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1. Giới thiệu/Introduction

Các ngư dân và những người nắm giữ chứng chỉ trên biển (Certificate holder-CH)
trong chương trình của Hội đồng quản lý biển (MSC) được yêu cầu tự mô tả các chính
sách và biện pháp, bao gồm các yêu cầu và quy trình pháp lý có hiệu lực trong Đơn vị
Đánh giá, để bảo vệ thuyền viên đánh cá khỏi nạn cưỡng bức lao động hoặc lao động
trẻ em, cũng như bất kỳ nỗ lực nào của đơn vị tư nhân. Mục tiêu là yêu cầu những
người có chứng chỉ truyền đạt cách thức chính phủ, ngành công nghiệp hoặc các thực
thể có liên quan khác bảo vệ chống lại nạn cưỡng bức lao động hoặc lao động trẻ em.
Fishermen and sea certificate holders (Certificate holder-CH) in the program of
Marine Management Council (MSC) are required to describe the policies and
measures themselves, including valid management requirements and regulations in the
Assessment Unit, to protect seafarers from labor enforcement or child labor, as well
as any efforts of the private units. The goal is to ask people who hold certificates to
communicate how governments, industries or other related entities protect against
labor enforcement or child labor.
Mỗi khách hàng của Cơ quan giám sát nghề cá và trên biển sẽ cung cấp thông tin bằng
cách hoàn thành mẫu dưới đây. Mẫu này phải được khách hàng hoàn thành với thiện
chí và dựa trên thông tin đã biết và có sẵn cho khách hàng tại thời điểm hoàn thành.
Thông tin được cung cấp phải đại diện cho phạm vi các biện pháp mà chủ sở hữu
chứng chỉ đã biết.
Each customer of the Administration of Fishery and Fishing Harbor Supervision will
provide information by completing the following form. This form must be completed by
the customers with goodwill and based on known information and available to the
customers at the time of completion. The information provided must represent the
range of measures that the certificate holders know.
Mẫu sau khi hoàn thành sẽ được tải lên cơ sở dữ liệu của MSC để được xuất bản trên
trang web của MSC cùng lúc với Báo cáo chứng nhận công.
The completed form will be uploaded to the MSC’s database to be published on the
MSC’s website at the same time as the Public Certification Report.
Hướng dẫn điền vào mẫu được tìm thấy trong Phụ lục của mẫu này. Thông tin được
yêu cầu về tất cả các vấn đề được giải quyết trong mẫu phải được đưa ra bằng tiếng
Anh, đây là ngôn ngữ chính thức của MSC.
Instructions for filling out the form are found in the Appendix of this form. Information
requested on all issues addressed in the form must be given in English, this is the
official language of MSC.

Vui lòng hoàn thành tất cả các trường không che. Vui lòng điền N/A cho vấn đề không
được áp dụng, đồng thời đưa ra một lời giải thích ngắn gọn về lý do tại sao nó không
được áp dụng.
Please complete all blank parts. Please enter N/ A for a non-applicable issues, and
give a brief explanation of why it is not applied.
2. Người giữ giấy chứng nhận Chính sách, thực tiễn và biện pháp phòng
chống cưỡng bức lao động trẻ em của Hội đồng Quản lý biển/
Holder of Certificate on Policy, Practice and Prevention Measures Against
Child Labor Enforcement of the Marine Management Council
Bảng 2.1 - Thông tin chủ sở hữu chứng chỉ
Table 2.1 - Certificate holder information
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Thành phần của nhóm đánh bắt thủy sản thay mặt cho người được cấp chứng
chỉ
The composition of the fishing team on behalf of the certificate holders
- Đặc điểm thành phần của nhóm đánh bắt thủy sản, bao gồm các thực thể cùng
nhau chia sẻ chi phí.
- Composition characteristics of the fishing team, including entities sharing
costs together.
- Mô tả mối quan hệ giữa các thành viên cùng nhau chia sẻ chi phí của nhóm
đánh bắt thủy sản với các chủ tàu và nhà khai thác của Đơn vị Chứng nhận
(UoC).
- Describe the relationship among members sharing the costs of the fishing
team with the shipowners and the operators of the Unit of Certification (UoC).
Nhóm ngư trường (Vùng nuôi nghêu huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh
Phú tỉnh Bến Tre)
Group of fishing fields (clam farming areas in Ba Tri District, Binh Dai
District and Thanh Phu DiDistrict in Ben Tre province)

CH Tên Khoa học : Meretrix lyrata.
Scientific name: Meretrix lyrata.
Tên thường dùng: Nghêu Bến Tre.
Common name: Ben Tre Clam.
Người quản lý, chịu trách nhiệm chính là/ Main manager in charge is: SỞ
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẾN TRE./

BEN TRE DEPARTMENT
DEVELOPMENT.

OF

AGRICULTURE

AND

RURAL

Đại diện là ông:. Nguyễn Văn Buội– Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn
Representative, Mr.: Nguyen Van Buoi - Deputy Director of Department of
Agriculture and Rural Development
Thành phần tham gia khai thác nghêu trực tiếp là/ Hợp tác xã Thủy sản
(HTX TS) Rạng Đông, HTX TS Đồng Tâm huyện Bình Đại, HTX TS An
Thủy, Tân Thủy, Bảo Thuận huyện Ba Tri, HTX TS Thạnh Lợi, Bình Minh
huyện Thạnh Phú và các Doanh nghiệp, tập đoàn nuôi và khai thác nghêu trên
địa bàn tỉnh./
Direct participation in clam exploitation is:
Rang Dong Fisheries
Cooperative and Dong Tam Fisheries Cooperative in Binh Dai District, An
Thuy Fisheries Cooperative, Tan Thuy Fisheries Cooperative and Bao Thuan
Fisheries Cooperative in Ba Tri District, Thanh Loi Fisheries Cooperative and
Binh Minh Fisheries Cooperative in Thanh Phu District and Enterprises,
corporations raising and exploiting clams in the province.
Mối quan hệ giữa các thành viên trong hoạt động nuôi và khai thác nghêu
theo sơ đồ như sau:
The relationship between members in clam farming and exploitation
activities is as follows
CHÍNH PHỦ
GOVERNMENT

BỘ NN&PTNT
Ministry of Agriculture and
Rural Development

UBND TỈNH
PROVINCIAL PEOPLE’S
COMMITTEE

SỞ NN&PTNT
Department of Agriculture
and Rural Development

UBND HUYỆN
DISTRICT PEOPLE’S
COMMITTEE

PHÒNG NN&PTNT
Agriculture and Rural
Development Division

UBND XÃ
COMMUNE PEOPLE’S
COMMITTEE

CÁC HTX thủy sản
Fisheries Cooperatives

CỘNG ĐỒNG
(XÃ VIÊN HTX)
COMMUNITY
(Cooperative members)

Các tổ chức khoa học, kinh tế - xã
hội / Scientific, economic and
social organizations
• Liên minh HTX/ Cooperative
Alliance
• Hội/Hiệp hội/ Union/
Association
• Tổ chức phi Chính phủ/ Nongovernmental organizations
• Viện, Trường/ Institutes,
Schools

Trách nhiệm kiểm soát lao động /
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Labor control responsibilities
Cơ quan quản lý và pháp luật nào, bao gồm cả cơ quan nước treo cờ, kiểm soát
các quy định liên quan đến lao động trong đơn vị của khu vực đánh giá ?
Which regulatory and legal authorities, including the flag state authorities,
controlling labor-related regulations in the unit of the assessed area?
Pháp luật được thực thi như thế nào ?
How is the law enforced?
- Luật lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012.
- Labor Law No. 10/2012/QH13, dated June 18, 2012.
- Luật công đoàn số 12/2012/QH 13 ngày 20/6/2012.
- Trade Union law No. 12/2012/QH 13 dated June 20, 2012.
- Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre.
- Labor Union in Ben Tre province.
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre.
- Ben Tre Cooperative Alliance
- Hệ thống văn bản quy định nội bộ như: Điều lệ, quy chế, quy định của Hợp
tác xã được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến góp ý thống nhất của cộng đồng và
không vượt khỏi quy định của Pháp luật.

CH - The system of internal regulations such as: Charters, regulations and
regulations of the cooperatives shall be built on the basis of obtaining
unanimous comments of the community and not exceeding the provisions of the
law.
- Mỗi HTX nghêu đều có Nội quy lao động cụ thể (Kèm theo Quyết định ban
hành nội quy lao động).
- Each clam cooperative has a specific labor regulation (attached to the
Decision on promulgation of internal labor regulations).
- Đại diện các tổ chức xã hội (Tổ chức Công đoàn, đại diện phản ánh quyền và
lợi ích cho người lao động theo quy định Pháp Luật Việt Nam).
- Representatives of social organizations (Trade Union organizations,
representatives reflecting rights and benefits for employees in accordance with
the law of Vietnam).
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Nhận diện và giảm thiểu rủi ro/
Identifying and mitigating risks
-

Mô tả các quy trình, bao gồm các biện pháp của chính phủ và chủ sở
hữu chứng chỉ, được áp dụng trong UoC để xác định và giảm thiểu mọi
rủi ro về cưỡng bức lao động và lao động trẻ em.

-

Describe procedures, including measures of the Government and
certificate holders that apply in UoC to identify and mitigate risks of
labor enforcement and child labor.

Bộ luật lao động năm 2012 tại chương XI – Lao động chưa thành niên quy
định về việc sử dụng lao động trẻ em, trong đó nghiêm cấm sử dụng lao động
dưới 15 tuổi; người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến
đủ 15 và làm các công việc nhẹ theo danh mục quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Luật này còn quy định khi sử dụng người từ đủ 13 tuổi
đến dưới 15 tuổi thì người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động
bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của
người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi; phải bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng
đến giờ học tại trường học của trẻ em; phải bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn
lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi. Không được sử dụng lao động
là người dưới 13 tuổi làm việc trừ một số công việc cụ thể do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định.
The 2012 Labor Code in Chapter XI - Minority Labor regulates the use of
CH child labor, which prohibits the use of employees under 15 years old;
Employers may only use employees from full 13 years old to 15 years old and
do light jobs according to the list prescribed by the Ministry of Labour,
Invalids and Social Affairs. This Law also stipulates that when employing
persons from full 13 to under 15 years old, the employer must sign labor
contracts in writing with the legal representatives and must obtain the consent
of the persons from full 13 years old and under 15 years old; must arrange
working hours without affecting school hours at the children's school; must
ensure working conditions, occupational safety and labor health which are
suitable to the age group. The employees who are under 13 years old are not
allowed to work except for some specific jobs stipulated by the Ministry of
Labour, Invalids and Social Affairs.
Bộ luật Lao động năm 2012 cũng quy định tại Điều 165 các công việc và nơi
làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên (dưới 18 tuổi).
The 2012 Labor Code is also regulated in Article 165 that jobs and workplaces

are prohibited the use of minors (under 18 years old).
Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về lao động trẻ em dưới dạng tội phạm vi
phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em: Tội vi phạm quy định về sử dụng
lao động trẻ em xâm hại đến an toàn đối với sự phát triển bình thường về thể
chất, tinh thần của trẻ em.
The 1999 Criminal Code regulates child labor in the form of crime violating
regulations on use of child labor: Crime violating the regulations on the use of
child labor trespassing to the safety of normal physical and mental
development of children.
Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em: quy định tại điều 6 khoản 7 nghiêm
cấm việc lạm dụng lao động trẻ em, sử dụng lao động trẻ em làm công việc
nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại, làm những công việc
khác trái với quy định của pháp luật về lao động (Điều 6 khoản 7)
Law on protection, care and education of children: the provisions of Article 6,
clause 7, strictly prohibit the abuse of child labor, the use of child labor for
heavy, dangerous jobs or jobs exposuring to toxic substances or doing other
jobs in contravention of the labor law (Article 6, Clause 7)
- Các văn bản của cơ quan chức năng quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm
vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ trách quản lý các HTX nghêu,
và chứng chỉ chứng nhận MSC).
- Documents of the functional authorities prescribe the organizational structure,
functions and tasks of the Department of Agriculture and Rural Development (in
charge of managing clam cooperatives, and certificates certified by MSC).
- Quản lý bằng các Văn bản liên quan các Bộ ngành, của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bến Tre, Sở Nông nghiệp và PTNT và hệ thống văn bản quy định nội bộ: Điều
lệ, quy chế, quy định của Hợp tác xã.
- Management by relevant documents of Ministries, Sectors, People's
Committees of Ben Tre Province, Department of Agriculture and Rural
Development and the system of documents on internal regulations: Charters,
rules and regulations of the Cooperatives.
- Mỗi HTX nghêu đều có Nội quy lao động cụ thể (Kèm theo Quyết định ban
hành nội quy lao động và được niêm yết trước Văn phòng làm việc các HTX
nghêu).
- Each clam co-operative has a specific internal labor regulation (Attached to
the Decision on promulgating inernal labor regulations and listed before the
office of clam co-operatives).
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Tuyển thuyền viên/
Recruitment of seafarers
-

Mô tả các phương pháp điển hình được sử dụng để tuyển dụng thuyền
viên trong UoC và mô tả thành phần di cư của thuyền viên nếu có.

-

Describe the typical methods used to recruit seafarers in UoC and
describe the migration components of the seafarers if any.

Không có tuyển thuyền viên (Đây là nghề quản lý và khai thác nghêu bãi triểu
ven biển).
There are no recruitment of seafarers (this is a job of managing and exploiting
clam in coastal areas).
Cam kết với các nhóm công nhân ngành cá /
Commitment to groups of workers in fishing industry
-

Trường hợp có cam kết của các nhóm công nhân ngành cá, người di cư
và quyền công nhân, mô tả cách thức nó xảy ra và các tổ chức tham gia
với người lao động trong Đơn vị Đánh giá (UoA).

-

In case where there are commitments of workers in the fishing industry,
migrants and workers, describe how it happens and organizations
involve with workers in the Unit of Assessment (UoA).

- Hoạt động theo Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012.
- Operating under the Labor Code No. 10/2012/QH13, dated June 18, 2012.
- Hoạt động theo Luật HTX năm 2012.
- Operating under the 2012 Cooperative Law.
- Được ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế và các chính sách khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.
CH - Be allowed to sign and perform labor contracts, pay social insurance, health
insurance and other policies for employees in accordance with law.
- Các khiếu nại, vướng mắc hoặc thông qua người đại diện tố cáo các hành vi vi
phạm quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xử lý
thành viên, hợp tác xã thành viên vi phạm điều lệ và giải quyết tranh chấp nội
bộ.
- Complaints and disputes or through representatives denouncing acts of
violating legitimate rights and interests of cooperatives and cooperative

federations; dealing with members in the cooperative, cooperative members
violating rules and resolving internal disputes.
- Hoạt động tuân thủ theo các văn bản quy định nội bộ: Điều lệ, quy chế, quy
định của Hợp tác xã.
- The activities comply with the internal regulations: Charters, statutes and
regulations of the cooperatives.

Hợp đồng thuyền viên/
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The seafarer contracts
-

Mô tả tính chất của hợp đồng hoặc thỏa thuận công việc pháp lý tại UoC
và các vấn đề được giải quyết trong các thỏa thuận đó.

-

Describe the nature of the contracts or legal employment agreements at
UoC and the issues resolved in those agreements.

- Các thành viên Ban quản lý HTX, đều được ký kết và thực hiện hợp đồng lao
động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác cho người lao
động theo quy định của pháp luật (Luật lao động số 10/2012/QH13, ngày
18/6/2012)

CH

- Members of the Cooperative Management Board are allowed to sign and perform
labor contracts, pay social insurance, health insurance and other policies for
employees in accordance with the law (Labor Law No. 10/2012/QH13 dated June
18, 2012)
- Các vấn đề giải quyết phát sinh mâu thuẩn trong thỏa thuận đề được giải quyết
theo hệ thống văn bản quy định nội bộ: Điều lệ, quy chế, quy định của Hợp tác
xã được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến góp ý thống nhất của cộng đồng và
không vượt khỏi quy định của Pháp luật.
- The issues of conflicts arising in the agreement are solved according to the
system of documents on internal regulations: Charters, statutes and regulations
of the Cooperatives are built on the basis of collecting comments agreed by the
community and not exceeding the law.
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Đánh giá và kiểm tra lao động /
Labor assessment and inspection
-

Mô tả bất kỳ cuộc đánh giá và xác nhận về lao động của bên thứ 3, hoặc
kiểm tra lao động được thực hiện trong UoC trong hai năm qua.

-

Describe any assessments and endorsements of third-party labor, or
labor inspections performed in UoC over the past two years.

Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây. Ngoài ra các HTX
thủy sản còn quản lý lao động theo nội quy, quy chế và theo luật lao động năm
2012:
The Inspectorate of the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs and the
Department of Labour, Invalids and Social Affairs have the following main
tasks. In addition, fisheries cooperatives also manage labor according to
internal regulations, statutes and regulations and the 2012 labor law:
1. Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động;
Inspection of the observance of labor law provisions;
2. Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao
động;
Investigation of labor accidents and occupational safety and health violations;
3. Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về
điều kiện lao động, an toàn lao động vệ sinh lao động;
Participating in guiding the application of the system of standards and
CH technical regulations on labor conditions and occupational safety and health;
4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật;
Settling complaints and denunciations about labor in accordance with law;
5. Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi
phạm pháp luật về lao động.
Handling according to its competence and proposing competent authorities to
handle violations of the labor law.
- Theo Quy chế hoạt động của các HTX thủy sản như: Điều lệ, quy chế, quy
định của Hợp tác xã được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến góp ý thống nhất của
cộng đồng và không vượt khỏi quy định của Pháp luật.
According to the operation regulations of fisheries cooperatives such as:
Charters, statutes and regulations of the cooperatives are built on the basis of
obtaining unanimous comments of the community and not exceeding the
provisions of the law.
- Quản lý theo Luật HTX năm 2012.
- Management under the 2012 Cooperative Law.

- Luật lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012.
- Labor law No. 10/2012/QH13, dated June 18, 2012.
- Đại diện các tổ chức xã hội (Tổ chức Công đoàn, đại diện phản ánh quyền và
lợi ích cho người lao động theo quy định Pháp Luật Việt Nam).
- Representatives of social organizations (Trade Union organizations,
representatives reflecting rights and benefits for employees in accordance with
the Vietnamese law).
- Được cam kết và thỏa thuận bằng ký kết hợp đồng lao động giữa người lao
động và đơn vị sử dụng lao động, theo đúng quy định của Pháp Luật Việt Nam.
- Be committed and agreed upon by signing labor contracts between the
employees and the employers, in accordance with the provisions of Vietnamese
Law.
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Yêu cầu tuổi tối thiểu theo tiêu chuẩn quốc gia /
Requiring minimum age according to national standards
-

Mô tả các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu theo tiêu chuẩn quốc gia cho các
thuyền viên phục vụ trên các tàu trong UoC.

-

Describe the minimum age requirements according to national
standards for seafarers serving on vessels in UoC.

-

Mô tả các hệ thống có sẵn, cả hệ thống khu vực pháp lý và tư nhân, để
đảm bảo rằng các thành viên phi hành đoàn đáp ứng yêu cầu độ tuổi tối
thiểu theo tiêu chuẩn quốc gia.

-

Describe available systems, both legal and private sector systems, to
ensure that crew members meet the minimum age requirements
according to national standards.

-

Mô tả cách kiểm tra, bao gồm cả việc thực thi trong UoC bởi cơ quan
quản lý có trách nhiệm hoặc cơ quan giám sát như thanh tra lao động.

-

Describe how to inspect, including enforcement in UoC by a responsible
management authorities or supervisory authorities such as a labor
inspectorate.

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một
trong các trường hợp sau:
CH

The person entering into labor contracts on the employee is one of the
following cases:
a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; /

The employee aged full 18 years old or older;
b) Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự
đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động;
Juvenile employee aged between full 15 and under 18 years old and have
written consent of the legal representative of the employee;
c) Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý
của người dưới 15 tuổi;/
The legal representative for the person under 15 years old and with the consent
of the person under 15 years old;
d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp
giao kết hợp đồng lao động. /
The employee is legally authorized by employees in the group to conclude the
labor contract.
3. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 và
Khoản 2 Điều này không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp
đồng lao động.
The person authorized to enter into the labor contract prescribed in Clauses 1
and 2 of this Article must not continue authorizing the other person to conclude
the labor contract.
Cơ quan kiểm tra giám sát thanh tra lao động:
Labor inspection and supervision agency:
Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
The Inspectorate of the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs and the
Inspectorate of the Department of Labour, Invalids and Social Affairs have the
following main tasks:
1. Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động;
Inspection of the observance of labor law provisions;
2. Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao
động;
Investigation of labor accidents and occupational safety and health violations;
3. Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về
điều kiện lao động, an toàn lao động vệ sinh lao động;
Participating in guiding the application of the system of standards and

technical regulations on labor conditions and occupational safety and health;
4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật;
Settling complaints and denunciations about labor in accordance with law;
5. Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi
phạm pháp luật về lao động.
Handling according to its competence and proposing competent authorities to
handle violations of the labor law.
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Hồi hương
Repatriation
-

Mô tả cách giải quyết các vấn đề hồi hương trong UoC với các chuyến
thăm tôn trọng kết thúc hợp đồng, chấm dứt một cách tự nguyện và
không tự nguyện, và tự do di chuyển và mức độ được đưa vào hợp đồng.

-

Describe how to resolve repatriation issues in UoC with respectful visits
to expire the contract, terminate the contract voluntarily and
involuntarily, and freedom of travel and the extent to which the contract
is included.

Người sử dụng lao động phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn
thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá người lao
động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Quy
chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ do người sử dụng lao động ban hành
sau khi có ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Ngoài ra còn
một số trường hợp bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:
The employer must specify the criteria for assessing the level of work
completion in the regulation of the enterprise, which serves as a basis for the
assessment of the employee who often fail to complete the work under the labor
CH contract. The Regulation assesses the completion level of the task issued by the
employer after obtaining opinions of the collective labor representative
organization at the establishment.
a) Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền.
Relocate or narrow production and business locations at the request of
competent State authorities.
b) Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc
bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn;
Must quit the job to take care of spouse, biological father, biological mother,

father-in-law, mother-in-law, biological children and adopted children who are
sick and accident;
c) Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc;
When going abroad to live or work;
d) Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc
chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp
tục thực hiện hợp đồng lao động.
The family faces difficulties due to natural disasters, fires, enemy sabotage,
epidemics or relocation where the employee has applied all measures but
cannot continue to perform the labor contract.
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Nợ ràng buộc
Binding liabilities
-

Mô tả nếu có bằng chứng thực hành có hệ thống để đánh chi phí cho
thuyền viên cho vị trí hoặc phí môi giới, đi đến nơi làm việc, thị thực, y
tế, thiết bị an toàn, quần áo/thiết bị bảo vệ, thực phẩm tại nơi làm việc,
truy cập thông tin liên lạc, phí chuyển tiền, hồi hương v.v.

-

Describe if there is a systematic evidence of practice to assess the cost
of the seafarer for the position or brokerage fees, travel to workplace,
visas, health, safety equipment, clothing / protective equipment , food at
the workplace, access to contact information, money transfer fees,
repatriation etc.

-

Nếu vậy, hãy mô tả các thực tiễn đó và cách tránh nợ ràng buộc.

-

If so, describe those practices and how to avoid binding liabilities.

- Được cam kết và thỏa thuận bằng ký kết hợp đồng lao động giữa người lao
động và đơn vị sử dụng lao động, theo đúng quy định của Pháp Luật Việt Nam.
CH - Be committed and agreed upon by signing the labor contract between the
employee and the employer, in accordance with the provisions of Vietnamese
Law.
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Khiếu nại và cơ chế khắc phục
Complaints and remedy mechanisms
-

Vui lòng liệt kê bất kỳ chính sách hoặc biện pháp nào (ví dụ: đường dây
nóng) được đưa ra để nghe được tiếng nói của thuyền viên và báo cáo và

khắc phục mọi trường hợp lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em.
-

Please list any policies or measures (eg hotline) given to hear the seafarer's
voice and report and correct any cases of forced labor or child labor.

- Theo Quy chế hoạt động của các HTX thủy sản như: Điều lệ, quy chế, quy
định của Hợp tác xã được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến góp ý thống nhất của
cộng đồng và không vượt khỏi quy định của Pháp luật.
- According to the operation regulations of fisheries cooperatives such as:
Charters, statutes and regulations of the cooperatives are built on the basis of
obtaining unanimous comments of the community and not exceeding the
provisions of the law.
- Quản lý theo Luật HTX năm 2012.
- Management under the 2012 Cooperative Law.
- Luật lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012.
CH - Labor law No. 10/2012/QH13, dated June 18, 2012.
- Đại diện các tổ chức xã hội (Tổ chức Công đoàn, đại diện phản ánh quyền và
lợi ích cho người lao động theo quy định Pháp Luật Việt Nam).
- Representatives of social organizations (Trade Union organizations,
representatives reflecting rights and benefits for employees in accordance with
the Vietnamese law).
- Được cam kết và thỏa thuận bằng ký kết hợp đồng lao động giữa người lao
động và đơn vị sử dụng lao động, theo đúng quy định của Pháp Luật Việt Nam.
- Be committed and agreed upon by signing labor contracts between the
employees and the employers, in accordance with the provisions of Vietnamese
Law.
Giấy tờ tùy thân
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Identity documents
Mô tả các chính sách và thực hành có sẵn trong UoC để đảm bảo rằng các
thành viên phi hành đoàn có quyền truy cập tự do và kịp thời vào các tài
liệu nhận dạng của họ, bao gồm ID quốc gia, hộ chiếu, thị thực, v.v.
Describe policies and practices available in UoC to ensure that crew
members have free and timely access to their identity documents, including
national IDs, passports, visas, etc.

CH - Theo Quy chế hoạt động của các HTX thủy sản.

- According to the operation regulations of fisheries cooperatives.
- Quản lý theo Luật HTX năm 2012.
- Management under the 2012 Cooperative Law.
- Luật lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012.
- Labor law No. 10/2012/QH13, dated June 18, 2012.
- Đại diện các tổ chức xã hội (Tổ chức Công đoàn, đại diện phản ánh quyền và
lợi ích cho người lao động theo quy định Pháp Luật Việt Nam).
- Representatives of social organizations (Trade Union organizations,
representatives reflecting rights and benefits for employees in accordance with
the Vietnamese law).
- Được cam kết và thỏa thuận bằng ký kết hợp đồng lao động giữa người lao
động và đơn vị sử dụng lao động, theo đúng quy định của Pháp Luật Việt Nam.
- Be committed and agreed upon by signing labor contracts between the
employees and the employers, in accordance with the provisions of Vietnamese
Law.
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Ý kiến khác
Other opinions
-

Bạn có nhận xét khác về thực hành lao động trong UoC không?

-

Do you have other comments about labor practices in UoC?

CH Không có. / No
14
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Phụ lục - Hướng dẫn điền vào Mẫu giấy chứng nhận Chính sách, thực tiễn và
biện pháp phòng chống lao động trẻ em của Hội đồng Quản lý biển
Appendix - Instructions for filling out the form of Certificate on Policy, Practice
and Prevention Measures Against Child Labor Enforcement Form of the Marine
Stewardship Council

1.1 Thành phần của nhóm đánh bắt thủy sản thay mặt người được cấp tuyên bố
Composition of the fishing group on behalf of the person granted the
declaration
Nếu một ngành thủy sản được đánh giá đầy đủ và những người tham gia và sắp xếp
chia sẻ chi phí chưa được xác định, hãy cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về các
thực thể chia sẻ chi phí dự kiến sẽ bao gồm nhóm khách hàng, nếu ngư dân đạt được
chứng nhận và mối quan hệ giữa đại diện nhóm khách hàng đó và các chủ tàu và nhà
khai thác trong Đơn vị chứng nhận (UoC).
If a fisheries industry is fully assessed and the participants and cost-sharing
arrangements are not yet determined, please provide as much detail as possible about
cost-sharing entities expected which will include the groups of customers, if fishermen
gain certificates and the relationship between the representative of the group of
customers and shipowners and operators in the Unit of Certification (UoC).
1.2 Trách nhiệm điều chỉnh lao động
Responsibilities for labor adjustment
Cung cấp thông tin về luật pháp và quy định và các cơ quan có trách nhiệm đối với các
quy định lao động trong khu vực mà ngành thủy sản hoạt động, bao gồm cả các cơ
quan nhà nước treo cờ nơi áp dụng điều này. Mô tả cách những điều này được thi
hành.
Provide information on laws and regulations and authorities in charge for labor
regulations in the area where the fisheries industry operates, including state flag
agencies where this Article applies. Describe how these issues are implemented.

1.3

Xác định rủi ro, giảm thiểu và khắc phục
Identifying risks, mitigation and remedies

Thông tin cần có trong phần này bao gồm thông tin mà chủ sở hữu chứng chỉ biết về
các quy trình và thực tiễn áp dụng trong UoC để xác định, đánh giá, phòng ngừa và
giảm thiểu rủi ro cưỡng bức lao động trẻ em. Thông tin có thể bao gồm chính sách
hoặc biện pháp của chính phủ, hoặc việc áp dụng, các biện pháp đang được thực hiện
bởi chủ sở hữu chứng chỉ.

The information needed in this section includes information that the certificate holder
knows about the processes and practices applied in UoC to identify, assess, prevent
and mitigate child labor enforcement risks. Information may include governmental
policies or measures, or the application, measures being taken by the certificate
holder.

1.4 Tuyển dụng thuyền viên
Recruitment of seafarers
Thông tin cần có ở đây bao gồm thông tin về các phương pháp được sử dụng để tuyển
dụng thuyền viên trong UoC, bất kỳ việc sử dụng lao động di cư nào, các quốc gia mà
thủy thủ đoàn đến và thông tin về các cơ quan tuyển dụng được sử dụng khi có thông
tin này cho chủ sở hữu chứng chỉ. Nó cũng có thể bao gồm thông tin được biết về các
chương trình thị thực được sử dụng để đưa người lao động đến UoC và thanh toán phí
tuyển dụng.
The information needed here includes information on the methods used for recruitment
of seafarers in UoC, any use of migrant employees, the countries in which the crew
members arrive and information about the recruitment agencies ued when it has this
information to the certificate holder. It may also include known information about
visa programs used to bring the employees to UoC and pay recruitment fees.

1.5

Tham gia với các nhóm công nhân ngành cá
Participation of the groups of fishing workers

Ở một số quốc gia, có thể có sự tham gia với các nhóm công nhân ngành cá hoặc các
loại hình tổ chức khác hoạt động để giải quyết rủi ro cưỡng bức lao động. Trường hợp
này xảy ra cung cấp thông tin về sự tham gia như vậy. Điều này có thể bao gồm thông
tin về bất kỳ tổ chức nào trong khu vực cảng hỗ trợ các thành viên thủy thủ đoàn, ví
dụ: Bộ đi biển, bộ cá, hiệp hội ngư dân, ủy ban địa phương.
In some countries, there may be participation of the groups of fishing workers or other
types of organizations that work to address labor enforcement risks. This case occurs
providing information about such participation. This may include information about
any organization in the port area that supports crew members, for example: ministry
of seafarers, fish ministry, fishermen associations, local committees.
3.6

Hợp đồng thuyền viên
Seafarer ontracts

Hợp đồng là thỏa thuận làm việc hợp pháp với nhiệm vụ lao động và thanh toán được
nêu rõ ràng. Mô tả bản chất của hợp đồng thuyền viên trong UoC, cụ thể là các đặc
điểm liên quan đến cưỡng bức lao động và lao động trẻ em, các hợp đồng được viết

bằng ngôn ngữ được hiểu bởi thủy thủ đoàn và cách thực hiện các điều khoản trong
hợp đồng.
A contract is an agreement to work legally with a labor task and payment is clearly
stated. The nature of the seafarer contract is described in UoC, in particular the
characteristics related to labor enforcement and child labor, the contract is written in
the language understood by the crew members and the implementation of the terms in
the contract.
3.7

Kiểm toán và kiểm tra lao động
Labor audit and inspection

Mô tả bất kỳ cuộc kiểm tra lao động chính phủ hoặc kiểm toán xã hội và chứng nhận
điều kiện làm việc trong UoC trong 2 năm qua. Trường hợp thông tin có sẵn cung cấp
một liên kết dẫn đến các tiêu chí mà cuộc kiểm toán đã diễn ra.
Describe any government labor inspection or social audit and certification of working
conditions in UoC for the past 2 years. In case of available information, please
provide a link to the criteria that the audit took place.

3.8

Yêu cầu về độ tuổi tối thiểu theo tiêu chuẩn quốc gia
Minimum age requirements according to national standards

Đối với phần này mô tả các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu theo tiêu chuẩn quốc gia và
cung cấp mô tả về các hệ thống khu vực tư nhân và quy định tại chỗ để xác nhận rằng
các giới hạn độ tuổi tối thiểu được đáp ứng. Bao gồm thông tin về bất kỳ trường hợp
ngoại lệ nào đối với các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu theo luật định được UoC sử dụng
và thông tin về chính sách tuyển dụng lao động trẻ tuân thủ luật pháp quốc gia. Điều
này cũng nên bao gồm mô tả về bất kỳ chính sách hoặc thực tiễn nào để giám sát bao
gồm cả giờ làm việc và nghỉ ngơi cho lao động trẻ. Điều này có thể bao gồm thông tin
về bất kỳ chương trình khác đang theo dõi lao động trong khu vực đánh cá UoC.
For this section, describe the minimum age requirements according to national
standards and provide descriptions of private sector systems and local regulations to
confirm that minimum age limits are met. Information about any exceptions to the
minimum age requirements required by UoC law and information on policies for
recruitment of young employees complying with national laws is included. This should
also include a description of any policy or practice to monitor including working
hours and breaks for young employees. This may include information about any other
program that is monitoring labor in the fishing areas of the UoC.

3.9

Hồi hương
Repatriation

Phần này yêu cầu một mô tả về cách khởi hành của các thuyền viên mới trên UoC.
Điều này có thể bao gồm thông tin về chính phủ và/hoặc nơi được biết đến, bất kỳ
chính sách công ty hiện hành nào về việc chấm dứt hợp đồng thuyền viên; chấm dứt
không tự nguyện; nghỉ phép (bao gồm việc thăm thân và điều trị y tế); tự do di chuyển
trong thời hạn làm việc và thời hạn khởi hành trong hợp đồng thuyền viên.
This section requires a description of how to depart for new seafarers in UoC. This
may include information about government and/or known places, any current
company policies regarding termination of the seafarer contract; involuntary
termination; leave for absence (including relative visits and medical treatment);
freedom of travel during the working term and the duration for departure in the
seafarer contract.

3.10

Nợ ràng buộc
Binding liabilities

Các khoản khấu trừ đối với chi phí làm việc từ lương có thể gây ra nợ ràng buộc và
khiến thuyền viên có nguy cơ bị cưỡng bức lao động. Ví dụ về chi phí công việc bao
gồm chi phí đi làm, phí sắp xếp/môi giới, chi phí y tế, thiết bị an toàn, thực phẩm tại
nơi làm việc, phí chuyển tiền và chi phí hồi hương.
Deductions for working expenses from wages can cause binding liabilities and put
seafarers at risk of labor enforecement. Examples of working expenses include
working expenses, arrangement/brokerage fees, medical expenses, safety equipment,
food at the workplace, money transfer costs and repatriation costs.
Mô tả các hệ thống có sẵn để tránh nợ ràng buộc. Nếu có bằng chứng về thực hành có
hệ thống việc áp đặt chi phí cho người lao động, biện pháp nào được đưa ra để tránh
nợ ràng buộc.
Describe the systems available to avoid binding liabilities. If there is evidence of
systematic practice of imposing costs on workers, what measures are taken to avoid
binding liabilities.

3.11

Cơ chế khiếu nại và khắc phục
Complaint and remedy mechanism

Cung cấp mô tả về các hệ thống được biết là có sẵn cho phép đoàn viên chia sẻ thông
tin, hỗ trợ truy cập và báo cáo vi phạm lao động và cách hệ thống hoạt động để giải
quyết các báo cáo đó và đưa ra cách khắc phục.
Provide a description of the known avaible system that allows crew members to share
information, support access and report labor violations and how the system works to
resolve those reports and show how to remedy.

3.12

Hồ sơ nhận dạng
Identification profile

Mô tả các điều khoản trên UoC để thủy thủ đoàn truy cập vào giấy tờ tùy thân chính
thức của họ (hộ chiếu, thị thực, sổ sách đi biển). Trường hợp luật pháp ở khu vực nằm
trong phạm vi quyền hạn yêu cầu chủ tàu hoặc thuyền trưởng giữ giấy tờ tùy thân
chính thức của thuyền viên, mô tả giao thức, bao gồm các quy định của chính phủ để
đảm bảo rằng các thuyền viên có thể truy cập tài liệu cá nhân của họ và có quyền tự do
di chuyển.
Describe the terms in the UoC for crew members to access their official identification
profiles (passport, visa, seafaring books). Where the law in the area within the
jurisdiction requires the shipowner or captain to hold official seafarer identification
documents, describe the protocol, including government regulations to ensure that the
crew members can access their personal documents and have freedom of travel.

