
TCVN ISO 14040:2000 

 

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - 

ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH SỐNG 

CỦA SẢN PHẨM – 

 NGUYÊN TẮC VÀ KHUÔN KHỔ 

 



TIÊU CHUẨN:  

TCVN ISO 14040:2000 

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - ĐÁNH 

GIÁ CHU TRÌNH SỐNG CỦA 

SẢN PHẨM – 

 NGUYÊN TẮC VÀ KHUÔN KHỔ 
 

Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 

Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng            http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online          http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 



 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 

TCVN ISO 14040:2000 

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH SỐNG CỦA SẢN PHẨM – 

 NGUYÊN TẮC VÀ KHUÔN KHỔ 

Environmental Management - Lìe Cycle Assessment - Principles and framework 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định khuôn khổ, các nguyên tắc và yêu cầu chung cho việc thực hiện và báo 
cáo các nghiên cứu về đánh giá chu trình sống. Tiêu chuẩn này không mô tả chi tiết kỹ thuật 
đánh giá chu trình sống. 

2. Tiêu chuẩn trích dẫn 

TCVN ISO 14041: 2000 (ISO 14041: 1998) ***: Quản lý môi trường - Đánh giá chu trình sống của 
sản phẩm - Xác định mục tiêu, phạm vi và phân tích kiểm kê. 

3. Định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các định nghĩa sau đây: 

3.1. Sự phân định (allocation) 

Việc phân chia các dòng đầu vào và đầu ra của quá trình đơn lẻ trong hệ thống sản phẩm được 
nghiên cứu/ 

3.2. Xác nhận so sánh (comparative assertion) 

Công bố về môi trường liên quan đến tính chất trội hơn hoặc tương đương của một sản phẩm so 
sánh sản phẩm cạnh tranh có cùng chức năng. 

3.3. Dòng cơ bản (elementary flow) 

(1) Vật liệu hoặc năng lượng đưa vào hệ thống nghiên cứu, đã được khai thác từ môi trường 
nhưng trước đó chưa bị con người làm biến đổi. 

(2) Vật liệu hoặc năng lượng đưa ra khỏi hệ thống nghiên cứu, được thải vào môi trường và sau 
đó không bị con người làm biến đổi. 

3.4. Khía cạnh môi trường (environmental aspects) 

Yếu tố của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức có thể có tác động qua lại với 
môi trường. 

3.5. Đơn vị chức năng (functional unit) 

Đặc tính định lượng của hệ thống sản phẩm được sử dụng như là một đơn vị chuẩn nghiên cứu 
đánh giá chu trình sống. 

3.6. Đầu vào (input) 

Vật liệu hoặc năng lượng đưa vào một quá trình đơn vị. 

3.7. Bên hữu quan (interested party) 

Cá nhân hoặc nhóm có liên quan đến hoặc bị ảnh hưởng bởi kết quả hoạt động môi trường của 
hệ thống sản phẩm, hoặc là bởi các kết quả của đánh giá chu trình sống; 

3.8. Chu trình sống (life cycle) 

Các giai đoạn phối hợp và liên quan với nhau của hệ thống sản phẩm, từ việc thu thập các 
nguyên liệu thô hoặc các tài nguyên thiên nhiên đến việc thải bỏ cuối cùng. 

3.9. Đánh giá chu trình sống (life cycle assessment) 

Thu thập và đánh giá đầu vào, đầu ra và các tác động môi trường tiềm ẩn của hệ thống sản 
phẩm trong suốt chu trình của nó. 

3.10. Đánh giá tác động chu trình sống (life cycle impacts assessment) 

Giai đoạn đoán giá chu trình sống để hiểu và đánh giá quy mô và tầm quan trọng của các tác 
động môi trường tiềm ẩn của hệ thống sản phẩm. 

3.11.Diễn giải chu trình sống (life cycle interpretation) 



Giai đoạn đánh giá chu trình sống trong đó các phát hiện của các phân tích kiểm kê hoặc các 
đánh giá tác động, hoặc cả hai, được kết hợp một cách nhất quán với mục tiêu và phạm vi đã 
được xác định để đưa ra các kết luận và kiến nghị. 

3.12. Phân tích kiểm kê chu trình sống (life cycle inventory analysis) 

Giai đoạn đánh giá chu trình sống bao gồm việc thu thập và lượng hoá các đầu vào và đầu ra đối 
với hệ thống sản phẩm được định trước trong suốt chu trình sống của nó. 

3.13. Đầu ra (output) 

Nguyên liệu hoặc năng lượng ra khỏi một quá trình đơn vị. 

Chú thích - Nguyên liệu có thể gồm nguyên liệu thô, bán sản phẩm, sản phẩm, khí thải và chất 
thải. 

3.14. Bên thực hiện đánh giá (practitioner) 

Một cá nhân hoặc nhóm thực hiện việc đánh giá chu trình sống. 

3.15. Hệ thống sản phẩm (product system) 

Một tập hợp của các quá trình đơn vị được kết nối với nhau về nguyên vật liệu và năng lượng để 
thực hiện một hoặc nhiều chức năng xác định. 

Chú thích - Trong tiêu chuẩn này thuật ngữ “sản phẩm” được dùng bao hàm không những trong 
các hệ  thống sản phẩm mà có thể cả trong các hệ thống dịch vụ. 

3.16. Nguyên liệu thô (raw material) 

Nguyên liệu chính hoặc nguyên liệu phụ sử dụng để sản xuất ra sản phẩm. 

3.17. Ranh giới hệ thống (system boundary) 

Phân giới giữa một hệ thống sản phẩm và môi trường với các hệ thống sản phẩm khác. 

3.18. Tính minh bạch (transparency) 

Việc trình bày các thông tin một cách cởi mở, toàn diện và dễ hiểu. 

3.19. Quá trình đơn vị (unit process) 

Phần nhỏ nhất của hệ thống sản phẩm mà từ đó các liệu được thu thập khi thực hiện đánh giá 
chu trình sống. 

3.20. Chất thải (waste) 

Bất cứ đầu ra nào bị thải bỏ từ hệ thống sản phẩm. 

4. Mô tả chung về ĐGCTS 

4.1. Các đặc trưng chính của ĐGCTS 

Danh mục dưới đây tóm tắt một số các đặc trưng cơ bản của phương pháp về ĐGCTS. 

- Các nghiên cứu ĐGCTS phải đề cập một cách thích hợp và có hệ thống các khía cạnh môi 
trường của các hệ thống sản phẩm, từ thu nhập nguyên liệu thô đến thải bỏ cuối cùng; 

- Mức độ chi tiết và khuôn khổ thời gian của việc nghiên cứu ĐGCTS có thể rất khác nhau, tuỳ 
thuộc vào việc xác định mục đích và phạm vi. 

- Phạm vi, các giả thiết, sự mô tả chất lượng dữ liệu, phương pháp luận và các kết quả nghiên 
cứu ĐGCTS phải minh bạch. Các nghiên cứu ĐGCTS phải thảo luận và tài liệu hoá các nguồn 
dữ liệu, và phải được thông tin một cách thích hợp và rõ ràng. 

- Việc chuẩn bị dự phòng phải được thực hiện phụ thuộc vào việc dự kiến áp dụng các nghiên 
cứu ĐGCTS, tôn trọng các vấn đề thuộc về sở hữu và bảo mật. 

- Phương pháp luận về ĐGCTS phải tính đến các phát minh khoa học mới và các tiến bộ công 
nghệ phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật hiện hành. 

- Công khai cho công chúng các yêu cầu cụ thể được áp dụng cho nghiên cứu ĐGCTS sử dụng 
cho việc lập xác nhận so sánh. 

- Không có cơ sở khoa học cho việc giảm các kết quả ĐGCTS xuống một số hoặc một tỷ số 
mang tính tổng thể, sự lựa chọn được mất và sự phức tạp tồn tại đối với hệ thống được phân tích 
ở các giai đoạn khác nhau của chu trình sống. 



- Không có một phương pháp riêng nào để thực hiện việc nghiên cứu ĐGCTS. Các tổ chức phải 
có sự linh hoạt để thực hiện việc đánh giá một cách thực tế như đã đưa ra trong tiêu chuẩn này, 
dựa trên việc áp dụng cụ thể và yêu cầu của người sử dụng. 

4.2. Các giai đoạn của ĐGTCS 

Đánh giá chu trình sống phải bao gồm việc xác định mục tiêu và phạm vi, phân tích kiểm kê, 
đánh giá tác động và diễn giải các kết quả như được minh hoạ trong hình 1. 

Các kết quả ĐGCTS có thể là các đầu vào hữu dụng cho các quá trình ra các quyết định khác 
nhau. Việc áp dụng các ĐGCTS như các ví dụ đưa ra trong hình 1 là nằm ngoài phạm vi của tiêu 
chuẩn này. 

Việc nghiên cứu kiểm kê chu trình sống phải bao gồm việc xác định mục tiêu và phạm vi, phân 
tích kiểm kê và thể hiện các kết quả. Các yêu cầu và kiến nghị của tiêu chuẩn này, loại trừ các 
điều khoản về đánh giá tác động, cũng áp dụng cho việc nghiên cứu kiểm kê chu trình sống. 

 

Hình 1 - Các giai đoạn ĐGCTS 

5. Khuôn khổ của phương pháp luận 

Bổ sung cho các yêu cầu chung được liệt kê dưới đây, là yêu cầu của tiêu chuẩn này về việc xác 
định mục tiêu, phạm vi và kiểm kê phù hợp với các điều khoản tương ứng của TCVN ISO 14041: 
2000 (ISO 14041: 1998). 

5.1. Xác định mục tiêu và phạm vi 

Mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu ĐGCTS phải được xác định một cách rõ ràng và nhất quán 
với việc ứng dụng dự kiến. 

5.1.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu ĐGTS phải công bố rõ ràng việc ứng dụng dự kiến, các lý do thực hiện việc 
nghiên cứu và độc giả dự kiến, tức là những người sẽ dự kiến được thông tin về những kết quả 
nghiên cứu. 

5.1.2. Phạm vi nghiên cứu 

Khi xác định phạm vi nghiên cứu ĐGCTS, các mục sau đây cần phải được xem xét và mô tả một 
cách rõ ràng: 

- chức năng của hệ thống sản phẩm hoặc các hệ thống, trong trường hợp nghiên cứu so sánh; 

- đơn vị chức năng; 

- hệ thống sản phẩm được nghiên cứu; 

- ranh giới của hệ thống sản phẩm; 

- các thủ tục phân định; 

- các loại tác động và phương pháp luận đánh giá tác động và phần diễn giải kèm theo được sử 
dụng; 



- yêu cầu về dữ liệu; 

- các giả thiết; 

- các hạn chế' 

- các yêu cầu về chất lượng dữ liệu ban đầu; 

- kiểu xem xét phản biện, nếu có; 

- loại và mẫu báo cáo yêu cầu đối với việc nghiên cứu. 

Phạm vi phải được xác định một cách đầy đủ để đảm bảo rằng bề rộng, chiều sâu và các chi tiết 
của việc nghiên cứu và tương thích và đủ để tiếp cận đến mục tiêu đã công bố.  

ĐGCTS là một kỹ thuật lặp đi lặp lại. Vì vậy, phạm vi của nghiên cứu có thể được sửa đổi khi việc 
nghiên cứu được thực hiện trong điều kiện có những thông tin bổ sung. 

5.2.1.Chức năng và đơn vị chức năng 

Phạm vi của nghiên cứu ĐGCTS phải xác định một cách rõ ràng các chức năng của hệ thống 
đang được nghiên cứu. Một đơn vị chức năng là một thước đo các tính năng đầu ra theo chức 
năng của hệ thống sản phẩm. Mục đích đầu tiên của đơn vị chức năng là cung cấp các chuẩn có 
liên quan đến các đầu vào và đầu ra. Các chuẩn này là cần thiết để đảm bảo tính so sánh được 
các kết quả ĐGCTS. Tính so sánh được của các kết quả ĐGCTS là đặc biệt quan trọng khi các 
hệ thống khác nhau được đánh giá để đảm bảo rằng sự so sánh như vậy đã được thực hiện trên 
cơ sở chung. 

Một hệ thống có thể có một số chức năng và mỗi chức năng được chọn để nghiên cứu đều phụ 
thuộc vào mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu. Các đơn vị chức năng có liên quan sẽ phải được 
xác định và có thể đo được. 

Ví dụ: Đơn vị chức năng đối với hệ thống sơn có thể được xác định như là một đơn vị bề mặt 
được bảo vệ trong một khoảng thời gian xác định. 

5.1.2.2. Ranh giới hệ thống 

Ranh giới hệ thống xác định các quá trình đơn vị phải được đưa vào ĐGCTS. 

Các yếu tố xác định ranh giới hệ thống, bao gồm việc ứng dụng dự kiến của nghiên cứu, giả thiết 
được đưa ra, các chuẩn cứ bị loại bỏ, các hạn chế dữ liệu và chi phí và các độc giả dự kiến. 

Việc chọn các đầu vào và đầu ra, mức độ tập hợp trong một phạm trù dữ liệu, và mô hình hoá hệ 
thống phải nhất quán với mục tiêu nghiên cứu. Hệ thống phải được mô hình hoá sao cho các đầu 
vào và đầu ra tại các ranh giới của chúng đều là các dòng cơ bản. 

Các chuẩn cứ sử dụng trong việc thiết lập ranh giới hệ thống sẽ phải được xác định và thuyết 
minh trong khuôn khổ phạm vi nghiên cứu. Các nghiên cứu ĐGCTS sử dụng để thực hiện xác 
nhận so sánh công khai cho công chúng phải thực hiện việc phân tích các dòng nguyên liệu và 
năng lượng để xác định việc đưa chúng vào phạm vi nghiên cứu. 

5.1.2.3. Các yêu cầu về chất lượng dữ liệu 

Các yêu cầu về chất lượng dữ liệu xác định trong các thuật ngữ chung các đặc tính của dữ liệu 
cần cho việc nghiên cứu. Các yêu cầu về chất lượng dữ liệu phải được xác định để có thể đáp 
ứng được các mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu ĐGCTS. Các yêu cầu về chất lượng dữ liệu 
cần phải đề cập đến: 

- khoảng thời gian 

- phạm vi địa lý 

- phạm vi công nghệ 

- sự chính xác, tính đồng bộ và tính đại diện của dữ liệu 

- tính nhất quán và khả năng tái lập của các phương pháp được sử dụng trong suốt quá trình 
ĐGCS 

- các nguồn dữ liệu và tính đại diện của chung 

- độ không đảm bảo của thông tin 

- các yêu cầu về chất lượng dữ liệu nêu trên phải được đề cập tới ở những nơi mà việc nghiên 
cứu được sử dụng để hỗ trợ cho sự xác nhận so sánh. 

5.1.2.4. Sự so sánh giữa các hệ thống 



Trong các nghiên cứu so sánh, sự tương đương của các hệ thống được so sánh sẽ phải được 
đánh giá trước khi thể hiện các kết quả. Các hệ thống sẽ được so sánh sử dụng cùng một đơn vị 
chức năng và các xem xét theo phương pháp luận tương đương, như hoạt động, ranh giới hệ 
thống, chất lượng dữ liệu, các thủ tục phân định, các nguyên tắc quyết định về đánh giá các đầu 
vào và đầu ra và đánh giá tác động. Bất cứ sự khác nhau nào giữa các hệ thống về các thông số 
này sẽ phải được xác định và báo cáo. 

Trong trường hợp các xác nhận so sánh được công khai công chúng, việc đánh giá này sẽ được 
thực hiện phù hợp với quá trình xem xét phản biện của điều 7.3.3. Yêu cầu khác đối với các xác 
nhận so sánh được công khai cho công chúng là việc đánh giá tác động sẽ phải được thực hiện. 

5.1.2.5. Xem xét phản biện 

Việc xem xét phản biện là kỹ thuật để thẩm tra xem nghiên cứu ĐGCTS có đáp ứng được các 
yêu cầu của tiêu chuẩn này về phương pháp luận, dữ liệu và báo cáo hay chưa, có cần thực hiện 
các xem xét phản biện không và như thế nào, và ai sẽ thực hiện việc xem xét này, phải được xác 
định trong phạm vi của nghiên cứu. 

Nhìn chung, các xem xét phản biện của ĐGCTS là tuỳ chọn và có thể sử dụng bất kỳ sự lựa chọn 
phương pháp xem xét nào được mô tả trong điều 7.3. 

Việc xem xét phản biện thực hiện cho nghiên cứu ĐGCTS được sử dụng để làm xác nhận so 
sánh được công khai cho công chúng và sẽ khai thác quá trình xem xét phản biện được mô tả tại 
điều 7.5.3. 

5.2. Phân tích kiểm kê chu trình sống 

5.2.1. Mô tả chung về kiểm kê chu trình sống 

Phân tích kiểm kê bao gồm việc chọn dữ liệu và các quy trình tính toán để định lượng các đầu 
vào và đầu ra của hệ thống sản phẩm. Các đầu vào và đầu ra này có thể bao gồm việc sử dụng 
các nguồn lực và sự thải vào không khí, nước và đất có liên quan đến hệ thống. Các diễn giải có 
thể được dựa trên các dữ liệu này, phụ thuộc vào các mục tiêu và phạm vi của ĐGCTS. Các dữ 
liệu này cũng tạo ra đầu vào cho việc đánh giá tác động chu trình sống. 

Quá trình thực hiện phân tích kiểm kê là lặp đi lặp lại. Do dữ liệu được thu thập và được biết 
nhiều hơn về hệ thống, các yêu cầu dữ liệu mới hoặc các hạn chế được nhận biết đòi hỏi sự thay 
đổi trong các quy trình thu thập dữ liệu để các mục tiêu nghiên cứu vẫn được đảm bảo. Đôi khi, 
các vấn đề có thể được xác định cũng đòi hỏi việc soát xét lại mục tiêu hoặc là phạm vi nghiên 
cứu. 

5.2.2. Thu thập dữ liệu và các quy trình tính toán 

Các dữ liệu về số lượng và chất lượng đưa vào kiểm kê sẽ được thu thập cho từng quá trình đơn 
vị nằm trong danh giới của hệ thống. 

Các quy trình sử dụng đối với việc thu thập dữ liệu có thể khác nhau phụ thuộc vào phạm vi, quá 
trình đơn vị hoặc ứng dụng dự kiến của nghiên cứu. 

Việc thu thập các dữ liệu có thể là quá trình tập trung nguồn lực. Những trở ngại thực tế trong 
việc thu thập dữ liệu phải được xem xét trong phạm vi nghiên cứu và phải được lập thành văn 
bản trong báo cáo nghiên cứu. 

Một số cân nhắc tính toán quan trọng được mô tả như sau: 

- các thủ tục phân định là cần thiết khi có quan hệ đến các hệ thống gồm các sản phẩm đa dạng 
(ví dụ như các sản phẩm đa dạng làm từ nhà máy lọc dầu). Các dòng nguyên vật liệu và năng 
lượng cũng như các chất thải ra môi trường đi theo sẽ phải được phân định theo các sản phẩm 
khác nhau theo các quy trình đã được công bố rõ ràng, các quy trình này phải được lập thành 
văn bản và chứng minh là đúng. 

- việc tính toán dòng năng lượng phải tính đến các nguồn nhiên liệu khác nhau và điện năng 
được sử dụng, hiệu suất của việc biến đổi và phân phối dòng năng lượng cũng như các đầu vào 
và đầu ra liên quan đến việc tạo ra và sử dụng dòng năng lượng đó. 

5.3. Đánh giá tác động của chu trình sống 

Giai đoạn đánh giá tác động của ĐGCTS là nhằm dánh giá mức độ quan trọng của các tác động 
môi trường tiềm ẩn bằng cách sử dụng các kết quả của phân tích kiểm kê chu trình sống.Nói 
chung, quá trình này đòi hỏi phải kết hợp các dữ liệu kiểm kê với các tác động môi trường cụ thể 
và cố gắng hiểu được các tác động đó. Mức độ chi phí, sự lựa chọn các tác động được đánh giá 
và các phương pháp luận được sử dụng phụ thuộc vào mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. 

Việc đánh giá này có thể bao gồm quá trình xem xét được lặp đi lặp lại đối với các mục tiêu và 
phạm vi nghiên cứu ĐGCTS để xác định khi nào các mục tiêu của việc nghiên cứu đã đạt được, 



hoặc là điều chỉnh lại mục tiêu và phạm vi nếu như việc đánh giá cho thấy rằng chúng không thể 
thực hiện được. 

Giai đoạn đánh giá tác động có thể gồm các thành phần sau đây: 

- ấn định các dữ liệu kiểm kê cho các cấp loại tác động (phân loại); 

- mô hình hoá các dữ liệu kiểm kê trong các cấp loại tác động (đặc tính hóa) 

- tập hợp các kết quả trong những trường hợp hết sức cụ thể và chỉ khi nào nó có ý nghĩa (lượng 
hoá). 

Chú thích - Dữ liệu trước khi lượng hoá phải được giữ nguyên giá trị. Khuôn khổ phương pháp 
luận và khoa học đối với đánh giá tác động còn đang được xây dựng. Các mô hình đối với các 
cấp loại tác động ở các giai đoạn xây dựng khác nhau. Không có các phương pháp luận được 
chấp nhận chung cho các dữ liệu kiểm kê một cách toàn diện và chính xác với các tác động môi 
trường tiềm ẩn cụ thể. 

Có sự chủ quan trong giai đoạn đánh giá tác động chu trình sống như lựa chọn, mô hình hoá và 
đánh giá các loại tác động. Vì vậy, sự minh bạch là chuẩn cứ đối với việc đánh giá tác động để 
đảm bảo rằng các giả thiết được mô tả và báo cáo một cách rõ ràng. 

5.4. Diễn giải chu trình sống 

Diễn giải là một giai đoạn của ĐGCTS trong đó các phát hiện từ việc phân tích kiểm kê và đánh 
giá tác động được kết hợp với nhau, hoặc là chỉ các phát hiện của việc phân tích kiểm kê, trong 
trường hợp nghiên cứu kiểmkê chu trình sống, là nhất quán với mục tiêu và phạm vi được xác 
định để đạt được các kết luận và các kiến nghị. 

Các phát hiện của việc diễn giải này có thể hình thành các kết luận và các kiến nghị cho các nhà 
hoạch định chính sách, nhất quán với mục tiêu và phạm vi của việc nghiên cứu. 

Giai đoạn diễn giải có thể gồm quá trình xem xét và soát xét lại liên tục phạm vi ĐGCTS cũng 
như bản chất và chất lượng của dữ liệu được thu thập nhất quán với mục tiêu đã được xác định. 

Các phát hiện của giai đoạn diễn giải phải phản ánh được các kết quả của bất kỳ sự phân tích 
nhậy cảm nào được thực hiện. 

Mặc dù các quyết định và hành động tiếp theo có thể kết hợp chặt chẽ với các liên quan về môi 
trường được xác định trong các phát hiện của việc diễn giải, chúng vẫn nằm trong phạm vi 
nghiên cứu ĐGCTS, vì các yếu tố khác như các đặc tính kỹ thuật, các khía cạnh kinh tế và xã hội 
cũng được cân nhắc tới. 

6. Báo cáo 

Các kết quả của ĐGCTS sẽ phải được báo cáo một cách công bằng, đầy đủ và chính xác cho 
các độc giả dự kiến. Loại và mẫu báo cáo sẽ được xác định trong giai đoạn xác định phạm vi của 
việc nghiên cứu. 

Các kết quả, dữ liệu, phương pháp, các giả thiết và hạn chế cần phải minh bạch và trình bày đủ 
chi tiết để người đọc có thể hiểu được các phức tạp và sự lựa chọn được mất vốn có trong 
nghiên cứu ĐGCTS. Báo cáo sẽ cũng sẽ cho  phép các kết quả và diễn giải được sử dụng sao 
cho nhất quán với các mục tiêu của nghiên cứu. 

Khi các kết quả của ĐGCTS được thông tin cho mọi bên thứ ba, nghĩa là bên hữu quan khác với 
cơ sở được uỷ quyền hoặc là cơ sở thực hành nghiên cứu, bất kể là dưới hình thức thông tin 
nào, bên thứ ba đó phải chuẩn bị bản báo cáo. Báo cáo nay sẽ lập thành tài liệu tham khảo và sẽ 
phải sẵn sàng cho bất kỳ bên thứ ba nào được thông tin. 

Báo cáo của bên thứ ba sẽ bao gồm các khía cạnh sau đây: 

a) các khía cạnh chung: 

1) cơ sở được uỷ quyền ĐGCTS, Bên thực hiện ĐGCTS (nội bộ hoặc bên ngoài); 

2) ngày báo cáo; 

3) công bố rằng việc nghiên cứu đã được thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

b) xác định mục tiêu và phạm vi; 

c) phân tích kiểm kê chu trình sống: thu thập dữ liệu và các quy trình tính toán; 

d) đánh giá tác động chu trình sống: Phương pháp luận và các kết quả của đánh giá tác động đã 
được thực hiện; 

e) diễn giải chu trình sống: 



1) các kết quả; 

2) các giả thiết và các hạn chế liên quan tới việc diễn giải các kết quả, cả phương pháp luận lẫn 
các dữ liệu có liên quan; 

3) đánh giá chất lượng dữ liệu. 

f) xem xét phản biện: 

1) họ tên và xác định tư cách của người phản biện; 

2) báo cáo phản biện; 

3) đáp ứng các kiến nghị. 

Đối với các xác nhận so sánh, các vấn đề sau đây cũng sẽ được đề cập tới bằng báo cáo: 

- phân tích các dòng nguyên vật liệu và năng lượng để điều chỉnh đưa vào hoặc đưa ra; 

- đánh giá tính chính xác, tính đầy đủ và tính đại diện của các dữ liệu được sử dụng; 

- mô tả sự tương đương của các hệ thống được so sánh theo điều 5.1.2.4; 

- mô tả quá trình xem xét phản biện. 

7. Xem xét phản biện 

7.1. Mô tả chung việc xem xét phản biện 

Quá trình xem xét phản biện phải đảm bảo rằng: 

- các phương pháp sử dụng để thực hiện ĐGCTS là nhất quán với tiêu chuẩn này; 

- phương pháp sử dụng để thực hiện ĐGCTS là có giá trị về mặt khoa học và kỹ thuật. 

- dữ liệu sử dụng là thích hợp và hợp lý trong mối quan hệ với mục tiêu và phạm vi của nghiên 
cứu; 

- việc diễn giải phải phản ánh được những giới hạn và mục tiêu nghiên cứu; 

- báo cáo nghiên cứu phải minh bạch và nhất quán. 

Do tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu về mục tiêu hoặc việc sử dụng ĐGCTS, nên việc 
xem xét phản biện không nhất thiết phải kiểm tra, xác nhận mục tiêu của ĐGCTS, hoặc là việc sử 
dụng các kết quả ĐGCTS. 

Phạm vi và loại hình phản biện mong muốn phải được xác định ngay trong giai đoạn xem xét 
phạm vi nghiên cứu ĐGCTS. 

7.2. Nhu cầu xem xét phản biện 

Việc xem xét phản biện có thể tạo thuận lợi cho việc hiểu và nâng cao độ tin cậy của các nghiên 
cứu ĐGCTS, ví dụ như bằng cách huy động sự tham gia của các bên hữu quan. 

Việc sử dụng các kết quả ĐGCTS để hỗ trợ cho các xác nhận so sánh làm nảy sinh các vấn đề 
cụ thể và yêu cầu phải xem xét phản biện, vì việc ứng dụng này có thể tác động đến các bên hữu 
quan bên ngoài của nghiên cứu ĐGCTS. Để hạn chế sự hiểu sai hoặc giảm các tác động bất lợi 
đến các bên hữu quan bên ngoài, việc xem xét phản biện sẽ phải được thực hiện cho việc nghiên 
cứu  ĐGCTS mà các kết quả được sử dụng để hỗ trợ cho các xác nhận so sánh. 

Tuy nhiên, thực tế là việc xem xét phản biện, không có mục đích nào khác, là phải bao hàm việc 
chứng thực mọi xác nhận so sánh dựa trên nghiên cứu ĐGCTS. 

7.3. Quá trình xem xét phản biện 

Nếu như nghiên cứu ĐGCTS được xem xét phản biện, phạm vi xem xét phải được xác định ngay 
trong giai đoạn xác định mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Phạm vi phải xác định được tại sao 
việc xem xét phản biện cần được thực hiện, nó bao gồm những gì và chi tiết với mức độ nào, và 
ai cần phải mời tham gia trong quá trình này. 

Các thoả thuận bảo mật về nội dung của nghiên cứu ĐGCTS phải được đưa vào khi cần thiết. 

7.3.1. Xem xét của chuyên gia nội bộ 

Xem xét phản biện có thể thực hiện trong khuôn khổ nội bộ. Trong trường hợp như vậy, nó sẽ 
được chuyên gia nội bộ, độc lập với việc nghiên cứu ĐGCTS thực hiện. 

Chuyên gia này phải hiểu biết các yêu cầu của tiêu  huẩn này và  có trình độ chuyên môn khoa 
học và kỹ thuật cần thiết. 



Kết quả phản biện phải do người thực hiện nghiên cứu ĐGCTS chuẩn bị và sau đó được chuyên 
gia nội bộ, độc lập xem xét lại. Kết quả phản biện cũng có thể hoàn toàn do chuyên gia nội bộ, 
độc lập chuẩn bị. 

Kết quả phản biện sẽ phải được đưa vào trong báo cáo nghiên cứu ĐGCTS. 

7.3.2. Xem xét của chuyên gia bên ngoài 

Việc xem xét phản biện có thể do bên ngoài thực hiện. Trong trường hợp như vậy, nó sẽ do 
chuyên gia bên ngoài, độc lập với nghiên cứu ĐGCTS thực hiện. 

Chuyên gia này phải hiểu biết các yêu cầu của tiêu chuẩn này và có trình độ chuyên môn khoa 
học và kỹ thuật cần thiết. 

Kết quả phản biện phải do người thực hiện nghiên cứu ĐGCTS chuẩn bị và sau đó được chuyên 
gia bên ngoài, độc lập xem xét lại. Kết quả phản biện cũng có thể hoàn toàn do chuyên gia bên 
ngoài, độc lập chuẩn bị. 

Kết quả phản biện, các góp ý của bên thực hiện đánh giá và mọi ý kiến phản hồi đối với các kiến 
nghị của người phản biện sẽ phải được đưa vào báo cáo nghiên cứu ĐGCTS. 

7.3.3. Việc xem xét bởi các bên hữu quan 

Trưởng nhóm chuyên gia xem xét do chính bên đặt hàng nghiên cứu lựa chọn từ các chuyên gia 
độc lập bên ngoài. Dựa trên mục tiêu, phạm vi và kinh phí hiện có cho việc xem xét, trưởng nhóm 
sẽ chọn các chuyên gia có trình độ, độc lập khác tham gia xem xét. 

Cuộc họp xem xét này có thể có sự tham gia của các bên hữu quan khác chịu ảnh hưởng của 
các kết luận được đưa ra từ việc nghiên cứu ĐGCTS, ví dụ như các cơ quan chính phủ, các tổ 
chức phi chính phủ và các cơ sở cạnh tranh. 

Công bố về sự xem xét và báo cáo của cuộc họp xem xét cũng như các góp ý của chuyên gia và 
mọi ý kiến phản hồi đối với các kiến nghị của người thực hiện việc xem xét hoặc của cuộc họp, 
sẽ phải được đưa vào báo cáo nghiên cứu ĐGCTS. 

 

PHỤ LỤC A 

(tham khảo) 

Tài liệu tham khảo 

(1) ISO 14042: - ****, Quản lý môi trường - Đánh giá chu trình sống - Đánh giá tác động của chu 
trình. (Environmental management - Life cycle assessment - Life cycle impact assessment). sống. 

(2) ISO 14043: - ****, Quản lý môi trường - Đánh giá chu trình sống - Thể hiện chu trình sông. 
(Environmental management - Life cycle assessment - Life cycle interpretation). 

*** Sẽ được ban hành 


