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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/1/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Phê duyệt “Đề án thực hiện quản 

lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016 – 2020”, Quyết định số 

190/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn về việc Giao nhiệm vụ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ 

rừng thuộc nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định tại 

Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, với các mục tiêu; (1) 

Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ 

môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; thúc đẩy cấp chứng 

chỉ rừng ở Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế 

giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp, (2) Tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong 

các khu rừng thực hiện quản lý rừng bền vững, đáp ứng tối thiểu khoảng 80% 

cho nhu cầu sản xuất sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu, (3) Nâng cao giá trị gỗ rừng 

trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao 

giá trị gia tăng cho ngành Lâm nghiệp. Do vậy Tổng cục Lâm nghiệp đang thúc 

đẩy xây dựng Hệ thống Chứng chỉ rừng quốc gia. Một trong những thành phần 

quan trọng của Hệ thống là các Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, Bộ tiêu 

chuẩn quản lý rừng bền vững theo nhóm và Bộ tiêu chuẩn quản lý chuỗi hành 

trình sản phẩm. Văn phòng Chứng chỉ rừng là cơ quan đầu mối và phối hợp với 

các bên liên quan tham gia xây dựng các Bộ tiêu chuẩn này.  

Với sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống chứng chỉ rừng trên toàn 

cầu, Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam đặt mục tiêu được chứng thực quốc tế 

bởi Chương trình Chứng nhận Chứng chỉ rừng (PEFC). Do đó, các Bộ tiêu 

chuẩn này được xây dựng phù hợp với pháp luật Việt Nam và theo Quy trình 

xây dựng tiêu chuẩn của PEFC (PEFC ST 1001: 2010). Theo Quy trình này, các 

Bộ tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên nguyên tắc công khai và minh bạch với 

sự tham gia của nhiều bên liên quan. Do đó, Quy trình xây dựng các Bộ tiêu 

chuẩn cũng phải được thông báo rộng rãi để nhận được ý kiến góp ý, hoàn thiện 

quy trình của bất kỳ tổ chức và cá nhân nào liên quan đến việc xây dựng và hoạt 

động của Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam. 
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II. CĂN CỨ BAN HÀNH  

- Căn cứ vào Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 1/10/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng và 

phê duyệt việc thành lập và vận hành Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia; 

- Căn cứ vào Quyết định số 83/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/01/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án quản lý 

rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016-2020; 

- Căn cứ Quyết định số 3454/QĐ-BNN-TCLN ngày 22 tháng 8 năm 2017 

về việc Thành lập Tổ biên soạn xây dựng Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững 

và Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm gỗ; 

- Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/01/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Giao nhiệm vụ quản lý 

rừng bền vững và chứng chỉ rừng thuộc nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn quy định tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/01/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Thành lập Văn phòng 

Chứng chỉ rừng bền vững; 

- Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-TCLN-VP ngày 22/03/2019 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững; 

- Căn cứ vào các yêu cầu của Chương trình Chứng nhận Chứng chỉ rừng 

PEFC (PEFC ST 1001: 2010). 
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III. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

3.1. Mục tiêu 

Xác định được các bước nội dung công việc trong việc xây dựng và ban 

hành tiêu chuẩn.  

3.2. Phạm vi 

Quy trình này áp dụng cho quy trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng 

bền vững và Bộ tiêu chuẩn quản lý chuỗi hành trình sản phẩm của hệ thống 

chứng chỉ rừng quốc gia.  

3.3. Cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn 

- Văn phòng Chứng chỉ rừng là cơ quan đầu mối xây dựng tiêu chuẩn cho 

Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia.  

- Các cơ quan tham gia xây dựng gồm: các cơ quan chuyên môn về Lâm 

nghiệp các cấp, đại diện các Tổ chức phi chính phủ hoạt động về các lĩnh vực 

môi trường, kinh tế, xã hội, các hiệp hội có liên quan, các doanh nghiệp, chủ 

rừng, và các Tổ chức liên quan khác tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn 

và gửi ý kiến đóng góp.   

V. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

4.1 Thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan gồm 

- Tài liệu trong nước liên quan đến quy trình xây dựng các Bộ tiêu chuẩn. 

- Tài liệu nước ngoài bao gồm Quy trình xây dựng các Bộ tiêu chuẩn của 

một số nước trong khu vực có điều kiện tương đồng với Việt Nam, tài liệu của tổ 

chức PEFC có liên quan đến quy trình xây dựng các Bộ tiêu chuẩn. 

4.2 Thành lập tổ biên soạn 

a) Thông báo hoặc mời các bên liên quan tham gia quá trình xây dựng tiêu 

chuẩn. 

b) Thành lập tổ biên soạn chịu trách nhiệm xây dựng bộ tiêu chuẩn. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập Tổ biên soạn thông qua việc tham 

vấn rộng rãi với tất cả các bên liên quan; thảo luận và lựa chọn các thành viên 

của Tổ biên soạn dựa trên đề cử hoặc tự đề cử của tất cả các bên liên quan. 

Tổ biên soạn Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững bao gồm 13-15 thành 

viên, và Tổ biên soạn Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm bao gồm tối 

thiểu 9 thành viên, là đại diện cân bằng đến việc ra quyết định của các bên liên 
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quan thuộc các lĩnh vực môi trường, xã hội và kinh tế. Sự tham gia của các bên 

liên quan chính và các đối tượng thiệt thòi phải được đảm bảo. Các thành viên 

của Tổ biên soạn là đại diện của các bên liên quan, có: 

- Chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến chủ đề của Bộ tiêu chuẩn; 

- Chịu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của Bộ tiêu chuẩn; 

- Có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện của Bộ tiêu chuẩn. 

c) Trách nhiệm tổ biên soạn 

Tổ biên soạn có trách nhiệm: 

- Xây dựng bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn; 

- Tổ chức tham vấn các bên liên quan (thông qua các cuộc họp, hội thảo) 

để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo; 

- Tổ chức đánh giá thử nghiệm bản dự thảo tại thực địa; 

- Tiếp tục tham vấn rộng rãi thông qua hội thảo, công bố trên website; 

- Hoàn thiện bản dự thảo sau khi đánh giá thử; 

- Trình ban hành Bộ tiêu chuẩn. 

d) Nguyên tắc làm việc 

- Tất cả các thành viên của Tổ biên soạn đều có cơ hội đóng góp vào việc 

xây dựng hoặc sửa đổi tiêu chuẩn và đưa ra ý kiến vào bản dự thảo; 

- Các thành viên đều có cơ hội góp ý, bảo toàn ý kiến góp ý của mình 

trong các bản dự thảo;  

- Phát huy kinh nghiệm và chuyên môn của từng thành viên; 

- Ý kiến góp ý của các thành viên phải được tôn trọng và được sử dụng 

trong quá trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn; 

- Quyết định cuối cùng phải dựa trên sự đồng thuận cao của các thành 

viên của tổ biên soạn.  

4.3. Nguyên tắc xây dựng Bộ tiêu chuẩn 

4.3.1. Độc lập 

Các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn phải được tổ chức độc lập và không bị 

ảnh hưởng bởi bất kỳ lợi ích liên quan nào. 

4.3.2. Sự tham gia đa bên 

Có sự tham gia của các bên liên quan chịu ảnh hưởng bởi Bộ tiêu chuẩn 
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trong quá trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn; những nhận xét và quan điểm của các 

bên liên quan sẽ được đánh giá khách quan và ghi nhận. 

4.3.3. Công khai và minh bạch 

Quá trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn sẽ duy trì một cách công khai và minh 

bạch, và thông tin của tất cả các giai đoạn sẽ được công bố công khai. Thông tin 

và tài liệu liên quan đến xây dựng Bộ tiêu chuẩn sẽ được cung cấp cho bất kỳ tổ 

chức và cá nhân nào quan tâm khi có yêu cầu hợp lý. 

4.3.4. Tính công bằng và sự đồng thuận 

Quá trình xây dựng tiêu chuẩn theo tinh thần công bằng, vô tư, và các 

quyết định trong từng giai đoạn sẽ được thực hiện trên cơ sở đồng thuận với các 

tài liệu có thể kiểm chứng được. 

4.4. Quy trình xây dựng tiêu chuẩn 

Được thực hiện theo các bước sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ Quy trình xây dựng tiêu chuẩn 

 

Thông báo rộng rãi quy trình xây dựng Bộ tiêu 

chuẩn và mời các bên liên quan góp ý và tham gia 

Thành lập Tổ biên soạn 

Xác định các bên liên quan 

Xây dựng bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn 

Đánh giá thử nghiệm 

Lấy ý kiến đồng thuận bản dự thảo cuối cùng 

Phê duyệt Bộ tiêu chuẩn 

Công bố Bộ tiêu chuẩn 

Chỉnh sửa 

định kỳ Tham vấn rộng rãi 
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4.4.1. Khởi động 

Tổng cục Lâm nghiệp công bố công khai về việc bắt đầu quá trình xây 

dựng tiêu chuẩn, bao gồm thông báo và giấy mời tham gia rộng rãi trên trang 

website của Tổng cục và các phương tiện phù hợp khác để cung cấp cho các bên 

liên quan các cơ hội tham gia đóng góp ý kiến. 

Thông báo và giấy mời bao gồm: 

- Thông tin về các mục tiêu, phạm vi và các bước của quy trình xây dựng 

tiêu chuẩn và kế hoạch thời gian cụ thể; 

- Mời các bên liên quan đề cử người đại diện của họ (hoặc tự đề cử) tham 

gia vào Tổ biên soạn. Giấy mời, đặc biệt là đối với các bên liên quan chính và 

các đối tượng bị ảnh hưởng, phải được thực hiện theo cách thức đảm bảo thông 

tin sẽ được chuyển đến người nhận với nội dung rõ ràng; 

- Mời góp ý về quy trình xây dựng tiêu chuẩn và thông tin cho các bên 

liên quan tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn; 

- Tham khảo các thủ tục xây dựng tiêu chuẩn công khai. 

Tổng cục Lâm nghiệp thừa ủy quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sẽ chỉnh sửa quy trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn và thành lập Tổ biên 

soạn, hoặc điều chỉnh thành phần của của Tổ biên soạn, dựa trên ý kiến nhận 

được từ các bên liên quan sau khi quy trình được công bố công khai. Việc chấp 

nhận và từ chối đề cử phải được giải trình hợp lý với yêu cầu về sự đại diện cân 

bằng của Tổ biên soạn cho việc xây dựng tiêu chuẩn. 

Danh sách thành viên Tổ biên soạn và thông tin liên lạc của họ phải được 

công khai sau khi ra quyết định. 

4.4.2. Soạn thảo Bộ tiêu chuẩn  

Tổ biên soạn chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình soạn thảo Bộ tiêu chuẩn 

và các bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn phải ít nhất sẽ bao gồm ba phiên bản sau: 

- Bản dự thảo ban đầu: Một bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn để cho ý kiến hoặc 

bỏ phiếu trong Tổ biên soạn; 

- Bản dự thảo theo yêu cầu: Một bản dự thảo để tham vấn rộng rãi sau khi 

đánh giá thử; 

- Bản dự thảo cuối cùng: Một bản dự thảo cuối cùng để chính thức phê duyệt. 

4.4.3. Đánh giá thử 

Tổ chức đánh giá thử, địa điểm và kế hoạch thử nghiệm sẽ được xác định 

dựa trên các điều kiện và các khía cạnh cụ thể được đề cập trong tiêu chuẩn. Sau 
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khi đánh giá thử, việc chỉnh sửa được thực hiện trên cơ sở các kết quả của thử 

nghiệm thí điểm. 

4.4.4. Tham vấn rộng rãi 

Tham vấn rộng rãi sẽ được tổ chức để hoàn thiện tiêu chuẩn. Trong quá trình 

tham vấn rộng rãi, bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn phải được công bố công khai và phải 

đảm bảo có sự tham gia của các bên liên quan chính và các đối tượng chịu ảnh 

hưởng.  

Thời gian bắt đầu và kết thúc tham vấn công khai phải được thông báo kịp 

thời trên trang website của Tổng cục Lâm nghiệp và gửi email tới các bên liên 

quan. 

Thời gian tham vấn rộng rãi ít nhất 60 ngày. Tất cả ý kiến nhận được trong 

quá trình tham vấn rộng rãi sẽ được Tổ biên soạn xem xét một cách khách quan. 

Sau khi tham khảo ý kiến rộng rãi một bản tổng hợp các nhận xét bao gồm cả các 

giải trình chỉnh sửa được công bố trên trang website của Tổng cục Lâm nghiệp và 

gửi email tới các bên liên quan. 

4.4.5. Phê duyệt Bộ tiêu chuẩn 

Tổ biên soạn sẽ đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chính thức 

bản dự thảo cuối cùng trên cơ sở đã lấy ý kiến đồng thuận. Văn phòng Chứng 

chỉ rừng sẽ chính thức ban hành Bộ tiêu chuẩn trên cơ sở đã xác minh sự đồng 

thuận của Tổ biên soạn. 

4.5. Cơ chế đại diện cân bằng của các bên liên quan 

Quá trình xây dựng các Bộ tiêu chuẩn là một quá trình tham gia của các 

bên liên quan và phải đảm bảo sự đại diện cân bằng của các bên liên quan. 

Các tác động môi trường, xã hội và kinh tế của Bộ tiêu chuẩn được phân 

tích dựa trên mục tiêu và phạm vi tác động của nó, từ đó xác định các bên liên 

quan bị ảnh hưởng. Nhóm các bên liên quan, đặc biệt là các bên có liên quan 

chính và các đối tượng bị ảnh hưởng, sẽ được xác định bằng việc xem xét mức 

độ ảnh hưởng đến họ để xác định cách thức tham gia, bao gồm: 

- Mời các bên liên quan, đặc biệt các bên liên quan chính và các đối tượng 

bị ảnh hưởng, tham gia vào Tổ biên soạn; 

- Tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các bên liên quan khác, như các cơ quan 

chính phủ, các cơ quan nghiên cứu và giáo dục, các đơn vị quản lý rừng, người 

trồng rừng, các công ty lâm sản, các hiệp hội thương mại, các tổ chức phi chính 

phủ về môi trường và xã hội, các công đoàn, và các tổ chức liên quan khác tham 

gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn và gửi ý kiến đóng góp. 
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Rà soát định kỳ các bên liên quan tham gia để nắm được mức độ thay đổi 

và các mối quan tâm của họ để điều chỉnh nhằm duy trì sự đại diện cân bằng của 

các bên liên quan. 

Bất kỳ bên liên quan nào tham gia xây dựng đều không được chiếm ưu 

thế trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Sự tham gia và ý kiến đóng góp của các 

bên liên quan sẽ được đánh giá và ghi nhận một cách minh bạch. Tất cả các 

quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở đồng thuận. 

4.6. Cơ chế để đạt được sự đồng thuận 

Để đạt được sự đồng thuận, Tổ biên soạn có thể sử dụng một trong các 

cách sau để xác định liệu có ý kiến phản đối hay không: 

- Biểu quyết bằng miệng hoặc giơ tay trong các cuộc họp; tuyên bố của 

Chủ trì cuộc họp về vấn đề cần sự nhất trí mà không có sự phản đối; quy trình 

bỏ phiếu biểu quyết chính thức; 

- Hội nghị qua điện thoại, và thống nhất biểu quyết bằng lời; 

- Gửi qua email, trong đó tất cả các thành viên của Tổ biên soạn đồng ý; 

- Sự kết hợp của các cách thức trên. 

Trong trường hợp có phiếu phản đối với bất kỳ phần quan trọng nào, vấn 

đề sẽ được giải quyết bằng các cơ chế sau đây: 

- Trước hết là thảo luận và đàm phán về vấn đề bất đồng đó trong Tổ biên 

soạn nhằm tìm ra một thỏa hiệp; 

- Thứ hai, đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan trình bày ý kiến phản 

đối và các bên liên quan có quan điểm khác nhau về vấn đề tranh chấp để tìm ra 

một thỏa hiệp; 

- Cuối cùng, thực hiện Quy trình giải quyết tranh chấp. 

4.7. Các thủ tục lưu trữ hồ sơ 

Văn phòng Chứng chỉ rừng sẽ lưu giữ và quản lý tất cả các tài liệu và hồ 

sơ liên quan đến quá trình xây dựng tiêu chuẩn. 

Tất cả các tài liệu và hồ sơ phải được giữ trong tối thiểu 5 năm. 

Văn phòng Chứng chỉ rừng có quyền sở hữu và quản lý của tất cả các tài 

liệu và hồ sơ để sẵn sàng cho bất kỳ tổ chức và cá nhân nào yêu cầu được xem 

sau khi được Văn phòng cho phép. 

4.8. Cơ chế công khai và minh bạch 

Trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, tất cả các thông tin quan trọng về 
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quá trình này sẽ được công bố công khai trên website của Tổng cục Lâm nghiệp 

và gửi email cho các bên liên quan, bao gồm các bước sau: 

- Xây dựng đề cương thực hiện: Đề cương thực hiện xây dựng Bộ tiêu 

chuẩn gồm các thông tin về mục tiêu, phạm vi, các bước và kế hoạch thực hiện, 

quy tắc xây dựng Bộ tiêu chuẩn và các tài liệu liên quan sẽ được công khai. 

- Soạn thảo Bộ tiêu chuẩn: Quá trình làm việc của Tổ biên soạn về việc 

soạn thảo tiêu chuẩn, bao gồm thời gian, địa điểm, người tham gia, chủ đề và kết 

quả của mỗi cuộc họp sẽ được công khai. 

- Đánh giá thử: Báo cáo đánh giá thử và bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn sửa 

đổi sau khi đánh giá thử sẽ được công khai. 

- Tham vấn rộng rãi: Trước khi tham vấn rộng rãi, thông tin về thời gian 

bắt đầu và kết thúc tham vấn, phương pháp tham vấn rộng rãi, sự tham gia của 

các bên có liên quan, và bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn để tham vấn sẽ được công bố 

công khai. Sau khi tham vấn rộng rãi, báo cáo tham vấn bao gồm cả quá trình 

tham gia của các bên liên quan, tóm tắt các nhận xét thu được và giải trình phản 

hồi các ý kiến nhận xét đó sẽ được công khai. 

- Phê duyệt cuối cùng của tiêu chuẩn: Thông tin về việc Tổ biên soạn trình 

dự thảo cuối cùng cho Văn phòng Chứng chỉ rừng trên cơ sở đồng thuận, bao 

gồm thời gian, địa điểm, người tham dự, nội dung thảo luận của Tổ biên soạn, 

cách thức và kết quả để đạt được sự đồng thuận, cũng như bản dự thảo cuối 

cùng sẽ được công bố công khai. Thông tin Văn phòng Chứng chỉ rừng chính 

thức phê duyệt dự thảo cuối cùng, bao gồm thời gian, địa điểm, người tham dự 

và kết quả thảo luận của Văn phòng Chứng chỉ rừng, cũng như Bộ tiêu chuẩn 

được chấp thuận, sẽ được công bố công khai. 

- Các khiếu nại, tranh chấp trong quá trình xây dựng các Bộ tiêu chuẩn 

nhận được cùng các thông tin về việc xử lý sẽ được công bố công khai. 

4.9. Xem xét và sửa đổi tiêu chuẩn 

Các Bộ tiêu chuẩn được sửa đổi định kỳ cập nhật các kiến thức khoa học 

mới và kinh nghiệm thực tiễn. Tiêu chuẩn được sửa đổi ít nhất 5 năm một lần. 

Quy trình sửa đổi cũng giống như quy trình xây dựng tiêu chuẩn. 

4.10. Cơ chế giải quyết tranh chấp 

Văn phòng Chứng chỉ rừng sẽ thiết lập các thủ tục để giải quyết bất kỳ 

khiếu nại và tranh chấp cơ bản nào liên quan đến các hoạt động xây dựng tiêu 

chuẩn mà các bên liên quan có thể tiếp cận được. Đầu mối liên lạc để nhận khiếu 

nại và tranh chấp sẽ được chỉ định. Thông tin liên lạc của đầu mối này sẽ được 



© VFCS 2019 

  

VFCS ST 1002:2019, QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 12 

 

công bố công khai. 

1) Tất cả các bên có quyền lợi liên quan có thể gửi khiếu nại liên quan đến 

bất kỳ khía cạnh nào của Bộ tiêu chuẩn và bằng chứng có liên quan bằng văn 

bản cho Văn phòng Chứng chỉ rừng. 

2) Sau khi nhận được đơn khiếu nại, người liên lạc được chỉ định phải 

thông báo tiếp nhận đơn cho người khiếu nại và nêu rõ nếu chấp nhận khiếu nại 

trong 5 ngày làm việc. 

3) Tổ biên soạn có trách nhiệm xử lý tất cả các khiếu nại và tranh chấp liên 

quan đến quá trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn. Trong quá trình xử lý, Tổ biên soạn 

sẽ thu thập và xác minh tất cả các thông tin cần thiết để xác nhận với người khiếu 

nại một cách kịp thời và xử lý một cách khách quan. Quyết định cuối cùng giải 

quyết khiếu nại phải được thực hiện dựa trên sự đồng thuận. Quy trình xử lý và 

cách tiếp cận cũng như cách giải quyết khiếu nại phải được thông báo cho người 

khiếu nại một cách kịp thời. 

4) Cơ chế giải quyết tranh chấp của Văn phòng Chứng chỉ rừng có thể 

được chuyển đến nơi người khiếu nại nếu có phản đối đối với quyết định nào 

trong quá trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn. 

 


