
 
 

Tuyên bố bảo đảm độc lập của LR 
Liên quan đến các quy trình của Royal Dutch Shell plc về mua, đối 
chiếu và thu hồi tín chỉ carbon cũng như phát hành chứng chỉ mang 
nhãn hiệu Shell. 

Điều khoản cam kết 
Tuyên bố bảo đảm này được lập cho Shell Global Solutions International B.V., Lange Kleiweg 40, Rijswijk, 
2288 GK, Hà Lan (“Shell”). 

 
Lloyd’s Register (“LR”) được Shell ủy quyền đảm bảo các quy trình mua, đối chiếu và thu hồi tín chỉ carbon 
cũng như phát hành chứng chỉ mang nhãn hiệu Shell với phạm vi sau: 

 
Kiểm định tính chính trực của các quy trình mua, đối chiếu và thu hồi tín chỉ carbon cũng như phát hành chứng 
chỉ mang nhãn hiệu Shell nhằm hỗ trợ Tuyên bố giá trị khách hàng (CVP) và Dấu chân carbon của Shell. 

 
Tuyên bố bảo đảm này sẽ hỗ trợ Shell kiểm định Dấu chân carbon. LR không tham gia vào các quy trình mua, 
đối chiếu và thu hồi tín chỉ carbon cũng như phát hành chứng chỉ mang nhãn hiệu Shell. 

 
Trách nhiệm của Ban Giám đốc 
Ban Giám đốc của Shell chịu trách nhiệm duy trì các biện pháp kiểm soát nội bộ hiệu quả đối với quy trình 
mua, đối chiếu và thu hồi tín chỉ carbon cũng như phát hành chứng chỉ mang nhãn hiệu Shell. LR có trách 
nhiệm thực hiện cam kết bảo đảm đối với các quy trình này theo hợp đồng của chúng tôi với Shell. Cuối cùng, 
các quy trình này đã được Shell phê duyệt và thuộc trách nhiệm của Shell. 

 
Phương pháp tiếp cận của LR 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm định theo Phương pháp tiếp cận kiểm định của LR. Để đưa ra kết luận, cam kết 
bảo đảm được thực hiện theo hình thức lấy mẫu và bao gồm các hoạt động sau: 
• Đánh giá từ xa các quy trình quy trình mua, đối chiếu và thu hồi tín chỉ carbon cũng như phát hành chứng 

chỉ mang nhãn hiệu Shell thông qua gói bằng chứng do tổ chức này cung cấp; 
• Phỏng vấn qua cuộc gọi video với nhân viên Shell tham gia vào các quy trình này; và 
• Điều tra từ xa các hệ thống khác nhau bằng tính năng chia sẻ màn hình được Shell cho phép. 

 
Mức bảo đảm và trọng yếu  
Ý kiến trình bày trong Tuyên bố bảo đảm này dựa trên mức độ bảo đảm có giới hạn và tính trọng yếu trong 
đánh giá chuyên môn của Kiểm định viên. 

 
Ý kiến của LR 
Dựa trên phương pháp tiếp cận của LR, chúng tôi tin tưởng rằng: 
• Các quy trình nội bộ quản lý hoạt động mua, đối chiếu và thu hồi tín chỉ carbon cũng như phát hành chứng 

chỉ mang nhãn hiệu Shell của Bộ phận Kinh doanh Sản phẩm Môi trường tuân thủ các nguyên tắc cơ bản 
về: tính xác đáng; đầy đủ; nhất quán; chính xác; minh bạch; và thận trọng. 

 
Ghi chú về thông tin 
• LR không xác thực dữ liệu, chỉ kiểm định các quy trình quản lý dữ liệu. 
• LR không kiểm định tính chính trực của từng dự án hoặc chương trình liên quan đến phát hành 

tín chỉ carbon. 
• LR kiểm định riêng tính chính trực của các quy trình sàng lọc dự án phát hành tín chỉ thuộc Giải 

pháp dựa vào thiên nhiên của bên thứ ba nhằm sử dụng tự nguyện. Tham khảo Tuyên bố bảo đảm 
riêng lập ngày 8 tháng 10 năm 2020. 
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Năng lực và khả năng độc lập của LR 
LR đảm bảo lựa chọn các cá nhân phù hợp dựa vào trình độ chuyên môn, học vấn và kinh nghiệm. Kết quả 
cam kết bảo đảm được quản lý cấp cao đánh giá nội bộ để đảm bảo tính chặt chẽ và minh bạch của phương 
pháp tiếp cận được áp dụng. 

 
Paul Jackson Ngày cấp: 8/10/2020 
Kiểm định viên chính của LR Ngày hết hạn: 8/10/2021 
Thay mặt và đại diện cho Lloyd’s Register Quality 
Assurance 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, 
UK. Birmingham, B37 7ES, Vương quốc Anh. 

 
Số tham chiếu LR: LRQ00003002 

 
Tuyên bố bảo đảm này tuân theo các quy định của điều khoản pháp lý này: 

Lloyd's Register Group Limited, các chi nhánh và công ty con, bao gồm Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd và các cán bộ, nhân viên hoặc đại lý tương ứng, được 
gọi riêng và gọi chung là “Lloyd’s Register” trong điều khoản pháp lý này. Lloyd's Register không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá 
nhân nào về mọi tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh căn cứ theo thông tin hay tư vấn trong tài liệu này hoặc được cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi cá 
nhân đó đã ký hợp đồng với tổ chức Lloyd's Register liên quan về việc cung cấp thông tin hay tư vấn này và trong trường hợp đó, mọi trách nhiệm hay trách nhiệm pháp 
lý chỉ thuộc phạm vi các điều khoản và điều kiện nêu trong hợp đồng đó. 

Do những giới hạn cố hữu trong các biện pháp kiểm soát nội bộ nên có thể xảy ra và không phát hiện được trường hợp gian lận, sai sót hay không tuân thủ pháp luật 
và quy định. Ngoài ra, việc kiểm định không nhằm mục đích phát hiện tất cả các điểm yếu hay sai sót của biện pháp kiểm soát nội bộ trong phạm vi liên quan đến các 
yêu cầu nêu trên vì không thể thực hiện kiểm định liên tục trong kỳ kế toán và công tác này chỉ dựa trên cơ sở thử nghiệm. Mọi dự báo về đánh giá biện pháp kiểm soát 
cho các kỳ kế toán trong tương lai đều có rủi ro là các quy trình này có thể không còn phù hợp do thay đổi điều kiện hoặc do mức độ tuân thủ có thể giảm đi. 

Bản tiếng Anh của Tuyên bố bảo đảm này có tính hợp lệ duy nhất. Lloyd’s Register không chịu trách nhiệm về các bản dịch sang ngôn ngữ khác. Nếu có bất kỳ 

xung đột nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch điều khoản Pháp lý này thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. 
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