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Giới thiệu 
 
Hướng dẫn này được xây dựng để hỗ trợ các tổ chức chứng nhận trong quá trình tham vấn các bên liên quan khi 

thực hiện các cuộc đánh giá ResponsibleSteel. Tham vấn với các bên liên quan là một phần chính yếu trong các 

cuộc đánh giá ResponsibleSteel và là một phần khác biệt so với các cuộc đánh giá ISO. Ngoài khách hàng chứng 

nhận, các bên liên quan là nguồn thông tin đa dạng và có ý nghĩa nhất cho tổ chức chứng nhận. Tham vấn các bên 

liên quan giúp thu thập thông tin cần thiết để tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện. Tham vấn các bên liên quan 

thành công sẽ đem lại sự tự tin cho các bên liên quan rằng cuộc đánh giá được thực hiện theo một quá trình hài 

hòa, cởi mở và công bằng và họ có thể tham gia đóng góp một cách có ý nghĩa cho quá trình đó.  

 

Khi tổ chức chứng nhận biết về các quan ngại, quan điểm mâu thuẫn và các vấn đề có thể gây tranh cãi từ các bên 

liên quan càng sớm thì quá trình đánh giá và tham vấn sẽ được hoạch định càng tốt. Có được sự rõ ràngvề nhu cầu 

tham vấn cũng sẽ giúp tổ chức chứng nhận ước tính chi phí đánh giá tốt hơn – điều này luôn được khách hàng 

chứng nhận coi trọng.  

 

Một bên liên quan là “một cá nhân hay một tổ chức có thể ảnh hưởng hay bị ảnh hưởng bởi, hoặc cho rằng chính 

họ có thể bị ảnh hưởng bởi một quyết định hay một hoạt động của một đơn vị (muốn) được chứng nhận” (Tham 

khảo từ ISO 14001:2015(en) Các yêu cầu về hệ thống quản lý môi trường, kèm theo hướng dẫn áp dụng)  

 

Trong bối cảnh các đơn vị sản xuất thép, các bên liên quan sau sẽ được coi là bên liên quan chính yếu nếu họ hiện 

diện hoặc có hoạt động trong khu vực có ảnh hưởng của đơn vị:  

• Các cộng đồng địa phương và những người đại diện chính thống hay phi chính thống, gồm cả những 

(nhóm) người bản địa 

• Các cơ quan chức năng cấp địa phương hay cấp quốc gia  

• Các nhà chính trị  

• Các liên đoàn lao động, công đoàn  

• Các nhóm bị thiệt thòi  

• Các lãnh đạo tôn giáo  
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• Các tổ chức xã hội dân sự (hoạt động ở cấp toàn cầu, khu vực hay địa phương) 

• Các cơ quan học thuật  

Các bên liên quan bao gồm cả các nhà cung ứng, đơn vị thuê ngoài, nhà phân phối và khách hàng, và bao gồm cả 

người lao động thuê trực tiếp và người lao động của các đơn vị thuê ngoài. Tuy nhiên, Tiêu chuẩn ResponsibleSteel 

tập trung vào các bên liên quan không có mối quan hệ theo hợp đồng hay mối quan hệ kinh doanh với các đơn vị 

(muốn) được chứng nhận. Vì lý do đó, tài liệu hướng dẫn này được xây dựng tập trung vào các nhóm bên liên quan 

được liệt kê ở trên. Xin lưu ý rằng người lao động được nhắc tới nhiều trong Nguyên tắc An toàn và Sức khỏe Nghề 

nghiệp và Nguyên tắc Quyền người lao động của Tiêu chuẩn ResponsibleSteel, và cũng lưu ý rằng các đánh giá viên 

phải phỏng vấn người lao động trong Giai đoạn 2 của cuộc đánh giá.  

 

Tài liệu này:  

• tóm tắt các nguyên tắc quan trọng để tham vấn các bên liên quan một cách có hiệu quả  

• chứa một biểu mẫu cho các tổ chứng chứng nhận sử dụng để liên hệ các bên liên quan nhằm thông báo 

cho họ về cuộc đánh giá  

• chứa một danh sách các câu hỏi chung mà tổ chức chứng nhận có thể chỉnh sửa để phỏng vấn các bên 

liên quan 

Tài liệu hướng dẫn này sẽ được xem xét và chỉnh sửa khi chúng tôi có thêm kinh nghiệm từ các cuộc đánh giá 

ResponsibleSteel. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra https://www.responsiblesteel.org/certification/ trước 

mỗi cuộc đánh giá để đảm bảo rằng bạn sử dụng phiên bản mới nhất của tài liệu này.  

 

Các tài liệu khác liên quan tới tham vấn các bên liên quan bao gồm:  

• ‘Giới thiệu về ResponsibleSteel dành cho các bên liên quan’, tài liệu này giải thích về cách mà các bên liên 

quan có thể cung cấp thông tin cho các cuộc đánh giá 

• Hướng dẫn về phỏng vấn người lao động (người lao động được coi là ‘bên liên quan nội bộ’).  

Các văn bản này có thể được tìm thấy tại https://www.responsiblesteel.org/certification/ 

 
Các nguyên tắc để tham vấn các bên liên quan một cách có hiệu quả  
 

Mức độ nỗ lực cần thiết để có một hoạt động tham vấn các bên liên quan thành công và có ý nghĩa thay đổi phụ 

thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau. Các nhân tố quan trọng nhất bao gồm:  

• Quy mô, phạm vi và mức độ phức tạp của đơn vị khách hàng và tầm ảnh hưởng của đơn vị đó, cũng như 

là số lượng và tầm bao phủ của các bên liên quan tiềm năng theo như được xác định 

• Cấp độ và bản chất của sự xung đột trong quá khứ và hiện tại, cũng như là các vấn đề có thể gây tranh cãi 

về đơn vị hay khách hàng sắp được chứng nhận 

https://www.responsiblesteel.org/certification/
https://www.responsiblesteel.org/certification/
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• Khả năng và/hoặc thiện trí của các bên liên quan chính yếu muốn tham gia tương tác, được tham vấn có 

tính chất xây dựng trong quá trình đánh giá.  

 

Các tổ chức chứng nhận cần lưu ý rằng có nhiều lý do vì sao các bên liên quan có thể không thể hiện thiện chí tham 

gia tương tác hay tham vấn trong quá trình đánh giá. Tìm ra lý do của việc này là rất quan trọng. Dưới đây liệt kê 

một số lý do tiềm ẩn:  

• Họ tin rằng đơn vị khách hàng không có vấn đề gì. Trong trường hợp này, tổ chức chứng nhận cần có sự 

xác nhận (dưới dạng văn bản nếu có thể) rằng họ thực sự tin đơn vị không có vấn đề gì  

• Họ không biết đủ thông tin về quá trình đánh giá và không có thời gian, nguồn lực hay kinh nghiệm để 

được thông báo và cung cấp thông tin có chất lượng cho quá trình đánh giá. Trong trường hợp này, sẽ 

hữu ích nếu hỏi họ xem những nhóm (bên liên quan) nào có thể được mời tham gia hoặc hỏi họ làm sao 

để có thể giúp họ tham gia quá trình này một cách hiệu quả 

• Họ không đọc hiểu tiếng Anh tốt để hiểu rõ họ đang được yêu cầu gì. Trong trường hợp này, tổ chức 

chứng nhận nên cân nhắc dịch các tài liệu liên quan và cung cấp cho họ.  

• Không liên hệ đúng cá nhân hay tổ chức. Khi này, tổ chức chứng nhận cần phải xem xét lại và tìm ra đúng 

người để liên hệ, mời tham gia quá trình.  

• Họ không muốn bị lưu hồ sơ thông tin. Trong trường hợp này, tổ chức chứng nhận cần giải thích rằng tên 

của cá nhân hay tổ chức liên quan sẽ không được liên kết với những thông tin hay các mối quan tâm mà 

họ đưa ra.  

• Họ không tin tưởng tổ chức chứng nhận, ResponsibleSteel, hay là không thích chứng nhận nói chung. 

Trong trường hợp này, tổ chức chứng nhận nên tìm ra nguyên nhân tại sao và hợp tác với 

ResponsibleSteel để cố gắng giải quyết tình huống.  

• Chứng nhận ResponsibleSteel có thể làm suy yếu các lợi ích hiện tại (ví dụ như một chiến dịch, một vụ 

kiện pháp lý hay một hành động liên quan nào đó).  

 

Theo nguyên tắc chung, sự ngần ngại của các bên liên quan chính yếu trong việc tham gia sẽ dẫn đến việc tổ chức 

chứng nhận cần phải tiếp cận và tương tác sâu hơn.  

 

Tổ chức chứng nhận phải chủ động tìm kiếm thông tin đầu vào từ các bên liên quan và nên dành đủ thời gian để 

thực hiện tương tác với các bên này. Một khung thời gian không thỏa đáng sẽ dẫn tới việc các bên liên quan trở 

nên thất vọng, họ cho rằng quyền chính đáng của họ không được tôn trọng, dẫn tới thông tin được cung cấp có 

chất lượng thấp và uy tín của cuộc đánh giá bị giảm sút. Cần thời gian để liên hệ các bên liên quan và sắp xếp lịch 

cũng như thực hiện hoạt động tham vấn. Khi thông tin nhận được có mâu thuẫn hay là nhầm lẫn, cần thực hiện 

hoạt động bổ sung để đáp ứng nhu cầu của cả tổ chức chứng nhận và của các bên liên quan. Các bên liên quan 

chính bổ sung có thể được xác định thêm như là quá trình mở và họ sẽ cần được tham vấn. Một số nhóm bên liên 
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quan có nguồn lực hạn chế và có thể không phản hồi nhanh chóng. Hoặc các tổ chức chứng nhận có thể cần điều 

chỉnh thời gian hoặc địa điểm họp/gặp gỡ cho phù hợp với lịch trình của các bên liên quan. 

Tính minh bạch là chìa khóa quan trọng với quá trình tham vấn. Các tổ chức chứng nhận nên trao đổi thông tin 

thường xuyên và rõ ràng với các bên liên quan và phải trả lời các câu hỏi của các bên liên quan này. Để tránh sự 

không chắc chắn và nhầm lẫn, tổ chức chứng nhận nên thông báo: 

• Họ đang ở bước nào trong quá trình đánh giá 

• Họ sẽ làm gì để tương tác, tham vấn với các bên liên quan 

• Họ sẽ làm gì với thông tin mà các bên liên quan cung cấp 

• Những vấn đề và mối quan tâm nào đã được nêu ra trong quá trình này 

• Tổ chức chứng nhận đã giải quyết những vấn đề này như thế nào. 

Các phương pháp, hành vi, ngôn ngữ, thuật ngữ, công nghệ và hình thức được sử dụng để tham vấn phải phù hợp, 

nói chung và cần phải phù hợp cả từ góc độ văn hóa. Các ví dụ bao gồm: 

• Ở một số nền văn hóa, việc nhìn thẳng vào mắt người khác là hành vi thiếu tôn trọng 

• Có thể có các bên liên quan không biết chữ và cần thông tin được chuyển tải dưới hình thức khác với văn 

bản (ví dụ: điện thoại, video, âm thanh) 

• Một số bên liên quan có thể thích nhận thông tin bằng lời nói 

• Một số bên liên quan có thể không có truy cập internet ổn định hoặc không có máy vi tính, và sẽ cần 

thông tin bằng tài liệu bản in, ví dụ bảng chỉ dẫn ở các cửa hàng trong làng, ở nhà thờ, hoặc ở quảng 

trường trung tâm. 

 

Khi tham vấn với các bên liên quan, cần có một môi trường an toàn để trao đổi thông tin, chia sẻ quan điểm và mối 

quan tâm một cách trung thực và cởi mở. Một số bên liên quan có thể thích được phỏng vấn riêng lẻ hơn là theo 

nhóm. Các bên liên quan nên được đảm bảo rằng mọi tham chiếu đến hoặc mô tả đặc điểm của thông tin họ cung 

cấp (bằng văn bản hoặc bằng lời nói) sẽ được thực hiện sao cho đảm bảo tính riêng tư, nghĩa là thông tin sẽ không 

thể liên kết được tới người cung cấp thông tin. Các bên liên quan nên được khuyến khích công khai và minh bạch 

trong việc cung cấp thông tin khách quan và thông tin có thể xác minh được, tập trung vào các thông tin có thể ảnh 

hưởng đến việc đánh giá địa điểm (muốn) được chứng nhận. Tương tác với các bên liên quan phải luôn tôn trọng, 

không thiên vị và không phán xét để tạo niềm tin vào cả tổ chức chứng nhận, đoàn đánh giá và chương trình 

ResponsibleSteel. 
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Để tham vấn thành công, điều quan trọng là (các) cá nhân thực hiện phỏng vấn tham vấn phải có kinh nghiệm 

tương tác, tham vấn với các bên liên quan và có  chuyên môn phù hợp. Ít nhất hai thành viên đoàn đánh giá nên 

tham gia phỏng vấn để đảm bảo thông tin phỏng vấn thu thập được là chính xác. Nếu đoàn đánh giá cảm thấy họ 

cần sự hỗ trợ từ một chuyên gia về tham vấn các bên liên quan, họ có thể yêu cầu một chuyên gia trung lập hỗ trợ 

trong quá trình tham vấn. Nếu một vấn đề mang tính kỹ thuật cao được thảo luận với các bên liên quan, thì (các) 

thành viên đoàn đánh giá hiện tại phải có kiến thức chuyên môn phù hợp. Ngoài ra, việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp 

đảm bảo rằng các cuộc phỏng vấn tham vấn thực sự mang lại lợi ích cho việc đánh giá. Dưới đây là bảng câu hỏi 

chung cho phỏng vấn các bên liên quan. Nó có thể được sử dụng và điều chỉnh bởi các tổ chức chứng nhận để phù 

hợp với cuộc đánh giá, địa điểm và khách hàng chứng nhận tương ứng. 

Khi tham vấn ý kiến của các bên liên quan, tổ chức chứng nhận nên đánh giá cẩn thận tất cả các thông tin đầu vào 

của mình bằng cách tự hỏi liệu các vấn đề và mối quan tâm được nêu ra là có thực và có liên quan đến Tiêu chuẩn 

ResponsibleSteel hay không. Có thể có các câu trả lời sau: 

1. Vấn đề / mối quan tâm là có thực nhưng không liên quan đến bất kỳ yêu cầu nào của Tiêu chuẩn 

ResponsibleSteel. Trong trường hợp này, điều quan trọng là phải nêu rõ lý do để tuyên bố vấn đề / mối 

quan tâm là "không liên quan" nhằm chứng minh cho các bên liên quan rằng họ đã được lắng nghe và lý 

do tại sao ý kiến đóng góp của họ được coi là " không liên quan" tới cuộc đánh giá. 

2. Vấn đề / mối quan tâm là có thực và có liên quan đến các yêu cầu của Tiêu chuẩn ResponsibleSteel. Tổ 

chức chứng nhận cần xác định (các) yêu cầu áp dụng tương ứng với mối quan tâm đó và phản ánh đầy đủ 

các yêu cầu đó trong quá trình đánh giá đơn vị này. 

3.  Vấn đề / mối quan tâm không có thực, cũng như không liên quan trực tiếp đến các yêu cầu của Tiêu 

chuẩn ResponsibleSteel. Vấn đề / mối quan tâm có thể là kết quả của lịch sử, các mối quan hệ, sự không 

hài lòng với quy trình, chính trị, v.v. Đây là một kết luận đánh giá khó và tế nhị, và cần được xem xét rất 

cẩn thận. Tổ chức chứng nhận cần trình bày rõ ràng và khách quan lý do của họ để ‘bác bỏ’ vấn đề / mối 

quan tâm trong các báo cáo đánh giá. 

 

Thư mẫu để liên hệ các bên liên quan 
 
Dưới đây là một thư mẫu chung mà tổ chức chứng nhận có thể sử dụng để tiếp cận với các bên liên quan và khiến 

họ quan tâm đến việc cung cấp thông tin cho cuộc đánh giá. Mẫu này được soạn thảo để giao tiếp bằng văn bản. 

Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng như một hướng dẫn cho một cuộc trò chuyện điện thoại giới thiệu về 

hoạt động tham vấn, đánh giá. Các cụm từ được tô màu vàng phải được sửa đổi tùy thuộc vào bên liên quan 
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tương ứng, tổ chức chứng nhận và địa điểm được đánh giá. Xin lưu ý rằng ResponsibleSteel sẽ thông báo về các 

cuộc đánh giá giai đoạn 2 sắp diễn ra trên https://www.responsiblesteel.org/certification/audits.  

 

Kính gửi (thêm tên của bên liên quan) 

Thông qua thư này, tôi muốn thông báo với ông/bà về kế hoạch đánh giá ResponsibleSteel tại đơn vị (thêm tên của 

đơn vị được đánh giá) ở (thêm thành phố), tại địa chỉ (thêm đường và số nhà, v.v.). Đơn vị này thuộc về công ty 

(thêm tên công ty mẹ). ResponsibleSteel là một sáng kiến tự nguyện mới đã xây dựng một Tiêu chuẩn cho quá 

trình cung ứng và sản xuất thép có trách nhiệm. Tiêu chuẩn này rất rộng và bao gồm các vấn đề xã hội và môi 

trường quan trọng, như quyền người lao động, cộng đồng, khí nhà kính và phát thải không khí. Đơn vị này đã đăng 

ký để được đánh giá theo Tiêu chuẩn đó. Vai trò của tổ chức của tôi, (thêm tên của tổ chức chứng nhận), là xác 

định xem đơn vị này có đáp ứng các yêu cầu Tiêu chuẩn hay không. 

 

Chương trình ResponsibleSteel mang đến cơ hội cho bất kỳ ai muốn cung cấp thông tin cho quá trình đánh giá của 

đơn vị (muốn) được chứng nhận. Những người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của đơn vị đó hoặc những người 

có quan tâm đến đơn vị đó đều có thể cung cấp thông tin cho quá trình đánh giá này. Ông/bà (hoặc tổ chức của 

ông/bà) đã được xác định là một "bên liên quan" của đơn vị này. Ông/bà có thể cung cấp thông tin cho cuộc đánh 

giá này bằng cách gửi tài liệu hoặc dữ liệu liên quan đến đơn vị và/hoặc bằng cách tham gia một cuộc phỏng vấn. 

Nếu ông/bà muốn tham gia một cuộc phỏng vấn, chúng tôi có thể nói chuyện trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua 

kênh trực tuyến, vào một thời điểm giữa ngày xx và ngày xx (thêm ngày). Nếu ông/bà chỉ muốn gửi tài liệu hoặc dữ 

liệu, vui lòng thực hiện trước ngày xx (thêm ngày) bằng email, thư hoặc fax (sửa đổi nếu cần) theo thông tin liên hệ 

ở cuối thư này. 

 

Thông tin của các bên liên quan đối với các cuộc đánh giá ResponsibleSteel là vô cùng quan trọng để có được một 

bức tranh toàn diện và cân bằng về đơn vị được đánh giá cũng như cách nó hoạt động theo Tiêu chuẩn 

ResponsibleSteel. Do đó, tôi rất vui khi nhận được hồi đáp và nhận được ý kiến đóng góp từ ông/bà. Trong tài liệu 

đính kèm thư này, ông/bà có thể tìm thấy thông tin thêm về các cuộc đánh giá ResponsibleSteel và cách mà 

ông/bà có thể tham gia. Tất nhiên, tôi cũng sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về cuộc đánh giá hoặc mục tiêu của 

cuộc đánh giá. Ông/bà có thể viết thư cho tôi hoặc gọi điện cho tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới. 

Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm: 

• Về đơn vị sản xuất thép được đánh giá, vui lòng truy cập: (thêm liên kết web vào trang web, nếu có, hoặc 

đến công ty mẹ) để tìm hiểu về đơn vị này mà cuộc đánh giá này  

• Về ResponsibleSteel, vui lòng truy cập: https://www.responsiblesteel.org/  

• Về với tổ chức của tôi: (thêm liên kết web). 

https://www.responsiblesteel.org/certification/audits
https://www.responsiblesteel.org/
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Trân trọng 

Thêm họ tên 

Thêm địa chỉ email 

Thêm tên tổ chức  

Thêm vai trò của người gửi thư 

Thêm số điện thoại bao gồm mã quốc gia, nếu cần 

Thêm Skype, v.v. (nếu thích hợp) 

 

Bảng câu hỏi chung cho phỏng vấn các bên liên quan 
 

Bảng câu hỏi chung dưới đây có tính chất tham khảo. Các tổ chức chứng nhận có thể sử dụng nó như một mẫu mà 

họ có thể điều chỉnh để phù hợp với (các) bên liên quan cụ thể sẽ được phỏng vấn và/hoặc đối với các vấn đề hoặc 

mối quan tâm cụ thể đã được nêu ra và cần được phân tích và điều tra thêm. Các cụm từ in nghiêng nhằm giúp 

đoàn đánh giá thực hiện cuộc phỏng vấn. 

 

Thông tin chung: 

Tên của (những) người được phỏng vấn:       

Cơ quan:       

Loại hình của bên liên quan: (tổ chức xã hội dân sự, cơ quan chính phủ, cơ quan học thuật, cộng đồng, v.v.)       

Ngày phỏng vấn:       

Hình thức phỏng vấn: (gặp trực tiếp, điện thoại, bằng văn bản (email, fax, thư)       

Tên của (những) người thực hiện phỏng vấn:       

Tên của (những) người tham dự khác (nếu có): (đại diện công đoàn, v.v.)       

Tên người phiên dịch và đơn vị liên kết (nếu có):       

 

Các câu hỏi (tham khảo): 

1. Phần Giới thiệu (Giới thiệu bản thân / tổ chức. Xem xét quy trình tham vấn được đề xuất, bao gồm vai trò của tổ 

chức chứng nhận, mục đích tham vấn, thông tin được cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào, nhắc nhở về việc 

không liên đới (nghĩa là thông tin cung cấp sẽ không được liên kết tới người cung cấp), v.v. Hãy hỏi họ xem họ có 

bất kỳ câu hỏi nào về quá trình tham vấn, đánh giá hay không. Cuối cùng, chỉ ra rằng bạn sẽ ghi chép thông tin và 
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thông tin ghi chép có thể được sử dụng cho chính bạn và đoàn đánh giá, để giúp viết báo cáo đánh giá và có thể 

được sử dụng để hình thành phân loại kết quả của đơn vị trong quá trình đánh giá) 

2. Bản chất mối quan tâm của ông/bà (tổ chức của ông/bà) đối với đơn vị này (quá khứ, hiện tại, dự đoán tương 

lai) là gì? 

3. Ông/bà có những vấn đề hoặc mối quan tâm cụ thể nào, nếu có, liên quan đến đơn vị này? (Trước tiên, hãy thu 

thập câu trả lời mà không đưa ra gợi ý cụ thể. Nếu không có vấn đề hoặc mối quan tâm cụ thể nào hoặc bạn muốn 

hỏi câu hỏi bổ sung, hãy xem xét các lĩnh vực chính của Tiêu chuẩn ResponsibleSteel và hỏi xem họ có bất kỳ vấn đề 

và mối quan tâm nào về từng lĩnh vực chính đó không) 

4. Đối với mỗi vấn đề quan tâm được lưu ý, ông/bà có khuyến nghị về cách giải quyết chúng không? Nếu có, 

khuyến nghị đó là gì? Nếu không có, ông/bà có biết ai khác có thể có khuyến ghị hay cách giải quyết không? 

5. Đối với mỗi vấn đề cần quan tâm, (các) nguồn dữ liệu hoặc bằng chứng tốt nhất để hỗ trợ quan điểm, kết luận 

của ông/bà (tổ chức của ông/bà) là gì? (Giải thích rằng, lý tưởng nhất là các nguồn thông tin được đánh giá ngang 

hàng và  thông tin đã xuất bản, ban hành) 

6. Có các nguồn thông tin hoặc dữ liệu khác mà ông/bà biết, hỗ trợ hoặc không hỗ trợ quan điểm/kết luận của 

ông/bà không? (ví dụ: dữ liệu mà người khác có thể đang sử dụng để phản bác quan điểm/kết luận của ông/bà 

hoặc để hỗ trợ một quan điểm/kết luật trái chiều so với quan điểm của ông/bà?) 

7. Theo ông/bà, ai là chuyên gia đáng tin cậy nhất về đơn vị này và về các vấn đề ông/bà cho là quan trọng đối với 

mình? 

8. Những cá nhân hoặc tổ chức nào khác đang tích cực quan tâm đến đơn vị này hoặc những vấn đề mà ông/bà 

cho là quan trọng? Vui lòng nêu tên những cá nhân/tổ chức ủng hộ quan điểm của ông/bà và những cá nhân/tổ 

chức có quan điểm trái chiều với quan điểm của ông/bà. 

9. Cá nhân hoặc tổ chức nào khác mà ông/bà khuyên đoàn đánh giá nên tham khảo ý kiến của họ để giúp chúng tôi 

thu thập được nhiều thông tin nhất có thể nhằm đánh giá đơn vị này? 

10. Ông/bà có cần thời gian tham khảo ý kiến của những người khác trong tổ chức của ông/bà hoặc các tổ chức 

cùng quan điểm khác để đảm bảo rằng chúng tôi có đầy đủ thông tin từ tổ chức của ông/bà và các thành viên hoặc 

đối tác của tổ chức của ông/bà hay không? Nếu cần, ông/bà nghĩ mình cần bao nhiêu thời gian và chúng tôi có thể 

sắp xếp một cuộc họp tiếp theo hoặc gọi điện để thảo luận về bất kỳ thông tin bổ sung nào mà ông muốn cung cấp 

không? (Nếu không, hãy lưu ý tiến trình, cơ chế và thông tin liên hệ để có thêm thông tin nếu có điều gì khác xảy ra, 

thông tin mới xuất hiện.) 

11. Tôi xin phép tóm tắt những điểm chính mà tôi hiểu ông/bà đã đưa ra trong cuộc phỏng vấn/trò chuyện tính tới 

thời điểm này. (Tóm tắt các điểm chính của thông tin nhận được từ cuộc phỏng vấn này để kiểm tra tính chính xác 

và chứng minh rằng bạn đã lắng nghe cẩn thận.) 

12. Sẽ cực kỳ hữu ích nếu ông/bà (tổ chức của ông/bà) có thể đưa ra những lo ngại của mình bằng văn bản để 

đoàn đánh giá xem xét. Ông/bà (tổ chức của ông/bà) có sẵn sàng làm điều này không? Nếu đồng ý, chúng tôi có 

thể mong đợi nhận được nó khi nào (cân nhắc tiến trình và các mốc thời gian liên quan)? Nếu không, ông/bà có 
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cảm thấy tự tin rằng tôi đã nắm bắt được ý kiến đóng góp của ông/bà (dựa trên bản tóm tắt bằng lời nói ở trên) 

hay chưa, hoặc nếu tôi tóm tắt các ghi chú của mình bằng văn bản và gửi cho ông/bà, ông/bà có sẵn lòng xem lại 

chúng để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác không? 

13. Làm nổi bật một cách vắn tắt các cơ hội chính, thời điểm mà các bên liên quan có thể đóng góp ý kiến, cung cấp 

thông tin và thời gian dự kiến của quá trình (đánh giá, chứng nhận). 

14. Ông/bà có câu hỏi nào khác không? Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác sau khi chúng tôi hoàn 

thành cuộc phỏng vấn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi biết (một lần nữa, cân nhắc tiến trình và 

bất kỳ thời hạn nào). 

15. Nếu chúng tôi có thêm câu hỏi trong quá trình đánh giá này, tôi có thể liên hệ lại với ông/bà để trả lời các câu 

hỏi cụ thể không? 

16. Cảm ơn ông/bà rất nhiều vì thời gian và nỗ lực tham gia quá trình này. 

 

Nguồn: Phỏng theo MSC (Phụ lục Quy trình Thủy sản GPX - Hướng dẫn CABs về Tham vấn các bên liên quan - Cung 

cấp thông tin) 

 


