of the routine surveillance plan to document the actual situation. After the visit the client has
180 days to solve any nonconformity, a special surveillance shall then be arranged.
Khách hàng có thể chủ động yêu cầu đình chỉ do hệ thống có sự thay đổi hoặc có nguy cơ dẫn đến sự không phù
hợp trong lần đánh giá định kỳ tiếp đến. BVC phải yêu cầu các hành động khắc phục cần thiết và tiếp tục kế
hoạch đánh giá định kỳ thường lệ để ghi nhận tình huống thực tế. Sau cuộc đánh giá, khách hàng có 180 ngày
để giải quyết bất kỳ sự không phù hợp nào, BVC sẽ tiến hành thu xếp một cuộc đánh giá đặc biệt
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3. In some cases, the suspension can be a reduction of scope if the standard requirements are not met in
some parts of the client management system. This shall be done in line with the standard requirements
and following the normal decision and certificate issuance processes.
Trong một số trường hợp, việc đình chỉ có thể là thu hẹp phạm vi nếu một bộ phận của hệ thống quản lý
của khách hàng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc này cần được thực hiện phù hợp với các yêu cầu
của tiêu chuẩn và tuân thủ quy trình phát hành quyết định chứng nhận và ban hành giấy chứng nhận như
thường lệ
1.2 Suspension process/ Quy trình đình chỉ
The decision of suspension shall be made by the International Competence Centre (ICC), the Critical Location (CL) or
the locally Accredited Office (LAO) for a particular accredited scheme. The suspension letter documents the decision
and shall be sent to the client & evidence for the same maintained.
Quyết định đình chỉ phải được thực hiện bởi Văn phòng kỹ thuật toàn cầu (ICC) hoặc Văn phòng quản lý (CL) hoặc văn
phòng quản lý công nhận địa phương (LAO) đối với các tiêu chuẩn chứng nhận đặc thù. Thư thông báo về quyết định
đình chỉ phải được gởi đến địa chỉ đã đăng ký của khách hàng và lưu lại bằng chứng.
Suspension may be initiated by the LTM of a country linked to ICC/CL/LAO, but the decision to enforce suspension
and/or subsequent removal/withdrawal shall only be authorized by ICC/CL/LAO. If a suspension is initiated by a LTM
this is recorded on the Client Suspension Control Form, unless otherwise specified for specific product, and submitted
to ICC/CL/LAO for decision-making
Sự đình chỉ có thể được đề xuất bởi Giám đốc kỹ thuật của văn phòng chứng nhận địa phương thông qua ICC/CL/LAO
nhưng ra quyết định đình chỉ và/hoặc thu hồi/ rút giấy chứng nhận chỉ có thể được thực hiện bởi ICC/CL/LAO. Khi sự
đình chỉ được đề xuất bởi Giám đốc kỹ thuật, đề xuất này phải được ghi nhận thông qua Phiếu kiểm soát sự đình chỉ
giấy chứng nhận của khách hàng, trừ khi có yêu cầu khác từ các sản phẩm chứng nhận cụ thể, và phải đệ trình lên
ICC/CL/LAO để ra quyết định
Based on the ICC/CL/LAO review & approval, the local certification entity shall then issue a suspension letter to the
client. A copy of the suspension letter and subsequent /withdrawal or revoke issued to the client shall be submitted
to ICC/CL/LAO
Dựa trên việc xem xét và phê duyệt của ICC/CL/LAO, văn phòng chứng nhận địa phương sẽ phát hành thư thông báo
đình chỉ/ thu hồi/ khôi phục giấy chứng nhận đến khách hàng và phải gởi đến ICC/CL/LAO nhằm lưu hồ sơ
The period of suspension (which is usually not more than six months - this shall be defined by ICC/CL/LAO in the
suspension letter) shall be monitored by the LTM of the local country. Suspension letter shall be sent with
acknowledge of receipt.
Thời hạn đình chỉ sẽ do Giám đốc kỹ thuật của văn phòng chứng nhận địa phương theo dõi (thông thường không quá
6 tháng – phải được ICC/CL/LAO ghi rõ trong thư thông báo đình chỉ). Thư thông báo đình chỉ phải được gởi và có xác
nhận đã được nhận thư
During the period of suspension, the certificate is temporarily invalid and the client shall not promote or advertise its
certification. Unless the suspension is lifted and the certificate validity is reinstated, recertification or transfer s shall
not be performed
Trong thời gian đình chỉ, giấy chứng nhận tạm thời không có hiệu lực và khách hàng không được quảng bá giấy chứng
nhận của họ. Không được tiến hành Tái chứng nhận hoặc chuyển đổi tổ chức chứng nhận trừ khi việc đình chỉ được
gỡ bỏ và giấy chứng nhận được khôi phục hiệu lực
If a certificate is recorded in Siebel, the process of suspension is also managed through Siebe l
Nếu giấy chứng nhận được lưu trên hệ thống Siebel, quá trình đình chỉ chứng nhận cũng phải được lưu và quản lý trên
hệ thống Siebel
1.3 Suspension lifting/ Hủy bỏ sự đình chỉ
The total suspension period shall not exceed six months, within which another Special Surveillance visit shall be
arranged to review the situation. This depends on the reason for issuance of suspension (e.g. non-closure of earlier
audit NCRs, serious customer complaint, etc.). The suspension period shall be properly managed by the local
certification entity, therefore it is expected that there shall be regular communication with the client (which is
recorded.)
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Tổng thời hạnh đình chỉ không được vượt quá 6 tháng, trong thời gian này một cuộc đánh giá định kỳ đặc biệt cần
được tiến hành để xem xét tình huống. Điều này tùy thuộc vào lý do của việc ra quyết định đình chỉ (chẳng hạn như
không khắc phục các NCR trước đó, có khiếu nại nghiêm trọng từ khách hàng…). Thời hạnh đình chỉ phải được quản lý
bởi văn phòng chứng nhận địa phương, do vậy cần có các trao đổi thông tin với khách hàng (và phải lưu hồ sơ)
If, it can be demonstrated that the Client’s Management System is in compliance with requirements, and reason for
suspension is eliminated the suspension shall be lifted and regular routine surveillance plans s hall be re-instated
Nếu, hệ thống quản lý của khách hàng cho thấy phù hợp vời yêu cầu của tiêu chuẩn, và lý do của việc đình chỉ được
giải quyết, việc đình chỉ có thể được hủy bỏ và kế hoạch đánh giá định kỳ sẽ tiếp tục thực hiện
If, in the opinion of the Lead Auditor conducting the Special Surveillance, the Client has been unwilling or unable to
clear the nonconformity, withdrawal of the Certificate shall be recommended to LTM. LTM reviews Special
Surveillance report is reviewed by the Technical Manager to verify the decision.
Nếu, theo ý kiến của Chuyên gia đánh giá trưởng đoàn, khách hàng không có thiện chí và cũng không thể loại bỏ sự
không phù hợp, cần đề xuất với Giám đốc kỹ thuật về việc thu hồi giấy chứng nhận. Báo cáo của cuộc đánh giá định
kỳ đặc biệt này sẽ được Giám đốc kỹ thuật xem xét để xác nhận quyết định thu hồi
Lifting of a suspension is a decision process, therefore all information to support the lifting of a suspension
shall be sent to the ICC for approval. The countries linked to ICCs shall not lift suspensions without this approval.
Hủy bỏ việc đình chỉ là một quá trình ra quyết định, do đó mọi thông tin liên quan đến việc hủy bỏ sự đình chỉ cần phải
được gởi về ICC để xin phê duyệt. Các quốc gia làm việc cùng ICC không được tự ý hủy bỏ việc đình chỉ mà không có
sự phê duyệt
A monthly suspension report shall be sent to the ICC by each country. This lists all suspensions initiated in a country
with the effective date and the reason for the suspension.
Các nước phải gởi báo cáo về sự đình chỉ về cho ICC mỗi tháng. Mỗi quốc gia sẽ lưu danh sách các đình chỉ có ngày
hiệu lực và nguyên nhân của sự đình chỉ
2 Withdrawal of certificate/ Thu hồi giấy chứng nhận
Withdrawal of certificate shall be initiated only when it is apparent that corrective action output, including
suspension, does not bring compliance with the requirements.
Thu hồi giấy chứng nhận chỉ thực hiện khi rõ ràng là đầu ra của việc khắc phục, bao gồm việc đình chỉ, không đáp ứng
các yêu cầu
The Technical Manager shall make a written notification to the client's senior executive.
Giám đốc kỹ thuật sẽ thông báo bằng văn bản đến đại diện cấp cao của Khách hàng,
The Technical Manager shall advise the Client’s Senior Executive for the return of certificates issued and accompanying
logos. Claims to certification made on company websites, advertising material etc. shall also be removed. A website
check shall be made by BVC office
Giám đốc kỹ thuật phải gửi văn bản thông báo cho đại diện cấp cao của khách hàng yêu cầu gởi trả giấy chứng nhận
đã ban hành và các logo đính kèm. Yêu cầu gỡ bỏ các nội dung chứng nhận trên website của công ty, tài liệu quảng
cào… Văn phòng BVC sẽ kiểm tra trên website
The client shall be notified of BVC Appeal and Complaint Process and advised that an appeal may be raised within four
weeks of the said notification. Records of this activity shall be maintained.
Khách hàng sẽ được thông báo về quy trình khiếu nại của BVC và được hướng dẫn việc gởi khiếu nại trong vòng 4 tuần
kể từ ngày nhận được thông báo. Hồ sơ của hoạt động này phải được duy trì
The Technical Manager shall notify any other BVC Subsidiary, holding accreditation for a Certificate issued to the
Client in question, at this stage that withdrawal of that certificate has been enforced.
Giám đốc kỹ thuật phải thông báo cho các chi nhánh của BVC, nơi đang sở hữu công nhận của giấy chứng nhận cấp
cho khách hang có yêu cầu thu hồi giấy, rằng việc thu hồi giấy chứng nhận đã được tiến hành tại thời điểm đó.
Contract shall be cancelled.
Hợp đồng sẽ bị hủy
Where a client has one certificate with multiple standards, based on the reason for withdrawal the local certification
entity shall decide if the certificate is reissued with the standards not affected by the withdrawal.
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Khi khách hàng có giấy chứng nhận với nhiều tiêu chuẩn, dựa vào lý do của việc thu hồi chứng nhận, tổ chức chứng
nhận phải quyết định có phát hành lại giấy chứng nhận với các tiêu chuẩn không bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi
e.g. Joint ISO 9001/ ISO 14001 certificate, ISO 14001 withdrawn, no impact on ISO 9001 management system,
certificate reissued for ISO 9001.
Ví dụ giấy chứng nhận ISO 9001/ ISO 14001, ISO 14001 bị thu hồi, không ảnh hưởng gì đến hệ thống quản lý ISO 9001,
cấp lại giấy chứng nhận ISO 9001
3 Cancellation of the contract/ Hủy hợp đồng
Cancellation of the contract may be self-initiated or enforced by BVC, and shall be undertaken in accordance
with the provisions of the contract.
BVC có quyền hủy hợp đồng và tuân thủ các điều kiện đã cam kết trong Hợp đồng
In all cases, every reasonable effort shall be made by BVC to preserve a contract with a complaining client or a client
found to be non-compliant, but genuine, in its intent to take necessary corrective actions.
Trong mọi tình huống, BVC sẽ nỗ lực mọi cách để gìn giữ hợp đồng với Khách hàng đang có khiếu nại hoặc khách hàng
được xem là không thuân thủ quy định, và sẽ cố gắng thực hiện các hành động khắc phục cần thiết
If the contract is cancelled at the client’s request, the Technical Manager shall acknowledge cancellation in writing to
the client and request that approval certificates and accompanying logo’s be returned.
Nếu hợp đồng bị hủy theo yêu cầu của khách hàng, Giám đốc kỹ thuật phải thông báo cho khách hàng
bằng văn bản về việc đồng ý hủy hợp đồng và yêu cầu thu hồi lại Giấy chứng nhận và logo liên quan đến chứng nhận
đó
If the contract is cancelled the client’s Senior Executive shall be advised in writing at the same time as the withdrawal
of the certificate.
Khi hợp đồng bị hủy, nhân viên cấp cao của khách hàng sẽ được thông báo bằng văn bản về việc thu hồi giấy chứng
nhận tại thời điểm đó
In either of the above cases the client shall be requested to return all certificates and logos.
Trong bất kỳ tình huống nào ở trên, yêu cầu khách hàng phải trả lại giấy chứng nhận và logo
BVCH SA shall be notified of the cancellation, as well as the BVC accredited subsidiaries, in order for their records to
be updated. Notification shall also be made to BVC Oversight bodies (e.g. IATF)
BVC SA cũng như các chi nhánh công nhận của BVC sẽ thông báo về việc hủy hợp đồng để lưu hồ sơ cập nhật. Thư
thông báo cũng được gởi đến văn phòng giám sát BVC (ví dụ IATF)
If appeal is upheld and certification is reinstated, the original certificate cycle and validity is maintained.
Khi yêu cầu hủy hợp đồng được gỡ bỏ và chứng nhận được phục hồi, chu kỳ và hiệu lực của giấy chứng nhận gốc sẽ
được duy trì
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Appendix 1 - 91X0 services
This defines additional instructions for suspension, withdrawal and cancellation of aerospace certificates.
Phụ lục này nêu các hướng dẫn bổ sung cho việc đình chỉ, thu hồi và hủy giấy chứng nhận liên quan đến ngành hàng
không
The accredited entity shall:
Đơn vị công nhận phải:
manage the process
quản lý quá trình
update OASIS database when an organization’s 91X0 certificates are suspended or withdrawn.
Cập nhật hệ thống dữ liệu OASIS khi giấy chứng nhận 91X0 của tổ chức bị đình chỉ hoặc thu hồi
The CB shall perform the update within 14 calendar days to reflect any change in certification status.
CB phải thông báo về thông tin cập nhật trong vòng 14 ngày để mô tả bất kỳ sự thay đổi nào của trạng thái chứng
nhận

Appendix 2 - FSC
This defines additional instructions for suspension, withdrawal and cancellation of FSC certificates.
Phụ lục này nêu các hướng dẫn bổ sung cho việc đình chỉ, thu hồi và hủy giấy chứng nhận FSC
The templates to be used are the following:
Các mẫu sau có thể được sử dụng:
FSC Notification Letter Expiration Termination Withdrawal
Thư thông báo ngày hết hạn – kết thúc – thu hồi giấy chứng nhận FSC
FSC Notification Letter Suspension
Thư thông báo đình chỉ giấy chứng nhận FSC
1 Suspension/ Đình chỉ
The FSC certification may be suspended for a maximum period of 12 months with following conditions:
Việc chứng nhận FSC có thể bị đình chỉ trong tối đa 12 tháng với các điều kiện sau:
lack respect of the SF05 part II clauses;
không tuân thủ SF05 các điều khoản phần 2
Absence of corrective action implementation to address a major nonconformity within 3 months;
Không thực hiện hành động khắc phục nhằm xử lý điểm không phù hợp lớn trong vòng 3 tháng
Occurrence of five (5) and more 4 major nonconformities during a surveillance audit;
Phát sinh 5 và hơn 4 điểm không phù hợp lớn trong quá trình đánh giá định kỳ
Absence of valid Trademark Licence Agreement during more than 4 weeks;
Không có thỏa thuận giấy phép thương hiệu trong hơn 4 tuần
Trademark Licence Agreement suspended by FSC;
Thỏa thuận giấy phép thương hiệu bị FSC đình chỉ
The client refuses to undergo an annual surveillance audit;
Khách hàng từ chối tiến hành đánh giá định kỳ
The client uses non certified and not controlled sources and sells them with an FSC claim.
Khách hàng sử dụng nguồn nguyên liệu chưa được chứng nhận và chưa kiểm soát và bán ra với thương hiệu của
FSC
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In case of suspension of a FSC certificate, BVC LO shall prepare the suspension notification and send the request to
HUB office via ACTIS system. BVC HUB office evaluates the situation and may decide to suspend the certificate. Once
suspension decision notification letter is signed by HUB certification decision maker, BVC LO shall send the signed
notification letter to the Client and keep evidence that the Client has received the notification letter. The evidence
of receipt can be organization’s written acknowledgement of receipt, delivery receipt from the mail service or
email delivery receipt, etc.
Trong trường hợp đình chỉ giấy chứng nhận FSC, BVC LO phải chuẩn bị thông báo đình chỉ và gởi yêu cầu đến văn
phòng HUB thông qua hệ thống ACTIS. Văn phòng BVC HUB đánh giá tình huống và có thể quyết định đình chỉ giấy
chứng nhận. Khi thư thông báo quyết định đình chỉ được người có thẩm quyền ra quyết định ở HUB ký, BVC LO phải
gởi thư thông báo này đến Khách hàng và lưu giữ bằng chứng vể việc Khách hàng đã nhận thư. Bằng chứng việc nhận
này có thể là biên nhận của tổ chức, thư báo phát của đơn vị dịch vụ hoặc gởi email...
BVC shall update the status of the certificate in the FSC database together with the effective date and reason of
suspension within three (3) business days of the suspension.
BVC sẽ cập nhật trạng thái giấy chứng nhận trên hệ thống dữ liệu FSC gồm ngày hiệu lực và lý do của việc đình chỉ
trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày đình chỉ
Specific requirement of FSC CoC Group or Multi-site Certification Suspension
Các yêu cầu cụ thể của việc đình chỉ chứng nhận đối với các nhóm FSC CoC hoặc nhiều địa điểm
BVC shall result in suspension of the entire certificate, if Five (5) or more major nonconformities are issued to the
Central Office of a Group or Multi-site certification.
BVC sẽ có quyết định đình chỉ toàn bộ giấy chứng nhận, nếu có năm (5) hoặc nhiều hơn 5 điểm không phù hợp lớn
được phát hiện tại địa điểm văn phòng trung tâm thuộc Nhóm hoặc Nhiều địa điểm chứng nhận
BVC shall result in suspension of the Participating Site, if Five (5) or more major nonconformities are issued to the
particular Participating Site of a Group or Multi-site certification.
BVC sẽ có quyết định đình chỉ giấy chứng nhận tại địa điểm, nếu có năm (5) hoặc nhiều hơn 5 điểm không phù hợp
lớn được phát hiện tại địa điểm đó thuộc Nhóm hoặc Nhiều địa điểm chứng nhận
Certificate reinstatement
Phục hồi giấy chứng nhận
To reinstate a suspended FSC certificate, an audit shall be planned to assess the corrective action implemented
by the client and verify that the client:
Để phục hồi một giấy chứng nhận FSC đã bị treo, cần hoạch định một cuộc đánh giá nhằm xem xét việc thực hiện hành
động khắc phục của khách hàng và kiểm tra xác nhận với khách hàng về:
hold a valid ‘License Agreement for the FSC Certification Scheme’, which is not suspended by FSC;
có bản “thỏa thuận về việc sử dụng chứng nhận FSC”, không bị FSC đình chỉ
Be compliance with all applicable FSC normative requirements;
Tuân thủ các yêu cầu viện dẫn của tiêu chuẩn FSC tương ứng
Correct identified nonconformities within the maximum period;
Khắc phục các điểm không phù hợp trong thời gian tối đa
Fully implement all actions required to correct nonconformities;
Thực hiện các hành động cần thiết để khắc phục sự không phù hợp
Continue to pay all certification costs and fees
Tiếp tục thanh toán toàn bộ chi phí chứng nhận
Undergo surveillance as determined by certification contract with BVC.
Tiếp tục chương trình kiểm tra định kỳ như đã thỏa thuận trong Hợp đồng với BVC

Suspension and Withdrawal Rev2.9 (13 Dec, 2019)

Page 6 | 17

if, it has been demonstrated that the client has taken action to clear the nonconformities, with effective
implementation, it is possible for the Lead Auditor to recommend the certification reinstatement. The audit report
holding the reinstatement recommendation shall be transmitted to Hub office via ACTIS to be evaluated following the
certification decision process.
Nếu, tình huống cho thấy khách hàng đã thực hiện hành động loại bỏ sự không phù hợp, việc thực hiện có hiệu lực,
thì chuyên gia đánh giá trưởng đoàn sẽ khuyến nghị việc phục hồi giấy chứng nhận. Báo cáo đánh giá có đề cập đến
việc đề nghị phục hồi giấy chứng nhận phải được chuyển cho văn phòng HUB thông qua ACTIS để được đánh giá theo
quy trình quyết định chứng nhận
BVC Hub office shall not lift suspension of an FSC certificate that has pending major nonconformities.
Văn phòng BVC Hub sẽ không hủy việc đình chỉ giấy chứng nhận nếu vẫn có các điểm không phù hợp lớn tồn đọng
2 Withdrawal of the certificate/ Thu hồi giấy chứng nhận
The FSC certificate may be withdrawn or terminated with following conditions:
Giấy chứng nhận FSC có thể bi thu hồi hoặc hủy trong các điều kiện sau:
Deliberated damages image or good reputation of FSC or BVC;
Gây tổn hạn đến hình ảnh và uy tín của FSC hoặc BVC
Lack of respect FSC values;
Không tuân thủ các giá trị FSC
Absence of corrective action to reinstate the certificate after 12 months of suspension;
Không có các hành động khắc phục để phục hồi giấy chứng nhận sau 12 tháng kể từ ngày bị đình chỉ
Refusal to pay the Annual Accreditation Fees (AAF);
Từ chối không thanh toán phí duy trì công nhận thường niên (AAF)
Refusal to pay certification costs;
Từ chối không thanh toán phí chứng nhận
In case of withdrawal or termination of an FSC certificate, the steps are as follows:
Trong trường hợp thu hồi hoặc hủy giấy chứng nhận FSC, cần thực hiện các bước sau:
-

-

BVC LO prepares the withdrawal or termination notification letter
BVC LO chuẩn bị thư thông báo thu hồi hoặc hủy giấy chứng nhận
BVC LO sends the request to HUB office via ACTIS system.
BVC LO gởi yêu cầu đến văn phòng HUB thông qua hệ thống ACTIS
BVC HUB office evaluates the situation and decides or not to withdraw or terminate the certificate.
Văn phòng BVC HUB đánh giá tình huống và quyết định có thu hồi hoặc hủy giấy chứng nhận hay không
HUB Certification Decision Maker signs notification letter of withdrawal or termination decision
Người có thẩm quyền ra quyết định chứng nhận ở HUB ký thư xác nhận về quyết định thu hồi hoặc hủy giấy
chứng nhận
BVC LO sends the signed notification letter to the Client (evidence of the Client’s receipt is recorded).
BVC LO gởi thư thông báo đã ký xác nhận đến khách hàng (cần lưu bằng chứng về việc khách hàng nhận được
thư)

BVC records the certificate status in FSC database, the effective date and the reason of withdrawal within
three (3) business days of the suspension.
BVC ghi nhận tình trạng chứng nhận trên hệ thống dữ liệu FSC, ngày hiệu lực và lý do của việc thu hồi trong vòng ba
(3) ngày kể từ ngày đình chỉ
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Appendix 3 -NSQ - 100
This defines additional instructions for suspension, withdrawal and cancellation of NSQ-100 certificates.
Phụ lục này nêu các hướng dẫn bổ sung cho việc đình chỉ, thu hồi và hủy giấy chứng nhận NSQ-100
1 Suspension/ Đình chỉ
Suspensions may be initiated by the LTM of a country linked to an ICC but the lifting may only be authorized by the
ICC.
Việc đình chỉ giấy chứng nhận do LTM đề xuất dưới sự quản lý của ICC nhưng việc gỡ bỏ sự đình chỉ chỉ được thực
hiện bởi ICC
The local certification entity shall inform the ICC of the suspension when initiated. The ICC will review and then issue
a suspension letter which must be forwarded to the client by the LTM. The period of suspension (which is usually not
more than 3 months this is defined by the ICC in the suspension letter) is monitored by the LTM of the country.
Actions taken during the period of suspension (records of telephone calls, meetings etc) are recorded.
Văn phòng chứng nhận địa phương phải thông báo cho ICC khi có đề xuất đình chỉ. ICC sẽ em xét và ban hành thư
đình chỉ và LTM phải gởi đến cho Khách hàng. Thời hạn đình chỉ (thường là không quá 3 tháng và được ghi rõ trong
thư của ICC), LTM phải kiểm soát việc này. Mọi hành động trong quá trình xử lý việc đình chỉ phải được lưu hồ sơ
(điện thoại, họp…)
The lifting of a suspension is a decision process, therefore all information to support the lifting of a suspension is sent
to the ICC for approval. The Countries linked to the ICC cannot lift suspensions without this approval.
Việc gỡ bỏ quyết định đình chỉ giấy chứng nhận là một quá trình, vì thế tất cả cá thông tin liên quan đều phải gởi cho
ICC để phê duyệt. Mọi quyết định gỡ bỏ sự đình chỉ giấy chứng nhận phải thông qua ICC phê duyệt
Suspensions are closed either by lifting or the withdrawal of the certificate by the ICC and the closure of the contract.
Sự đình chỉ có thể kết thúc bằng cách hủy bỏ hoặc thu hồi giấy chứng nhận bởi ICC và bằng việc kết thúc hợp đồng
A monthly suspension report is sent to the ICC by each country. This shall list all suspensions initiated in a country
with the effective date and the reason for the suspension.
Báo cáo về việc đình chỉ phải được gởi đến ICC hàng tháng. Báo cáo này phải liệt kê tất cả các giấy chứng nhận bị đình
chỉ, có ngày hiệu lực và lý do đình chỉ
2 Withdrawal/Thu hồi
Any decision to withdraw a certificate in a country linked to the ICC is made by the ICC.
Any decision to reduce the scope of a certificate in a country linked to an ICC is made by the ICC.
Bất kỳ quyết định thu hồi giấy chứng nhận tại các nước có làm việc với ICC phải được thực hiện bởi ICC.
Bất kỳ quyết định thu hẹp phạm vi giấy chứng nhận tại các nước có làm việc với ICC phải được thực hiện bởi ICC
LTM is required to monitor surveillance activity. This is an important part of the monitoring of the competence of
auditors.
Giám đốc kỹ thuật của BVC phải theo dõi kiểm tra hoạt động này. Đây là một phần quan trọng để theo dõi năng lực
của các đánh giá viên
Countries linked to an ICC shall send the record (in a format agreed between the ICC and local country) of this
monitoring on a quarterly basis. The ICC may ask for additional information on surveillance activity to be supplied
from a country.
Các nước sẽ làm việc với ICC liên quan và sẽ gởi hồ sơ theo dõi việc này định kỳ hàng quý (theo mẫu thỏa thuận giữa
ICC và nước đó). ICC có thể sẽ hỏi them thông tin về hoạt động theo dõi tại mỗi nước. ICC có thể yêu cầu thêm thông
tin về hoạt động giám sát tại từng quốc giá
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Appendix 4 – ASC and MSC schemes
This defines additional instructions for suspension and withdrawal of MSC certificates.
Phụ lục này quy định các bước tiến hành đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận MSC
For CoC schemes, the Review template to be used is MSC&ASC CoC suspension withdraw review.
Đối với tiêu chuẩn CoC, phải sử dụng mẫu xem xét đình chỉ, thu hồi MSC&ASC CoC
The email / notification templates to be used are the following:
Gởi email/ thư thông báo cho các trường hợp sau:
· MSC&ASC reminder for audit due date
Thư nhắc nhở thời hạn đánh giá MSC&ASC
· MSC&ASC reminder for invoice due
Thư nhắc nhở thời hạn thanh toán hóa đơn MSC&ASC
· MSC&ASC Suspension Notification for audit not done
Thư thông báo việc đình chỉ chứng nhận MSC&ASC do không thực hiện đánh giá
· MSC&ASC Suspension Notification for late payment
Thư thông báo việc đình chỉ chứng nhận MSC&ASC do chậm thanh toán chi phí đánh giá
· MSC&ASC Suspension Notification for CoC breakdown
Thư thông báo việc đình chỉ chứng nhận MSC&ASC do không hoàn tất quy trình CoC
1. Reasons of Suspension/ Lý do đình chỉ
A company has to be suspended for any of the below reasons:
Một tổ chức bị đình chỉ bởi một trong các lý do sau
-

Contractual and administrative reason (late payment of invoices, delay in the audit schedule due to unforeseen
circumstances, refusal to perform unannounced audit, or special audit for product traceability and/or complaints
verification)
Lý do về hợp đồng hoặc hành chính (chậm thanh toán hóa đơn, trễ lịch đánh giá không rõ lý do, từ chối cuộc đánh
giá không báo trước hoặc cuộc đánh giá đặc biệt để truy vết sản phẩm và/hoặc điều tra khiếu nại)

-

MSC or ASC has suspended or withdrawn its licence agreement to use the trademark (clause 7.4.9.9)
MSC hoặc ASC bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiều (đk 7.4.9.9)

For CoC schemes:
- If the client still didn’t answer to BV Certification after a MSC or ASC’s requests to submit records of certified material
(major NCR raised for that purpose, and not closed with 15 days)
- There is a fault that affects the integrity of the certified supply chain (clause from 7.4.9.1 to 7.4.9.7)
- There has been a demonstrable breakdown in the Chain of Custody caused by the client’s actions or inactions.
- The client has sold products as certified (or under-assessment) which are shown not to be certified (or underassessment), except for the following cases:
 The ICC shall not suspend a CFO CoC certificate if the conditions of CoCCR 9.2.2.1 are met.
 The ICC shall not suspend a Group CoC certificate if the requirements in CoCCR 9.4.4.1 or 9.4.6.1 are met
- The client cannot demonstrate that products labelled or sold as certified are in fact certified.
- The client has not satisfactorily addressed any major non-conformity within the specified timeframe.
- For group CoC clients, the client has had a group critical non-conformity raised.
- For CFO CoC clients, the client has exceeded the reject number of major non-conformities as described in CoCCR
9.3.1.
- For CFO CoC clients, the client has a major non-conformity raised against the same clause in the CFO CoC Standard
at a follow-up site visit as described in CoCCR 9.3.2.3.
- The client does not agree to allow the ICC to hold an audit within the required timeframe specified in the CoCCR
11.3.1.4 for surveillance and CoCCR 11.4.1.1 for recertification.
- The MSC or MSCI has suspended or withdrawn a certificate holder’s licence or other agreement to use the
trademarks and the certificate holder does not comply with MSC or MSCI instruction within stated timeframes
For MSC Fishery:
- If the client is no longer conforms to the MSC Fisheries Standard, or
Nếu khách hàng không còn tuân thủ các y/c của tiêu chuẩn MSC Fisheries
- Has not made adequate progress towards addressing conditions, or
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Không cải thiện so với các điều kiện quy định, hoặc
- Does not provide information to allow verification that conditions are being addressed, or
Không cung cấp thông tin để thẩm định các điều kiện đã được đáp ứng, hoặc
- Does not provide information requested by the ICC within 90 days of being requested to do so, or
Không cung cấp thông tin theo y/c của IC trong vòng 90 ngày kể từ ngày được y/c, hoặc
- Requests to enter a period of self-suspension.
Yêu cầu tự đình chỉ
- If the client still didn’t answer to BV Certification after a MSC or ASC’s requests to submit records of certified material
(major NCR raised for that purpose, and not closed with 15 days)
Nếu khách hàng không phản hồi cho BVC sau khi MSC hoặc ASC yêu cầu phải nộp hồ sơ của nguyên liệu đã được chứng
hận (trường hợp này được xem là lỗi nặng, không giải quyết được trong vòng 15 ngày)
2. Management of Suspension/ Quản lý sự đình chỉ
2.1 CoC schemes
2.1.1 General description of the process/ Mô tả chung của quy trình
The template “MSC&ASC CoC suspension withdraw review” is used by ICC.
In the case the broken is intentionally or systematically:
The minimum period of suspension is 6 months
Thời hạn đình chỉ tối thiểu là 6 tháng
There is not a maximum period of suspension (when the defect is not a systematic cause).
Không quy định thời hạn đình chỉ tối đa (nếu lỗi không phải do hệ thống)
Bureau Veritas will include as part of the verifications activities, the monitoring of the activities of the company
Bureau Veritas sẽ thực hiện các bước kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của công ty
Before to accept the Effectiveness of Corrective Action Plan, Bureau Veritas performs an on-site verification audit and
at a later date, performs a second on-site unannounced audit.
Trước khi chấp thuận hiệu lực của kế hoạch hành động khắc phục, Bureau Veritas sẽ tiến hành đánh giá tại hiện trường
và sau đó sẽ tiến hành cuộc đánh giá không báo trước lần 2
If a client identifies and reports an issue of mislabelling or non-conforming product (as in 7.4.9.b and 7.4.9.c), the
certificate shall not be suspended subject to the client having followed the non-conforming product procedure in the
CoC Standard. The ICC shall verify the effectiveness of these corrective actions within 30 days of first notification about
the issue.
Nếu khách hàng nhận biết và báo cáo về việc sử dụng các sản phẩm lỗi hoặc có dán nhãn không đúng (như quy định tại
7.4.9 và 7.4.9c), giấy chứng nhận sẽ không bị đình chỉ vì lý do khách hàng đã tuân thủ quy trình xử lý sản phẩm không
phù hợp theo y/c tiêu chuẩn CoC. ICC sẽ xem xét tính hiệu lực của hành động khắc phụ này trong vòng 30 ngày kể từ
ngày phát sinh sự việc
If any relevant clauses on non-conforming product in the CoC Standard have not been followed, or the corrective actions
are not determined to be effective (no corrective Action Plan, or effectiveness of CAP within 30 days), the ICC shall
suspend the certificate and follow 7.4.11 onwards.
Nếu có sự không tuân thủ các điều khoản liên quan đến sản phẩm không phù hợp theo y/c tiêu chuẩn CoC, hoặc hành
đông khắc phục không được xem là hiệu lực (không có Kế hoạch hành động, CAP trong vòng 30 ngày), ICC sẽ tiến hành
đình chỉ giấy chứng nhận theo điểu khoản 7.4.11
The certification is cancelled for a time of 2 Years if:
Việc chứng nhận sẽ bị hủy bỏ trong thời gian 2 năm nếu:
The certified status is updated on Ecert as Withdrawal.
Trạng thái cập nhật trên Ecert là Thu Hồi
Bureau Veritas can’t have any contractual agreement with the client (this involves the company may not reapply
for Chain of Custody certification for 2 years from the date of certificate withdrawal, according to MSC CoC 7.4.11.3
General Requirement
Bureau Veritas không có thỏa thuận gì với khách hàng (điều này có nghĩa là công ty có thể không áp dụng chứng
nhận CoC trong 2 năm kể từ ngày giấy chứng nhận bị rút, theo yêu cầu chung của MSC CoC 7.4.11.3
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2.1.2 Management of suspension/ Quản lý sự đình chỉ
Technical reviewer and certification manager review and sign the review form, in order to decide the suspension. Then,
ICC communicate to the Local Office the Decision of Suspension using the MSC&ASC Suspension Notification email, and
instruct to the company on the Corrective Action Plan Management (7.4.12.3), as well as update the Database.
Bộ phận kỹ thuật và giám đốc chứng nhận xem xét và ký mẫu xem xét quyết định đình chỉ. Sau đó, ICC sẽ thông tin cho
văn phòng địa phương về quyết định đình chỉ, dùng email thông báo về sự đình chỉ của MSC&ASC, và y/c công ty thực
hiện quản lý kế hoạch hành động khắc phục (7.4.12.3) và đồng thời cập nhật trên danh sách
The ICC:
- Informs the MSC of any potential impacts of the suspension on relevant Chains of Custody of which it is aware.
Thông báo cho MSC về các tác động tiềm ẩn nào của việc đình chỉ chứng chỉ CoC
- Informs the certificate holder of the suspension and instruct them:
Thông báo về việc đình chỉ giấy chứng nhận cho khách hàng và y/c khách hàng:
 Not to sell any products as certified from the date of suspension.
Không bán các sản phẩm được xem là đã chứng nhận kể từ ngày bị đình chỉ
 To advise all sites of the suspension (if relevant).
Thông báo cho tất cả các địa điểm bị đình chỉ (nếu có)
 To advise existing and potential customers in writing of the suspension within 4 days
Thông tin cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng bằng văn bản về sự đình chỉ này trong vòng 4 ngày
 To keep records of advice to customers.
Lưu hồ sơ về việc thông tin cho khách hàng
 Not to make any claims of certification from the day of suspension
Không gửi khiếu nại gì kể từ ngày bị đình chỉ
- Determine whether the certificate holder has had their certificate suspended under 7.4.9.b for a second time within
the period of validity of the certificate. In this case the ICC shall:
 Immediately withdraw the certificate
Lập tức thu hồi giấy chứng nhận
 Instruct the client that they may not hold a Chain of Custody certificate for 2 years from the date of certificate
withdrawal.
Thông báo đến khách hàng rằng họ sẽ không được chứng nhận CoC trong vòng 2 năm kể từ ngày bị thu hồi giấy
chứng nhận
 Record the cause of the certificate withdrawal in the scheme database, specifically noting that the client may
not reapply for 2 years from the date of withdrawal.
Lưu hồ sơ nguyên nhân của sự thu hồi, đặc biệt ghi chú rằng khách hàng có thể không được chứng nhận trong
vòng 2 năm kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận
The ICC also:
Records the suspension on the scheme database within 4 days of the suspension.
Lưu hồ sơ về sự đình chỉ trong danh sách trong vòng 4 ngày kể từ ngày ra quyết định đình chỉ
Suspends the certificate until such time that the cause of the suspension has been fully addressed, or for a 6-month
minimum period if relevant as in 7.4.10.1.a.
Đình chỉ giấy chứng nhận cho đến khi nguyên nhân của sự đình chỉ đã được xử lý, hoặc ít nhất trong vòng 6 tháng
như quy định tại 7.4.10.1.a
Instructs the certificate holder to provide a documented corrective action plan for addressing the cause of
suspension, which is acceptable to the ICC as being able to address the cause(s) for suspension, within 30 days from
the date of suspension.
Updates MSC database within 4 days of the suspension decision.
Cập nhật danh sách MSC trong vòng 4 ngày kể từ ngày ra quyết định đình chỉ
ICC instructs as well to local office on the steps to keep during this period of suspension, as the adequate management
of the customer is key to guarantee the adequate suspension management
ICC thông báo cho văn phòng địa phương lưu giữ hồ sơ của quá trình đình chỉ này để quản lý thông tin của khách hàng
2.1.3 Corrective action plan/ Kế hoạch hành động khắc phục
The ICC:
- Requests a corrective action plan within 30 days (calendar) including a binding timeframe.
Yêu cầu phải có kế hoạch hành động khắc phục trong vòng 30 ngày (dương lịch) bao gồm khung thời gian quy định
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If the certificate holder submits an acceptable corrective action plan within 30 days, instruct the certificate
holder to implement the corrective action plan.
 If the certificate holder does not submit an acceptable corrective action plan within 30 days, withdraw the
certificate.
- Verifies the effectiveness of the corrective action once informed by the certificate holder of its completion.
Xác nhận hiệu lực của hành động khắc phục khi nhận được từ chủ sở hữu giấy chứng nhận
A corrective action plan must be established by the customer to correct the deviations of the NC opened during the
audit.
kế hoạch hành động khắc phục phải được thiết lập bởi khách hàng nhằm khắc phục các vi phạm của NC trong quá trình
đánh giá.
The auditor then reviews the CAP, and confirms if this CAP is able to address the causes of the suspension. In such a
case, the local office (under ICC approval), shall instruct the company to implement the CAP.
Đánh giá viên sẽ xem xét CAP và xác nhận CAP có khả năng giải quyết nguyên nhận của sự đình chỉ hay không. Trong
trườn hợp này, văn phòng địa phương (dưới sự phê duyệt của ICC) sẽ yêu cầu công ty thực hiện CAP
2.1.4 Verification of CAP effectiveness/ Thẩm định hiệu lực của CAP
Once the CAP has been accepted, Bureau Veritas verifies the effectiveness of the CAP.
Khi CAP được chấp thuận, Bureau Veritas xẽ thẩm định hiệu lực của CAP
In case there is an intentional and/or systematic cause, to keep below actions:
Trong trường hợp có nguyên nhân mang tính hệ thống và/hoặc cố ý, phải thực hiện các bước sau:
- The company will be asked to provide a submission to evaluate the effectiveness (On Auditor decision)
Yêu cầu công ty cung cấp tài liệu để đánh giá tính hiệu lực (đánh giá viên quyết định)
- The auditor will have to perform an on-site verification audit; the audit plan must be prepared by ICC, together with
HO and the local BV office concerned.
Đánh giá viên sẽ thực hiện cuộc đánh giá tại hiện trường; ICC sẽ chuẩn bị chương trình đánh giá, phối hợp với HO và
văn phòng địa phương có liên quan
- At later, the auditor will perform a second on-site unannounced audit
Sau đó, đánh giá viên sẽ thực hiện cuộc đánh giá không báo trước tại hiện trường lần 2
2.1.5 Lifting of suspension/ Gỡ bỏ việc đình chỉ
After those activities of verification, ICC will organize a meeting with HO and the local BV office in order to decide if the
suspension has to be lifted or not. The conditions to lift the suspension are the following:
Sau khi đã hoàn tất thẩm tra, ICC sẽ tổ chức cuộc họp với HO và văn phòng địa phương BV để quyết định có nên gỡ bỏ
sự đình chỉ hay không. Các điều kiện để gỡ bỏ sự đình chỉ gồm:
- Evidences that describes how the cause of suspension has been satisfactorily addressed.
Bằng chứng mô tả nguyên nhân của sự đình chỉ đã được giải quyết thỏa đáng
- Statement confirming the reinstatement of the certificate.
Nội dung xác nhận sự khôi phục giấy chứng nhận
When the ICC has verified that the CoC certificate holder has addressed the reason for suspension, the ICC:
Khi ICC xác nhận chủ sở hữu chứng chỉ đã giải quyết được lý do của sự đình chỉ, ICC sẽ:
- Reinstates the certificate.
Khôi phục giấy chứng nhận
- Produces a report documenting the following and upload on the scheme database:
 Keep the evidence that describes how the cause of suspension has been satisfactorily addressed.
Lưu bằng chứng mô tả nguyên nhân của sự đình chỉ đã được giải quyết thỏa đáng như thế nào
 A statement confirming the reinstatement of the certificate
Nội dung xác nhận sự khôi phục giấy chứng nhận
 If the verification of the effectiveness of the corrective actions to address the reason for suspension in the
required timeframe cannot be concluded, the ICC withdraws the certificate.
Nếu không thể thẩm định hiệu lực của hành động khắc phục nhằm xử lý nguyên nhân của sự đình chỉ trong thời
gian quy định, ICC sẽ thu hồi giấy chứng nhận
The certificate status is updated on Ecert as “Valid”.
Trạng thái của giấy chứng nhận trên Ecert sẽ là “có hiệu lực”
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2.1.6 Certificate withdrawn/ Thu hồi giấy chứng nhận
The ICC records its decision on the scheme database within 4 days as “Withdraw”.
ICC sẽ lưu hồ sơ về quyết định thu hồi trong vòng 4 ngày
The ICC communicates to the Local Office that the “Withdraw status” has been raised and informs the company about
this withdrawn status
ICC thông tin cho văn phòng địa phương về việc “tình trạng thu hồi” đã được quyết định và thông báo cho công ty về
tình trạng thu hồi này
2.2 MSC Fishery
2.2.1 General description of the process
If a fishery certificate is suspended, the ICC sets the effective date for the fishery certificate suspension 30 days after its
decision to suspend, and:
Nếu chứng chỉ bị đình chỉ, ICC sẽ ra quyết định của việc đình chỉ và 30 ngày sau quyết định này sẽ được xem ngày hiệu
lực của việc đình chỉ, và:
a. Informs the certificate holder and the MSC of the suspension.
Thông báo cho chủ sở hữu của giấy chứng nhận MSC về sự đình chỉ này
b. Announces the suspension by completing and uploading the MSC Notice of Suspension Template to the scheme
database, to be published on the MSC website, and records the decision on the scheme database.
Thông báo về sự đình chỉ bằng cách đăng thông tin theo mẫu thông báo sự đình chỉ của MSC trên danh bạ công khai
trên website của MSC, và lưu các hồ sơ liên quan về quyết định này
c. Confirms the client’s ability to segregate fish based on date of capture.
Xác nhận với khách hàng về khả năng tách biệt lứa cá dựa trên ngày đánh bắt
d. Instructs the certificate holder/ Yêu cầu chủ sở hữu giấy chứng nhận
 Not to sell any fish caught on or after the date of suspension as MSC certified. Fish caught prior to the date of
suspension may continue to be sold after the date of suspension as MSC certified if the ICC confirms the client’s
ability to segregate fish based on date of capture.
 To advise client group members of the suspension (if relevant).
Thông tin cho các khách hàng về sự đình chỉ (nếu có liên quan)
 To advise existing customers in writing of the suspension within 4 days of the notice of suspension.
Thông báo cho các khách hàng bằng văn bản về sự đình chỉ trong vòng 4 ngày kể từ ngày có thông báo đình chỉ
 To keep records of advice to customers.
Lưu hồ sơ thông tin với khác hàng
 Not to make any claims of MSC certification on or after the date of suspension.
Không khiếu nại MSC ngay và sau ngày đình chỉ giấy chứng nhận
e. Instructs the certificate holder to provide a documented corrective action plan for addressing the cause of
suspension, which is acceptable to the ICC as being able to address the cause(s) for suspension, within 90 days from
the date the Notice of Suspension is published on the MSC website.
f. The corrective action plan shall include a binding timeframe.
g. If the certificate holder submits an acceptable corrective action plan within 90 days:
Nếu chủ sở hữu giấy chứng nhận không cung cấp kế hoạch hành động khắc phục hợp lệ trong vòng 90 ngày:
 Instructs the certificate holder to implement the corrective action plan.
Thông tin cho chủ sở hữu giấy chứng nhận phải thực hiện kế hoạch hành động khắc phục
 Upload to the scheme database to be published on the MSC website: a statement confirming their acceptance
of the corrective action plan, and the client’s corrective action plan
Đăng thông tin trên danh bạ công khai của website MSC: thông báo xác nhận chấp thuận kế hoạch hành động
khắc phục và kế hoạch hành động khắc phục của khách hàng
h. If the certificate holder does not submit an acceptable corrective action plan within 90 days, the ICC shall withdraw
the certificate.
Nếu chủ sở hữu giấy chứng nhận không cung cấp kế hoạch hành động khắc phục trong vòng 90 ngày, ICC sẽ tiến
hành thu hồi giấy chứng nhận.
On the date of suspension, the ICC:
Vào ngày ra quyết định đình chỉ, ICC sẽ:
i. Suspends the certificate until the cause of the suspension has been fully addressed.
Đình chỉ giấy chứng nhận cho đề khi nguyên nhận của việc đình chỉ được xử lý thỏa đáng
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j.

Verifies the effectiveness of the corrective action, once informed by the certificate holder of its completion
Xác nhận hiệu lực của hành động khắc phục khi chủ sở hữu giấy chứng nhận thông báo đã xử lý nguyên nhận của
sự đình chỉ

2.2.2 Management of the suspension/ Quản lý sự đình chỉ
When the ICC has verified that the fishery certificate holder has addressed the reason for suspension, the ICC:
Khi ICC xác nhận chủ sở hữu giấy chứng nhận đã có hành động xử lý nguyên nhân bị đình chỉ, ICC sẽ:
a. Reinstate the certificate.
Khôi phục giấy chứng nhận
b. Produce a report documenting the following
Phát hành báo cáo nêu rõ
- Evidence that describes how the cause of suspension has been satisfactorily addressed.
Bằng chứng mô tả nguyên nhân của sự đình chỉ đã được xử lý thỏa đáng
- A statement confirming the reinstatement of the certificate.
Xác nhận sự khôi phục của giấy chứng nhận
If a suspended fishery certificate is reinstated, the ICC records the decision on the scheme database and uploads a report
in conformance with 7.4.5.b to the scheme database to be published on the MSC website.
Khi giấy chứng nhận được khôi phục, ICC lưu hồ sơ quyết định ngày và đăng báo áo phù hợp với yêu cầu của điều khoản
7.4.5.b trong hệ thống tài liệu công bố trên website MSC
2.2.3 Withdrawal of certification
Thu hồi giấy chứng nhận
The ICC withdraws the certificate if verification of the effectiveness of the corrective actions to address the reason(s) for
suspension in the required timeframe cannot be conducted.
ICC sẽ thu hồi giấy chứng nhận khi việc xác nhận hiệu lực của hành động khắc phục trong khoảng thời gian đình chỉ
không thể tiến hành
If a certificate is withdrawn, the ICC records its decision on the scheme database on the date of withdrawal, and:
Nếu một giấy chứng nhận bị thu hồi, ICC lưu hồ sơ về quyết định này trong hệ thống tài liệu và:
a. Uploads an announcement of withdrawal to the scheme database to be published on the MSC website.
Đăng thông báo về sự thu hồi này trên danh sách khách hàng công bố trên website MSC
b. Instructs the client to advise existing customers in writing of the certificate withdrawal within 4 days of the
withdrawal.
Yêu cầu khác hàng thông báo cho khách hàng của họ bằng văn bản về việc thu hồi giấy chứng nhận trong vòng 4
ngày kể từ ngày nhận quyết định thu hồi
c. Instructs the certificate holder not to sell any fish caught on or after the date of withdrawal as MSC certified.
Yêu cầu chủ sở hữu giấy chứng nhận không được bán các loại cá đánh bắt ngay và sau thời điểm giấy chứng nhận
MSC bị thu hồi
d. Fish caught prior to the date of withdrawal may continue to be sold after the date of withdrawal as MSC certified if
the ICC confirms the client’s ability to segregate fish based on date of capture in conformance with 7.4.3.c.
Lứa đánh bắt cá trước ngày bị thu hồi có thể tiếp tục được bán sau ngày bị thu hồi giấy chứng nhận MSC nếu ICC xác
nhận khách hàng có khả năng tách biệt cá dựa trên ngày phù hợp với quy định tại 7.4.3.c
e. Instructs the certificate holder not to make any claims of MSC certification on or after the date of withdrawal
Yêu cầu chủ sở hữu giấy chứng nhận không khiếu nại MSC ngay và sau ngày thu hồi giấy chứng nhận
2.3 ASC Farm schemes
The ICC/ ICC sẽ:
a. Informs the ASC of any suspensions or withdrawals of certificates within five (5) days of the decision using FORM 5
Thông báo cho ASC về bất kỳ sự đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận nào trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày ra
quyết định, dùng FORM 5
b. Updates the status of the certificates and related information on the ASC website.
Cập nhật trạng thái của chứng chỉ và các thông tin liên quan lên website ASC
The date of the suspension or withdrawal shall be the date the decision was taken by the ICC, whereas the date of
cancellation shall be the date that the certificate holder informs the ICC and/or the ASC of its decision on cancellation.
Ngày đình chỉ hoặc thu hồi sẽ là ngày ICC ra quyết định, và ngày hủy giấy chứng nhận sẽ là ngày chủ sở hữu của giấy
chứng nhận thông báo cho ICC và/hoặc ASC về quyết định hủy này
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If a certificate is suspended or withdrawn or cancelled, the ICC immediately instructs the certificate holder:
Khi giấy chứng nhận bị đình chỉ hoặc thu hồi hoặc hủy bỏ, ICC phải lập tức thông báo cho chủ sở hữu giấy chứng nhận:
a. Not to sell any product harvested from the date of suspension or withdrawal or cancelled as ASC certified or with
the ASC logo
Không được bán bất kỳ sản phẩm nào thu hoạch kể từ ngày bị đình chỉ hoặc thu hồi hoặc hủy bỏ với thương hiệu
chứng nhận ASC và nhãn hiệu ASC
b. To advise existing or potential customers in writing of the suspension/withdrawal/ cancellation within four (4)
calendar days of the suspension or withdrawal or cancellation date
Phải thông tin cho khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng bằng văn bản về bị đình chỉ hoặc thu hồi hoặc hủy
bỏ trong vòng 4 ngày kể từ ngày bị đình chỉ hoặc thu hồi hoặc hủy bỏ

Appendix 5 – FSSC
This defines additional instructions for suspension and withdrawal of FSSC certificates
Quy định ngày hướng dẫn quy trình đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận FSSC
Withdrawal or suspension, Bureau Veritas Certification shall:
a. Change immediately the status of the certified organization in the FSSC 22000 Portal after the decision was made
Lập tức thay đổi trạng thái của tổ chức trong cổng thông tin FSSC sau khi ban hành quyết định
b. Change the status of the certificate in Siebel.
Thay đổi trạng thái của giấy chứng nhận trên Siebel
c. Inform the organization in writing of the withdrawal or suspension decision within three (3) days after the decision
was made and confirm the decision;
Thông báo bằng văn bản đến tổ chức về quyết định gỡ bỏ sự đình chỉ trong vòng ba (3) ngày sau khi ra quyết định
d. Instruct the organization to take appropriate steps in order to inform its interested parties through various forms
of communication such as advertising and product labelling where applicable.
Hướng dẫn tổ chức tiến hành các bước thông báo cho các bên liên quan thông qua hình thức quảng cáo, nhãn hàng
thích hợp
e. If a critical NCR is issued then the certificate must be suspended for a max period of 6 months. IF NCR is not closed
then the certificate is withdrawn.
Nếu có điểm không phù hợp nghiêm trọng, giấy chứng nhận sẽ bị đình chỉ tối đa 6 tháng. Nếu không giải quyết được
NCR, giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi
f. In the event that the FSSC 22000 certified organization that refuse entry of the audit team during the unannounced
audit. The suspension will be lifted and the certificate will be reinstated upon successful passing of an unannounced
audit. The sanction shall be confirmed within 3 working days. If access to auditor is denied, the client will be liable
for all costs.
Trong trường hợp tổ chức đang được chứng nhận FSSC từ chối đoàn đánh giá khi thực hiện cuộc đánh giá không
báo trươc. Việc đình chỉ sẽ gỡ bỏ và giấy chứng nhận sẽ có hiệu lực lại sau khi tổ chức thực hiện thành công cuộc
đánh giá không báo trước. Quyết định này sẽ được xác nhận trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu từ chối không để đánh
giá viên thực hiện đánh giá, khách hàng sẽ chịu mọi chi phí phát sinh
g. Timeframe after the date of the refusal
Thời gian quy định sau ngày từ chối đánh giá
The status of the FSSC certificate must be “suspended” or “withdrawn”.
Trạng thái của chứng chỉ FSSC sẽ là “đình chỉ” hoặc “thu hồi”
2. Scope reduction, Bureau Veritas Certification shall
Giảm phạm vi chứng nhận, Bureau Veritas Certification sẽ
a) Change immediately the status of the certified organization in the FSSC 22000 database after the decision was made
Lập tức thay đổi trạng thái của tổ chức trong danh sách FSSC sau khi ban hành quyết định
b) Change the status of the certificate in Siebel.
Thay đổi trạng thái của giấy chứng nhận trên Siebel
c) Inform the organization in writing of the scope change within three (3) days after the last day of the audit or any
other intervention and confirm the decision.
Thông báo bằng văn bản đến tổ chức về quyết định gỡ bỏ sự đình chỉ trong vòng ba (3) ngày sau khi ra quyết định
d) Instruct the organization to take appropriate steps in order to inform its interested parties through various forms
of communication such as advertising and product labelling where applicable.
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Hướng dẫn tổ chức tiến hành các bước thông báo cho các bên liên quan thông qua hình thức quảng cáo, nhãn hàng
thích hợp
In case of suspension lifting, Bureau Veritas Certification shall:
Trong trường hợp gỡ bỏ sự đình chỉ, Bureau Veritas Certification sẽ:
a) Change immediately the status of the certified organization in the FSSC 22000 database after the decision was made
Lập tức thay đổi trạng thái của tổ chức trong danh sách FSSC sau khi ban hành quyết định
b) Change the status of the certificate in Siebel.
Thay đổi trạng thái của giấy chứng nhận trên Siebel
c) Inform the organization in writing of the suspension decision lifting within three (3) days after the decision was
made and confirm the decision.
Thông báo bằng văn bản đến tổ chức về quyết định gỡ bỏ sự đình chỉ trong vòng ba (3) ngày sau khi ra quyết định
The certificate will be withdrawn if the unannounced audit is not conducted within a six-month timeframe
Giấy chứng nhận sẽ được rút nếu cuộc đánh giá không báo trước không được tiến hành trong khoảng thời gian 06
tháng.
The status “Cancelled” in FSSC database is dedicated to those events:
Trạng thái “hủy bỏ” trong danh sách FSSC được chỉ định trong các tình huống sau
- The certificate is valid but is transferred to another CB. The transfer can be the result of the fact that the CB has
stopped the FSSC 22000 activities or that the certified organization has (by own choice. Voluntary) decided to transfer
the certificate to another CB. The old certificate remains in the database and has the status “cancelled”. The new
certificate issued by the new CB has the status “valid”.
Giấy chứng nhận còn hiệu lực nhưng được chuyển đổi sang CB khác. Việc chuyển đổi có thể do CB ngừng cung cấp
dịch vụ đánh giá FSSC 22000 và tổ chức đó (tình nguyện) chuyển đổi sang CB khác. Giấy chứng nhận vẫn được lưu
trong danh sách và có trạng thái “hủy bỏ”. Giấy chứng nhận mới của CB mới sẽ có trạng thái “hiệu lực”
- The organization has voluntary decided to terminate the FSSC certificate. The certificate is invalid but this is not the
result of a sanction.
Tổ chức tự quyết định dừng áp dụng hệ thống FSSC. Giấy chứng nhận sẽ vô hiệu lực nhưng đây không được xem là
hình thức xử lý phạt.
- A new certificate is issued because of changes on the certificate
Ban hành giấy chứng nhận mới do có sự thay đổi về thông tin giấy chứng nhận

Appendix 6 – BV Data Protection Certification Scheme
This defines additional instructions for suspension and withdrawal of BV Data Protection Certification Scheme
certificates.
Phụ lục này hướng dẫn thêm về quy trình đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận thuộc nhóm dịch vụ chứng nhận bảo
vệ dữ liệu của BV
1. Suspension/ Đình chỉ giấy chứng nhận
A certificate has to be suspended for any of the below reasons:
Giấy chứng nhận sẽ bị đình chỉ vì các lý do như sau:
 Contractual and administrative reason (late payment of invoices, delay in the audit schedule due to unforeseen
 circumstances, refusal to perform unannounced audit, or special audit for product traceability and/or complaints
 verification)
 A request from a Supervisory Authority or a Data Protection Authority reporting non mitigated data breaches
 The initiation of a jurisdictional claim (litigation in front of the court, legal prosecution) by data subjects,
Competent
 Authority, Consumers or Professional associations …
 The client has not satisfactorily addressed any major non-conformity within the specified timeframe.
Khách hàng không giải quyết thỏa đáng các điểm không phù hợp lớn trong thời gian quy định
The certificate shall be suspended within 5 days. The client as well as the competent Authority shall be informed.
The ICC requests a corrective action plan (CAP) within 30 days (calendar) including a binding timeframe.
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Giấy chứng nhận sẽ bị đình chỉ trong vòng 5 ngày. Khách hàng cũng như các cơ quan có thẩm quyền liên quan sẽ được
thông báo về việc này. ICC yêu cầu Khách hàng sẽ phải có hành động khắc phụ trong vòng 30 ngày
The auditor then reviews the CAP, and confirms if this CAP is able to address the causes of the suspension. In such a
case, the local office (under ICC approval), shall instruct the company to implement the CAP.
Once the CAP has been accepted, Bureau Veritas verifies the effectiveness of the CAP through an on-site verification
audit.
After those activities of verification, ICC will organize a meeting with HO and the local BV office in order to decide if the
suspension has to be lifted or not. The conditions to lift the suspension are the following:
 Evidences that describes how the cause of suspension has been satisfactorily addressed.
Bằng chứng cho thấy nguyên nhân của việc đình chỉ giấy chứng nhận được nêu rõ ràng
 Statement confirming the reinstatement of the certificate.
Xác nhận tình trạng khôi phục hiệu lực của giấy chứng nhận
When the ICC has verified that the client has addressed the reason for suspension, the ICC reinstates the certificate.
In case this special audit does not take place or reveals non effectiveness of the corrective action plan the certificate
shall be withdrawn.
Khi ICC đã xác nhận rằng Khách hàng đã giải quyết được lý do của việc bị đình chỉ, ICC sẽ tiến hành khôi phục hiệu lực
của Giấy chứng nhận. Trong trường hợp không tiến hành đánh giá đặc biệt hoặc khách hàng không chứng minh được
hiệu lực của hành động khắc phục, giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi
2. Certificate withdrawal/ Thu hồi Giấy chứng nhận
In case of a client being stated as guilty (litigation in front of the court, legal prosecution) by a jurisdiction or fined by a
competent authority its certificate shall be withdrawn within 5 days. The client as well as the Competent Authority
shall be informed.
Trong trường hợp khách hàng được xác nhận là có vi phạm (theo tuyên bố của tòa án, cơ quan chức năng) thì giấy
chứng nhận sẽ được thu hồi trong vòng 5 ngày. Khách hàng và các cơ quan có thẩm quyền liên quan sẽ được thông báo
về sự thu hồi này
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