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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
 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.

2.1

Tháng 3/2018

(1) Giới thiệu các quy tắc áp dụng Logo 4C trên bao bì cũng như các
yêu cầu bổ sung và làm rõ về các tuyên bố khác được nêu bởi tất cả
người dùng hệ thống 4C, (2) Loại bỏ các yêu cầu và quy trình lỗi thời.

2.0

Tháng 6/2016

(1) Giới thiệu Coffee Assurance Services (CAS) với tư cách là công ty
điều hành mới của Hệ thống Kiểm tra xác nhận 4C, (2) Giới thiệu phiên
bản mới của Logo 4C và các quy tắc tương ứng để ứng dụng tuyên bố
sản phẩm, bao gồm cả giai đoạn chuyển tiếp.

Từ viết tắt
CAS: Coffee Assurance Services

Định nghĩa
Tuyên bố trên bao bì sản phẩm: Thông tin liên quan trực tiếp đến sản phẩm cuối cùng, ví dụ: các thương
hiệu 4C và thông tin trên các sản phẩm cuối cùng (cho người tiêu dùng cuối cùng) và trong các tài liệu đề
cập cụ thể đến một sản phẩm (ví dụ: quảng cáo, tờ rơi).
Tuyên bố không trên bao bì sản phẩm: Bất kỳ thông tin liên quan nào đến Hệ thống 4C, không liên quan
trực tiếp đến sản phẩm

© 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 sự khác biệt nào giữa các bản dịch.
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1. GIỚI THIỆU
Hệ thống chứng nhận 4C là một hệ thống toàn cầu nhằm chứng nhận bền vững, dựa trên việc đánh giá của
bên thứ ba. Mục tiêu chính là thúc đẩy quản lý bền vững trong sản xuất nông nghiệp, tập trung vào việc
cải thiện liên tục các điều kiện xã hội, kinh tế và môi trường của chuỗi cung ứng cà phê.
Mục tiêu này bao gồm việc sử dụng đúng và phù hợp logo 4C cũng như các tuyên bố liên quan. Các tuyên
bố 4C phải đáng tin cậy. Do đó, chúng sẽ phải đáp ứng các tiêu chí sau dựa trên các yêu cầu của liên minh
ISEAL:
“Các tuyên bố phải luôn rõ ràng, dễ hiểu và không được phép sai lệch. Các tuyên bố phải chính xác dựa
trên bằng chứng chứng minh bổ trợ. Hơn nữa, chúng phải phù hợp với việc ban hành và không gây xao
nhãng khỏi các vấn đề lớn hơn và quan trọng hơn. Tuyên bố phải minh bạch với thông tin về hệ thống
được áp dụng đã có sẵn và dễ dàng truy cập.”
Cuối cùng, tuyên bố cần mang tính ngay thẳng.
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 công nhận Bộ quy tắc 4C là một trong những cam kết thu mua bền vững của họ,
được mua Cà phê tuân thủ 4C thông qua Giấy chứng nhận 4C.
Hướng dẫn truyền thông 4C được xây dựng nhằm hướng dẫn tất cả các bên liên quan về cà phê – những
người đang trồng, chế biến, kinh doanh và mua Cà phê tuân thủ 4C – trong việc xây dựng các thông diệp
tuyên bố của họ với các đối tượng bên ngoài.

2. PHẠM VI
Tài liệu này mô tả các yêu cầu và quy trình liên quan đến tuyên bố 4C trên bao bì (tuyên bố trên bao bì
sản phẩm) và các thông tin chung (tuyên bố không trên bao bì sản phẩm). Các Hướng dẫn truyền thông
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
Hướng dẫn thương mại 4C

Các tài liệu được đề cập ở trên có sẵn tại trang web của 4C Services (www.4c-services.org).
Các yêu cầu được mô tả theo hướng dẫn này được áp dụng cho các hoạt động liên quan đến cà phê nhân
(chưa rang).
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3. CÁC YÊU CẦU CHUNG
Việc tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống chứng nhận 4C là cơ sở cho các tuyên bố trên bao bì sản phẩm có
thể xuất hiện ở sản phẩm cuối cùng. Logo 4C và nội dung của tuyên bố được cho phép thể hiện trên bao
bì sản phẩm cuối cùng. Các phương thức khác để truyền đạt sự tham gia và đóng góp vào sự phát triển
bền vững của ngành cà phê cũng được cho phép. Dưới đây là các yêu cầu cho từng nhóm đối tượng về
cách mà họ có thể truyền thông về vai trò của mình đối với sự phát triển bền vững.

3.1 ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ CỦA CÁC ĐƠN VỊ 4C
Có nhiều cách để các đối tác trồng cà phê và Ban quản lý của các đơn vị 4C quảng bá các hoạt động không
ngừng của mình trong việc thực hiện Bộ quy tắc 4C và sản xuất Cà phê tuân thủ 4C. Điều này có thể bao
gồm:




Sử dụng logo 4C trong các vật liệu in ấn – bảng hiệu, tài liệu, quần áo, các báo cáo, ấn phẩm quảng
cáo, tờ rơi, v.v.
Sử dụng logo 4C kỹ thuật số – tài liệu, trang web, chữ ký thư điện tử.
Giải thích về hoạt động của mình và lợi ích của chúng – các cuộc họp hợp tác, hội thảo, thuyết
trình, đào tạo, thảo luận không chính thức, phỏng vấn, video, phim tài liệu, tin tức, v.v.

Ban quản lý của các đơn vị 4C muốn sử dụng logo 4C cần phải có Giấy chứng nhận 4C còn hiệu lực.

3.2 ĐỐI VỚI BÊN MUA TRUNG GIAN
Có nhiều phương thức để các đối tượng mua bán cà phê quảng bá cho các hoạt động giao dịch liên quan
đến Cà phê tuân thủ 4C. Điều này có thể bao gồm:




Sử dụng logo 4C trong các vật liệu in ấn – bảng hiệu, tài liệu, quần áo, các báo cáo, ấn phẩm quảng
cáo, tờ rơi, v.v.
Sử dụng logo 4C kỹ thuật số – tài liệu, trang web, chữ ký thư điện tử.
Giải thích về hoạt động của mình và lợi ích của chúng – các cuộc họp hợp tác, hội thảo, thuyết
trình, đào tạo, thảo luận không chính thức, phỏng vấn, video, phim tài liệu, tin tức, v.v.

3.3 ĐỐI VỚI BÊN MUA CUỐI CÙNG
Bên mua cuối cùng có thể truyền thông về những nỗ lực bền vững của họ thông qua chiến lược tìm nguồn
cung ứng và tác động nhìn thấy được từ việc thực hiện Bộ quy tắc 4C. Chính vì vậy, có rất nhiều khả năng
có thể giúp xây dựng các chiến lược tiếp thị cũng như tăng thêm sức nặng đáng kể cho truyền thông về
đóng góp cho phát triển bền vững của mình.
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Về phương diện này, nếu muốn thực hiện truyền thông trên bao bì sản phẩm, công ty có thể hiển thị Logo
4C và có một tuyên bố ngắn gọn về chính sách hoặc cách tiếp cận bền vững của mình, khuyến khích người
tiêu dùng truy cập vào một vùng trên trang web hoặc ghé thăm địa điểm được lựa chọn để giới thiệu chiến
lược bền vững của công ty.
Ngoài ra, có các cách truyền thông khác như:




Sử dụng logo 4C trong các vật liệu in ấn – bảng hiệu, tài liệu, quần áo, các báo cáo, v.v.
Sử dụng logo 4C kỹ thuật số – tài liệu, trang web, chữ ký thư điện tử.
Giải thích về hoạt động của mình và lợi ích của chúng – các cuộc họp hợp tác, hội thảo, thuyết
trình, đào tạo, thảo luận không chính thức, phỏng vấn, video, phim tài liệu, tin tức, v.v.

Bên mua cuối cùng sử dụng logo 4C cần phải ký kết Thỏa thuận Dịch vụ.
Qua trang web và các tài liệu tiếp thị khác, công ty có thể phát triển và thúc đẩy chiến lược tìm nguồn
cung ứng bền vững bằng cách sử dụng Cà phê tuân thủ 4C, hỗ trợ nâng cao liên tục các điều kiện kinh tế,
xã hội và môi trường của hoạt động sản xuất cà phê. Chia sẻ với người tiêu dùng và giới doanh nghiệp về
nguồn gốc xuất xứ của cà phê, cũng như tác động của việc thực hiện Bộ quy tắc 4C đối với cộng đồng
trồng cà phê. Vui lòng liên hệ với 4C Services GmbH để biết thêm thông tin.

4. LOGO 4C
Logo 4C được bảo vệ bản quyền và là nhãn hiệu đã được đăng ký. Tên viết
tắt “4C” phải được sử dụng nhằm đề cập chính xác đến Hệ thống chứng nhận
4C. Logo 4C là phiên bản mới của Logo của Hiệp hội 4C trước đây. Nó đại
diện cho tính bền vững và cách tiếp cận “vì cộng đồng cà phê bởi cộng đồng
cà phê”. Việc sử dụng Logo 4C sẽ giúp người sử dụng của Hệ thống 4C
nhấn mạnh tầm quan trọng của Cà phê tuân thủ 4C và truyền thông về những
nỗ lực của họ trong việc theo đuổi sự phát triển bền vững trong lĩnh vực cà
phê.

4.1 AI CÓ THỂ SỬ DỤNG LOGO 4C?
Việc sử dụng thương hiệu 4C và tuyên bố sản phẩm được giới hạn ở các bên liên quan sau:




Chủ sở hữu Giấy chứng nhận 4C: Ban quản lý của các đơn vị 4C và Đối tác kinh doanh đã đăng
ký của họ (đối tác trồng cà phê, nhà máy xay sát, nhà kho, đơn vị thu mua và các đối tượng khác
của chuỗi cung ứng Đơn vị 4C)
Bên Trung gian: Đơn vị thu mua, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, nhà máy chế biến, đại lý cà phê,
người môi giới hoặc bất kỳ đối tượng nào khác kinh doanh hoặc sản xuất cà phê tuân thủ 4C.
©2018 | 4C Services GmbH | Trang 6/11

HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG 4C
PHIÊN BẢN 2.2 | THÁNG 11/2018





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 thương hiệu, chuỗi cửa hàng cà phê hoặc bất kỳ
đối tượng nào khác có yêu cầu tuyên bố về nguồn cung ứng bền vững thông qua việc mua Cà phê
tuân thủ 4C.
Các công ty chứng nhận 4C được phê duyệt: Được phê duyệt bởi 4C Services để thực hiện công
tác đánh giá chứng nhận của bên thứ ba.
Các tổ chức khác không được liệt kê ở trên. Đây có thể là các hiệp hội công nghiệp và thương mại,
các viện nghiên cứu và cơ sở học thuật, hoặc các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

Bất kỳ bên thứ ba nào khác đều không được phép sử dụng thương hiệu và tuyên bố sản phẩm của 4C trừ
khi 4C Service cho phép bằng văn bản dựa theo yêu cầu. Việc sử dụng sai các thương hiệu và tuyên bố
sản phẩm 4C bị nghiêm cấm và có thể dẫn đến cáo buộc hình sự. Phải luôn liên hệ với 4C Services để
được phê duyệt về việc sử dụng tuyên bố trên bao bì sản phẩm và không trên bao bì sản phẩm cho các sản
phẩm cuối cùng. Việc sử dụng thương hiệu và tuyên bố trên bao bì sản phẩm để quảng cáo tới khách hàng
cuối cùng sẽ bao gồm nghĩa vụ trả phí.

4.2 SỬ DỤNG LOGO 4C Ở ĐÂU?
Việc sử dụng Logo 4C sẽ giúp người sử dụng của Hệ thống 4C nhấn mạnh tầm quan trọng của Cà phê
tuân thủ 4C và từ đó truyền thông về những nỗ lực của họ trong việc nâng cao sự bền vững nói chung
trong ngành cà phê thông qua việc thực hiện các tiêu chí bền vững được mô tả trong Bộ Quy tắc 4C. Cho
phép áp dụng Logo 4C và những tham khảo liên quan đến Cà phê tuân thủ 4C trên sản phẩm tiêu dùng
cuối cùng. Điều này bao gồm nhãn hàng của sản phẩm cuối cùng như gói cà phê, túi cà phê, cốc dùng một
lần/cốc mang đi, hoặc bất kỳ sản phẩm đựng đồ uống nào khác.

4.2.1 Ví dụ về Logo 4C trên bao bì sản phẩm:
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4.2.2 Ví dụ về Logo 4C không trên bao bì sản phẩm:

4.3 SỬ DỤNG LOGO 4C NHƯ THẾ NÀO?
Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các quy tắc về cách sử dụng Logo 4C một cách chính xác – về vị trí, kích thước,
màu sắc và tỷ lệ. Logo 4C và thông số kỹ thuật thiết kế thương hiệu được cung cấp qua thư điện tử, vì vậy
vui lòng gửi yêu cầu của bạn về: info@4C-services.org.

Màu sắc
Logo 4C có sẵn ở các định dạng kỹ thuật số khác nhau trong RGB, CMYK, phối màu dương bản và âm
bản. Tốt nhất nên sử dụng Logo 4C ở dạng phiên bản màu. Nếu không thể vì lý do quang học hoặc đồ
họa, bạn có thể sử dụng phiên bản màu đen hoặc trắng.
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Nền
Logo 4C có màu chỉ được sử dụng với nền trắng. Logo 4C màu đen và trắng có thể được sử dụng trên
nền màu. Sự tương phản giữa Logo 4C và nền của nó phải rõ ràng sao cho Logo dễ đọc.

Độ đục
Logo 4C phải được sử dụng với độ đục 100% và không nên được sử dụng với độ đục nhỏ hơn.

Kích cỡ
Có thể điều chỉnh kích thước của Logo 4C theo tỷ lệ. Chiều cao tối thiểu tuyệt đối được phép cho logo là
7,5 mm.

Vị trí
Chỉ nên sử dụng Logo 4C khi bảo đảm được tính độc lập và toàn vẹn của nó. Xung quanh logo yêu cầu
có khoảng trống với chiều ngang 10 mm và dọc 10 mm.
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Điều chỉnh
Không nên thay đổi màu sắc, định dạng, độ đục, tỷ lệ và văn bản bên trong của Logo 4C. Không cắt
và/hoặc sử dụng các yếu tố của Logo 4C riêng biệt với nhau, thêm bóng, hiệu ứng, làm cong hoặc xoay
Logo 4C.
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Tuyên bố sản phẩm
Nhằm truyền thông tốt hơn tính bền vững của mình, chúng tôi khuyên bạn nên đưa vào một văn bản tuyên
bố ngắn gọn, đặt gần với Logo 4C. Các văn bản phải đảm bảo dễ đọc. Dưới đây liệt kê một số ví dụ:
“Công ty thực hiện chiến lược tìm nguồn cung ứng tập trung vào các hoạt động bền vững. Truy cập
www.company.com để biết thêm thông tin.”
“Công ty hỗ trợ sản xuất cà phê bền vững. Truy cập www.company.com để biết thêm thông tin.”
“Công ty cung ứng cà phê được sản xuất theo Bộ Quy tắc 4C. Truy cập www.company.com để biết thêm
thông tin.”
“Công ty cung ứng cà phê với các hoạt động liên quan theo hướng cải thiện sinh kế của nông dân trồng
cà phê và bảo vệ môi trường. Truy cập www.company.com để biết thêm thông tin.”
“Công ty đóng góp bằng cách triển khai các thực hành bền vững trong sản xuất cà phê. Truy cập
www.company.com để biết thêm thông tin.”
“Công ty cung ứng nguồn cà phê được Chứng nhận 4C”

5. QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT
Các bước của quy trình:
1. Gửi thiết kế kỹ thuật số của bạn tới 4C Services GmbH: info@4c-services.org
2. Trong trường hợp cần điều chỉnh để tuân thủ các yêu cầu được mô tả trong tài liệu này, các yêu cầu
điều chỉnh sẽ được nêu rõ trong phản hồi của chúng tôi qua thư điện tử.
3. Việc phê duyệt chính thức qua thư điện tử từ đội ngũ 4C phải được ban hành trước khi in hoặc công
bố nhãn hàng hóa hoặc tài liệu truyền thông cuối cùng. Yêu cầu này được áp dụng cho tuyên bố trên
bao bì sản phẩm và không trên bao bì sản phẩm, có hoặc không có văn bản tuyên bố.

Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

info@4c-services.org
Điện thoại: +49 221 508020 50
www.4c-services.org
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