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Lịch sử sửa đổi 

Phiên bản Ngày hiệu lực  Chi tiết thay đổi  

V.1.0 en Tháng 9/2013  Công bố phiên bản đầu tiên của Hướng Dẫn Thương Mại , mở rộng Hướng 
dẫn Báo Cáo Thương Mại trước đó với các khía cạnh thương mại liên quan 
của giao dịch Cà phê tuân thủ 4C và bộ Hỏi & Đáp trước đó 

V.1.1 en Tháng 2/2014 Cập nhật thay đổi nhỏ về những thay đổi trong cổng điện tử trực tuyến của 
Diễn đàn 

V.2.0 en Tháng 12/2015 (1) Chỉ định giấy phép, (2) Chỉ định cà phê được chứng nhận, (3) Chỉ định 
khả năng tuân thủ và báo cáo, (4) Giải thích các quy trình báo cáo thương mại 
rõ ràng chi tiết hơn và cập nhật tất cả các ảnh chụp màn hình từ nền tảng cổng 
điện tử trực tuyến, (5) Giới thiệu và thu phí dựa trên số lượng từ Bên mua 
cuối cùng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. 

V.2.1 en Tháng 4/2016 Không có thay đổi về nội dung so với phiên bản trước, chỉ có cập nhật nhỏ 
về việc điều chỉnh tổ chức. Công ty Coffee Assurance Services GmbH & Co. 
Kg được hình thành sẽ quản lý và vận hành hệ thống chứng nhận 4C để xác 
nhận việc tuân thủ theo Bộ quy tắc 4C (là phiên bản phục vụ hoạt động chứng 
nhận dựa trên Bộ quy tắc Cơ bản chung của Diễn đàn Cà phê Toàn cầu). 

V 2.2 en Tháng 1/2017 (1) Loại bỏ mục 3 liên quan đến cơ sở dữ liệu Báo cáo thương mại 4C cũ, (2) 
Cập nhật các điều kiện tiên quyết để thực hiện giao dịch Cà phê tuân thủ 4C, 
(3) Chuẩn hóa sự kiện và các tài liệu liên quan đến Hướng Dẫn Thương Mại , 
(4) Loại bỏ những chương không còn hiệu lực. 

V 2.3 en Tháng 11/2018 Không thay đổi nội dung so với phiên bản trước, chỉ thay đổi tên và thuật 
ngữ: 
 Coffee Assurance Services GmbH & Co. KG. đổi thành 4C Services 

GmbH  
 Công ty kiểm tra xác nhận đổi thành Công ty chứng nhận 
 Đánh giá trưởng 4C đổi thành Đánh giá viên 4C  
 Giấy phép 4C đổi thành Giấy chứng nhận 4C  
4C Services GmbH sẽ quản lý và vận hành Hệ thống chứng nhận 4C để xác 
nhận việc tuân thủ theo Bộ quy tắc 4C. 

 

 

© 2018 4C Services GmbH. Mọi quyền được bảo hộ. 
Tài liệu này là một phần của Hệ thống chứng nhận 4C được điều hành bởi 4C Services GmbH. 
Bất kỳ phần nào thuộc tài liệu này, nằm trong bản quyền, không được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào (đồ họa, điện tử hoặc cơ khí, bao gồm sao 
chụp, ghi âm, ghi bằng đĩa hoặc hệ thống truy xuất thông tin) mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền. 
Các tài liệu của Hệ thống Chứng nhận 4C có thể được xem xét và sửa đổi thường xuyên. Các tài liệu có hiệu lực pháp lý được cung cấp bởi 4C Services 
GmbH. 
4C Services GmbH không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào nếu không có sự đồng ý trước. 
4C Services GmbH có quyền thực hiện các bước liên quan để bảo vệ bản quyền của mình trong trường hợp vi phạm, sử dụng không đúng mục đích, sử 
dụng không phù hợp hoặc vi phạm bản quyền này. 
Đối với các tài liệu được dịch sang các ngôn ngữ khác với tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh vẫn là phiên bản cuối cùng và 4C Services GmbH không 
chịu trách nhiệm cho bất kỳ khác biệt giữa các bản dịch. 
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1. GIỚI THIỆU 

Sau khi được chứng nhận thành công bởi bên thứ 3 độc lập, dưới sự điều hành bởi 4C Services GmbH, 
Ban quản lý của Đơn vị 4C1 được cấp Giấy chứng nhận 4C qua đó xác nhận đơn vị tuân thủ các yêu cầu 
của Bộ Quy tắc 4C và Quy định chứng nhận 4C. 

Với giấy chứng nhận này, Đơn vị 4C, thông qua Ban quản lý, có thể bán cà phê được sản xuất từ các đối 
tác kinh doanh nông hộ được kê khai trong đơn vị, dưới dạng Cà phê tuân thủ 4C2. 

Bên cạnh đó, các nhà máy rang xay cà phê, người bán lẻ và chủ sở hữu các thương hiệu cà phê khác, là 
những bên đã cam kết đưa Bộ quy tắc 4C là nguồn cung ứng bền vững của họ, được mua Cà phê tuân thủ 
4C thông qua Giấy chứng nhận 4C. 

Bản Hướng dẫn thương mại 4C này được xây dựng nhằm đưa ra hướng dẫn và xác định cách thực hiện 
giao dịch và cách báo cáo số lượng tương ứng của Cà phê tuân thủ 4C, cũng như cách sử dụng đúng Giấy 
chứng nhận 4C trước, trong và sau khi diễn ra các hoạt động thương mại. 

Hướng dẫn thương mại này được dựa trên và bổ sung cho các phiên bản mới nhất của các tài liệu sau: 

 Bộ quy tắc 4C  

 Quy định chứng nhận 4C  

Các tài liệu được đề cập ở trên có sẵn tại trang web của 4C Services (www.4C-services.org). 

 

2. PHẠM VI 

Tài liệu này mô tả các yêu cầu, quy trình và tài liệu liên quan đến giao dịch Cà phê tuân thủ 4C và báo 
cáo tương ứng. Những yêu cầu này phải được thực hiện bởi: 

 Ban quản lý của các Đơn vị 4C 

 Bên mua trung gian:  
Thương nhân, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, nhà chế biến, đại lý cà phê, nhà môi giới hoặc bất 
kỳ thực thể nào khác kinh doanh hoặc sản xuất Cà phê tuân thủ 4C. 

 Bên mua cuối cùng:  
Các nhà máy rang xay, nhà sản xuất cà phê hòa tan, công ty có nhãn hiệu riêng và công ty bán lẻ 
có nhãn hiệu riêng, chủ sở hữu các thương hiệu, chuỗi cửa hàng cà phê hoặc bất kỳ thực thể nào 
khác yêu cầu tuyên bố nguồn cung ứng bền vững qua việc mua Cà phê tuân thủ 4C. Điều này có 

                                                             

1 Đơn vị 4C, Đối tác kinh doanh 4C và các thuật ngữ có liên quan khác của hệ thống 4C được định nghĩa trong Quy định chứng 
nhận 4C. 
2 Cà phê tuân thủ 4C được định nghĩa là cà phê được sản xuất, xử lý và giao dịch tuân thủ Bộ quy tắc 4C, bao gồm cả các yêu 
cầu được mô tả trong Quy định chứng nhận 4C và trong hướng dẫn này. 
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nghĩa là bất kỳ Bên mua cuối cùng nào tuyên bố nguồn cung ứng bền vững thông qua việc mua 
Cà phê tuân thủ 4C phải có Thỏa thuận dịch vụ còn hiệu lực với 4C Services GmbH. 

Các yêu cầu được mô tả trong hướng dẫn này áp dụng riêng cho các giao dịch thương mại của cà phê nhân 
(chưa rang) và được áp dụng cho các giao dịch thương mại nội địa (trong nước) và quốc tế (xuất khẩu). 

Các giao dịch thương mại được đề cập trong tài liệu này được xác định thông qua việc chuyển quyền sở 
hữu hợp pháp giữa người bán và người mua được liên kết chặt chẽ với sản phẩm là hiện vật, có hoặc 
không có sự di chuyển cơ học của hạt cà phê. Bất kỳ loại giao dịch thương mại hoặc cam kết mua / bán 
nào khác, bao gồm các hợp đồng tương lai, đều nằm ngoài phạm vi của bản Hướng dẫn thương mại  này 
và không cần phải báo cáo. 

 

3. CÁC YÊU CẦU CHUNG 

 Ban quản lý của Đơn vị 4C và Bên mua cuối cùng phải báo cáo về khối lượng Cà phê tuân thủ 4C đã 
được giao dịch thông qua cổng thông tin thương mại trực tuyến. Để truy cập vào cổng thông tin trực tuyến 
của 4C Services, người dùng cần đăng nhập và sử dụng mật khẩu được cung cấp bởi 4C Services. Cổng 
thông tin trực tuyến có thể truy cập thông qua trang web của 4C Services (www.4C-services.org). 

Ban quản lý của Đơn vị 4C và Bên mua cuối cùng phải chỉ định và thông báo cho 4C Services về nhân 
viên phụ trách báo cáo thương mại. Từ thông tin này, 4C Services sẽ cung cấp thông tin đăng nhập và 
mật khẩu cần thiết cho lần truy cập đầu tiên. 

 

3.1 YÊU CẦU ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ CỦA CÁC ĐƠN VỊ 4C 
Sản lượng của Đơn vị 4C phải được Ban quản lý thông báo cho 4C Services và cập nhật ít nhất một lần 
mỗi năm 3. 

Tác nhân đầu tiên trong chuỗi cung ứng bán Cà phê tuân thủ 4C là Ban quản lý của Đơn vị 4C. Ban quản 

lý chịu trách nhiệm thực hiện Bộ quy tắc 4C, bao gồm tất cả các yêu cầu liên quan đến hệ thống quản lý 

nội bộ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong nội bộ Đơn vị 4C. 

Từng hộ nông dân riêng biệt được đăng ký là đối tác kinh doanh của Đơn vị 4C, trong khi Ban quản lý là 
chủ sở hữu Giấy Chứng nhận 4C. Giấy chứng nhận 4C phải có giá trị vào ngày cà phê được bán, nghĩa là 
vào ngày Ban quản lý chuyển quyền sở hữu lô cà phê cho người mua đầu tiên. Ngày diễn ra giao dịch phải 
được chứng minh bằng hóa đơn tương ứng được phát hành. 

Đối tác kinh doanh của 4C chỉ có thể bán Cà phê tuân thủ 4C cho Ban quản lý của Đơn vị 4C mà họ tham 
gia hoặc thông qua chuỗi cung ứng nội bộ tương ứng của Đơn vị 4C. 

                                                             

3 Các yêu cầu đối với việc cập nhật sản lượng của Đơn vị 4C được mô tả trong Quy định chứng nhận 4C. 



4C Services GmbH   |   Trang 6/7 

 

 

HƯỚNG DẪN THƯƠNG MẠI 4C 
PHIÊN BẢN 2.3 | THÁNG 11/2018 

 

 

Tuy nhiên, trong trường hợp Ban quản lý của Đơn vị 4C không được phép sở hữu hợp pháp sản phẩm, và 
việc chuyển quyền sở hữu được diễn ra giữa Đối tác kinh doanh và Bên mua đầu tiên, thì một hệ thống 
truy nguyên nguồn gốc sản phẩm phù hợp bao gồm các thủ tục rõ ràng, các hoạt động kiểm soát và hồ sơ 
kiểm soát phù hợp phải được triển khai và được quản lý bởi Ban quản lý. Trường hợp ngoại lệ này là hợp 
lệ khi Ban quản lý là một trong những đối tượng sau: 

 Hiệp hội trồng cà phê 

 Đại lý / người môi giới 

 Các Nhà cung cấp dịch vụ khác 

Tác nhân thứ hai trong chuỗi cung ứng là Bên mua đầu tiên. Bên mua đầu tiên có thể là: 

 Ban quản lý của các Đơn vị 4C 

 Bên mua trung gian 

 Bên mua cuối cùng 

Trong trường hợp Ban quản lý của một Đơn vị 4C hoạt động với tư cách là Bên mua đầu tiên, các yêu cầu 

tương ứng có hiệu lực đối với Bên mua trung gian sẽ được áp dụng, như mô tả trong mục 3.2. 

Trách nhiệm của Ban quản lý là thực hiện báo cáo. Khối lượng phải báo cáo thông qua cổng thông tin trực 

tuyến của 4C Services là lượng cà phê được ghi trong hóa đơn là Cà phê tuân thủ 4C. Ban quản lý nên 

báo cáo hàng quý về khối lượng đã mua. Thời gian cho phép Ban quản lý hoàn thành báo cáo tính từ cuối 

quý bất kì là 4 tuần. 

Báo cáo thường niên về khối lượng đã mua là bắt buộc. 

 

3.2 YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÊN MUA TRUNG GIAN 
Không có yêu cầu báo cáo đối với Người mua trung gian vì họ không bắt buộc phải báo cáo thông qua cơ 
chế báo cáo thương mại về khối lượng Cà phê tuân thủ 4C. Tuy nhiên, họ phải tuân thủ các yêu cầu giao 
dịch được mô tả trong tài liệu này và phải có thể cung cấp bằng chứng, nếu Bên mua cuối cùng yêu cầu. 

Các yêu cầu được mô tả trong mục 4. CHỨNG TỪ của tài liệu này cũng có giá trị đối với Bên mua trung 
gian.  

 

3.3 YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÊN MUA CUỐI CÙNG 
Tác nhân cuối cùng trong chuỗi cung ứng mua Cà phê tuân thủ 4C là Bên mua cuối cùng.  

Trong trường hợp Bên mua cuối cùng là Bên mua đầu tiên, Giấy chứng nhận 4C phải có hiệu lực vào ngày 

cà phê được mua, nghĩa là vào ngày Bên mua cuối cùng nhận được quyền sở hữu lô cà phê từ chủ sở hữu 

trước đó. Ngày diễn ra giao dịch này phải được chứng minh bằng hóa đơn tương ứng được phát hành. 
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Trong trường hợp Bên mua cuối cùng không phải là bên mua đầu tiên, Chứng nhận 4C có thể không còn 

hiệu lực vào ngày mà cà phê được mua. 

Trong trường hợp Bên mua cuối cùng hoạt động với tư cách là Bên mua trung gian trong một số giao dịch 

nhất định, các yêu cầu tương ứng đối với Bên mua trung gian sẽ được áp dụng cho các giao dịch tương 

ứng này, như được mô tả trong mục 3.2. 

Cổng thông tin trực tuyến của 4C Services được mở để báo cáo trong cả năm dương lịch. Mốc thời gian 

để kết thúc báo cáo thường niên cho bất kỳ năm dương lịch nào là ngày 28 tháng 2 của năm tiếp theo. Bên 

mua cuối cùng có trách nhiệm tuân thủ thời hạn báo cáo, như đã nêu trong Thỏa thuận dịch vụ giữa Bên 

mua cuối cùng và 4C Services. 

 

4. CHỨNG TỪ 

Giấy chứng nhận 4C phải có hiệu lực vào ngày mà quyền sở hữu cà phê được chuyển cho Bên mua đầu 

tiên, như được ghi trong hóa đơn tương ứng. Thời hạn hiệu lực  của giấy chứng nhận được ghi rõ trong 

Giấy chứng nhận 4C và có sẵn tại cổng thông tin trực tuyến của 4C Services. 

Số của Giấy chứng nhận 4C phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán và hóa đơn tương ứng. Một bản 

sao Giấy chứng nhận 4C là một phần của vận đơn. 

Thực hành quản lý tốt liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm phải được thực hiện để đảm bảo rằng 

tất cả các giao dịch thương mại của Cà phê tuân thủ 4C phải được ghi chép và có sẵn bất cứ lúc nào, trong 

đó có bao gồm mối quan hệ toàn diện giữa việc giao nhận cà phê trên thực tế (giao hàng hoặc nhận hàng) 

và hóa đơn tương ứng. Điều này cũng được áp dụng cho các giao dịch thương mại mà không có sự di 

chuyển vật lý của hàng hóa. 

 

5. BẢO MẬT 

Cổng thông tin trực tuyến của 4C Services hoạt động với các tiêu chuẩn bảo mật cao. Quyền truy cập dữ 

liệu được giới hạn cho Giám đốc điều hành của 4C Services và nhân viên nội bộ được ủy quyền. 4C 

Services sử dụng các biện pháp bảo mật cao nhất để giữ bí mật đối với các dữ liệu được báo cáo. 


