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1

Giới thiệu

4C (Quy tắc chung cho Cộng đồng Cà phê) là một hệ thống chứng nhận độc
lập bởi bên thứ ba đối với hoạt động canh tác, chế biến và kinh doanh cà phê
bền vững. Mục tiêu của 4C là đặt ra nền tảng bền vững trong lĩnh vực cà phê.
Việc đánh giá độc lập bởi bên thứ ba đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chí kinh
tế, xã hội và môi trường của các hoạt động sản xuất và chế biến cà phê để thiết
lập các chuỗi cung ứng cà phê bền vững đáng tin cậy và có thể truy xuất nguồn
gốc xuất xứ.

Cung ứng
cà phê bền vững

Các nguyên tắc bền vững của 4C được quy định trong Bộ Quy tắc 4C, được
xây dựng theo một quy trình toàn diện và minh bạch có sự tham gia đa bên
trong đó bao gồm những người trồng cà phê, kinh doanh cà phê và đối tác từ
ngành công nghiệp cà phê, cũng như sự tham gia của nhiều tổ chức xã hội dân
sự khác nhau trên toàn thế giới. Năm 2007, Bộ Quy tắc 4C đã được thực hiện
và được sửa đổi thông qua một quy trình tham vấn tăng cường với nhiều đối
tác vào năm 2014. Trọng tâm của Bộ Quy tắc 4C là sản xuất nông nghiệp bền
vững theo các khía cạnh môi trường, xã hội và kinh tế đối với việc trồng và chế
biến cà phê sau thu hoạch. Đối tượng được chứng nhận là "Đơn vị 4C", đơn vị
4C bao gồm các nhà sản xuất (người trồng cà phê), thương nhân và hoạt động
chế biến cà phê, và bao gồm tất cả các yếu tố của chuỗi cung ứng từ việc trồng
cà phê đến cà phê nhân.

Bộ Quy tắc 4C

Tiêu chuẩn 4C đảm bảo rằng việc trồng cà phê không tham gia gây ra suy thoái
rừng hoặc giảm đa dạng sinh học, các thực hành nông nghiệp tốt và các hoạt
động bảo vệ đất, nước và không khí được áp dụng, rằng quyền con người,
quyền lao động và đất đai được tôn trọng và rằng nông dân được đào tạo đầy
đủ nhằm tăng năng suất và lợi nhuận. 4C theo đuổi cách tiếp cận toàn diện,
nhằm mục đích giúp các nhà sản xuất cà phê tham gia chứng nhận để đạt
được tác động thực sự ở cơ sở theo một tiến trình nâng cao liên tục.

Các tiêu chí
bền vững

Các công nghệ viễn thám giúp 4C và các chuyên gia đánh giá của mình thực
hiện đánh giá rủi ro và xác minh việc thay đổi sử dụng đất. 4C cũng cho phép
đo lượng khí thải carbon (dấu chân các bon) của cà phê. Việc truy xuất nguồn
gốc trong một Đơn vị 4C được đảm bảo. Có thể theo dõi sự dịch chuyển vật lý
của cà phê trong toàn bộ chuỗi cung ứng thông qua báo cáo thương mại bắt
buộc của cà phê được chứng nhận 4C. Có thể cấp chứng nhận Chuỗi Cung
ứng cho Người mua Trung gian và Người mua Cuối cùng trên cơ sở tự nguyện.

Đánh giá rủi ro

Khởi đầu, Hiệp hội 4C sở hữu và vận hành 4C. Kể từ tháng 4 năm 2016, Hiệp
hội 4C đã phát triển thành Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP), là tổ chức tiếp
tục sở hữu và sửa đổi định kỳ Quy tắc Chung Cơ bản như là một tài liệu tham
khảo cơ bản toàn cầu cho các nguyên tắc và thực hành nhằm mở đường cho
sự hiểu biết, sản xuất và chế biến cà phê bền vững. Bộ Quy tắc 4C là phiên
bản được thực hiện và có thể kiểm chứng của Quy tắc Chung Cơ bản của
GCP, dựa trên đó việc tuân thủ được thể hiện thông qua Hệ thống 4C và qua
các chứng nhận 4C được cấp. Từ tháng 4 năm 2016, Coffee Assurance
Services (CAS) GmbH & Co. KG chịu trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ theo
Bộ Quy tắc 4C thông qua việc vận hành Hệ thống 4C. Năm 2018, CAS được

Lịch sử
phát triển của
4C Services
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đổi tên thành 4C Services GmbH. 4C vẫn là một thành viên của GCP và sẽ tiếp
tục sử dụng Quy tắc Chung Cơ bản là cơ sở cho hoạt động chứng nhận của
Hệ thống 4C. 4C cũng sẽ đóng góp vào việc sửa đổi Quy tắc Chung Cơ bản
của GCP như đang được triển khai.
4C thực hiện Chương trình Tin cậy, chương trình bao gồm các đánh giá tin cậy
do các chuyên gia đánh giá tin cậy của 4C thực hiện để giám sát liên tục năng
lực thực hiện của người sử dụng của Hệ thống 4C và của các Tổ chức Chứng
nhận (TCCN) hợp tác với 4C nhằm đảm bảo và duy trì chất lượng cao của tiêu
chuẩn và độ tin cậy của 4C. Xem chương 3.9 để biết thêm thông tin về Chương
trình Tin cậy của 4C.

Nâng cao
liên tục

Phạm vi áp dụng của Quy định Hệ thống 4C được nêu trong chương 2. Chương
3 "Quản trị" đưa ra các nguyên tắc chung để quản lý Hệ thống 4C. Chương 4
"Nền tảng Cơ bản của Hệ thống" mô tả các điểm chính của Bộ Quy tắc 4C, các
bên tham gia liên quan của Hệ thống 4C và mang lại sự hiểu biết rõ ràng về
việc thành lập các Đơn vị 4C. Chương 5 "Quy trình Chứng nhận" cung cấp một
cái nhìn tổng quan về các bước của quy trình đăng ký và chứng nhận 4C.
Chương 6 "Quy trình và Yêu cầu Đánh giá", đề cập tới các loại hình đánh giá
khác nhau và yêu cầu về cách thức thực hiện đánh giá 4C. Chương 7 "Quản
lý rủi ro" mô tả quy trình quản lý rủi ro và tác động của rủi ro đối với việc đánh
giá 4C. Chương 8 "Truy nguyên sản phẩm" bao gồm các yêu cầu về khả năng
truy nguyên nguồn gốc trong và ngoài phạm vi của Đơn vị 4C. Chương 9 "Báo
cáo Thương mại" chỉ ra các yêu cầu, quy trình và tài liệu liên quan đến hoạt
động giao dịch cà phê được chứng nhận 4C và việc báo cáo tương ứng. Cuối
cùng, chương 10 quy định các yêu cầu về việc sử dụng đúng cách biểu trưng
4C và các khiếu nại đối với các sản phẩm được chứng nhận 4C và các sản
phẩm quảng cáo khác.

Quy định
Hệ thống
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2

Phạm vi

Tài liệu này mô tả tất cả các khía cạnh và yêu cầu liên quan của Hệ thống 4C,
trong đó bao gồm các nguyên tắc chung để điều hành Hệ thống 4C, cấu trúc
nội bộ, các yêu cầu của chứng nhận 4C cần được áp dụng bởi tất cả các bên
tham gia của Hệ thống 4C, trong đó bao gồm các Đơn vị 4C cũng như các
TCCN hợp tác với 4C. Hơn nữa, các yêu cầu, thủ tục và tài liệu liên quan đến
giao dịch cà phê được chứng nhận 4C cũng được đề cập tới.

Mục đích của
tài liệu

Tài liệu nhằm mục đích thông tin cho tất cả các bên liên quan đến Hệ thống 4C
về vai trò và trách nhiệm của mỗi bên. Quy định Hệ thống 4C này được bổ sung
thêm bởi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) nội bộ và các quy trình tương
ứng.

HTQLCL

Bảng 1 cung cấp một cái nhìn tổng quan về các tài liệu chuẩn tắc của Hệ thống
4C cũng như các biểu mẫu và danh mục kiểm tra đánh giá của 4C dựa trên
các yêu cầu được xác định trong các tài liệu của Hệ thống 4C và được 4C cung
cấp để hỗ trợ cho quá trình áp dụng và chứng nhận của 4C.

Tổng quan về
các tài liệu 4C

Các tài liệu của Hệ thống 4C (chuẩn tắc)
Bộ Quy tắc 4C
Nguyên tắc và tiêu chí của 4C về sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê
nhân
Quy định Hệ thống 4C
Các khía cạnh và yêu cầu liên quan của Hệ thống 4C, bao gồm các quy tắc
chung để điều hành Hệ thống 4C, cấu trúc nội bộ của hệ thống và các yêu
cầu đối với chứng nhận 4C cần được áp dụng bởi tất cả các bên tham gia
Hệ thống 4C. Hơn nữa, các yêu cầu liên quan đến giao dịch cà phê được
chứng nhận 4C và hướng dẫn truyền thông của 4C cũng được nêu trong tài
liệu này
Quy định các Tổ chức Chứng nhận 4C
Các yêu cầu đối với các TCCN để trở thành một TCCN hợp tác với 4C, các
trách nhiệm của TCCN trong việc thực hiện các dịch vụ chứng nhận theo
yêu cầu của 4C và các yêu cầu đối với các nhân viên của TCCN là người
được giao thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan tới các hoạt động chứng
nhận 4C
Các biểu mẫu và danh mục kiểm tra đánh giá của 4C dựa trên các
tài liệu của Hệ thống 4C
Danh mục kiểm tra đánh giá 4C
Danh mục kiểm tra đánh giá được sử dụng trong các cuộc đánh giá 4C
Sơ đồ Đối tác Kinh doanh (SĐĐTKD)
Công cụ dành cho các Ban Quản lý (BQL) để thu thập dữ liệu cần thiết cơ
bản của các Đối tác kinh doanh (ĐTKD) của mình
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Kế hoạch Cải tiến (KHCT)
Bản Kế hoạch bao gồm các hành động cải tiến được xác định trong quá
trình đánh giá của một Đơn vị 4C
Các văn bản hợp đồng của 4C
Điều khoản Sử dụng dành cho Ban Quản lý (ĐKSDCBQL)
Văn bản hợp đồng giữa 4C và các BQL
Điều khoản Sử dụng dành cho các Tổ chức Chứng nhận
(ĐKSDCTCCN)
Văn bản hợp đồng giữa 4C và các TCCN
Điều khoản Sử dụng dành cho Người mua Trung gian (ĐKSDCNMTG)
Văn bản hợp đồng giữa 4C và Người mua Trung gian
Hợp đồng dịch vụ với Người mua Cuối cùng
Văn bản hợp đồng giữa 4C và Người mua Cuối cùng
Bảng 1: Tổng quan: Tài liệu, biểu mẫu và danh mục kiểm tra đánh giá của Hệ thống 4C

Các phiên bản mới nhất của tất cả các tài liệu 4C đều có trên trang web của
4C và phải được áp dụng. Tất cả các tài liệu đều được xác định bằng số hiệu
tài liệu, số phiên bản và ngày ban hành duy nhất. Đối với các tài liệu được dịch
sang các ngôn ngữ khác với tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh vẫn là phiên bản
chuẩn và 4C không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự khác biệt nào giữa các bản
chuyển ngữ.

Phiên bản mới
nhất trên trang
web của 4C

Mọi cập nhật của Hệ thống 4C đều được công bố trong tài liệu có tên là Cập
nhật Hệ thống 4C, các cập nhật được gửi đến tất cả các BQL và TCCN hợp
tác với 4C. Trách nhiệm của BQL và TCCN là phải chú ý đến các Cập nhật Hệ
thống và thông báo cho tất cả các Đối tác Kinh doanh (ĐTKD) và các nhân viên
có liên quan về cập nhật đó. Việc lưu trữ tất cả các bản Cập nhật Hệ thống là
có sẵn trên trang web của 4C. Nếu được yêu cầu, 4C cũng có thể phát triển
các hướng dẫn để làm rõ hơn các yêu cầu chứng nhận.

Cập nhật
Hệ thống
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Quản trị

Chương này đưa ra các nguyên tắc chung để điều hành Hệ thống 4C. Các
nguyên tắc được nêu trong chương này áp dụng cho 4C với tư cách là một tổ
chức, cho các TCCN hợp tác, các Đơn vị 4C và các đối tác khác của 4C.
3.1

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Là một tiêu chuẩn bền vững độc lập, định hướng đáp ứng nhiều bên liên quan,
được quốc tế công nhận cho toàn bộ ngành cà phê, 4C hướng đến việc gắn
kết tính bền vững trong chuỗi cung ứng cà phê trên các khía cạnh môi trường,
xã hội và kinh tế. 4C là một hệ thống đáng tin cậy và vững chắc, áp dụng các
sáng kiến trong quy trình đánh giá rủi ro và đánh giá chứng nhận và 4C được
củng cố bởi một chương trình tin cậy toàn diện. 4C mang lại tác động thực sự
ở cơ sở, thúc đẩy cải tiến liên tục và nâng cao sinh kế của các hộ sản xuất nhỏ,
và hỗ trợ các công ty đạt được và duy trì các cam kết bền vững của mình.
3.2

Quản trị
toàn cầu

Nền tảng bền
vững

Tổ chức đa đối tác

Bộ Quy tắc 4C được xây dựng theo quy trình minh bạch và thống nhất với sự
tham gia của nhiều đối tác, trong đó bao gồm các nhà sản xuất, mua bán
thương mại và chế biến trong ngành cà phê, cũng như các tổ chức xã hội dân
sự trên toàn thế giới. Phù hợp với các khuyến nghị của Liên minh ISEAL về
tính tin cậy của các hệ thống tiêu chuẩn bền vững, cứ mỗi 5 năm, Bộ Quy tắc
4C sẽ được xem xét và sửa đổi nếu cần thiết với một quy trình có sự tham gia
của các đối tác. Sau khi việc sửa đổi tài liệu được hoàn thiện, Bộ Quy tắc 4C
mới sẽ được thông báo tới tất cả người dùng của Hệ thống 4C, để thực hiện
sau một khoảng thời gian chuyển đổi hợp lý từ sáu đến mười hai tháng, tùy
thuộc vào các thay đổi.

Quy trình đa
đối tác

Hội đồng 4C có vai trò tư vấn và hỗ trợ quản lý trong các vấn đề chiến lược cụ
thể. Hội đồng 4C bao gồm đại diện của các đối tác của 4C (người trồng cà phê,
thương nhân, nhà rang xay, nhà bán lẻ, các thương hiệu, các tổ chức xã hội
dân sự, các tổ chức nghiên cứu về cà phê). Vai trò và trách nhiệm của Hội
đồng 4C được mô tả minh bạch trong Quy chế Hội đồng cố vấn của 4C của
Hội đồng 4C được đăng tải công khai trên trang web của 4C.

Hội đồng 4C
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Tham gia cùng
4C

Các bên liên quan có thể
tham gia 4C bằng cách gửi
phản hồi cho hệ thống thông
qua các đợt tham vấn cộng
đồng, hoặc trực tiếp qua
email, biểu mẫu trên trang
web, qua điện thoại, hoặc
gặp trực tiếp, tham gia hội
nghị các đối tác toàn cầu và
theo khu vực.
4C áp dụng phương pháp
tiếp cận tích cực.
Để xác định nhóm các đối tác
chịu trách nhiệm cho phản
hồi của một khách hàng, 4C
yêu cầu thông tin này trong
quá trình gửi phản hồi thông
qua biểu mẫu web và quy
trình tham vấn cộng đồng.

Hình 1: Cơ cấu tổ chức của 4C

Các TCCN là một nhóm đối
tác quan trọng khác đối với 4C. Trong khuôn khổ các khóa đào tạo, các cuộc
họp và/hoặc hội thảo trực tuyến định kỳ được tổ chức cụ thể cho đại diện của
các TCCN được công nhận hợp tác với 4C, các TCCN có thể đưa ra phản hồi
liên quan đến việc áp dụng 4C hàng ngày để góp phần thúc đẩy cải tiến liên
tục của Hệ thống 4C.
3.3

Tổ chức
Chứng nhận

Cập nhật Hệ thống

Trong trường hợp có điều chỉnh hoặc thay đổi trong Hệ thống 4C, 4C sẽ thông
báo các điều chỉnh cho tất cả các Ban Quản lý (BQL) của các Đơn vị 4C, Người
mua Trung gian và Cuối cùng cũng như cho tất cả các TCCN thông qua Cập
nhật Hệ thống. Trách nhiệm của các bên là phải chú ý đến Cập nhật Hệ thống
và thông báo cho tất cả các nhân viên và các Đối tác Kinh doanh (ĐTKD) có
liên quan về những bản cập nhật đó. Việc lưu trữ tất cả các bản Cập nhật Hệ
thống được đăng tải công khai trên trang web của 4C.

Các thay đổi
trong Hệ thống
4C

Trong quá trình sửa đổi các tài liệu của 4C, 4C sẽ kết hợp các điều chỉnh đã
được thông báo vào Bộ Quy tắc 4C, Quy định Hệ thống 4C, Quy định các Tổ
chức Chứng nhận 4C và/hoặc danh mục kiểm tra đánh giá, tài liệu và công cụ
đánh giá của 4C.

Kết hợp
các điều chỉnh

3.4

Tham vấn Cộng đồng

Trong trường hợp có những thay đổi cơ bản đối với một trong các tài liệu hiện
có của 4C, 4C sẽ đăng tải công khai các tài liệu tương ứng trên trang web của
4C để tham khảo ý kiến cộng đồng nhằm thu nhận phản hồi từ các đối tác. Thời
gian tham vấn cộng đồng là sáu mươi ngày dương lịch. Sau tham vấn cộng
© 4C Services GmbH
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đồng, 4C sẽ phân tích và xem xét các phản hồi nhận được trong giai đoạn tham
vấn cộng đồng trước khi đăng tải công khai phiên bản cuối cùng của tài liệu
cùng với ngày mà tài liệu có hiệu lực. Trong trường hợp có những thay đổi cơ
bản đối với các yêu cầu hiện tại của 4C, 4C sẽ đồng ý cho một giai đoạn chuyển
tiếp thích hợp để giúp tất cả các đối tác thích nghi với các điều chỉnh hoặc thay
đổi.
3.5

Tính minh bạch

Tính minh bạch là một mục tiêu chính của 4C. Điều quan trọng là tất cả các
bên có liên quan đến Hệ thống 4C có quyền truy cập đầy đủ vào thông tin có
liên quan mà không ảnh hưởng đến các yêu cầu bảo mật của từng đối tượng.

Thông tin công
khai

Thông tin công khai về 4C bao gồm rõ ràng về, nhưng không giới hạn ở:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

3.6

Bộ Quy tắc 4C
Quy định Hệ thống 4C
Quy định các Tổ chức Chứng nhận 4C
Điều khoản Sử dụng của 4C dành cho Ban Quản lý
Điều khoản Sử dụng của 4C dành cho các Tổ chức Chứng nhận
Điều khoản Sử dụng của 4C dành cho Người mua Trung gian
Quy chế Hội đồng Tư vấn 4C
Cập nhật Hệ thống 4C
Danh mục kiểm tra đánh giá 4C và các biểu mẫu liên quan đến quy trình
đánh giá (ví dụ: Sơ đồ Đối tác Kinh doanh (SĐĐTKD), Kế hoạch Cải
tiến (KHCT))
Tổng quan cập nhật về các TCCN hợp tác được công nhận bởi 4C
Tổng quan cập nhật của các Đơn vị 4C được chứng nhận bao gồm
thông tin về tình trạng của chứng nhận (hợp lệ, hết hạn, bị rút phép, bị
đình chỉ, v.v.) và quốc gia sở tại của các đơn vị
Thông báo về tất cả các khóa đào tạo và các sự kiện của 4C
Tài liệu của các sự kiện 4C
Tóm tắt những đóng góp và đề xuất của các bên liên quan trong quá
trình tham vấn cộng đồng.
Quản lý Chất lượng và Quản lý Rủi ro

4C cam kết cải tiến liên tục hệ thống của mình. Để đảm bảo rằng Hệ thống 4C
hoạt động hiệu quả và năng suất, các thực hành về quản lý chất lượng và quản
lý rủi ro cần phải được tuân thủ. Việc quản lý chất lượng và rủi ro trong khuôn
khổ của 4C góp phần vào quá trình cải tiến liên tục. Việc đó nhằm mục đích
đạt được sự nhất quán trong tất cả các hoạt động liên quan đến 4C, đặc biệt
liên quan đến việc triển khai trên thực tế và công tác xác minh việc tuân thủ các
yêu cầu của Hệ thống 4C một cách đảm bảo và tin cậy.

Cải tiến liên tục

Giám sát nội bộ và quản lý tài liệu:
4C liên tục xem xét và kiểm tra chéo tất cả các hồ sơ chứng nhận do các TCCN
nộp lên. Quy trình tương tự được áp dụng cho các tài liệu được gửi bởi các
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BQL cho các TCCN và/hoặc trực tiếp cho 4C. Những bất thường hoặc những
điểm không tuân thủ được phát hiện trong quá trình xem xét này sẽ được tài
liệu hóa lại và sẽ được giải quyết và liên lạc trực tiếp với các bên tương ứng
(TCCN và/hoặc BQL). Việc Đơn vị 4C có tuân thủ các yêu cầu của 4C và được
nhận chứng nhận 4C hay không sẽ được dựa trên quyết định của TCCN là bên
đã đánh giá Đơn vị 4C tương ứng. Dữ liệu và hồ sơ chứng nhận phải được
các bên lưu giữ tối thiểu trong sáu năm. Dữ liệu chứng nhận, hồ sơ và tài liệu
có thể ở bất kỳ dạng nào (tài liệu bản cứng hoặc bản điện tử) miễn là có một
cơ chế để đảm bảo các tài liệu được quản lý và truy xuất đúng cách.
Duy trì và giám sát Hệ thống 4C/đối thoại đối tác:
Đối thoại với các bên liên quan cho phép xác định, đánh giá và thực hiện các
yêu cầu và mong muốn của các bên liên quan cũng như các vấn đề cụ thể
trong khu vực và các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Hệ thống 4C phải được xem
xét và giám sát thường xuyên để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả hoạt động.
Trên cơ sở định kỳ, 4C gửi phản hồi cho các bên liên quan về các phản hồi mà
4C nhận được và các điều chỉnh đã thực hiện, và báo cáo với Hội đồng 4C về
quá trình và sự phát triển của 4C, và thảo luận về định hướng chiến lược.

Đối thoại đối tác

Chương trình Tin cậy 4C:
4C đã xây dựng Chương trình Tin cậy 4C, để đảm bảo quy trình đánh giá và
chứng nhận là thống nhất và khách quan bởi các TCCN hợp tác với 4C và để
giám sát việc các công ty tuân thủ các yêu cầu của 4C. Điều này giúp giám sát
chặt chẽ hơn các hoạt động đánh giá và chứng nhận của các TCCN và chương
trình được dựa trên một quy trình đánh giá liên tục, quy trình này là một phần
của việc nâng cao liên tục của Hệ thống 4C. Chương trình bao gồm đánh giá
các Đơn vị 4C, Người mua Trung gian, Người mua Cuối cùng và văn phòng
các TCCN, đánh giá được lên kế hoạch ngẫu nhiên hoặc trên cơ sở mục tiêu
được xác định ví dụ như sau khi đánh giá rủi ro hoặc đánh giá các khiếu nại
hoặc các báo cáo của các tác nhân độc lập như cơ quan chính phủ, truyền
thông, v.v. về các thực hành không tốt có liên quan đến các yêu cầu của 4C.
Các đánh giá được thực hiện bởi các chuyên gia đánh giá tin cậy của 4C.

Chương trình
Tin Cậy

So sánh chuẩn:
4C thường xuyên tham gia vào các quy trình so sánh tiêu chuẩn giữa các hệ
thống tiêu chuẩn bền vững khác nhau. 4C sử dụng kết quả và phản hồi từ các
quá trình đó để liên tục học hỏi và nâng cao. Có thể tìm thông tin về việc thừa
nhận và so sánh chuẩn về 4C trên trang web của 4C. Thông tin toàn diện, đã
được xác minh và minh bạch về các tiêu chuẩn bền vững tự nguyện được cung
cấp trên diễn đàn trực tuyến "bản đồ bền vững" của Trung tâm Thương mại
Quốc tế (TTTMQT).

So sánh chuẩn

Các khoá đào tạo của 4C:
4C đã phát triển một chương trình đào tạo cụ thể dành cho các chuyên gia
đánh giá, các cán bộ khác của TCCN, các Ban Quản lý (BQL) của các Đơn vị
4C và các bên có quan tâm. Khóa đào tạo được tổ chức để hài hòa sự hiểu
biết về các yêu cầu và quy trình của 4C, để đảm bảo các quy trình đánh giá
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được nhất quán, cập nhật cho người tham gia các yêu cầu mới nhất và cũng
để nhận phản hồi và tạo ra các cơ hội thảo luận.
Truy cập dữ liệu:
Khi tham gia Hệ thống 4C, BQL, thay mặt cho các ĐTKD của mình, phải cấp
cho 4C quyền truy cập một tập hợp dữ liệu tối thiểu của ĐTKD được xác định
từ trước, dữ liệu này có liên quan đến việc đánh giá. BQL chịu trách nhiệm
trước các ĐTKD của mình và 4C về các quyền về thông tin và chất lượng của
thông tin được cung cấp. Việc 4C thu thập dữ liệu là giúp giám sát và đánh giá
tiến trình hướng tới tầm nhìn của mình. Dữ liệu từ nhà sản xuất và các loại
hình ĐTKD khác được đăng ký trong SĐĐTKD bao gồm tất cả dữ liệu được
nêu trong Quy định Hệ thống 4C.
3.7

Truy cập dữ liệu

Quy trình Khiếu nại và Kháng nghị

Việc xem xét và xử lý các mâu thuẫn trong một hệ thống chứng nhận là một
phần thiết yếu của mức độ tin cậy của hệ thống, liên tục nâng cao và thân thiện
với người dùng. Các quy tắc rõ ràng, xác định và minh bạch để giải quyết các
khiếu nại và kháng nghị được nộp lên là cần thiết để việc xử lý và giải quyết
xung đột một cách không định kiến và nhanh chóng. Quy trình áp dụng cho các
khiếu nại và kháng nghị liên quan đến các hoạt động chứng nhận chủ yếu đến
từ các Đơn vị 4C, và các TCCN/chuyên gia đánh giá 4C cũng như các bên
khác, như khách hàng của 4C trong hoạt động chứng nhận 4C. Khiếu nại và
kháng nghị về các vấn đề chứng nhận sẽ được xử lý bởi 4C.

Minh bạch và
vô tư

Các định nghĩa:
•

•
•

Khiếu nại: một sự thể hiện bằng văn bản về sự không hài lòng của một
bên liên quan (bên khiếu nại) về bất kỳ một bên nào khác cố tình không
tuân theo các quy tắc hoặc quy định cụ thể hoặc vi phạm thỏa thuận
trong quá trình chứng nhận
Kháng nghị: một yêu cầu chính thức (bằng văn bản) yêu cầu xem xét
lại quyết định của 4C hoặc Hội đồng 4C
Quyết định chứng nhận: quyết định của TCCN/chuyên gia đánh giá về
việc cấp hoặc thu hồi chứng nhận 4C

Có thể nộp đơn khiếu nại khi:
•
•
•
•

•

Một TCCN hợp tác hoặc một chuyên gia đánh giá 4C có mâu thuẫn lợi
ích
Bảo mật của một Đơn vị 4C được quan tâm
Một chuyên gia đánh giá 4C, TCCN hoặc 4C không đủ năng lực để thực
hiện các nhiệm vụ tương ứng của mình
Một Đơn vị 4C không đồng ý với kết luận về kết quả tổng quan chung
do chuyên gia đánh giá hoặc TCCN đưa ra trong và/hoặc sau cuộc đánh
giá
Một Đơn vị 4C không hài lòng với năng lực của chuyên gia đánh giá
hoặc của 4C
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•

Một bên có quan tâm không đồng ý với các cơ sở dựa vào đó một
chứng nhận được cấp

Có thể nộp đơn kháng nghị khi:
•

•
•
•
•

Một Đơn vị 4C không đồng ý với quyết định cấp chứng nhận, bao gồm
việc (không) cấp chứng nhận, rút phép chứng nhận và đình chỉ BQL
và/hoặc Đơn vị 4C
Một bên có quan tâm không đồng ý với quyết định chứng nhận của một
Đơn vị 4C
Một TCCN hoặc một Đơn vị 4C không đồng ý với quyết định về quá
trình chọn mẫu của chuyên gia đánh giá
Một TCCN không đồng ý với quyết định chấm dứt hợp tác giữa 4C và
TCCN
Một TCCN không đồng ý với quyết định từ chối/phê duyệt của công ty
và/hoặc của chuyên gia đánh giá

Khiếu nại và kháng nghị chính thức về các vấn đề chứng nhận phải được gửi
bằng văn bản (qua email, mẫu trên trang web của 4C, qua đường bưu điện)
tới complaints@4C-services.org hoặc văn phòng 4C Services GmbH tại phố
Hohenzollernring, số 72, 50672 thành phố Cologne, Cộng hòa Liên bang Đức.
Bên nhận khiếu nại hoặc kháng nghị phải là 4C.
Khiếu nại hoặc kháng nghị phải bao gồm các nội dung được nêu dưới đây:
•

•
•

Thông tin cơ bản của người khiếu nại như tên và tổ chức. Trong trường
hợp người khiếu nại có ý định không nêu danh tính trong quá trình tiếp
theo, người khiếu nại phải thông báo việc này ngay tại thời điểm nộp
khiếu nại và đưa ra lời giải thích hợp lý cho yêu cầu đó
Một bản mô tả rõ ràng về bản chất của khiếu nại hoặc kháng nghị và
bằng chứng hỗ trợ
Nên có căn cứ hợp lý để khiếu nại và kháng nghị. Lưu ý rằng các khiếu
nại và kháng nghị thiếu giải thích rõ ràng và thiếu bằng chứng hỗ trợ sẽ
được coi là không thích hợp và sẽ không được giải quyết.

Khiếu nại và kháng nghị sẽ được coi là không được chấp nhận theo như các
yêu cầu được quy định trong chương này khi khiếu nại và kháng nghị có một
trong các tiêu chí sau:
•

•
•

•

Không đáp ứng các yêu cầu liên quan đến hình thức và nội dung. Điều
này bao gồm các khiếu nại và kháng cáo không được hỗ trợ đầy đủ
bằng các bằng chứng khách quan và cần thiết để có thể đạt được một
ý tưởng rõ ràng và hiểu rõ ràng về tình huống hiện tại (ví dụ như các
cáo buộc dựa trên tin đồn)
Khiếu nại hoặc kháng nghị nhằm mục đích điều chỉnh tiêu chuẩn 4C
Khiếu nại hoặc kháng nghị nhằm mục đích sửa đổi các biện pháp xử
phạt đã được 4C áp dụng vì lý do vi phạm hoặc không tuân thủ các yêu
cầu của 4C
Lý do khiếu nại hoặc kháng nghị không liên quan rõ ràng đến 4C hoặc
các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ của 4C
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Bên khiếu nại sẽ được thông báo ngay lập tức về việc tiếp nhận khiếu nại hoặc
kháng nghị của họ, về việc chấp nhận hoặc từ chối điều tra thêm về khiếu nại
hoặc kháng nghị, và những hành động sẽ được thực hiện tiếp theo. Khiếu nại
và kháng nghị sẽ được 4C phân tích, điều tra và ra quyết định theo từng trường
hợp cụ thể. Trong quá trình điều tra mâu thuẫn hoặc điều tra lý do của khiếu
nại hoặc kháng nghị, 4C có quyền liên hệ với các bên và các đối tác bị ảnh
hưởng, và yêu cầu hỗ trợ gửi bằng chứng, tài liệu hoặc các tuyên bố để hiểu
rõ về tình huống. 4C có thể lên kế hoạch đánh giá độc lập theo khuôn khổ của
Chương trình Tin cậy nếu được yêu cầu. Nếu cần thiết, Hội đồng 4C sẽ tham
gia vào quá trình này để đưa ra kết luận. Mục tiêu của 4C là giải quyết các xung
đột một cách kịp thời. Bất kỳ kết quả và quyết định như nào, 4C sẽ ngay lập
tức thông báo cho bên khiếu nại.
Nếu bên khiếu nại không chấp nhận quyết định của 4C, bên khiếu nại có thể
nộp đơn kháng nghị quyết định này. Kháng nghị đối với các quyết định này phải
được nộp trong vòng ba mươi ngày dương lịch sau khi bên khiếu nại nhận
được quyết định từ nhân viên được chỉ định của 4C. Trong trường hợp này,
4C sẽ đánh giá lại khiếu nại và mời Hội đồng 4C tiến hành quy trình tiếp theo.

Giải quyết
tranh chấp

Không chấp
nhận quyết định

Các thành viên Hội đồng 4C tham gia vào quá trình giải quyết xung đột phải
không có bất kỳ mâu thuẫn lợi ích nào liên quan đến khiếu nại hoặc kháng nghị
và sẽ không tham gia vào bất kỳ quyết định nào nếu họ có xung đột với bên
đưa ra khiếu nại hoặc theo đuổi kháng nghị. Hội đồng 4C sẽ xác minh tất cả
các tài liệu chứng minh của các bên liên quan trước khi đưa ra quyết định. Kết
quả xác minh sẽ được ghi chép lại. Trong các trường hợp quan trọng, Hội đồng
4C có thể tham khảo ý kiến của một chuyên gia độc lập. Trong trường hợp các
bên liên quan nghi ngờ tính trung lập hoặc trình độ của chuyên gia, các nghi
ngờ này phải được đệ trình lên Hội đồng 4C trước khi quyết định cuối cùng
theo quy trình này được đưa ra. Một người khác có thể thay thế chuyên gia
nếu việc này được Hội đồng 4C quyết định.

Vai trò của
Hội đồng 4C

Quyết định của Hội đồng 4C phải được đưa ra trong vòng ba tháng sau khi
nhận được kháng nghị, với điều kiện là bên khiếu nại hợp tác tốt trong quá trình
giải quyết xung đột. Quyết định của Hội đồng 4C sẽ được thông báo cho 4C.
4C sẽ gửi kết quả cho các bên liên quan. Các quyết định của Hội đồng 4C trong
quá trình giải quyết khiếu nại hoặc kháng nghị có tính ràng buộc và kết thúc
quá trình trọng tài phân xử của 4C.

Ra quyết định

Tất cả các khiếu nại và kháng nghị được xử lý một cách chuyên nghiệp, công
bằng và minh bạch. (Các) Chủ thể, chỉ đạo việc xử lý và giải quyết khiếu nại
hoặc kháng nghị, phải không tham gia trực tiếp đến việc ra quyết định chứng
nhận liên quan đến khiếu nại hoặc kháng nghị.

Vô tư và
minh bạch

3.8

Không tuân thủ, Vi phạm và Chế tài

Không tuân thủ đề cập đến việc không đáp ứng các yêu cầu của 4C được nêu
rõ trong danh mục kiểm tra đánh giá 4C, thường được xác định trong quá trình
đánh giá 4C. Vi phạm các yêu cầu của 4C đề cập tới bất kỳ việc bỏ qua hoặc
vi phạm của người dùng của Hệ thống 4C đối với các yêu cầu của 4C như
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được quy định trong các tài liệu của Hệ thống 4C, thường được xác định không
trong một cuộc đánh giá 4C cụ thể, và có thể được phân loại là trung bình,
nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của
tình huống.
Xác định việc không tuân thủ trong quá trình đánh giá
Giấy chứng nhận có thể được cấp nếu một Đơn vị 4C tuân thủ các yêu cầu
của 4C. Sự tuân thủ được chứng minh trong một cuộc đánh giá được thực hiện
bởi một TCCN. Trước khi chứng nhận được cấp, việc không tuân thủ đối với
các yêu cầu được áp dụng (các điểm kiểm tra chính) như được nêu rõ trong
danh mục kiểm tra đánh giá phải luôn luôn được loại bỏ. Bằng chứng của việc
loại bỏ hoàn toàn các điểm không tuân thủ đối với các điểm kiểm tra chính
được xác định trong cuộc đánh giá cần phải được TCCN xác minh, trước khi
đưa ra quyết định chứng nhận, việc này được yêu cầu chậm nhất là 60 ngày
dương lịch sau ngày kết thúc cuộc đánh giá đầy đủ. TCCN có thể xác minh
bằng chứng loại bỏ hoàn toàn việc không tuân thủ đối với các điểm kiểm tra
chính thông qua đánh giá mới tại hiện trường hoặc thông qua đánh giá hồ sơ,
tùy thuộc vào loại hình không tuân thủ đã được xác định và các biện pháp xác
minh thích hợp. Nếu bằng chứng không được cung cấp kịp thời trước khi TCCN
ra quyết định chứng nhận bắt buộc sau 60 ngày dương lịch, hoặc bằng chứng
được cung cấp, nhưng không thỏa đáng, thì TCCN phải nêu rõ quyết định
không cấp chứng nhận ở trên cổng điện tử 4C, như vậy sẽ không thể cấp được
giấy chứng nhận, và BQL phải nộp đơn đăng ký đánh giá chứng nhận đầy đủ
mới. Cũng có thể khai trừ các ĐTKD cụ thể đã làm cho việc đánh giá chứng
nhận thất bại ra khỏi Đơn vị 4C, và khi đó chứng nhận có thể được cấp cho
Đơn vị 4C với các ĐTKD còn lại.
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Hình 2: Quy trình loại bỏ các điểm không tuân thủ và cấp giấy chứng nhận

Các ĐTKD đã được đánh giá là không tuân thủ và không thể kịp thời loại bỏ
các điểm không tuân thủ đối với các điểm kiểm tra chính trước khi TCCN ra
quyết định chứng nhận bắt buộc theo thời gian 60 ngày dương lịch, cần phải
được BQL loại ra khỏi tất cả các Đơn vị 4C mà họ tham gia chứ không phải
mỗi Đơn vị 4C nơi họ có kết quả đánh giá không tuân thủ. Các ĐTKD bị loại ra
cho đến đợt chứng nhận tiếp theo, trong đợt đánh giá đó ĐTKD này cần phải
nằm trong mẫu đánh giá và việc tuân thủ phải được đánh giá để có thể lại trở
thành một đối tác của Đơn vị 4C. Để tránh bị đánh giá trong cuộc đánh giá tái
chứng nhận của tất cả các Đơn vị 4C mà họ tham gia, ĐTKD này có thể trình
cho chuyên gia đánh giá báo cáo đánh giá thành công của một cuộc đánh giá
của một Đơn vị 4C khác để cho thấy rằng không bắt buộc phải đánh giá họ lại
lần nữa. Trong trường hợp ĐTKD bị loại trừ là một đối tác của Đơn vị 4C mới,
đang đăng ký chứng nhận 4C, việc loại trừ này sẽ được chỉ ra cho BQL tương
ứng trong quá trình nộp đơn trên cổng thông tin 4C. Đối với các yêu cầu đăng
ký của Đơn vị 4C mới, chỉ có thể đưa ĐTKD tương ứng vào đơn vị này, nếu họ
nằm trong mẫu đánh giá và việc tuân thủ được đánh giá.
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Loại trừ các
ĐTKD

Vi phạm các yêu cầu của 4C được xác định ngoài cuộc đánh giá
Nếu các vi phạm liên quan đến các yêu cầu của 4C được phát hiện bên ngoài
cuộc đánh giá của Đơn vị 4C, ví dụ: trong quá trình xác minh nội bộ của 4C
hoặc từ các cuộc đánh giá tin cậy của 4C, việc vi phạm các yêu cầu của 4C
này có thể được phân loại theo tính nghiêm trọng của vi phạm (trung bình,
nghiêm trọng, rất nghiêm trọng), lỗi của bên có trách nhiệm và việc tác động
đến độ tin cậy của 4C, việc này sẽ dẫn đến các hình thức chế tài khác nhau.

Các loại vi phạm

Một vi phạm được coi là có mức độ nghiêm trọng trung bình nếu nó không vi
phạm các yêu cầu cơ bản của 4C và không có tác động đến các tác nhân của
chuỗi cung ứng cà phê ở hạ nguồn. Ví dụ về vi phạm trung bình bao gồm vi
phạm liên quan đến, ví dụ như việc tài liệu hóa. Vi phạm trung bình có thể được
khắc phục bằng cách thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp trong một
khung thời gian cụ thể. Trong trường hợp vi phạm trung bình được phát hiện,
4C có thể cảnh báo người dùng của Hệ thống 4C. Một cảnh báo có thể được
gắn với các điều kiện. Các điều kiện được xây dựng để ngăn chặn các vi phạm
trong tương lai hoặc để đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu của 4C trong tương
lai, ví dụ như trong thời gian có hiệu lực của một chứng nhận. Điều kiện có thể
là một cuộc đánh giá giám sát bắt buộc sau một khoảng thời gian cụ thể, các
tài liệu cụ thể phải được người dùng của Hệ thống 4C cung cấp cho 4C, mức
độ rủi ro phải tăng lên trong quá trình đánh giá tái chứng nhận, v..v. Các vi
phạm trung bình được lặp lại, đặc biệt là cùng loại vi phạm, có thể cho thấy
việc vi phạm mang tính hệ thống và do đó có thể được xếp vào loại “nghiêm
trọng”.

Các vi phạm
trung bình

Một vi phạm nghiêm trọng là vi phạm đáng kể và nó vi phạm các yêu cầu cơ
bản của 4C. Đặc biệt là những vi phạm có tác động đến các tác nhân của chuỗi
cung ứng cà phê ở hạ nguồn, vi phạm tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài,
lặp lại hoặc vi phạm có tính hệ thống và có tác động nghiêm trọng (tiêu cực).
Các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Vi phạm
nghiêm trọng

Đơn vị 4C:
•

Bán/giao dịch cà phê từ các ĐTKD không đăng ký trong biểu mẫu mới
nhất SĐĐTKD của Đơn vi 4C là cà phê được chứng nhận 4C hoặc bán
cà phê với danh nghĩa đã được chứng nhận 4C mặc dù không có giấy
chứng nhận có hiệu lực tại thời điểm chuyển quyền sở hữu

•

Bán một lô cà phê được chứng nhận 4C nhiều lần ("bút toán kép "), ví
dụ: khi được chứng nhận bởi nhiều hơn một hệ thống chứng nhận bền
vững hoặc được đăng ký tại nhiều Đơn vị 4C khác nhau

•

Không tuân thủ với các điểm đánh giá chính ban đầu như được nêu rõ
trong danh mục kiểm tra đánh giá 4C

•

Không cung cấp đầy đủ và chính xác các tài liệu của Cập nhật Thường
niên (CNTN) và dữ liệu báo cáo thương mại

•

Từ chối hoặc không tham gia và hợp tác trong Chương trình Tin cậy 4C
hoặc đánh giá giám sát theo yêu cầu của TCCN và/hoặc của 4C
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•

Xử lý hoặc giao dịch các lô cà phê được chứng nhận 4C bởi các cơ sở
hoặc thương nhân không được đăng ký trong SĐĐTKD, hồ sơ được
phê duyệt cuối cùng của Đơn vị 4C

•

Từ chối cung cấp quyền truy cập các tài liệu, người lao động hoặc cơ
sở được đăng ký trong SĐĐTKD trong quá trình đánh giá

•

Việc sử dụng trái phép biểu trưng 4C hoặc công bố trái phép các tuyên
bố liên quan đến hệ thống chứng nhận 4C. Điều này áp dụng cho các
tuyên bố trên sản phẩm hoặc không trên sản phẩm

Người mua Trung gian và Cuối cùng:
•

Trong trường hợp Người mua Trung gian mua trực tiếp từ BQL:
Bán/giao dịch cà phê được chứng nhận 4C từ các Đơn vị 4C mặc dù
trên thực tế Đơn vị 4C này không có chứng nhận có hiệu lực tại thời
điểm chuyển quyền sở hữu

•

Bán một lô cà phê được chứng nhận 4C nhiều lần ("tính gấp đôi")

•

Sử dụng biểu trưng của 4C và các tuyên bố trên bao bì mặc dù không
có hoặc không đủ khối lượng cà phê được chứng nhận 4C được mua,
hoặc chưa chấp thuận Điều khoản sử dụng dành cho Người mua Trung
gian hoặc chưa ký vào Thỏa thuận Dịch vụ dành cho Người mua Cuối
cùng.

•

Từ chối hoặc không tham gia và hợp tác trong Chương trình Tin cậy 4C
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Vì dụ về NMTG
và NMCC

Trong trường hợp các vi phạm nghiêm trọng của các Đơn vị 4C được phát hiện
sau khi chứng nhận 4C đã được cấp, TCCN phải tuyên bố chứng nhận không
có giá trị và rút lại chứng nhận ngay lập tức. Trong trường hợp các vi phạm là
do sơ suất thông thường, 4C có thể đình chỉ BQL và/hoặc Đơn vị 4C trong việc
chứng nhận lại trong một khoảng thời gian tối đa là sáu tháng. Trong trường
hợp các vi phạm là sơ suất nghiêm trọng, 4C có thể đình chỉ BQL và/hoặc Đơn
vị 4C trong thời gian tối đa là mười hai tháng.

Thu hồi giấy
chứng nhận

Trong trường hợp Người mua Trung gian có vi phạm nghiêm trọng, việc đăng
ký trên cổng thông tin 4C có thể bị đình chỉ tối đa lên tới mười hai tháng, dẫn
tới hệ quả là họ không thể tham gia giao dịch cà phê được chứng nhận 4C
trong khoảng thời gian bị hạn chế này. Đối với Người mua Cuối cùng, một
khoản tiền phạt được tính dựa trên khối lượng có thể được áp dụng.

Đình chỉ các
NMTG

Vi phạm là rất nghiêm trọng nếu vi phạm là có chủ ý, đặc biệt là việc không
tuân thủ với ý định gian lận. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt
là khi việc này liên quan đến hành vi gian lận được xác nhận của Đơn vị 4C
được chứng nhận, TCCN phải tuyên bố chứng nhận không có giá trị và rút lại
chứng nhận ngay lập tức. Trong trường này, 4C có thể đình chỉ BQL và/hoặc
Đơn vị 4C trong hệ thống 4C trong việc chứng nhận lại trong khoảng thời gian
có thể lên tới 60 tháng.

Các vi phạm rất
nghiêm trọng

Các vi phạm rất nghiêm trọng được xác định đối với Người mua Trung gian và
Người mua Cuối cùng có thể dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận hợp đồng, rút
lại bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến 4C và hủy đăng ký trên cổng thông tin 4C

Huỷ đăng ký của
NMTG
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trong thời gian lên tới 60 tháng. Do đó không thể thực hiện được việc giao dịch
và bán cà phê là cà phê được chứng nhận 4C.
Trong trường hợp chứng nhận bị rút lại do vi phạm nghiêm trọng hoặc rất
nghiêm trọng các yêu cầu của 4C, 4C sẽ ngay lập tức công bố việc rút lại chứng
nhận trên trang web của 4C. Nếu 4C áp dụng việc đình chỉ BQL và/hoặc Đơn
vị 4C do vi phạm, thì 4C sẽ ra quyết định đình chỉ cùng với thời gian đình chỉ
và công khai trên trang web của 4C. 4C có quyền thông báo cho các hệ thống
chứng nhận khác, các TCCN, Người mua Trung gian và Người mua Cuối cùng
về việc rút giấy chứng nhận và đình chỉ BQL và/hoặc các Đơn vị 4C.
Nếu một chứng nhận bị thu hồi nhưng Đơn vị 4C không bị đình chỉ, việc chứng
nhận lại có thể được thực hiện ngay lập tức. Chỉ có thể chứng nhận lại trong
trường hợp đình chỉ nếu Đơn vị 4C, trong quá trình đánh giá, có thể chỉ ra việc
tuân thủ các yêu cầu được áp dụng. 4C có quyền xác định các điều kiện cụ thể
cho việc chứng nhận lại (trong trường hợp các BQL và/hoặc các Đơn vị 4C bị
đình chỉ hoặc bị rút giấy chứng nhận) sao cho có thể ngăn ngừa các vi phạm
trong tương lai hoặc để đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu của 4C trong tương
lai. Điều này có thể bao gồm, ví dụ, việc áp dụng mức độ rủi ro cao hơn và/hoặc
bổ sung đánh giá giám sát của một Đơn vị 4C đã được chứng nhận, sau một
khung thời gian cụ thể, để xác minh và đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu của
4C.

Đình chỉ

Chứng nhận lại
sau khi xử phạt

4C chịu trách nhiệm phân loại các vi phạm tùy theo mức độ nghiêm trọng (trung
bình, nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng) và để đánh giá lỗi của bên chịu trách
nhiệm như một phần của đánh giá theo từng vụ việc, nếu điều này được yêu
cầu. 4C có thể thực hiện các biện pháp tìm hiểu thực tế thích hợp ví dụ như
yêu cầu TCCN và/hoặc người dùng Hệ thống 4C cung cấp cho 4C tài liệu hoặc
bằng chứng khác. Ngoài ra, 4C có thể yêu cầu người dùng Hệ thống 4C và
TCCN đệ trình lên 4C một tuyên bố, nếu thích hợp.

Phân loại
vi phạm

Nếu bên chịu trách nhiệm báo cáo vi phạm với 4C một cách chủ động và kịp
thời, thì điều này có thể được xem xét như là một tình huống giảm nhẹ trong
quá trình đánh giá một vụ việc cụ thể. Việc thông báo chủ động và kịp thời sẽ
không được tính nếu việc vi phạm được tiết lộ trong kết quả đánh giá được
thực hiện bởi TCCN hoặc bởi 4C. 4C có quyền tiến hành một cuộc đánh giá tin
cậy để hiểu rõ về tình huống nếu điều này được coi là cần thiết và hợp lý.

Các tình huống
giảm nhẹ

Các vi phạm hợp đồng được phát hiện khi TCCN hoặc người dùng Hệ thống
4C không hành động theo như hợp đồng thỏa thuận với 4C. Vi phạm hợp đồng
có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: thông tin sai hoặc thông báo sai lệch,
gian lận được xác nhận, không hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Tin cậy
của 4C. Trong trường hợp vi phạm hợp đồng, 4C có quyền đình chỉ các dịch
vụ do 4C cung cấp. Điều này bao gồm dịch vụ khách hàng qua điện thoại hoặc
email, tham gia vào các sự kiện của 4C, thông tin công khai các chứng nhận
trên trang web của 4C và bất kỳ tuyên bố nào khác liên quan đến biểu trưng
của 4C hoặc thông tin tuyên bố liên quan đến 4C.

Các vi phạm
hợp đồng

4C yêu cầu tất cả người dùng của Hệ thống 4C tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu
cầu của 4C. 4C thừa nhận rằng trên thực tế, vào mọi thời điểm có thể có những

Các ngoại lệ
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tình huống ngăn cản việc tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu của 4C dựa trên ví
dụ như theo khu vực, do quy mô trang trại, thời gian đánh giá, v.v. do vậy có
thể yêu cầu có các ngoại lệ. Trong danh mục kiểm tra đánh giá của 4C, có một
số điểm đánh giá không áp dụng cho các hộ sản xuất nhỏ, do đó, 4C không
yêu cầu các hoạt động này phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của 4C. Hơn nữa,
4C cho phép các trường hợp ngoại lệ liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu
của 4C trong trường hợp cung cấp được bằng chứng rằng việc không tuân thủ
các yêu cầu của 4C không phải do người dùng Hệ thống 4C gây ra, mà ví dụ,
là do "bất khả kháng”. Các trường hợp “bất khả kháng” có thể xảy ra ví dụ như
một đại dịch mà trong trường hợp đó các công ty phải bảo vệ người lao động,
nhà cung cấp và chuyên gia đánh giá của họ, các thảm họa thiên nhiên như
bão hoặc lũ lụt khiến việc điều tra trên thực địa không thể diễn ra, các khu vực
có nguy cơ cao về buôn bán ma túy và vũ trang chính trị, v.v. Các ngoại lệ sẽ
bị giới hạn về thời gian và Đơn vị 4C sẽ không được cấp ngoại lệ một cách liên
tục. Các ngoại lệ được cấp sẽ được ghi rõ trong báo cáo đánh giá và được ghi
lại trong cổng điện tử 4C để tài liệu hóa nội bộ và theo dõi.
3.9

Chương trình Tin cậy 4C

Tổng quan:
Chương trình Tin cậy của 4C nhằm đảm bảo một quy trình đánh giá và chứng
nhận thống nhất, khách quan và đáng tin cậy bởi tất cả các TCCN hợp tác với
4C trên cơ sở toàn cầu. Chương trình đã được triển khai để giúp giám sát chặt
chẽ hơn các hoạt động đánh giá và chứng nhận của các TCCN và việc tuân
thủ các yêu cầu của 4C của các công ty. Chương trình này hỗ trợ quản lý chất
lượng và quản lý rủi ro tại 4C và cung cấp phản hồi có giá trị cho 4C liên quan
đến việc thực hiện tiêu chuẩn và xác minh việc thực hiện tiêu chuẩn.

Quản lý chất
lượng và rủi ro

Chương trình Tin cậy của 4C bao gồm giám sát và đánh giá các Đơn vị 4C,
Người mua Trung gian (NMTG), Người mua Cuối cùng (NMCC) và của các văn
phòng TCCN. Đánh giá độ tin cậy của 4C được lên kế hoạch ngẫu nhiên hoặc
trên cơ sở sau khi đánh giá rủi ro, khiếu nại hoặc báo cáo về sự không phù
hợp hoặc gian lận.

Đánh giá người
dùng của Hệ
thống 4C

Căn cứ vào
tiêu chí rủi ro

Bảng 2: Ví dụ về tiêu chí rủi ro đối với mỗi nhóm người dùng của Hệ thống 4C

4C không tính bất kỳ chi phí đánh giá tin cậy nào đối với các thành viên tham
gia. Các đánh giá được thực hiện bởi các chuyên gia đánh giá tin cậy của 4C
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Chuyên gia đánh
giá tin cậy

và có thể thực hiện ở bất kỳ quốc gia nào có Đơn vị 4C, Người mua Trung gian,
Người mua Cuối cùng và TCCN. Chuyên gia đánh giá tin cậy 4C phải độc lập
và không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Họ làm việc thay mặt cho 4C và không
được phép cùng lúc làm việc cho các TCCN hợp tác với 4C.
Sự tham gia của người dùng của Hệ thống 4C trong đánh giá tin cậy theo
chương trình của 4C là bắt buộc và có thể được yêu cầu tối đa hai năm sau
khi hết hạn chứng nhận 4C cuối cùng hoặc sau khi kết thúc sử dụng Hệ thống
4C. Việc từ chối tham gia có thể bị coi là vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu
của 4C và sẽ bị xử phạt (xem chương 3.8).

Tham gia
bắt buộc

4C sẽ thông báo cho BQL của Đơn vị 4C, Người mua Trung gian hoặc Cuối
cùng về việc đánh giá tin cậy và đề xuất ngày đánh giá, bốn tuần trước ngày
đánh giá được đề xuất, bằng văn bản, e-mail hoặc fax. Trong trường hợp đặc
biệt, đánh giá tin cậy có thể được tiến hành mà không cần thông báo thêm.

Thư mời
chính thức

Sau khi nhận được thư thông báo đầu tiên, người tham gia được chọn có nghĩa
vụ trả lời thư thông báo trong vòng 72 giờ để xác nhận việc tham gia vào ngày
được 4C đề xuất. Việc sắp xếp lại có thể được thực hiện trong trường hợp có
lý do chính đáng dựa trên yêu cầu bằng văn bản của người tham gia được
chọn, ngay lập tức nếu được yêu cầu (trong vòng 72 giờ kể từ ngày 4C gửi
thông báo). Nếu thành viên được chọn không thể xác nhận ngày được 4C đề
xuất, thì người tham gia được chọn có nghĩa vụ phải cung cấp ngay cho 4C
hai ngày thay thế. Những ngày thay thế này phải nằm trong khoảng 60 ngày
dương lịch kể từ khi nhận được thư mời đầu tiên được 4C gửi tới. Sau đó, 4C
sẽ xem xét (các) ngày được đề xuất. Nếu một người tham gia được chọn không
trả lời trong khoảng thời gian tương ứng, điều này được coi là không hợp tác
và do đó vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu của 4C, dẫn đến các biện pháp
chế tài được quy định trong chương 3.8.

Nghĩa vụ
tham gia

Đánh giá tin cậy tại các Đơn vị 4C:
Mục tiêu của đánh giá tin cậy của Đơn vị 4C là đánh giá quá trình đánh giá và
chứng nhận của TCCN bằng cách đánh giá một mẫu gồm các khách hàng đã
được chứng nhận. Trong quá trình đánh giá này (đánh giá lại), chuyên gia đánh
giá tin cậy của 4C thực hiện đánh giá sự tuân thủ của Đơn vị 4C được chứng
nhận dựa trên cơ sở các tài liệu thủ tục đang được áp dụng của 4C. Sau đó,
kết quả của đánh giá này sẽ được so sánh với (các) báo cáo đánh giá của
TCCN của (các) lần đánh giá cuối cùng.

Đánh giá tin cậy
của Đơn vị 4C

Đại diện TCCN hoặc 4C có thể tham dự đánh giá với tư cách quan sát viên.
Tuy nhiên, TCCN không được tác động đến việc đánh giá dưới bất kỳ hình
thức nào. TCCN tương ứng được khuyến nghị nhưng không bắt buộc phải
tham gia quá trình đánh giá tin cậy này.

TCCN quan sát

Để xác định lịch trình chính xác của đánh giá tin cậy, 4C hoặc chuyên gia đánh
giá tin cậy của 4C sẽ liên hệ với BQL sau khi ngày đánh giá được xác nhận.
Người tham gia sẽ được cung cấp lịch trình đánh giá và danh sách các tài liệu
được yêu cầu trước, trong và sau khi đánh giá. Điều này có thể bao gồm nhưng
không giới hạn ở tọa độ địa lý của các vườn trồng/lô vườn hoặc trang trại
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(nguồn) cung ứng cho BQL tương ứng, ở định dạng hình dạng hoặc dữ liệu
dạng kmz, danh sách các nhà cung ứng cà phê và người nhận cà phê được
chứng nhận 4C, sổ sách ghi chép về số lượng nhập và xuất của cà phê được
chứng nhận 4C, v.v. Các BQL có nghĩa vụ cung cấp các tài liệu tương ứng cho
4C trước khi đánh giá tin cậy để giúp đánh giá đầy đủ tất cả các yêu cầu được
áp dụng.
Đánh giá tin cậy thường liên quan tới đánh giá chứng nhận đầy đủ gần nhất
của Đơn vị 4C cụ thể đó, nhưng ngoài ra, phạm vi đánh giá tin cậy có thể gồm
cả đánh giá bổ sung1 and đánh giá giám sát2. Đánh giá tin cậy của Đơn vị 4C
là một đánh giá đầy đủ và sẽ đánh giá việc tuân thủ tất cả các yêu cầu được
áp dụng của 4C. Đánh giá tin cậy của 4C giống như đánh giá chứng nhận thông
thường của TCCN và chuyên gia đánh giá tin cậy của 4C phải được cấp quyền
truy cập và quyền được hiểu rõ về tất cả các trang web và tài liệu mà chuyên
gia đánh giá tin cậy của 4C xem xét thấy có liên quan để đánh giá.

Phạm vi
đánh giá

Báo cáo tin cậy của 4C được lập vào ngày đánh giá tin cậy tại Đơn vị 4C. Báo
cáo gồm dữ liệu cơ bản của việc đánh giá (công ty được đánh giá, người liên
hệ và người có mặt trong quá trình đánh giá, số hiệu Đơn vị 4C, địa điểm của
cuộc đánh giá, v.v.) và các phát hiện của chuyên gia đánh giá tin cậy của 4C.
Báo cáo phải được tất cả các bên tham gia cuộc đánh giá tin cậy của 4C ký và
sẽ được chuyển đến 4C. Sau khi 4C xem xét nội bộ, báo cáo tin cậy sẽ được
gửi dưới dạng bản sao kỹ thuật số đến TCCN và BQL của Đơn vị 4C. Tùy thuộc
vào việc không tuân thủ được phát hiện trong đánh giá tin cậy của 4C, 4C có
quyền yêu cầu TCCN và/hoặc BQL và Đơn vị 4C có các biện pháp khắc phục
để thiết lập lại việc tuân thủ các yêu cầu của 4C. Nếu phù hợp, báo cáo có thể
có kết quả phân tích bổ sung, chẳng hạn như việc xác minh dựa trên dữ liệu
viễn thám về thay đổi sử dụng đất hoặc kết quả xét nghiệm để xác minh việc
tuân thủ các yêu cầu của 4C.

Báo cáo tin cậy

Chuyên gia đánh giá tin cậy của 4C có thể tìm ra các điểm không tuân thủ mà
TCCN cũng đã phát hiện trong lần đánh giá cuối cùng, các điểm không tuân
thủ mà TCCN không phát hiện ra trong lần đánh giá cuối cùng và các điểm
không tuân thủ không được phát hiện nhưng nên được phát hiện trong quá
trình đánh giá cuối cùng. Các vi phạm ở mức độ trung bình và việc loại bỏ các
vi phạm đó phải được đưa vào kế hoạch nâng cao (KHNC) của BQL và được
TCCN đánh giá rõ ràng trong quá trình đánh giá tái chứng nhận thông thường
sau đó và sẽ được 4C kiểm tra khi xem xét các tài liệu tái chứng nhận. Các vi
phạm nghiêm trọng được phát hiện trong quá trình đánh giá tin cậy của 4C sẽ

Phát hiện việc
không tuân thủ

Đánh giá xác nhận bổ sung: Việc kiểm tra, được áp dụng nếu Đối tác cung cấp dịch vụ BP mới
hoặc cơ sở hoặc chức năng mới của Đối tác cung cấp dịch vụ BP (ví dụ: nhà máy ướt hoặc khô
mới và/hoặc cơ sở kho mới hoặc địa điểm của Đối tác cung cấp dịch vụ BP hiện có trong Đơn vị
4C) sẽ được thêm vào cho một Đơn vị 4C với thời gian chứng nhận ba năm. Đối với Đối tác sản
xuất BP, đánh giá này chỉ chỉ áp dụng nếu doanh thu của Đối tác sản xuất BP đạt trên 10% mỗi
năm. Xem chương 6.1 để biết thêm thông tin
1

Đánh giá giám sát: Đánh giá giám sát có thể được yêu cầu bởi TCCN hoặc 4C nhằm xác minh
sự tuân thủ các yêu cầu 4C trong thời gian hiệu lực của chứng nhận do TCCN đó cấp. Xem
chương 6.1 để biết thêm thông tin
2
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dẫn đến việc rút phép giấy chứng nhận như được quy định trong chương 3.8.
Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vi phạm và trong trường hợp năng
lực chung của TCCN được phát hiện là không thể được chấp nhận, 4C có
quyền quyết định biện pháp xử phạt đối với TCCN, như được quy định trong
Quy định các Tổ chức Chứng nhận 4C.
Đánh giá tin cậy đối với Người mua Trung gian và Người mua Cuối cùng:
Mục tiêu của việc đánh giá tin cậy đối với NMTG và NMCC là để đánh giá truy
nguyên của cà phê được chứng nhận 4C được mua và bán cũng như việc sử
dụng biểu trưng 4C và các tuyên bố nếu phù hợp. Trong quá trình đánh giá
này, chuyên gia đánh giá tin cậy của 4C thực hiện đánh giá sự tuân thủ của
NMTG và NMCC với các yêu cầu của 4C. Theo đó, kết quả của đánh giá này
sẽ được tổng hợp trong một báo cáo tin cậy. Báo cáo phải được tất cả các bên
tham gia đánh giá tin cậy của 4C ký và sẽ được chuyển đến 4C. Sau khi 4C
xem xét nội bộ, báo cáo tin cậy sẽ được gửi dưới dạng bản sao kỹ thuật số
đến Người mua Trung gian và Cuối cùng. Tùy thuộc vào các vi phạm được
phát hiện trong quá trình đánh giá tin cậy của 4C, 4C có quyền yêu cầu NMTG
hoặc NMCC có các biện pháp khắc phục để thiết lập lại việc tuân thủ các yêu
cầu của 4C và áp dụng các biện pháp chế tài tương ứng như được quy định
trong chương 3.8. Quá trình này có thể bao gồm cả việc có các đánh giá tin
cậy bổ sung sau một khoảng thời gian cụ thể để xác minh và đảm bảo việc
tuân thủ các yêu cầu của 4C.

Đánh giá NMTG
và NMCC

Đánh giá tin cậy tại văn phòng TCCN:
TCCN có nghĩa vụ cho phép và tham gia vào đánh giá văn phòng TCCN theo
lịch trình của 4C. Khi có yêu cầu, 4C có quyền chuyển báo cáo tin cậy cho cơ
quan có thẩm quyền hoặc tổ chức chứng nhận chịu trách nhiệm đối với việc
công nhận hoặc chứng nhận của TCCN, đặc biệt trong trường hợp vi phạm
nghiêm trọng của TCCN hoặc của chuyên gia đánh giá. Để biết thêm thông tin
về đánh giá văn phòng TCCN và quy trình xử phạt TCCN, vui lòng xem tài liệu
“Quy định các Tổ chức Chứng nhận 4C”.
3.10

Đánh giá văn
phòng TCCN

Đánh giá Tác động

Đánh giá tác động của 4C có mục tiêu là giám sát các kết quả và tác động của
chứng nhận 4C. Đánh giá tác động của 4C được tiến hành thường xuyên dựa
trên cơ sở khoa học. Khi tiến hành đánh giá tác động, 4C có tính đến các
nguyên tắc được ISEAL đặt ra đối với “Đánh giá Tác động của các Hệ thống
Tiêu chuẩn Xã hội và Môi trường”.3

Giám sát tác
động

4C cam kết nâng cao các điều kiện xã hội, kinh tế và môi trường của việc sản
xuất và chế biến cà phê trên toàn thế giới. Sẽ đạt được những tác động này
khi các hoạt động của 4C mang đến sự phát triển kinh tế và xã hội lớn hơn
trong các vùng được kiểm soát bởi các Đơn vị 4C, nâng cao năng suất, thu

Tác động

Quy tắc thực hành tốt của ISEAL - Đánh giá tác động của các hệ thống tiêu chuẩn xã hội và
môi trường, Phiên bản 2.0 - Tháng 12 năm 2014
3

© 4C Services GmbH

nhập và quản lý rủi ro cũng như bảo tồn lâu dài đa dạng sinh học, các nguồn
tài nguyên đất và nước.
Đánh giá tác động của 4C là giám sát và đánh giá thông tin được thu thập từ
quá trình chứng nhận của các Đơn vị 4C cũng như từ Chương trình Tin cậy
của 4C. Nhìn chung, tất cả các khía cạnh (kinh tế, xã hội, môi trường) bao gồm
trong chứng nhận 4C sẽ là đối tượng của đánh giá tác động. Vì các nguyên tắc
của 4C được thiết kế chủ yếu để nâng cao tính bền vững của sản xuất nông
nghiệp, nên các tác động quan trọng nhất từ hoạt động chứng nhận được mong
đợi sẽ diễn ra ở cấp độ trang trại. Do đó, trọng tâm của đánh giá tác động của
4C sẽ là ở cấp độ trang trại. Các ĐTKD khác cũng có thể được đưa vào trong
đánh giá, đặc biệt là các đối tác có liên quan đến kết quả và tác động của chứng
nhận đối với hệ thống quản lý và truy nguyên của sản phẩm.

Đánh giá
tác động

Một phần của đánh giá tác động là đánh giá nội bộ về năng lực của Hệ thống
4C. Năng lực hệ thống bao gồm phạm vi tổng quát của hệ thống, ví dụ: số
lượng chứng nhận được cấp, số lượng Đơn vị 4C và quốc gia có Đơn vị 4C
hoạt động. Hơn nữa, năng lực của hệ thống cũng bao gồm số lượng chứng
nhận bị thu hồi, năng lực của các TCCN và số lượng và kết quả của các đánh
giá tin cậy của 4C. Thông tin này sẽ được sử dụng cho việc liên tục nâng cao
Hệ thống 4C.

Năng lực
hệ thống

Các báo cáo tác động từ hoạt động đánh giá tác động của 4C sẽ được công
bố trên trang web của 4C. Các bài học từ việc đánh giá sẽ được xem xét và
nếu phù hợp thì sẽ được thực hiện trong Hệ thống 4C thông qua quá trình nâng
cao liên tục.

Báo cáo
tác động của 4C
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4

Xây dựng Hệ thống

4.1

Bộ Quy tắc 4C

Bộ Quy tắc 4C là tập hợp các nguyên tắc và tiêu chí bền vững để sản xuất cà
phê nhân. Mục đích tổng thể của Bộ Quy tắc 4C là tiếp cận tới các nhà sản
xuất hiện không tham gia vào thị trường cà phê bền vững và giúp họ tuân thủ
các tiêu chí bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Bộ Quy tắc 4C
được đăng tải công khai trên trang web của 4C.

Các nguyên tắc
và các tiêu chí

Hình 3: 4C bao gồm tất cả các khía cạnh của bền vững: Kinh tế, xã hội, môi trường

Vào thời điểm hiện tại, các chương trình chứng nhận khác không được 4C
công nhận. Bất kỳ cà phê nào được tuyên bố là cà phê được chứng nhận 4C
phải bao gồm toàn bộ là cà phê được chứng nhận 4C. Cà phê được chứng
nhận theo bất kỳ chương trình chứng nhận nào khác sẽ không được công nhận
trong chuỗi cung ứng của Đơn vị 4C. Việc công nhận các chương trình chứng
nhận khác với 4C cần phải có kết quả so sánh tiêu chuẩn tương đương của
4C. 4C có quyền rút lại việc công nhận các chương trình chứng nhận trong
trường hợp, ví dụ như phá sản hoặc có dấu hiệu gian lận của chương trình
chứng nhận được công nhận, hoặc chương trình có thay đổi đáng kể trong các
yêu cầu hoặc quy trình.

Công nhận các
chương trình

Các đối tượng tham gia

4.2

4C được áp dụng để chứng nhận toàn cầu về cà phê nhân. 4C có thể được áp
dụng bởi bất kỳ đơn vị sản xuất cà phê nhân (Đơn vị 4C) có trụ sở tại bất kỳ
quốc gia sản xuất cà phê nào, nếu họ muốn sản xuất và bán cà phê theo chứng
nhận 4C.

Chứng nhận cà
phê nhân

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng tìm ở bên dưới những đối tượng tham
gia có liên quan của Hệ thống 4C, đó là:

Đối tượng
tham gia
Hệ thống 4C

•
•
•
•

4C Services GmbH (4C)
Các Đơn vị 4C bao gồm BQL và ĐTKD
Các TCCN
Người mua Trung gian và Cuối cùng

4.2.1 4C Services
Công ty 4C Services điều hành Hệ thống 4C. Các nhiệm vụ chính của 4C là:
•

Vận hành Hệ thống 4C và đảm bảo uy tín của hệ thống
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hỗ trợ các Đơn vị 4C, TCCN và các đối tác
Phát triển và liên tục sửa đổi các tài liệu của Hệ thống, danh mục kiểm
tra đánh giá, cổng thông tin 4C, v.v.
Thực hiện quản lý chất lượng và Chương trình Tin cậy
Giám sát việc tuân thủ của các Đơn vị 4C với các yêu cầu của 4C - bao
gồm xem xét các báo cáo đánh giá và các CNTN
Đào tạo, phê duyệt và giám sát các TCCN
Quản lý dữ liệu chứng nhận và báo cáo thương mại của các Đơn vị 4C
và NMCC
Tham gia vào các hoạt động marketing
Tham gia vào các dự án để nâng cao Hệ thống 4C
Xử lý các khiếu nại và kháng nghị về các vấn đề liên quan đến 4C
Tiếp tục phát triển và nâng cao Hệ thống 4C

4.2.2 Các Đơn vị 4C
Đơn vị 4C là một nhóm sản xuất cà phê nhân trong đó bao gồm tất cả các loại
hình sản xuất, trang thiết bị chế biến và mỗi năm sản xuất tối thiểu 20 tấn cà
phê nhân được chứng nhận 4C. Từng yếu tố của chuỗi cung ứng, từ sản xuất
cà phê cho đến bán cà phê nhân (bao gồm nông dân, nhà máy chế biến ướt,
thương nhân, nhà máy chế biến khô, xuất khẩu, v.v.), phải nằm trong phạm vi
của một Đơn vị 4C để được chứng nhận 4C.

Định nghĩa về
Đơn vị 4C

Một Đơn vị 4C bao gồm một BQL và các ĐTKD. 4C phân biệt ĐTKD Trồng cà
phê, chính là các nông dân trồng cà phê với ĐTKD Cung cấp Dịch vụ, chính là
các đối tượng của chuỗi cung ứng tính từ sau khi sản xuất quả cà phê, trong
đó bao gồm, ví dụ: thương nhân địa phương, nhà kho, nhà máy chế biến khô
và chế biến ướt. Một Đơn vị 4C tối thiểu phải có ĐTKD Trồng cà phê và một
BQL. Ngoài ra, một Đơn vị 4C cũng có thể bao gồm các nhà máy chế biến khô,
nhà máy chế biến ướt, thương nhân địa phương và/hoặc nhà kho. Một BQL có
thể quản lý nhiều Đơn vị 4C và các ĐTKD cũng được phép tham gia nhiều Đơn
vị 4C.

Thành viên của
Đơn vị 4C

Quy mô của Đơn vị 4C bị giới hạn bởi năng lực quản lý của BQL, liên quan đến
năng lực huy động, giám sát và đo lường việc thực hiện các yêu cầu của 4C
trong Đơn vị 4C, tổ chức đào tạo và cung cấp dịch vụ tương ứng cho các ĐTKD.

Giới hạn về
quy mô

Các yếu tố có liên quan của Đơn vị 4C là:

BQL và các
ĐTKD

1. Ban Quản lý: BQL điều hành Đơn vị 4C. Mỗi Đơn vị 4C phải có một
người, công ty hoặc tổ chức được đăng ký hợp pháp, chịu trách nhiệm
triển khai Hệ thống Quản lý Nội bộ (HTQLNB), tất cả các yêu cầu khác
của 4C và đảm bảo việc tuân thủ của Đơn vị 4C. Ban Quản lý cần được
xác định trước khi nộp đơn xin chứng nhận nhằm xác định rõ ràng ai
chịu trách nhiệm về năng lực thực hiện, giám sát và báo cáo về các cải
thiện của Đơn vị 4C. BQL là người sở hữu chứng nhận 4C và là đối
tượng duy nhất được phép bán cà phê được chứng nhận 4C từ đơn vị
4C của mình. Địa chỉ và tên của BQL sẽ được ghi trên chứng nhận 4C.
© 4C Services GmbH

Địa chỉ không thể là một hòm thư. Do đó, "các công ty có hình thức địa
chỉ hòm thư" không thể tham gia vào Hệ thống 4C.
2. ĐTKD Trồng cà phê: Một ĐTKD Trồng cà phê là một người, công ty
hoặc tổ chức đăng ký hợp pháp, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động
sản xuất nông nghiệp và thực hiện các yêu cầu được áp dụng của 4C.
Để đối tác này trở thành một bộ phận của Đơn vị 4C, tổng diện tích
trang trại, bao gồm tất cả các khu đất thuộc sở hữu, thuê hoặc cho thuê,
đều phải tuân thủ các yêu cầu của 4C, chứ không chỉ áp dụng riêng các
khu đất trồng cà phê được đăng ký trong SĐĐTKD của Đơn vị 4C. 4C
phân biệt giữa ĐTKD Trồng cà phê quy mô lớn/trung bình và nhỏ, vì
một số tiêu chí của 4C không áp dụng cho ĐTKD Trồng cà phê quy mô
nhỏ. Một ĐTKD Trồng cà phê được coi là một hộ sản xuất nhỏ nếu lực
lượng lao động của nó bao gồm chủ yếu là lao động gia đình và/hoặc
hộ gia đình hoặc có đổi công với các thành viên khác trong cộng đồng,
và là người có trang trại cà phê thường không lớn hơn 5 ha. "Chủ yếu"
có nghĩa là lực lượng lao động được hợp đồng không nên nhiều hơn
hoặc thay thế lực lượng lao động gia đình. Lực lượng lao động hợp
đồng chỉ bổ sung cho lực lượng lao động gia đình ở một mức độ nhỏ
và không thay thế họ. Các định nghĩa ngoại lệ chỉ được cho phép đối
với các quốc gia và các khu vực có định nghĩa chính thức về „nông hộ
nhỏ“ đối với người trồng cà phê hoặc loại cây trồng khác tương tự cà
phê. Trước khi áp dụng định nghĩa ngoại lệ, cần phải liên hệ và đề nghị
4C phê duyệt.
3. ĐTKD Thương nhân: ĐTKD Thương nhân là đối tượng cung cấp dịch
vụ thực hiện các hoạt động thương mại (mua và bán) cà phê bền vững
(ví dụ cà phê quả, cà phê thóc, cà phê nhân) trong Đơn vị 4C.
4. ĐTKD Nhà kho: ĐTKD Nhà kho là đối tượng cung cấp dịch vụ lưu kho
để lưu trữ cà phê bền vững (tức là cà phê thóc, cà phê nhân). Các
ĐTKD đang chế biến cà phê cũng được cho là lưu trữ cà phê và do đó
không cần phải coi một ĐTKD là đối tác Nhà kho nếu đối tác này không
thuần túy cung cấp dịch vụ lưu kho cho bên thứ ba.
5. ĐTKD Chế biến: ĐTKD Chế biến là đối tượng cung cấp dịch vụ vận
hành một nhà máy chế biến ướt và/hoặc chế biến khô và cung cấp dịch
vụ này cho các ĐTKD khác. Ví dụ minh họa các hoạt động chế biến ướt
và chế biến khô được trình bày dưới đây, tuy nhiên các hoạt động này
thay đổi tùy thuộc vào khu vực và việc tổ chức nói chung: Một nhà máy
chế biến ướt có thể bao gồm cả hai phương pháp lên men-và-rửa của
chế biến ướt và phương pháp chế biến ướt được hỗ trợ bằng máy, cho
ra hạt cà phê thóc được phủ bởi lớp vỏ lụa/vỏ thóc. Trong quá trình xay
khô, nhìn chung, vỏ thóc sẽ được loại bỏ. Một nhà máy chế biến khô
thực hiện quá trình tách vỏ, phân loại, phân cấp chất lượng và đóng gói
cà phê nhân. Chế biến khô có thể được áp dụng cho cả quá trình chế
biến ướt (rửa cà phê) và chế biến khô (phương pháp cà phê tự nhiên).
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Hình 4: Ví dụ đơn giản về chuỗi cung ứng cà phê nhân của một Đơn vị 4C

4.2.3 Tổ chức Chứng nhận
4C hợp tác với các TCCN được chứng nhận ISO 17065 và là bên thứ ba độc
lập chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận 4C sau khi cuộc
đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu tương ứng của 4C đạt yêu cầu. Cơ quan
tương ứng chịu trách nhiệm công nhận hoặc thừa nhận một TCCN cũng là cơ
quan chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát TCCN. Việc theo dõi và giám sát
các TCCN được bổ sung bởi Chương trình Tin cậy của 4C.
Hơn nữa, 4C hợp tác chặt chẽ với các TCCN, ví dụ: dưới hình thức các cuộc
họp/hội thảo qua internet (webinar) thường xuyên được tổ chức để trao đổi
thông tin phản hồi và kinh nghiệm thực tế với mục đích liên tục nâng cao 4C.
Trước khi một TCCN được phép tiến hành đánh giá và cấp chứng nhận 4C,
TCCN phải chấp nhận Điều khoản Sử dụng của 4C đối với TCCN và các
chuyên gia đánh giá 4C phải được đào tạo chính thức và được phê duyệt bởi
4C.
Tên và thông tin liên lạc chi tiết của tất cả các TCCN hợp tác với 4C được công
khai trên trang web của 4C. Các yêu cầu để trở thành một TCCN hợp tác và
để thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn 4C được nêu trong Quy định các Tổ
chức Chứng nhận 4C.

Các TCCN bên
thứ ba độc lập

Điều khoản Sử
dụng của 4C
dành cho TCCN

Công khai trên
trang web 4C

4.2.4 Người mua Trung gian và Cuối cùng
Người mua Trung gian: Thương nhân, xuất khẩu, nhập khẩu, chế biến hoặc
bất kỳ đơn vị nào giao dịch hoặc sản xuất cà phê được chứng nhận 4C. BQL
của các Đơn vị 4C cũng có thể đóng vai trò là Người mua Trung gian (NMTG)
khi mua cà phê được chứng nhận 4C từ các BQL khác.

Người mua
Trung gian

Bất kỳ NMTG nào muốn đưa ra tuyên bố về nguồn cung ứng bền vững thông
qua việc mua cà phê được chứng nhận 4C phải chấp nhận Điều khoản Sử
dụng dành cho NMTG. Để chấp nhận Điều khoản Sử dụng, NMTG phải đăng
ký trên cổng thông tin 4C. Bằng cách xác nhận đăng ký trên cổng thông tin 4C
là NMTG, NMTG chấp nhận Điều khoản Sử dụng cho NMTG. Điều kiện tiên
quyết để xử lý cà phê là cà phê được chứng nhận 4C là 4C phê duyệt đăng ký
của NMTG qua cổng thông tin 4C.

Điều khoản Sử
dụng của 4C
dành cho NMTG

NMTG muốn có được chứng nhận 4C có thể thực hiện chứng nhận trên cơ sở
tự nguyện.

Chứng nhận và
báo cáo của
NMTG

Tât cả NMTG cần tuân thủ các yêu cầu về giao dịch như được mô tả trong
chương 9 “Báo cáo Thương mại”.
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Người mua Cuối cùng: Tác nhân cuối cùng trong chuỗi cung ứng mua cà phê
được chứng nhận 4C. Người mua Cuối cùng có thể là một nhà rang xay, sản
xuất cà phê hòa tan, công ty có nhãn hiệu riêng, công ty bán lẻ có nhãn hiệu
riêng, chủ thương hiệu, chuỗi cửa hàng cà phê hoặc bất kỳ đơn vị nào khác
đang cung cấp cà phê được chứng nhận 4C.

Người mua
Cuối cùng

Bất kỳ Người mua Cuối cùng (NMCC) nào muốn tuyên bố về nguồn cung ứng
bền vững thông qua các giao dịch mua cà phê được chứng nhận 4C phải ký
Thỏa thuận Dịch vụ hợp lệ với 4C.

Thỏa thuận
Dịch vụ

NMCC muốn được chứng nhận 4C có thể thực hiện chứng nhận trên cơ sở tự
nguyện.

Chứng nhận và
báo cáo của
NMCC

NMCC cần tuân thủ các yêu cầu báo cáo thương mại như được mô tả trong
chương 9.
4.3

Hệ thống Quản lý Nội bộ (HTQLNB)

HTQLNB là yếu tố cốt lõi của Đơn vị 4C. Đó là một tập hợp các quy trình nội
bộ và các biện pháp cụ thể mà BQL của Đơn vị 4C thực hiện để đạt được sự
tuân thủ các yêu cầu của 4C, được tài liệu hóa. Nó phải được BQL triển khai
để đảm bảo rằng các yêu cầu của 4C được BQL và tất cả các ĐTKD trong Đơn
vị 4C thực hiện đúng. HTQLNB là rất quan trọng trong chứng nhận của các
nhóm sản xuất, chủ yếu là gộp vào các nhà sản xuất nhỏ. HTQLNB bao gồm
đánh giá nội bộ, kiểm soát và báo cáo, năng lực thực hiện, chất lượng và sự
vững chắc sẽ được xác minh bằng các đánh giá toàn diện của bên ngoài. Các
hệ thống phát triển và vững chắc với khả năng quản lý và giảm thiểu rủi ro nội
bộ của nhóm cho phép giảm bớt các cuộc đánh giá của bên ngoài, vì cỡ mẫu
của đánh giá thực địa được xác định dựa theo mức độ rủi ro của Đơn vị 4C.
HTQLNB tập trung vào nâng cao liên tục và đo lường tác động. Nếu bất kỳ hoạt
động hoặc trách nhiệm nào liên quan đến HTQLNB và các thủ tục và hồ sơ
tương ứng của nó được thực hiện bởi đối tác thuê ngoài, mối quan hệ với các
bên thứ ba phải được tài liệu hóa, và vai trò và trách nhiệm của mỗi bên phải
được xác định rõ ràng.
HTQLNB bao gồm ít nhất những nội dung sau đây:
•
•
•
•
•

Cá nhân hoặc nhóm được chỉ định phụ trách HTQLNB
Vai trò, trách nhiệm và kiến thức của nhân viên, người và các ủy ban
được bầu
Quy trình phê duyệt/không phê duyệt thành viên (mới) của một Đơn vị
4C
Hoàn thiện và cập nhật SĐĐTKD (xem chương tiếp theo để biết thêm
thông tin về SĐĐTKD)
Cam kết chung giữa BQL và các ĐTKD trong việc thực hiện các yêu
cầu 4C. Điều này bao gồm việc tất cả các ĐTKD đã được BQL thông
báo về các yêu cầu của 4C và rằng họ nhận thức được nghĩa vụ phải
tuân thủ các yêu cầu này cũng như thỏa thuận bằng văn bản từ tất cả
các ĐTKD về việc cam kết và tuân thủ các yêu cầu của 4C. Các ĐTKD
mới gia nhập Đơn vị 4C trong thời gian hiệu lực của chứng nhận phải
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•
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•
•
•

•
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luôn cung cấp thỏa thuận bằng văn bản như vậy cho BQL trước khi gia
nhập Đơn vị 4C
Kế hoạch đào tạo cho các ĐTKD
Bản đồ sử dụng đất của Đơn vị 4C
Thủ tục đánh giá nội bộ, bao gồm đánh giá rủi ro và đánh giá nhu cầu
Hệ thống truy nguyên sản phẩm đã được thực hiện, bao gồm ghi chép,
lưu giữ sổ sách
Quy trình xử phạt và kháng nghị
Kế hoạch Nâng cao (KHNC) để giảm thiểu rủi ro đã xác định và để Đơn
vị 4C chuẩn bị cho các cuộc đánh giá sắp tới, và được cập nhật hàng
năm
Quy trình Cập nhật Thường niên (CNTN), bao gồm quy trình cập nhật
SĐĐTKD, thực hiện và đo lường nâng cao liên tục như nêu rõ trong
KHNC
Thỏa thuận với các bên thứ ba về việc triển khai HTQLNB, nếu có.

4.3.1 Sơ đồ Đối tác Kinh doanh
Sơ đồ Đối tác Kinh doanh (SĐĐTKD) là một công cụ cho phép BQL của các
Đơn vị 4C quản lý dữ liệu và năng lực thực hiện của từng ĐTKD. BQL của các
Đơn vị 4C phải hoàn thiện SĐĐTKD trước khi đăng ký đánh giá và luôn phải
cập nhật SĐĐTKD. SĐĐTKD là một bảng excel mà các BQL điền vào dữ liệu
cơ bản của các ĐTKD, phải được cập nhật ít nhất mỗi năm một lần.

Công cụ quản lý
Đơn vị 4C

Mẫu SĐĐTKD được đăng tải công khai trên trang web của 4C. Trang hướng
dẫn về cách điền chính xác SĐĐTKD được ghi kèm trong mẫu bảng excel
SĐĐTKD. SĐĐTKD phải được cập nhật mỗi năm, được cung cấp cho TCCN
và 4C để xác minh trong khuôn khổ đăng ký đánh giá hoặc là một phần của
các tài liệu nộp cho CNTN.

Biểu mẫu
SĐĐTKD

4.3.2 Đánh giá Nội bộ của Ban Quản lý
BQL phải tiến hành và tài liệu hóa các đánh giá rủi ro nội bộ và đánh giá nhu
cầu của Đơn vị 4C của mình để xác định các lỗ hổng trong chứng nhận, các
điểm này sẽ được chuyên gia đánh giá rà soát trong quá trình đánh giá chứng
nhận. Việc đánh giá nội bộ phải được tiến hành thường xuyên để phục vụ nhiều
mục đích:
•
•
•
•
•

Đánh giá nội bộ

Để đảm bảo rằng các ĐTKD của Đơn vị 4C hiểu rõ các yêu cầu của 4C
Để đánh giá nội bộ xem các yêu cầu của 4C đã được tuân thủ
Để xác định khuyết thiếu và nhu cầu nâng cao
Để tổ chức các khóa đào tạo dựa trên phân tích rủi ro/nhu cầu cho các
ĐTKD
Để giảm nguy cơ thất bại trong việc chứng nhận sắp tới

Các BQL cần phải có một quy trình rõ ràng về cách các BQL thực hiện đánh
giá nội bộ và cách các BQL xác định nhu cầu và rủi ro. BQL cần đảm bảo việc
tuân thủ của ĐTKD với các yêu cầu của 4C được kiểm tra thích hợp. Chuyên
gia đánh giá được yêu cầu kiểm tra thủ tục tiến hành đánh giá nội bộ của BQL
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Quy trình rõ ràng

và cách BQL đảm bảo sự tuân thủ của tất cả các ĐTKD. Các hoạt động nâng
cao nhận thức, tập huấn, v.v là cần thiết cũng như các cơ chế khuyến khích và
xử phạt trong trường hợp các ĐTKD có các thực hành không tuân thủ. Kết quả
đánh giá nội bộ phải được BQL tài liệu hóa, xem xét và ký tên và TCCN phải
được tiếp cận trong quá trình đánh giá chứng nhận.
Chuyên gia đánh giá nội bộ phụ trách việc này phải có trình độ chuyên môn để
đánh giá các vấn đề liên quan. Trước khi bắt đầu đánh giá, họ phải được tập
huấn về các yêu cầu của Hệ thống 4C. Tập huấn cho chuyên gia đánh giá nội
bộ nên được tổ chức thường xuyên, đặc biệt tập trung vào các rủi ro liên quan
đã được xác định trong nhóm.

Trình độ của
chuyên gia
đánh giá nội bộ

4.3.3 Kế hoạch nâng cao (KHNC)
Trước khi cấp giấy chứng nhận, BQL của các Đơn vị 4C phải xây dựng một
KHNC dựa trên kết quả đánh giá từ bên ngoài, nhằm mục đích giải quyết các
điểm không tuân thủ đối với các điểm kiểm tra đánh giá phụ trong hiện tại
nhưng sẽ trở thành các điểm kiểm tra chính trong các lần đánh giá chứng nhận
tiếp theo, trong Đơn vị 4C (xem chương 6.5). KHNC cần liệt kê tất cả các điểm
không tuân thủ của các điểm kiểm tra đánh giá phụ, ngay cả khi chúng chỉ được
phát hiện tại một ĐTKD của mẫu đánh giá. KHNC cần hỗ trợ BQL trong việc
quản lý việc naagn cao liên tục để các ĐTKD và BQL chuẩn bị cho các lần đánh
giá chứng nhận tiếp theo. KHNC phải được cung cấp cho TCCN để phê duyệt
lần cuối và phải được TCCN tải nộp lên cổng điện tử 4C cùng với tất cả các tài
liệu đánh giá có liên quan khác.

Kế hoạch
Nâng cao

Nếu có các loại hình đánh giá khác (đánh giá bổ sung, giám sát, tin cậy) diễn
ra trong chu kỳ chứng nhận 3 năm, kết quả của các đánh giá này cũng phải
được đưa vào trong cùng bản KHNC, vì bản KHNC này sẽ đi cùng với BQL
trong suốt giai đoạn chứng nhận của Đơn vị 4C có hiệu lực.

Lên kế hoạch,
thực hiện, đánh
giá và điều chỉnh

Chu trình Lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động điều chỉnh (PDCA),
dựa trên các nguyên tắc của ISO 19011 có thể được áp dụng cho việc quản lý
nội bộ (xem hình 5).
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Hình 5: Sử dụng chu trình PDCA cho HTQLNB: Lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra và
Hành động điều chỉnh

Mẫu KHNC dựa trên kết quả đánh giá chứng nhận được sẽ được xuất tự động
qua cổng điện tử 4C, sau khi TCCN tải nộp báo cáo đánh giá lên cổng điện tử
4C. Tình hình triển khai phải được cập nhật mỗi năm và được cung cấp cho
TCCN để xác minh trong khuôn khổ đăng ký đánh giá, hoặc là một phần của
các tài liệu CNTN phải nộp. Báo cáo tình trạng thực hiện phải căn cứ vào KHNC
ban đầu.
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Quy trình Chứng nhận

Chương này mô tả toàn bộ quá trình chứng nhận, từ khi thời điểm liên hệ ban
đầu giữa các BQL, 4C và các TCCN cho đến khi phê duyệt Cập nhật Thường
niên (CNTN) để duy trì chứng nhận. Tất cả các bên liên quan được mong đợi
là sẽ thực hiện và tuân thủ các yêu cầu
tương ứng.
Quy trình chứng nhận hoàn chỉnh, bao
gồm cả việc duy trì sau khi chứng nhận
được cấp, có thể được tóm tắt trong
chín bước trong hình 6.

Quy trình
chứng nhận

Chín bước

Bắt đầu lại từ bước một để xin Chứng
nhận tiếp theo hoặc đăng ký đánh giá
bổ sung hoặc đánh giá giám sát.
Hồ sơ đăng ký và đánh giá chứng nhận
bao gồm dữ liệu liên quan về số lượng
cà phê được xử lý bởi Đơn vị 4C. Điều
này là cần thiết vì cho phép 4C tích lũy
thông tin đáng tin cậy về tổng số lượng
cà phê bền vững được chứng nhận 4C
và/hoặc tổng diện tích canh tác tuân thủ
các yêu cầu của 4C. Nếu không có các
yêu cầu của pháp luật hoặc của các cơ
quan có thẩm quyền, 4C sẽ xử lý bảo
mật thông tin của từng Đơn vị 4C. 4C có
quyền thu thập, tập hợp và công bố dữ
liệu của hệ thống ở dạng ẩn danh.

Thu thập dữ liệu
và báo cáo

Mô tả chi tiết về quy trình và yêu cầu
đánh giá chứng nhận có trong chương 6
về “Quy trình và Các Yêu cầu
Hình 6: Chứng nhận 4C – Quy trình từng bước
Đánh giá”.
Tổ chức của Đơn vị 4C

5.1

Để được chứng nhận 4C, Đơn vị 4C phải được thành lập và được chuẩn bị
cho việc chứng nhận. Yêu cầu Ban Quản lý phải thực hiện các nhiệm vụ sau
để thành lập và chuẩn bị chứng nhận cho Đơn vị 4C:
•
•
•

Làm quen với các yêu cầu của Hệ thống 4C (Bộ Quy tắc của 4C và Quy
định Hệ thống 4C)
Chịu trách nhiệm về Đơn vị 4C
Xác định những người trồng cà phê mong muốn tham gia vào Hệ thống
4C, đồng ý thực hiện các yêu cầu của 4C và đồng ý cung cà phê 4C
cho BQL
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Xác định tất cả các yếu tố khác của chuỗi cung ứng sẽ tham gia xử lý
cà phê quả hoặc hạt khô bắt nguồn từ những người trồng cà phê đã
được xác định
Thông tin cho tất cả các ĐTKD các yêu cầu bền vững và yêu cầu chứng
nhận của Hệ thống 4C
Tiếp nhận việc chấp thuận tham gia vào Đơn vị 4C của tất cả các ĐTKD.
Cần phải có thỏa thuận bằng văn bản làm bằng chứng. Mỗi khi một
ĐTKD tham gia Đơn vị 4C yêu cầu phải có thỏa thuận bằng văn bản và
thỏa thuận này cần được ký lại mỗi khi sửa đổi Bộ Quy tắc của 4C với
những thay đổi cơ bản
Điền và cập nhật các tài liệu và biểu mẫu của Hệ thống 4C (SĐĐTKD,
KHNC)
Phân tích mức độ tuân thủ của tất cả các ĐTKD đối với các yêu cầu
của 4C (đánh giá nội bộ) và xác định nhu cầu nâng cao hàng năm
Thực hiện các nguyên tắc của Bộ Quy tắc 4C trong Đơn vị 4C
Xác nhận việc loại trừ các điểm không tuân thủ với các điểm kiểm tra
đánh giá chính trong Đơn vị 4C
Xây dựng một HTQLNB cho Đơn vị 4C tuân thủ các yêu cầu HTQLNB
của 4C
Triển khai HTQLNB trong Đơn vị 4C
Ký kết hợp đồng với một trong những TCCN hợp tác với 4C để tổ chức
cuộc đánh giá và cấp chứng nhận trên cơ sở cuộc đánh giá đạt yêu
cầu, để đánh giá và phê duyệt Cập nhật Thường niên (CNTN) bắt buộc
nhằm duy trì chứng nhận

Sau khi thực hiện các yêu cầu của 4C, BQL phải đăng ký đánh giá thông qua
một TCCN hợp tác với 4C.
5.2

Quy trình Chứng nhận

5.2.1 Đăng ký Đánh giá 4C
Việc đánh giá chỉ có thể được tiến hành sau khi việc đăng ký của Đơn vị 4C đã
được thực hiện và được xác nhận trên cổng thông tin 4C bởi TCCN và bởi 4C.
Việc đăng ký phải được thực hiện cho từng loại hình đánh giá, bao gồm đánh
giá chứng nhận, đánh giá giám sát và đánh giá xác nhận bổ sung (xem chương
6.1 để biết thêm thông tin về các loại hình đánh giá khác nhau). Việc đăng ký
đánh giá chứng nhận ban đầu bao gồm việc nhận được số đăng ký duy nhất,
số đăng ký này sẽ được thông báo cho BQL của Đơn vị 4C và TCCN. Số đăng
ký này là duy nhất cho mỗi Đơn vị 4C và sẽ được đưa vào trong chứng nhận
của Đơn vị 4C ở giai đoạn sau và luôn có hiệu lực nếu Đơn vị 4C còn tồn tại.
Việc nhận được số đăng ký của Đơn vị 4C sau khi thực hiện việc đăng ký đánh
giá ban đầu không cho phép Đơn vị 4C xử lý cà phê của mình là cà phê được
chứng nhận 4C, việc xử lý này chỉ được phép sau khi nhận được giấy chứng
nhận. Đối với việc đăng ký, các nhiệm vụ được yêu cầu như sau:
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Yêu cầu đăng ký
trên cổng thông
tin điện tử 4C

1. BQL cần lựa chọn và ký hợp đồng với một trong những TCCN hợp tác
với 4C. Danh sách tất cả các TCCN được phê chuẩn hiện có trên trang
web của 4C.
2. BQL cần điền thông tin vào các tài liệu đăng ký và gửi đến TCCN đã
được chọn. Hồ sơ đăng ký bao gồm SĐĐTKD, và KHNC. Biểu mẫu
SĐĐTKD hiện có sẵn trên trang web của 4C. Bản KHNC là tài liệu được
xuất tự động trong quy trình đánh giá chứng nhận trước đó và được
cập nhật trong suốt chu kỳ chứng nhận. Trong trường hợp chứng nhận
ban đầu, không phải cung cấp KHNC khi đăng ký.
3. TCCN phải đánh giá hồ sơ đăng ký sao cho biểu mẫu là đúng theo
phiên bản đang được sử dụng và thông tin được điền chính xác và đầy
đủ trong hai tài liệu được yêu cầu. Sau khi hồ sơ đăng ký được đánh
giá là đạt yêu cầu, TCCN phê duyệt hồ sơ đăng ký và thực hiện việc
đăng ký trên cổng thông tin điện tử 4C. Cả BQL và TCCN phải sử dụng
chức năng kiểm tra trước tự động của SĐĐTKD để kiểm tra liệu các dữ
liệu đã được BQL điền chính xác và đầy đủ và liệu dòng chảy thương
mại và vật lý của cà phê là có ý nghĩa. Quá trình được triển khai như
sau và có thể lặp lại nhiều lần nếu cần thiết:
Tải nộp bản excel SĐĐKD tại đây. Hệ thống sẽ chiết xuất tất cả các
thông tin và chuyển tới cổng thông tin điện tử 4C. Kết quả được trình
bày theo các nhóm khác nhau: các sai sót rõ ràng (ví dụ như các số
Chứng minh thư nhân dân/số Thẻ căn cước công dân/ số giấy phép
đăng ký đối với các tổ chức và Doanh nghiệp) hoặc những điểm không
tuân thủ theo yêu cầu (ví dụ như thiếu thông tin vị trí địa lý của ĐTKD
Cung cấp dịch vụ).
Các nội dung bổ sung khác như:
• Tính toán tự động tỉ lệ thay thế bổ sung (xem chương 6.1)
• Tự động so sánh các ĐTKD Trồng cà phê với Danh sách Minh
bạch về Lao động Nô lệ thời Hiện đại của Braxin
• Tự động kiểm tra số Chứng minh thư nhân dân/số Thẻ căn cước
công dân/ số giấy phép đăng ký duy nhất của các ĐTKD và tính
khả dụng của các thông tin định vị
• Tự động xây dựng sơ đồ dòng chảy vật lý và thương mại trong
đơn vị 4C dựa trên thông tin được cung cấp trong bản SĐĐTKD
4. BQL cần chấp thuận phiên bản mới nhất của Điều khoản Sử dụng 4C
đối với BQL trong cổng thông tin 4C và xác nhận việc đăng ký trong
cổng thông tin 4C là việc đăng ký đánh giá đã thực sự được yêu cầu và
để xác nhận tính chính xác của dữ liệu được nhập.
5. 4C phê chuẩn việc đăng ký trên cổng thông tin điện tử 4C và cung cấp
cho BQL một số đăng ký 4C duy nhất (nếu đó là Đơn vị 4C mới)
6. TCCN phải tiến hành đánh giá rủi ro lần đầu và chuẩn bị kế hoạch đánh
giá (xem chương 6.4 để biết thông tin về kế hoạch đánh giá và chương
7 để biết thông tin về đánh giá rủi ro)
7. TCCN cần đăng ký kế hoạch đánh giá trên cổng thông tin điện tử 4C,
trong đó bao gồm các thông tin liên quan về mức độ rủi ro được xác
định, cỡ mẫu, v.v.
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Hình 7: Các bước trong quy trình đăng ký chứng nhận 4C

Việc đánh giá tại hiện trường phải được thực hiện không muộn hơn sáu tháng
sau ngày được 4C phê chuẩn. Nếu không, 4C được phép hủy bỏ việc đăng ký.
Trong trường hợp người nộp đơn vẫn quan tâm đến việc được chứng nhận
4C, thì họ phải bắt đầu lại từ đầu quy trình đăng ký. Các ngoại lệ chỉ có thể
được chấp thuận nếu có thể đưa ra bằng chứng chứng minh việc chậm trễ
không phải do người nộp đơn đăng ký, nhưng do ví dụ như “trường hợp bất
khả kháng” hoặc do TCCN. (Lưu ý: trong khuôn khổ của quy định này, một
tháng là 30 ngày dương lịch).

Thời hạn
thực hiện
đánh giá

4C sẽ cung cấp cho TCCN được chọn các tài liệu đã được 4C phê duyệt và
bất kỳ tài liệu có thể liên quan nào khác từ các cuộc đánh giá trước nếu cần.
Căn cứ vào các thông tin này, TCCN sẽ tiến hành đánh giá rủi ro và chuẩn bị
kế hoạch đánh giá (xem chương 7). Nếu TCCN cần thêm các thông tin khác
với thông tin được cung cấp trong hồ sơ đăng ký, thì TCCN có trách nhiệm liên
hệ với BQL và yêu cầu thông tin liên quan từ Đơn vị 4C là đơn vị đề nghị cuộc
đánh giá. Điều này nhằm đảm bảo đề xuất sẽ phù hợp và khả thi về mặt thời
gian và nguồn lực cần thiết cho một cuộc đánh giá thích hợp.

Chuẩn bị cho
việc đánh giá

5.2.2 Đánh giá Tại Hiện trường
Sau khi được 4C phê chuẩn hồ sơ đăng ký và việc đăng ký kế hoạch đánh giá
được thự hiện trên cổng thông tin điện tử 4C, việc đánh giá tại hiện trường có
thể được thực hiện, việc đánh giá bao gồm các nhiệm vụ sau:

Các nhiệm vụ
trong quá trình
đánh giá tại
hiện trường

1. TCCN đánh giá việc tuân thủ của BQL và của các ĐTKD đối với các
yêu cầu tại hiện trường, sử dụng phiên bản mới nhất của biểu mẫu
danh mục kiểm tra đánh giá 4C, SĐĐTKD và KHNC. Hai tài liệu cuối
cùng đã được cung cấp trong quá trình đăng ký và sẽ được kiểm tra
tính chính xác trong quá trình đánh giá tại hiện trường
2. TCCN dự thảo báo cáo đánh giá bằng cách điền kết quả đánh giá vào
danh mục kiểm tra đánh giá và vào trang kết quả đánh giá.
3. TCCN tải nộp báo cáo đánh giá lên cổng thông tin điện tử 4C để xuất
tự động bản KHNC cho BQL
4. BQL điền KHNC dựa trên những điểm không tuân thủ với các điểm
kiểm tra đánh giá phụ được xác định trong quá trình đánh giá, các điểm
này sẽ trở thành các điểm kiểm tra đánh giá chính trong các lần đánh
giá chứng nhận tiếp theo, và BQL trình bày KHNC này cho TCCN (xem
chương 6.5)
5. TCCN đánh giá và phê duyệt KHNC trước khi đưa ra quyết định chứng
nhận
TCCN cần cung cấp cho BQL bản sao của báo cáo đánh giá, trang kết quả
đánh giá đã được ký và KNCT đã được phê duyệt.
© 4C Services GmbH

Yêu cầu
đánh giá

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG 4C

40

Chi tiết về quy trình đánh giá và các yêu cầu đánh giá được trình bày trong
chương 6 về “Quy trình và Yêu cầu Đánh giá”.
5.2.3 Thẩm định Báo cáo Đánh giá
Sau khi thực hiện đánh giá tại hiện trường, TCCN phân tích và phê duyệt báo
cáo đánh giá và KHNC được BQL chuẩn bị cùng với tất cả các tài liệu và bằng
chứng thích hợp. Nếu cần thiết, TCCN sẽ liên hệ với chuyên gia đánh giá hoặc
BQL để có thêm thông tin chi tiết và làm rõ vấn đề. TCCN phải đảm bảo rằng
báo cáo đánh giá bao gồm các tài liệu đính kèm tương ứng là đầy đủ và nhất
quán, và khuyến nghị về chứng nhận của chuyên gia đánh giá phải tương thích
với thông tin được cung cấp trong trang kết quả của báo cáo đánh giá, trong
đó có khuyến nghị về chứng nhận của chuyên gia đánh giá được yêu cầu. Nếu
có bất kỳ thay đổi nào trong báo cáo đánh giá và trang kết quả của báo cáo
trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá, thì một bản sao của báo cáo đánh
giá và trang kết quả được sửa đổi phải được cung cấp cho BQL và được tải
nộp lên cổng thông tin điện tử 4C.

Thẩm định báo
cáo đánh giá và
KHNC

5.2.4 Quyết định Chứng nhận và Cấp Chứng nhận
Sau khi báo cáo đánh giá, và việc thẩm định báo cáo và KHNC là đạt yêu cầu,
TCCN sẽ cấp chứng nhận cho BQL của Đơn vị 4C được đánh giá và tải nộp
lên cổng thông tin điện tử 4C tất cả các tài liệu và thông tin thích hợp (báo cáo
đánh giá, trang kết quả đánh giá đã được ký, SĐĐTKD, KHNC). Chứng nhận
được cấp có thể có hiệu lực ngay lập tức hoặc có hiệu lực bắt đầu khi một
chứng nhận hợp lệ hiện hành đã hết hạn để tránh chồng chéo giữa các giai
đoạn chứng nhận. Chứng nhận 4C là tài liệu xác nhận việc tuân thủ các yêu
cầu của Hệ thống 4C của người sở hữu chứng nhận, có giá trị trong ba năm
và là đối tượng của đánh giá giám sát và/hoặc đánh giá tin cậy tại một số thời
điểm trong giai đoạn ba năm. Chứng nhận sẽ được công bố trên trang web của
4C và có thể được truy cập miễn phí bởi bất kỳ bên nào quan tâm. Bất kỳ người
mua cà phê được chứng nhận 4C đều phải có nghĩa vụ xác minh tính hợp lệ
của chứng nhận 4C của nhà cung cấp tại thời điểm chuyển nhượng quyền sở
hữu của cà phê được chứng nhận 4C.

Cấp chứng nhận

Nếu các điểm không tuân thủ đối với các điểm kiểm tra đánh giá chính được
phát hiện trong cuộc đánh giá, có bằng chứng và được báo cáo, mà không
được xóa bỏ trước khi TCCN ra quyết định chứng nhận theo như yêu cầu trong
vòng 60 ngày dương lịch, thì quyết định sẽ là không chứng nhận, điều đó có
nghĩa là không được cấp giấy chứng nhận. Một đánh giá đầy đủ mới phải được
thực hiện khi Đơn vị 4C đã sẵn sàng tuân thủ các yêu cầu của 4C để được
TCCN cấp chứng nhận 4C.
4C sẽ phê chuẩn nội bộ các tài liệu đánh giá chứng nhận tải nộp lên bởi TCCN
và có thể trao đổi lại với TCCN và/hoặc BQL để làm rõ trong trường hợp không
chắc chắn.
TCCN cấp chứng nhận chịu trách nhiệm về sự tuân thủ của Đơn vị 4C với các
yêu cầu 4C trong thời hạn có hiệu lực của chứng nhận. Trong trường hợp BQL
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quyết định thay đổi TCCN trong thời hạn hiệu lực ba năm của chứng nhận, ví
dụ: khi tiến hành đánh giá đánh giá xác nhận bổ sung hoặc đánh giá CNTN
(xem chương 5.3.2) thì BQL của Đơn vị 4C phải thông báo trước với 4C bằng
văn bản, nêu rõ quyết định của BQL và giải thích hợp lý lý do thay đổi TCCN,
và chứng nhận sẽ do TCCN mới được ký hợp đồng cấp sau khi thực hiện cuộc
đánh giá hoặc việc đánh giá CNTN. Bây giờ TCCN mới sẽ chịu trách nhiệm về
sự phù hợp của việc tuân thủ của Đơn vị 4C với các yêu cầu 4C. TCCN được
ký hợp đồng mới cần phải nhận được các tài liệu đánh giá trước đó. Tùy thuộc
vào TCCN được ký hợp đồng mới mà một cuộc đánh giá tại hiện trường bổ
sung thêm hoặc đánh giá giám sát có thể được yêu cầu, trong khuôn khổ của,
ví dụ: đánh giá các CNTN để đưa ra được quyết định là cấp chứng nhận và để
cấp giấy chứng nhận mới. Nhưng nếu đánh giá tin cậy được thực hiện, thì
TCCN này phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không tuân thủ nào đã được xác
định mà đáng lẽ ra chuyên gia đánh giá đã phải phát hiện ra được trong quá
trình đánh giá chứng nhận. Do đó, trong trường hợp không chắc chắn, TCCN
được ký hợp đồng mới được yêu cầu thực hiện cuộc đánh giá giám sát. Không
thể thay đổi TCCN khi đang trong quá trình của một cuộc đánh giá hoặc đánh
giá CNTN. Thời hạn hiệu lực của chứng nhận vẫn giữ nguyên, mặc dù giấy
chứng nhận được cấp mới.
5.3

Duy trì Chứng nhận

5.3.1 Nâng cao Liên tục
Để duy trì chứng nhận 4C trong giai đoạn ba năm, BQL được yêu cầu thực
hiện các nhiệm vụ sau:
•

•
•
•
•

Thực hiện các hoạt động nâng cao bắt buộc trong Đơn vị 4C đã được
nêu trong KHNC trong thời hạn chứng nhận ba năm, chỉ rõ tiến độ mỗi
năm trong các đợt CNTN (xem chương 5.3.2)
Giám sát việc tuân thủ của các ĐTKD của Đơn vị 4C và có thể báo cáo
việc đó với 4C
Đo lường kết quả và tác động của các hoạt động nâng cao
Báo cáo cho 4C về doanh số bán cà phê 4C mỗi năm thông qua cổng
thông tin điện tử 4C (xem chương 9 về “Báo cáo Thương mại”)
Tiếp nhận đánh giá giám sát hoặc đánh giá tin cậy tại văn phòng của
BQL và tại các ĐTKD được chọn trong Đơn vị 4C

ĐTKD chịu trách nhiệm về những vấn đề sau đây:
•
•
•
•
•
•

Báo cáo các điểm không tuân thủ do cố ý hoặc không cố ý cho BQL
Sản xuất, buôn bán, dự trữ và chế biến cà phê tuân theo các yêu cầu
của 4C
Cam kết thực hiện các hành động sửa đổi và khắc phục
Cung cấp thông tin về tiến độ cho BQL
Trình bày cho BQL những thay đổi và nâng cao đạt được
Phối hợp với BQL trong việc cung cấp các thông tin liên quan
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5.3.2 Cập nhật Thường niên (CNTN)
Để duy trì việc thực hiện các yêu cầu 4C trong các Đơn vị 4C một cách có hiệu
quả-chi phí đối với BQL, cách tiếp cận của 4C là áp dụng các giai đoạn chứng
nhận ba năm thông qua đánh giá tại hiện trường vào đầu mỗi kỳ, mà không có
đánh giá thường xuyên hàng năm xen giữa, bởi các chuyên gia đánh giá bên
thứ ba. Mặt khác, để đảm bảo tính tin cậy của hệ thống, cần giám sát việc tuân
thủ và nâng cao liên tục. Do đó, sau năm thứ nhất và năm thứ hai của chứng
nhận, BQL có nghĩa vụ phải gửi cho TCCN được ký hợp đồng (tốt nhất là
chuyên gia đã thực hiện đánh giá trước đó) một bộ tài liệu cập nhật được gọi
là CNTN1 và CNTN2, trong đó bao gồm SĐĐTKD và KHNC .

Cập nhật việc
thực hiện

SĐĐTKD cập nhật:
BQL cần cập nhật tất cả dữ liệu trong SĐĐTKD trước khi gửi cho TCCN. Điều
này gồm cả việc đưa vào và loại trừ các ĐTKD, bao gồm số nhận dạng quốc
gia và tọa độ địa lý trong trường hợp còn thiếu, sản lượng sản xuất / thu hoạch
cà phê của 12 tháng vừa qua, dữ liệu về dòng dịch chuyển vật lý và thương
mại của cà phê trong nội bộ Đơn vị 4C, v.v. 100% các tọa độ địa lý và số nhận
dạng quốc gia phải sẵn có cho các ĐTKD Trồng cà phê, một năm sau cuộc
đánh giá theo cấp độ tuân thủ 1, tại thời điểm CNTN1. Đối với ĐTKD Cung cấp
Dịch vụ, cần phải có 100% các tọa độ địa lý và số nhận dạng quốc gia trước
khi cấp giấy chứng nhận.

Cập nhật Sơ đồ
Đối tác Kinh
doanh

KHNC cập nhật:
BQL cần theo dõi tiến độ các hành động nâng cao được liệt kê trong KHNC.
KHNC cần được cập nhật bằng cách nhập thông tin về tình hình thực hiện hiện
tại của mỗi hành động nâng cao được BQL đề xuất và các hành động được đề
xuất cho 12 tháng tiếp theo, căn cứ vào KHNC ban đầu được lập tại thời điểm
đánh giá chứng nhận, bổ sung thêm bất kỳ điểm không tuân thủ được phát
hiện trong các cuộc đánh giá khác trong suốt giai đoạn 3 năm có hiệu lực của
giấy chứng nhận, và là các điểm không tuân thủ được đưa vào trong KHNC.
Mục đích của KHCT là nhằm đảm bảo các yêu cầu 4C được đáp ứng đầy đủ
vào thời điểm tái chứng nhận.

Tình trạng của
KHNC

Hình 8: Cấu trúc của kế hoạch nâng cao 4C

Sau đó, TCCN đánh giá và phê duyệt CNTN1 và CNTN2, bằng cách đánh giá
xem tất cả các tài liệu có được quản lý một cách chính xác và được điền đầy
đủ không. Trong trường hợp không chắc chắn, có thể thực hiện đánh giá giám
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sát nhằm đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu 4C. Các tài liệu CNTN được phê
duyệt phải được TCCN đăng tải trên cổng thông tin điện tử 4C.
Các BQL chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu, tính trung thực và tính
chính xác của thông tin mà họ cung cấp trong các CNTN. Điều này được TCCN
và 4C giám sát và được xác minh tại hiện trường trong các đợt đánh giá chứng
nhận.

Tính chính xác
của dữ liệu

Việc cung cấp kịp thời các tài liệu CNTN là một phần của cơ chế tuân thủ 4C
và việc không thực hiện yêu cầu này được coi là vi phạm nghiêm trọng các yêu
cầu 4C. Điều này bao gồm sự hợp tác kịp thời giữa các BQL và TCCN trong
trường hợp cần làm rõ hoặc cần điều chỉnh. Nếu quy trình đánh giá các tài liệu
CNTN chưa được TCCN hoàn tất và phê duyệt trong vòng 60 ngày dương lịch
tính từ sau ngày tới hạn nộp các tài liệu CNTN cho TCCN, thì giấy chứng nhận
đối với Đơn vị 4C đó sẽ bị rút lại và Đơn vị 4C sẽ bị đình chỉ trong việc tái chứng
nhận trong vòng sáu tháng (xem chương 3.8).

Cung cấp tài liệu
CNTN

Tuy nhiên, việc BQL đơn thuần gửi TCCN tài liệu CNTN không đủ để duy trì
chứng nhận của Đơn vị 4C. Để việc chứng nhận vẫn còn hiệu lực, các tài liệu
phải được TCCN đánh giá và phê duyệt. Nếu các vấn đề được phát hiện trong
quá trình sửa đổi các tài liệu, thì điều này cũng sẽ dẫn đến hậu quả như đã
được nêu cụ thể trong chương 3.8. BQL có trách nhiệm đảm bảo việc đánh
giá, phê duyệt hoặc không phê duyệt các tài liệu CNTN được kết thúc càng
sớm càng tốt, trong vòng 60 ngày dương lịch kể từ ngày đến hạn nộp của
CNTN.

Thời hạn Chấp
thuận CNTN

Trong trường hợp khi đánh giá các tài liệu CNTN cho thấy cần phải có đánh
giá xác nhận bổ sung (xem chương 6.1), thì đầu tiên, TCCN phải thực hiện việc
đăng ký đánh giá xác nhận bổ sung trên cổng thông tin điện tử 4C trước khi
hoàn tất việc đánh giá và phê duyệt các tài liệu CNTN. Đánh giá xác nhận bổ
sung cần phải diễn ra trong vòng 60 ngày sau ngày kết thúc đánh giá các tài
liệu CNTN.

Đánh giá xác
nhận bổ sung
sau CNTN

Nếu BQL quyết định thuê bên ngoài thực hiện các trách nhiệm của BQL, thì
bằng chứng bằng văn bản phải có sẵn để mô tả mối liên kết chính thức giữa
BQL và các bên thầu phụ liên quan đến nhân viên với các vai trò, chức năng
tương ứng. Hồ sơ này phải được kết hợp chặt chẽ với HTQLNB của BQL.

Thuê ngoài các
trách nhiệm BQL

Hình 9: Nâng cao liên tục trong suốt giai đoạn chứng nhận ba năm
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6

Quy trình Đánh giá và Các Yêu cầu

Các yêu cầu rõ ràng về cách tiến hành đánh giá và cách quản lý rủi ro trong
khuôn khổ của 4C là một phần không thể thiếu trong chính sách về chất lượng
của 4C. Đây là các yếu tố chính nhằm đảm bảo tính tin cậy, độ tin cậy, uy tín
và tính đảm bảo có chất lượng cao của 4C. Hơn nữa, những yêu cầu này hỗ
trợ các TCCN và chuyên gia đánh giá của họ nhất quán trong việc xác minh
các yêu cầu 4C.

Đánh giá
chất lượng cao

Các yêu cầu đánh giá được quy định trong chương này mô tả cách tiến hành
đánh giá 4C tại Đơn vị 4C, các khía cạnh liên quan cần được xem xét và các
quy trình cần phải được tuân thủ và các tác động của rủi ro đối với các cuộc
đánh giá 4C.

Quy trình và các
khía cạnh đánh
giá

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các cuộc đánh giá nhất quán và
tin cậy, 4C đưa ra cho các TCCN các danh mục kiểm tra đánh giá, các danh
mục này phải được sử dụng trong quá trình đánh giá. Danh mục kiểm tra đánh
giá là các tài liệu làm việc bao gồm các yêu cầu 4C được nêu trong các tài liệu
của Hệ thống 4C. 4C sử dụng danh mục kiểm tra đánh giá đã được điền đầy
đủ để kiểm tra nội bộ và phân tích rủi ro, thực hiện đánh giá tác động 4C và
thẩm định năng lực thực hiện của TCCN và các chuyên gia đánh giá.

Các mẫu

6.1

danh mục kiểm
tra đánh giá

Các Loại hình Đánh giá

TCCN có thể thực hiện các loại đánh giá sau:
Đánh giá chứng nhận: Đánh giá chứng nhận là cơ sở để TCCN cấp chứng
nhận 4C. Đánh giá chứng nhận phải được thực hiện trong mùa thu hoạch và
cần phải diễn ra trên hiện trường ít nhất ba năm một lần.

Đánh giá
chứng nhận

Đánh giá giám sát: Đánh giá giám sát có thể được TCCN hoặc 4C yêu cầu
nhằm xác minh sự tuân thủ các yêu cầu 4C trong thời gian có hiệu lực của một
giấy chứng nhận do TCCN đó cấp. Đánh giá giám sát chỉ có thể tập trung vào
việc triển khai các khía cạnh cụ thể của các yêu cầu 4C và có thể là đánh giá
tại hiện trường hoặc đánh giá hồ sơ, tùy thuộc vào các công cụ cần thiết được
yêu cầu để đánh giá một cách đầy đủ việc tuân thủ các yêu cầu 4C tương ứng.

Đánh giá
giám sát

Đánh giá chứng nhận bổ sung: Đánh giá chứng nhận bổ sung là một đánh
giá đầy đủ, được áp dụng trong trường hợp ĐTKD Cung cấp Dịch vụ là mới
hoặc là ĐTKD Cung cấp Dịch vụ có cơ sở hoặc chức năng mới (ví dụ: nhà máy
xay khô hoặc xay ướt, và/hoặc kho bãi mới hoặc địa điểm mới của ĐTKD Cung
cấp Dịch vụ hiện đã tham gia trong Đơn vị 4C ) sẽ được thêm vào Đơn vị 4C
trong thời kỳ chứng nhận ba năm. Đối với ĐTKD Trồng cà phê, đánh giá này
chỉ áp dụng nếu tỷ lệ thay thế bổ sung của ĐTKD Trồng cà phê là trên 10% mỗi
năm. Tỷ lệ thay thế bổ sung là tỷ số được làm tròn giữa ĐTKD Trồng cà phê
mới hoặc ĐTKD Trồng cà phê hiện tại có vườn cà phê mới so với ĐTKD Trồng
cà phê ròng cũ (“Ròng” có nghĩa là: số ĐTKD Trồng cà phê còn lại sau khi trừ
đi số rời đơn vị/bị loại trừ). Các thành viên gia đình tiếp quản một vườn trồng
cà phê đã được đăng ký là một phần của Đơn vị 4C trước đây nhưng được

Đánh giá chứng
nhận bổ sung
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quản lý bởi một thành viên khác của gia đình thì đối tượng này cũng được coi
là ĐTKD Trồng cà phê mới.

𝑡ỷ 𝑙ệ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎế 𝑏ổ 𝑠𝑢𝑛𝑔

𝑛𝑔ườ𝑖 𝑡𝑟ồ𝑛𝑔 𝑐à 𝑝ℎê𝑡ℎê𝑚 𝑣à𝑜
𝑛𝑔ườ𝑖 𝑡𝑟ồ𝑛𝑔 𝑐à 𝑝ℎê𝑡𝑟ướ𝑐 đâ𝑦 − 𝑛𝑔ườ𝑖 𝑡𝑟ồ𝑛𝑔 𝑐à 𝑝ℎê 𝑟ờ𝑖 đơ𝑛 𝑣ị/𝑏ị 𝑙𝑜ạ𝑖 𝑡𝑟ừ

Tỷ lệ thay thế bổ sung được tính toán tự động khi đăng tải SĐĐTKD mới lên
cổng thông tin điện tử 4C. Tỷ lệ thay thế bổ sung được tính hàng năm cùng với
việc đăng tải các tài liệu CNTN, thông qua việc so sánh dữ liệu của SĐĐTKD
hiện tại với bản SĐĐTKD cũ đã được lưu trữ và phê duyệt trong CNTN trước
đó hoặc của cuộc đánh giá chứng nhận. Đánh giá xác nhận bổ sung có thể
được tiến hành tại bất kỳ thời điểm nào. Các ĐTKD Cung cấp Dịch vụ chỉ có
thể bắt đầu mua bán và/hoặc xử lý cà phê được chứng nhận 4C sau khi đã tiến
hành đánh giá xác nhận bổ sung và có kết quả đánh giá đạt yêu cầu. ĐTKD
Trồng cà phê chỉ có thể bán cà phê được chứng nhận 4C cho BQL tương ứng
của họ sau khi đã trải qua cuộc đánh giá nội bộ do BQL thực hiện (yêu cầu các
bằng chứng chứng minh việc này phải được tài liệu hóa) và các đối tác này đã
được đưa vào SĐĐTKD, bất kể có yêu cầu là phải thực hiện đánh giá xác nhận
bổ sung hay không.
6.2

Tỷ lệ thay thế
bổ sung

Các Yêu cầu chung

Tất cả các thành viên của Đơn vị 4C trải qua đánh giá 4C phải tuân thủ các quy
định pháp luật có liên quan của quốc gia và khu vực miễn là các luật và quy
định đó không vi phạm bất kỳ yêu cầu nào của 4C. Trong trường hợp có sự
khác biệt, quy tắc nào chặt chẽ hơn sẽ luôn được tuân theo. Ví dụ, nếu luật
pháp của một số quốc gia cho phép phá rừng ở một mức độ nhất định để sản
xuất nông nghiệp, và điều này vi phạm yêu cầu của 4C về việc không chặt phá
rừng nguyên sinh và phá hủy tài nguyên thiên nhiên khác trong các khu vực
được bảo vệ, thì sẽ không được phép sản xuất cà phê theo Hệ thống 4C trong
các khu vực này.

Tuân thủ
pháp luật

100% các ĐTKD của Đơn vị 4C phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của 4C có liên
quan ở mức độ tuân thủ tương ứng. Nếu một hoặc nhiều ĐTKD được lấy làm
mẫu đánh giá hoặc BQL từ chối nhận các chuyên gia đánh giá hoặc không cấp
cho chuyên gia quyền truy cập vào hồ sơ và/hoặc vào cơ sở làm việc, thì không
thể thực hiện được cuộc đánh giá đó. Trong các trường hợp như vậy, việc
đánh giá chỉ được chấp nhận là hoàn thành nếu chuyên gia đánh giá nhận
được quyền truy cập vào các cơ sở làm việc, thông tin theo yêu cầu, hoặc khi
một chuyến thăm và làm việc bổ sung khác được thực hiện để truy cập vào tất
cả các thông tin cần thiết.

Tiếp cận hồ sơ,
cơ sở làm việc

ĐTKD và BQL phải giải quyết tất cả các điểm không tuân thủ với các điểm kiểm
tra đánh giá chính đã được phát hiện trong quá trình đánh giá. BQL phải đưa
ra các biện pháp khắc phục đối với các điểm không tuân thủ với các điểm kierm
tra đánh giá chính đã được phát hiện, ĐTKD phải thực hiện các biện pháp này

Các điểm không
tuân thủ chính
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trước khi TCCN ra quyết định chứng nhận theo quy định là sau 60 ngày dương
lịch. ĐTKD hoặc BQL không thể được cấp chứng nhận hoặc được đánh giá là
đạt yêu cầu nếu chuyên gia đánh giá không đưa ra kết luận là đạt yêu cầu đối
với việc thực hiện các biện pháp khắc phục. Nếu BQL không đáp ứng các yêu
cầu này, Đơn vị 4C không thể được chứng nhận. Nếu các ĐTKD không đáp
ứng các yêu cầu này, thì họ có thể không được chấp nhận là thành viên của
Đơn vị 4C và không là đối tác cung cấp cà phê được chứng nhận 4C, và sẽ bị
BQL loại trừ ra khỏi tất cả các Đơn vị 4C khác của mình mà các đối tác này
hiện đang tham gia. Nếu các đối tác này không được BQL loại trừ, thì giấy
chứng nhận cho Đơn vị 4C sẽ không được cấp. 4C sẽ thông báo cho các BQL
của các Đơn vị 4C về ĐTKD này mà đối tác này có thể là một thành viên liên
quan. Việc tuân thủ một phần (ví dụ: chỉ đáp ứng một phần của các yêu cầu
4C) thì không đủ để tuyên bố cà phê được sản xuất là bền vững. Nếu chuyên
gia đánh giá không thể xác minh việc thực hiện các biện pháp khắc phục trước
khi TCCN đưa ra quyết định chứng nhận theo yêu cầu 60 ngày dương lịch, thì
cuộc đánh giá đó được coi là thất bại. Một cuộc đánh giá đầy đủ mới phải được
tiến hành. TCCN phải thông báo cho 4C về các ĐTKD là các đối tác được đánh
giá là không tuân thủ hoặc các đối tác là một phần mẫu nhưng từ chối đánh
giá. Báo cáo đánh giá được sử dụng trong quá trình đánh giá phải được nộp
cho 4C ngay cả khi TCCN sẽ đưa ra quyết định không chứng nhận do có các
điểm không tuân thủ với các điểm kiểm tra đánh giá chính mà chúng đã không
được sửa trong thời hạn tương ứng.
Nếu các điểm không tuân thủ được phát hiện trong quá trình đánh giá 4C dẫn
đến việc nghi ngờ tuyên bố bền vững của các thành viên Đơn vị 4C trong giai
đoạn chứng nhận trước đó, thì 4C và TCCN có quyền áp đặt các điều kiện đối
với việc chứng nhận lại của Đơn vị 4C đó. Các điều kiện có thể bao gồm yêu
cầu nộp cho 4C và hoặc TCCN các bản sao của các tài liệu liên quan trong một
khoảng thời gian cụ thể, và TCCN sẽ thực hiện đánh giá giám sát sau một
khoảng thời gian cụ thể sau khi chứng nhận lại. Điều này đặc biệt áp dụng
trong trường hợp có sự vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến hạ nguồn chuỗi
cung ứng.

Các điều kiện
chứng nhận lại

Đánh giá chứng nhận phải diễn ra trong mùa thu hoạch nhằm đảm bảo các yêu
cầu 4C được đáp ứng đầy đủ. Có ngoại lệ đối với các Đơn vị 4C tham gia
chứng nhận ban đầu vì muốn được chứng nhận 4C và xử lý cà phê là cà phê
được chứng nhận 4C trước mùa thu hoạch sắp tới. Theo đây, một cuộc đánh
giá giám sát trong mùa thu hoạch sắp tới sẽ phải được tiến hành để xác minh
việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu 4C. Phải đảm bảo rằng cà phê được thu
hoạch trong mùa thu hoạch trước đó, trước khi có chứng nhận 4C, chỉ được
xử lý như cà phê được chứng nhận 4C nếu HTQLNB đã được triển khai cho
phép truy nguyên sản phẩm đầy đủ của cà phê 4C tới tận ĐTKD Trồng cà phê
và nếu tất cả các ĐTKD này đã được xác định là tuân thủ bất kỳ điểm đánh giá
chính nào ở mức độ 1. Để tránh gián đoạn thời gian giữa hai giai đoạn chứng
nhận, việc đánh giá phải được thực hiện trong mùa thu hoạch gần nhất ngay
trước ngày hết hạn chứng nhận và trước ngày chứng nhận hết hạn. Đó có thể
là bất cứ trường hợp nào có thể diễn ra sớm hơn chưa đến một tháng cho tới
sớm hơn đến mười hai tháng (chỉ trong trường hợp ngoại lệ).

Mùa thu hoạch
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Để đạt được chứng nhận 4C, tổng diện tích trang trại phải tuân thủ các điều
kiện 4C và việc này không chỉ áp dụng cho các vườn/mảnh vườn trồng cà phê
của ĐTKD Trồng cà phê. Ví dụ: nếu một nông dân chặt phá rừng nguyên sinh
để chuyển đổi sang trồng ca cao sau năm 2006, thì nông dân này không thể
được chứng nhận 4C, mặc dù không phá rừng để trồng cà phê.

Khu trang trại

BQL và ĐTKD phải cho phép TCCN và các chuyên gia đánh giá toàn quyền
truy cập vào tất cả các thông tin cần thiết phục vụ công việc của họ trong quá
trình đánh giá. Nếu bất kỳ tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin nào khác không có sẵn
tại thời điểm TCCN hoặc chuyên gia đánh giá yêu cầu, Đơn vị 4C phải đảm
bảo rằng các thông tin đó phải được cung cấp trước khi kết thúc cuộc đánh
giá. Các Đơn vị 4C và TCCN phải lưu giữ tất cả các tài liệu liên quan đối với
việc xác minh các yêu cầu 4C trong ít nhất sáu năm.

Tiếp cận
thông tin

Các Đơn vị 4C có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật cho
4C và các TCCN. Ngoài ra, các Đơn vị 4C có nghĩa vụ phải thông báo cho 4C
và TCCN tên của tất cả các hệ thống chứng nhận bền vững khác mà họ đang
tham gia một cách đồng thời với Hệ thống 4C, hoặc các hệ thống chứng nhận
bền vững mà họ đã tham gia trước đây (lịch sử chứng nhận). Các Đơn vị 4C
có nghĩa vụ cung cấp cho TCCN tất cả các thông tin liên quan bao gồm dữ liệu
kế toán và báo cáo đánh giá được sử dụng liên quan đến các hệ thống chứng
nhận bền vững khác để TCCN xác minh việc khai báo nhiều lần (được gọi là
“kế toán lặp”) đối với cà phê bền vững không thể và không xảy ra. Đây là điều
cần thiết nhằm xác minh tính hợp lý chung của lượng cà phê được chứng nhận
4C nhập và xuất kho, và đảm bảo cà phê bền vững được bán ra không nhiều
hơn lượng nhận được.

Thông tin
chính xác và
trung thực

Các ĐTKD tham gia 4C có nghĩa vụ cho phép đánh giá và thẩm định đầy đủ tất
cả các yêu cầu 4C đang được áp dụng, bao gồm các hoạt động liên quan được
thuê ngoài đối với các nhà thầu phụ. Các nhà thầu phụ có liên quan, ví dụ: sử
dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật, vận chuyển và việc xử lý các lô hàng cà
phê, các nhà thầu cung cấp lao động thuê ngoài và các hoạt động thuê ngoài
khác phải được đưa vào đánh giá nếu điều này là cần thiết để đánh giá tính
tuân thủ 4C đầy đủ. Việc thuê ngoài cần được đưa vào các thỏa thuận hợp
đồng giữa ĐTKD và các nhà thầu phụ có liên quan. Trong quá trình đánh giá
4C các thỏa thuận hợp đồng này phải tiếp cận được.

Các nhà thầu phụ

Đánh giá 4C có giá trị cho cả giai đoạn trước và tập trung vào việc xác minh
việc tuân thủ các yêu cầu 4C trong giai đoạn chứng nhận trước đó. Trường
hợp ngoại lệ đối với quy tắc này đó là lần đánh giá chứng nhận đầu tiên (ban
đầu) của Đơn vị 4C trong đó không thể thực hiện đánh giá hồi tố các tuyên bố
sản xuất cà phê bền vững và do đó đánh giá sẽ tập trung vào các quy trình cần
thiết hiện có để thực hiện và áp dụng Hệ thống 4C. Khi xem xét các tài liệu và
các bản ghi chép trong lần đánh giá ban đầu, khoảng thời gian sáu tháng trước
ngày đánh giá sẽ được tính đến. Trong các loại hình đánh giá khác, khoảng
thời gian bắt đầu từ lần đánh giá chứng nhận trước đó sẽ được xem xét.

Đánh giá giai
đoạn trước đó

Đánh giá sự tuân thủ của Đơn vị 4C được yêu cầu ít nhất ba năm một lần. BQL
có trách nhiệm sắp xếp kịp thời việc tái chứng nhận cho Đơn vị 4C để tránh rủi

Chứng nhận
ba năm
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ro về sự gián đoạn giữa hai chứng nhận. Không thể ghi lùi thời gian chứng
nhận và gia hạn chứng nhận. Nếu có dấu hiệu không tuân thủ hoặc gian lận,
có thể tăng tần suất hoặc cường độ đánh giá. Điều này có nghĩa là, một TCCN
có quyền tiến hành các đánh giá bổ sung (giám sát), ví dụ: trong trường hợp
có sự nghi ngờ hợp lý về việc tuân thủ các yêu cầu 4C hoặc để xác minh các
cáo buộc có căn cứ về hành vi gian lận. Trách nhiệm của TCCN là xác định
cường độ đánh giá hoặc quy mô của mẫu đánh giá, điều này giúp TCCN đạt
được mức độ tin cậy cần thiết để cấp chứng nhận.
Đánh giá 4C phải được thực hiện tại hiện trường tại địa điểm của các đối tượng
được chứng nhận. Các cuộc đánh giá được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung
ứng của Đơn vị 4C.

Đánh giá
tại hiện trường

Các khía cạnh cụ thể của một cuộc đánh giá, đặc biệt là đánh giá rủi ro và phân
tích sự thay đổi trong sử dụng đất sau năm 2006 trên một diện tích cụ thể có
thể được thực hiện tại hiện trường, hoặc bằng cách sử dụng các công cụ, thậm
chí các công cụ này có thể đảm bảo mức độ đáng tin cậy hơn so với việc đánh
giá tại hiện trường, hoặc bằng cách kết hợp đánh giá tại hiện trường và đánh
giá hồ sơ. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu có thể truy nguyên độc lập cũng có thể
đem lại mức độ đảm bảo tương đương như là một cuộc đánh giá tại hiện
trường. Điều kiện tiên quyết để xác minh sự tuân thủ các yêu cầu 4C dựa trên
các công cụ này là việc 4C phân tích và phê duyệt công cụ tương ứng là phù
hợp để đưa ra mức độ đảm bảo ít nhất tương tự với đánh giá tại hiện trường.

Đánh giá hồ sơ

Trong mọi trường hợp, việc đánh giá phải thực hiện theo phương pháp tiếp
cận trên cơ sở rủi ro và có tính đến rủi ro theo các nguyên tắc được nêu trong
chương 7. Điều này có nghĩa là, nếu kết quả của đánh giá hồ sơ dựa trên các
công cụ hoặc các hệ thống được 4C chấp thuận không cung cấp mức độ đủ
đảm bảo hoặc thậm chí thể hiện sự không tuân thủ với các yêu cầu 4C (ví dụ:
có dấu hiệu thay đổi việc sử dụng đất trong khu vực canh tác), TCCN phải thực
hiện các hành động phù hợp tiếp theo nhằm xác minh hợp lý việc tuân thủ, ví
dụ: thực hiện đánh giá tại hiện trường.

Tiếp cận trên
cơ sở rủi ro

Đánh giá cần được thực hiện trên cơ sở tính đến các nguyên tắc được quy
định trong ISO 19011 (lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, hành động điều chỉnh)
hoặc tương đương hợp lý.

Lập kế hoạch,
Thực hiện,
Kiểm tra,
Hành động

Nếu việc tuân thủ các yêu cầu 4C đã được xác minh trong quá trình đánh giá,
TCCN phải đưa ra quyết định chứng nhận trong vòng không quá 60 ngày
dương lịch kể từ sau ngày đánh giá cuối cùng. Cùng với việc ra quyết định, các
tài liệu đánh giá (báo cáo đánh giá, trang kết quả đánh giá đã được ký,
SĐĐTKD, KHNC) phải được đăng tải lên cổng thông tin điện tử 4C. Để tránh
chồng chéo trong thời hạn chứng nhận, ngày bắt đầu có hiệu lực của chứng
nhận có thể được tiếp nối với ngày hết hạn hiệu lực của chứng nhận đang có
hiệu lực hiện hành. Không thể ghi lùi thời gian trong trường hợp có sự gián
đoạn giữa hai chứng nhận. TCCN có trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện đánh
giá và báo cáo đánh giá một cách hợp lý, đặc biệt liên quan đến bản chất, thời
gian và mức độ của quy trình thu thập bằng chứng. Việc đánh giá phải được
thực hiện theo cách mà quyết định về việc tuân thủ các yêu cầu 4C có thể ở

Quyết định
chứng nhận
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một mức độ đảm bảo có ý nghĩa. TCCN phải có trách nhiệm cung cấp bổ sung
kịp thời bằng chứng hoặc thông tin khác theo yêu cầu của 4C trong quá trình
phê chuẩn nội bộ.
6.3

Phỏng vấn Trong khi Đánh giá

Các cuộc phỏng vấn với người lao động, ở cấp BQL hoặc cấp ĐTKD, là một
phần quan trọng của đánh giá 4C. Nếu người lao động nam giới và nữ giới đều
có mặt, thì nên phỏng vấn cả hai. Số lượng các cuộc phỏng vấn người lao động
của từng ĐTKD phải tỷ lệ tương ứng số lượng người lao động được ĐTKD
hoặc BQL thuê. Người đi cùng không được trả lời các câu hỏi mà chuyên gia
đánh giá hỏi đối với các ĐTKD và người lao động. Để nhận được thông tin
khách quan và không bị ảnh hưởng của người được phỏng vấn, chuyên gia
đánh giá có thể yêu cầu đại diện của BQL hoặc người sử dụng lao động không
tham gia vào cuộc phỏng vấn tương ứng.

Phỏng vấn
ĐTKD và người
lao động

Chuyên gia đánh giá có thể xem xét việc có cần thiết phải lấy thông tin từ các
nguồn khác thông qua phỏng vấn các bên liên quan khác tại địa phương, ví dụ:
giáo viên ở các trường học gần đó, đại diện công đoàn bên ngoài Đơn vị 4C,
lãnh đạo cộng đồng, đối tượng cung cấp đầu vào, đại diện / cửa hàng hoặc tổ
chức phi chính phủ địa phương để xác nhận hoặc bác bỏ một thông tin nào đó.

Phỏng vấn các
bên liên quan

6.4

Kế hoạch Đánh giá

Một kế hoạch đánh giá phải được xây dựng và được đăng ký trên cổng thông
tin điện tử 4C, bao gồm cả việc đăng tải báo cáo đánh giá rủi ro GRAS theo
quy định trong chương 7. Kế hoạch đánh giá được cung cấp cho BQL bao gồm
ngày, giờ, các hoạt động, thời gian của các hoạt động, thời gian di chuyển, địa
điểm của từng hoạt động, địa điểm của cuộc họp khai mạc và kết thúc, mức độ
rủi ro, quy mô mẫu, v.v. Kế hoạch đánh giá cũng có thể phục vụ mục tiêu công
bố cho BQL về danh sách mẫu đánh giá, nhưng không bắt buộc, vì kế hoạch
đánh giá có thể được cung cấp cho BQL trước khi công bố mẫu đánh giá.
Tên của các ĐTKD được chọn đánh giá sẽ chỉ được công bố cho BQL của Đơn
vị 4C tối đa 48 giờ trước khi diễn ra việc đánh giá. Các ĐTKD được chọn đánh
giá sẽ không bị ảnh hưởng bởi BQL theo bất kỳ phương thức nào. Việc công
bố mẫu đánh giá bằng một thông báo gần trước khi bắt đầu đánh giá sẽ bù đắp
cho cỡ mẫu. Thông báo gần phản ánh cách tiếp cận đánh giá không được báo
trước. Trong Hệ thống 4C, đây là thông lệ chung cho tất cả các cuộc đánh giá
mang lại sự tin cậy cho hệ thống chứng nhận.
6.5

Kế hoạch
đánh giá

Công bố mẫu
đánh giá

Yêu cầu Đánh giá Cụ thể

Danh mục kiểm tra đánh giá 4C cung cấp bốn mục khác nhau, một dành BQL,
một dành ĐTKD Trồng cà phê, một dành cho ĐTKD Cung cấp Dịch vụ và một
là bản tóm tắt kết quả đánh giá.

Danh mục
kiểm tra
đánh giá 4C

Trang kết quả đánh giá của danh mục kiểm tra đánh giá cung cấp thông tin
đánh giá chung cho toàn bộ cuộc đánh giá của Đơn vị 4C, như cấp độ tuân thủ
của Đơn vị 4C được đánh giá, loại hình đánh giá, đánh giá rủi ro và mức độ rủi

Trang kết quả
đánh giá
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ro được áp dụng, cỡ mẫu, v.v. Ngoài ra, trang báo cáo trình bày tổng quan về
việc không tuân thủ đối với các điểm kiểm tra đánh giá chính và phụ được xác
định trong quá trình đánh giá có các thông tin về việc không tuân thủ của các
điểm đánh giá chính có thể đã được khắc phục và được xác minh trước khi
TCCN quyết định chứng nhận, trong vòng 60 ngày dương lịch sau ngày đánh
giá hay không.
Danh mục kiểm tra đánh giá 4C được sử dụng trong bất kỳ loại hình đánh giá
nào với ba cấp độ tuân thủ, được gọi là cấp độ tuân thủ 1, 2 và 3. Với mỗi lần
đánh giá chứng nhận mới, cấp độ tuân thủ phải được tăng lên, được biểu thị
bằng các mức độ tuân thủ trong danh mục kiểm tra đánh giá. Các yêu cầu có
trong danh mục kiểm tra đánh giá 4C được phân biệt giữa các điểm kiểm tra
đánh giá chính và các điểm kiểm tra đánh giá phụ. Tất cả các điểm kiểm tra
đánh giá, cả chính và phụ, cần được đánh giá trong mỗi lần đánh giá chứng
nhận. Để được chứng nhận, phải luôn tuân thủ các điểm kiểm tra đánh giá
chính của cấp độ tuân thủ 1. Việc không tuân thủ các điểm kiểm tra đánh giá
phụ được chấp nhận nhưng chúng phải được đánh dấu trong danh mục kiểm
tra đánh giá. KHNC được xuất tự động từ cổng thông tin điện tử 4C sau khi
chuyên gia đánh giá đã tải nộp báo cáo đánh giá lên cổng thông tin điện tử 4C
sẽ bao gồm tất cả các điểm không tuân thủ với các điểm kiểm tra đánh giá phụ,
các điểm này sẽ trở thành điểm kiểm tra đánh giá chính trong các lần đánh giá
chứng nhận tiếp theo. BQL cần điền vào KHNC ngay sau cuộc đánh giá, các
hành động nâng cao theo tiêu chí SMART (cụ thể, có thể đo lường được, có
thể đạt được, hợp lý, có thời hạn) và có liên quan đến các tác động. KHNC
phải được cung cấp cho TCCN để được đánh giá và phê duyệt trước khi cấp
chứng nhận. Trong giai đoạn chứng nhận ba năm, BQL có nghĩa vụ phải thực
hiện các hành động trong KHNC được TCCN phê duyệt để chuẩn bị cho BQL
và cho các ĐTKD của Đơn vị 4C trong việc tuân thủ tất cả các điểm kiểm tra
đánh giá chính của cấp độ tuân thủ tiếp theo.

Các điểm kiểm
tra đánh giá
chính và phụ

Sau khi thực hiện đánh giá theo cấp độ tuân thủ 1, bất kể có bao nhiêu ĐTKD
Trồng cà phê mới tham gia vào Đơn vị 4C sau đó (ví dụ ở cấp độ tuân thủ 2)
thì việc đánh giá vẫn sẽ phải được thực hiện đúng theo cấp độ tuân thủ của
Đơn vị 4C. Không được phép quay lại cấp độ tuân thủ 1 vì 4C không chứng
nhận cho cá nhân đối tượng trồng/ sản xuất cà phê mà cho toàn bộ Đơn vị 4C
(xem ví dụ A bên dưới). Do đó, các cấp độ tuân thủ của Đơn vị 4C sẽ phải
được tiếp tục, mặc dù trên thực tế là có nhiều ĐTKD Trồng cà phê mới tham
gia vào Đơn vị 4C. Lập luận tương tự cũng sẽ được áp dụng trong trường hợp
có thể có sự gián đoạn chứng nhận giữa hai cấp độ tuân thủ trong tương lai
(xem ví dụ B dưới đây).

Xác định
mức độ tuân thủ
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Hình 10: Các ví dụ về việc xác định mức độ tuân thủ

Không được phép thành lập Đơn vị 4C mới bao gồm các ĐTKD cũ nhằm né
tránh việc xác minh việc tuân thủ các yêu cầu 4C ở một cấp độ tuân thủ nhất
định. Ví dụ: Các Đơn vị 4C “mới” được thành lập và được chứng nhận để tránh
bị đánh giá theo các yêu cầu đánh giá trong trường hợp chứng nhận lại hoặc
để tránh việc đình chỉ của các ĐTKD của một Đơn vị 4C nhất định. Chuyên gia
đánh giá cần kiểm tra điều này trước khi cho phép chứng nhận một Đơn vị 4C
mới.

Thành lập Đơn vị
4C mới

4C cung cấp chứng nhận chuỗi cung ứng cho Người mua Trung gian (NMTG)
tham gia mua bán cà phê được chứng nhận 4C bên ngoài Đơn vị 4C, có thể
theo yêu cầu của một số NMCC. Việc này áp dụng tương tự đối với NMCC.
Phải sử dụng danh mục kiểm tra đánh giá riêng dành cho NMTG/NMCC, trong
đó bao gồm các yêu cầu liên quan đến HTQLNB, độ tin cậy trong kinh doanh,
an toàn thực phẩm của cà phê và chất lượng cà phê cũng như truy nguyên sản
phẩm. Để xử lý cà phê là cà phê được chứng nhận 4C, thì chứng nhận 4C
dành cho NMTG và NMCC là không bắt buộc, nhưng NMTG và NMCC phải
tuân thủ các yêu cầu về báo cáo được nêu trong chương 9.

Chứng nhận của
NMTG & NMCC
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Đánh giá Rủi ro và Tính toán Cỡ mẫu và Lựa chọn
Mẫu

Quy trình đánh giá rủi ro và tính toán cỡ mẫu và lựa chọn mẫu bao gồm các
bước sau:

Các bước
đánh giá rủi ro

Hình 11: Đánh giá rủi ro và quy trình tính toán cỡ mẫu và lựa chọn mẫu

7.1

Chỉ số Rủi ro đối với các ĐTKD Trồng cà phê

Chuyên gia đánh giá phải xác định chỉ số GRAS4 đối với ĐTKD Trồng cà phê
của Đơn vị 4C bằng cách sử dụng công cụ GRAS.5

Chỉ số GRAS

Việc sử dụng công cụ GRAS là bắt buộc đối với tất cả các loại hình đánh giá
4C, ngoại trừ đánh giá giám sát.

Công cụ GRAS

Khung giá trị chỉ số GRAS và mức độ rủi ro tương ứng theo công cụ GRAS:
Giá trị chỉ số GRAS:
0 – 0,2
0,2 – 0,4
> 0,4

Mức độ rủi ro tương ứng theo giá trị chỉ số GRAS:

Khung chỉ số
GRAS

Thấp
Trung bình
Cao

Để có được chỉ số GRAS của Đơn vị 4C, tọa độ địa lý (kinh độ và vĩ độ) của
điểm trung tâm, cũng như bán kính của từng vùng cung ứng trong Đơn vị 4C
phải được nhập vào công cụ GRAS.6

Vùng cung ứng

Nhấn vào đây để xem video mô tả chi tiết về quy trình này.

Chỉ xem xét các
ĐTKD trong
SĐĐTKD

Chỉ các ĐTKD Trồng cà phê được liệt kê trong SĐĐTKD mà BQL thông tin tại
hồ sơ đăng ký đánh giá 4C mới được xem xét trong phân tích vùng cung ứng,
để xác định điểm trung tâm của vùng và bán kính của nó.
Đối với đánh giá xác nhận bổ sung, chỉ các ĐTKD Trồng cà phê mới vào Đơn
vị 4C mới được coi là cơ sở để xác định chỉ số GRAS.
Chỉ số GRAS là điểm số rủi ro tổng thể kết hợp các dữ liệu liên quan về đa dạng sinh học, thay
đổi sử dụng đất, trữ lượng carbon và các chỉ số xã hội trong các khu vực cụ thể.
5 Công cụ GRAS hiện nay là công cụ duy nhất đưa ra phân tích rủi ro theo yêu cầu của 4C. Nếu
các công cụ có sẵn khác có cùng tiêu chí và phương pháp phân tích, thì cũng có thể được áp
dụng.
6 Vùng cung ứng là khu vực có các ĐTKD Trồng cà phê của một Đơn vị 4C. ĐTKD Cung cấp
Dịch vụ không được đưa vào phân tích của vùng cung ứng.
4
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Đối với các Đơn vị 4C có nhiều khu vực cung ứng một cách rõ ràng do sự tồn
tại của các cụm địa lý rõ ràng của ĐTKD Trồng cà phê, thì việc xác định điểm
trung tâm và bán kính phải được thực hiện trên mỗi cụm. Trong trường hợp
này, sau khi có được chỉ số GRAS của mỗi cụm, cần phải tính bình quân gia
quyền trên cơ sở số lượng các ĐTKD Trồng cà phê của mỗi cụm, để có được
một số cuối cùng (chỉ số cuối cùng) cho tất cả ĐTKD Trồng cà phê trong Đơn
vị 4C. Số cuối cùng này phải phù hợp với mức độ rủi ro được xác định theo
công cụ GRAS (bảng trên).

Nhiều vùng
cung ứng

Ví dụ. Đơn vị 4C có tổng số 350 ĐTKD Trồng cà phê về mặt địa lý là ở hai cụm
khác nhau (các vùng cung ứng):

Xác định mức độ
rủi ro

Hình 12: Xác định chỉ số GRAS và mức độ rủi ro tương ứng

Trong ví dụ này, do kết quả bình quân gia quyền rơi vào phạm vi thấp của chỉ
số GRAS, nên mức độ rủi ro được sử dụng là thấp và dẫn đến việc áp dụng hệ
số 0,5 lần căn bậc hai.
Các Chỉ số Rủi ro đối với ĐTKD Trồng cà phê và ĐTKD Cung cấp
Dịch vụ

7.2

Sau khi xác định chỉ số GRAS đối với ĐTKD Trồng cà phê của một Đơn vị 4C,
chuyên gia đánh giá tối thiểu phải phân tích các chỉ số rủi ro bổ sung sau:
•

Chất lượng Hệ thống quản lý nội bộ (HTQLNB) của BQL: việc tự đánh
giá của BQL, đánh giá rủi ro/ nhu cầu do BQL thực hiện, chất lượng dữ
liệu SĐĐTKD, tính vững chắc của kế hoạch đào tạo và kế hoạch nâng
cao, v.v.

•

Sự hiện diện của các ĐTKD hoặc của chính BQL trong danh sách cấm
của chính phủ về bất kỳ vấn đề nào được nêu trong các điểm đánh giá
chính của cấp độ tuân thủ 1.

•

Lịch sử của Đơn vị 4C: chứng nhận bị đình chỉ trong quá khứ, không
tuân thủ được xác định trong các cuộc đánh giá trước đó, có rủi ro đối
với bất kỳ điểm kiểm tra đánh giá chính nào của cấp độ tuân thủ 1, dấu
hiệu của việc có thể không tuân thủ thông qua các tuyên bố công khai
hoặc báo cáo/thông cáo báo chí trên các phương tiện truyền thông, của
các tổ chức giám sát, các bên liên quan, v.v.
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•

Điều kiện địa lý: nằm trong khu vực suy giảm, thiên tai, xung đột xã hội
hoặc khu vực có xung đột sử dụng đất, v.v.

•

Khối lượng được xử lý bởi các ĐTKD Cung cấp Dịch vụ của Đơn vị 4C:
Phân tích biểu đồ dòng cà phê thương mại/ vật lý của Đơn vị 4C và khối
lượng tương ứng được xử lý bởi từng ĐTKD Cung cấp Dịch vụ.

•

Phân tích danh sách rủi ro của các quốc gia cụ thể được 4C cung cấp.
Đây không phải là các danh sách hoàn thiện mà sẽ luôn luôn được điều
chỉnh, sửa đổi hoặc mở rộng và chúng chỉ phục vụ như là một nguồn
thông tin bổ sung khác của quốc gia cụ thể về các vấn đề rủi ro. Các
danh sách rủi ro của các quốc gia cụ thể có thể được tải về từ cổng
thông tin điện tử 4C.

Rủi ro của
không tuân thủ

Chuyên gia đánh giá phải phân tích các rủi ro tiềm ẩn của việc không tuân thủ
tất cả các yêu cầu 4C trong Đơn vị 4C.
Đối với các ĐTKD Cung cấp Dịch vụ của một Đơn vị 4C, chuyên gia đánh giá
có thể bỏ qua việc sử dụng công cụ GRAS, nhưng ít nhất phải phân tích các
chỉ số rủi ro bổ sung đã nêu ở trên, cũng như các rủi ro tiềm ẩn của việc không
tuân thủ tất cả các yêu cầu của 4C.
7.3

Rủi ro đối với
các Đối tác
Cung cấp Dịch vụ

Định nghĩa về các Mức Rủi ro Cuối cùng đối với một Đơn vị 4C

Chuyên gia đánh giá phải xác định hai mức rủi ro cuối cùng riêng biệt, thấp,
trung bình hoặc cao: một mức rủi ro đối với ĐTKD Trồng cà phê và một mức
rủi ro đối với ĐTKD Cung cấp Dịch vụ.

Hai mức độ rủi
ro cuối cùng
riêng biệt

ĐTKD Trồng cà phê:
Chỉ số GRAS của vùng cung ứng (hoặc nhiều vùng cung ứng) trong một Đơn
vị 4C là mức độ rủi ro chiếm ưu thế, chúng phải được áp dụng. Nhưng mức độ
của chỉ số GRAS có thể tăng lên (không bao giờ giảm đi) trong trường hợp
chuyên gia đánh giá đưa ra kết luận khác với các chỉ số rủi ro bổ sung tối thiểu
nêu trên cũng như các rủi ro tiềm ẩn của việc không tuân thủ tất cả các yêu
cầu 4C. Sau đó, chuyên gia đánh giá phải xác định mức độ rủi ro cuối cùng sẽ
được áp dụng trong cuộc đánh giá.

Mức độ rủi ro
chiếm ưu thế

Đối với các Đơn vị 4C có ĐTKD Trồng cà phê ở một quốc gia chưa có trong
công cụ GRAS tại thời điểm đánh giá rủi ro cho đánh giá 4C, thì chuyên gia
đánh giá phải sử dụng các công cụ viễn thám khác để xác định các rủi ro tiềm
ẩn có thể nhìn thấy qua hình ảnh vệ tinh. Ngoài ra, chuyên gia đánh giá tổi
thiểu phải phân tích các chỉ số rủi ro bổ sung nêu trên, cũng như phân tích các
rủi ro tiềm ẩn của việc không tuân thủ tất cả các yêu cầu 4C.

Sử dụng các
công cụ viễn
thám

ĐTKD Cung cấp Dịch vụ:
Để xác định mức độ rủi ro đối với ĐTKD Cung cấp Dịch vụ của một Đơn vị 4C,
chuyên gia đánh giá có thể bỏ qua việc sử dụng công cụ GRAS, nhưng tối thiểu
phải phân tích các chỉ số rủi ro bổ sung đã nêu ở trên, cũng như phân tích các
rủi ro tiềm ẩn của việc không tuân thủ cho tất cả các yêu cầu 4C.
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Tính toán Kích thước Mẫu 4C Tối thiểu

7.4

Sau khi xác định các mức rủi ro cuối cùng của ĐTKD Trồng cà phê và ĐTKD
Cung cấp Dịch vụ trong Đơn vị 4C, kích thước mẫu tối thiểu phải được tính
riêng cho từng loại đối tác, sử dụng các hệ số được trình bày trong bảng bên
dưới.
Kết quả của mỗi phép tính phải được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất.
Mức độ rủi ro
Hệ số Căn bậc hai
Thấp
tối thiểu 0,5 lần của căn bậc hai
Trung bình
tối thiểu 1,0 lần của căn bậc hai
Cao
tối thiểu 1,5 lần của căn bậc hai

Tính toán
cỡ mẫu

Làm tròn lên

Bảng 3: Các hệ số của căn bậc hai được áp dụng cho các mức độ rủi ro khác nhau

BQL sẽ luôn luôn được tính thêm ngoài số lượng tối thiểu được xác định cho
các ĐTKD Trồng cà phê và ĐTKD Cung cấp Dịch vụ.

BQL không nằm
trong cỡ mẫu

Chuyên gia đánh giá có thể quyết định việc tăng một hoặc cả hai cỡ mẫu được
tính toán trong quá trình đánh giá, trong trường hợp có bằng chứng rõ ràng
trong quá trình đánh giá rằng rủi ro thực sự cao hơn so với mức độ rủi ro được
xác định khi phân tích hồ sơ.

Tăng kích cỡ
của mẫu

Ngoài ra, nếu việc không tuân thủ bất kỳ điểm đánh giá chính nào của mức
tuân thủ cấp độ 1 được phát hiện trong cuộc đánh giá chứng nhận trước đó,
thì mức độ rủi ro đối với đánh giá chứng nhận cần phải tăng lên, ngay cả khi
các ĐTKD bị phát hiện không tuân thủ không tham gia vào Đơn vị 4C nữa.

Tăng mức độ
rủi ro

Lựa chọn các Mẫu Đánh giá 4C

7.5

Việc lựa chọn hai mẫu thành phần, một mẫu dành cho ĐTKD Trồng cà phê và
một mẫu dành cho ĐTKD Cung cấp Dịch vụ, phụ thuộc vào ý kiến của chuyên
gia đánh giá, sao cho đáp ứng các điều kiện sau đây:

Lựa chọn mẫu

Đối với các cuộc đánh giá chứng nhận, các mẫu phải bao gồm các ĐTKD mới
và cũ, cả trong mẫu của ĐTKD Trồng cà phê và mẫu của ĐTKD Cung cấp dịch
vụ. BQL luôn luôn phải được đánh giá theo danh mục kiểm tra đánh giá đầy đủ
dành cho BQL.

Thành phần mẫu

Đối với các cuộc đánh giá chứng nhận bổ sung, các mẫu chỉ cần bao gồm các
ĐTKD mới, cả trong mẫu của ĐTKD Trồng cà phê và mẫu của ĐTKD Cung cấp
Dịch vụ. BQL luôn luôn phải được đánh giá, nhưng chỉ áp dụng các điểm kiểm
tra đánh giá liên quan đến HTQLNB trong danh mục kiểm tra đánh giá dành
cho BQL.

Mẫu đánh giá
bổ sung

Đối với các cuộc đánh giá chứng nhận và đánh giá bổ sung, cần phải thỏa mãn
các điều kiện sau đây:

Tiêu chuẩn
chọn mẫu

•

Ít nhất một trong mỗi loại hình ĐTKD Cung cấp Dịch vụ hiện có trong
Đơn vị 4C phải được đưa vào mẫu, ngay cả khi yêu cầu này có thể dẫn
đến việc tăng kết quả của hệ số căn bậc hai được sử dụng, và do đó
làm tăng kích cỡ của mẫu. ĐTKD Cung cấp Dịch vụ nhiều chức năng
cần được xem là một loại hình đối tác.
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Ví dụ: nếu có ba ĐTKD Cung cấp Dịch vụ, một thương nhân, một nhà
máy xay sát ướt, và một thương nhân nhưng cũng có nhà máy xay sát
ướt, thì các đối tác sẽ được coi là ba loại hình ĐTKD Cung cấp Dịch vụ
khác nhau.
•

Các mẫu phải có tính đại diện nhất có thể, bao gồm các ĐTKD có các
đặc điểm khác nhau như vùng/cụm/địa điểm, khối lượng cà phê do
ĐTKD Trồng cà phê sản xuất, khối lượng cà phê được xử lý bởi ĐTKD
Cung cấp Dịch vụ, sản lượng, quy mô trang trại, khoảng cách đến BQL,
sử dụng/không sử dụng nước của các nhà máy, số lượng người lao
động, số lượng trang trại của mỗi đối tác trồng cà phê, số lượng cơ sở
chế biến lưu kho của mỗi ĐTKD Cung cấp Dịch vụ, v.v.

Đối với các cuộc đánh giá giám sát, định nghĩa về mức độ rủi ro, kích cỡ mẫu
và việc lựa chọn mẫu tùy thuộc vào quyết định của chuyên gia đánh giá. BQL
có thể được đánh giá hay không là tùy thuộc vào phạm vi của đánh giá giám
sát. Nếu BQL cần phải được đánh giá thì BQL chỉ được đánh giá theo các điểm
kiểm tra đánh giá cụ thể áp dụng cho phạm vi đánh giá giám sát đã được xác
định.
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Truy nguyên sản phẩm

Truy nguyên sản phẩm trong một chuỗi cung ứng là khả năng xác định, theo
dõi và truy theo một sản phẩm hoặc một chất khi nó di chuyển trong suốt chuỗi
cung ứng, từ khi là hàng thô cho đến khi là thành phẩm.

Xác định,
theo dõi và
truy nguyên

Việc truy nguyên sản phẩm đem lại lợi ích đó là, nó hỗ trợ việc điều tra và khắc
phục sự cố liên quan đến một cấu phần hoặc thành phần và nó có thể được
sử dụng để giải quyết các khiếu nại và trả lời các câu hỏi của khách hàng về
sản phẩm được bán. Truy nguyên sản phẩm cũng là một phương pháp để nâng
cao hình ảnh thương hiệu trong bối cảnh người tiêu cùng ngày càng lo ngại về
nguồn gốc cung ứng của những gì họ tiêu thụ và của các sản phẩm họ mua.

Các lợi ích của
việc truy nguyên

Truy nguyên sản phẩm trong 4C có nghĩa là cà phê được chứng nhận 4C có
thể được theo dõi và truy theo trong tất cả các bước của chuỗi cung ứng cà
phê, từ ĐTKD Trồng cà phê cho đến Người mua Cuối cùng. Truy nguyên sản
phẩm nhằm đảm bảo cho ngành cà phê và người tiêu dùng về việc cà phê
được chứng nhận 4C được bán ra có nguồn gốc từ các đối tác trồng cà phê
được chứng nhận 4C. Điều này đảm bảo rằng cà phê được chứng nhận 4C
được bán ra không nhiều hơn so với khối lượng cà phê được thu hoạch hoặc
được mua vào và cà phê thông thường không được giao dịch như cà phê được
chứng nhận 4C. Truy nguyên sản phẩm có nghĩa là cà phê nhân được chứng
nhận 4C cần được dễ dàng nhận diện là 4C trong tất cả các tài liệu và bao bì
có liên quan trong Đơn vị 4C.

Truy nguyên
trong 4C

Bảng 13: Truy nguyên của cà phê được chứng nhận 4C trong toàn bộ chuỗi cung ứng cà
phê

Các giao dịch thương mại được xác định thông qua việc chuyển quyền sở hữu
hợp pháp giữa người bán và người mua liên quan đến sản phẩm vật lý, dù có
hoặc không có việc di chuyển vật lý của cà phê nhân. Bất kỳ loại giao dịch
thương mại hoặc cam kết mua/bán nào khác, bao gồm cả hợp đồng tương lai,
đều nằm ngoài phạm vi này.

Các giao dịch
thương mại

Trong các Đơn vị 4C, việc truy nguyên đầy đủ phải được đảm bảo và được xác
minh trong quá trình đánh giá 4C. Bên ngoài các Đơn vị 4C, việc truy nguyên
phải được đảm bảo thông qua việc báo cáo bắt buộc hàng năm đối với tất cả
các giao dịch thông qua cổng thông tin điện tử 4C (xem chương 9 “Báo cáo
Thương mại”). Ngoài ra, Người mua Trung gian và Người mua Cuối cùng của
cà phê được chứng nhận 4C phải có sẵn các hồ sơ thể hiện ngày và khối lượng
cà phê được chứng nhận 4C xuất ra và nhập vào, trong đó bao gồm tên của

Truy nguyên
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nhà cung cấp và người nhận tương ứng, đây có thể là đối tượng để xác minh
trong khuôn khổ Chương trình Tin cậy 4C (xem chương 3.9 “Chương trình Tin
cậy”). Trên cơ sở tự nguyện, có thể thực hiện chứng nhận 4C cho chuỗi cung
ứng sản phẩm dành cho Người mua Trung gian và Người mua Cuối cùng.

Việc thực hiện đúng các thực hành quản lý về truy nguyên là rất quan trọng
nhằm đảm bảo:
•

Các đối tác trồng cà phê được chứng nhận 4C được đánh giá cao và
được tưởng thưởng.

•

Các giao dịch thương mại của cà phê được chứng nhận 4C được ghi
chép phù hợp trên cổng thông tin điện tử 4C và luôn sẵn có vào mọi
thời điểm.

•

Các đợt thực giao cà phê phải phù hợp với các ghi chép giao hàng
tương ứng, các tài liệu lưu kho, hóa đơn và chứng từ vận chuyển.

•

Số lượng cà phê được chứng nhận 4C được giao dịch không vượt quá
số lượng cà phê được chứng nhận 4C thực sự được sản xuất và thu
hoạch.

Thực hiện đúng

Yêu cầu Truy nguyên Cụ thể đối với các Đơn vị 4C

8.1

BQL là đối tượng được cấp chứng nhận 4C và là đối tượng duy nhất chịu trách
nhiệm về việc giao dịch cà phê được chứng nhận 4C từ Đơn vị 4C. ĐTKD từ
Đơn vị 4C không được phép giao dịch cà phê được chứng nhận 4C.

Giao dịch cà phê
được chứng
nhận 4C coffee

BQL của Đơn vị 4C chỉ có thể giao dịch cà phê được chứng nhận 4C do các
ĐTKD đã được đăng ký của Đơn vị 4C sản xuất và mua bán. Khi chấp nhận
giá thầu từ người mua hoặc khi đưa ra đề nghị bán cà phê được chứng nhận
4C, BQL của Đơn vị 4C phải có giấy chứng nhận 4C hợp lệ và có sẵn cà phê
được chứng nhận 4C trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch thương mại nào.

Các ĐTKD được
đăng ký

Nếu cà phê được lưu kho có sẵn ngay trong lần đánh giá ban đầu, thì cà phê
đó có thể được giao dịch là cà phê được chứng nhận 4C sau khi chứng nhận
4C đầu tiên được cấp, và phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện đối với
cà phê lưu kho

•

•

Cà phê lưu kho được thu hoạch trong mùa thu hoạch ngay trước khi
đánh giá hoặc được thu hoạch trong khoảng thời gian không quá mười
hai tháng trước ngày kết thúc đánh giá.
Các hồ sơ được cung cấp cho chuyên gia đánh giá trong quá trình đánh
giá giúp xác nhận việc tuân thủ các yêu cầu được mô tả trong chương
này, đó là tính từ khi thu hoạch cho đến khi vận chuyển đến các cơ sở
lưu kho cà phê, có nghĩa là các lô cà phê này được lưu kho tách biệt
với các lô không được chứng nhận cho đến ngày đánh giá.

Mô hình truy nguyên duy nhất được cho phép trong Đơn vị 4C là sự phân tách
vật lý.
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Trong phân tách vật lý, cà phê được chứng nhận 4C và cà phê không được
chứng nhận 4C được lưu kho tách biệt. Theo sự phân tách vật lý, có thể xác
định được các lô cà phê được chứng nhận 4C trong toàn bộ quá trình từ sản
xuất, vận chuyển, chế biến, đóng gói và phân phối. Cà phê được chứng nhận
4C phải được xác định rõ ràng, tách riêng, lưu kho và bảo vệ khỏi việc bị trộn
với cà phê nhân không được chứng nhận 4C tại mỗi ĐTKD và BQL của Đơn vị
4C.
Trong phạm vi 4C, sự phân tách vật lý có nghĩa là không có sự pha trộn giữa
cà phê được chứng nhận 4C với cà phê không được chứng nhận 4C. Cà phê
được chứng nhận 4C có thể được truy nguyên đến ĐTKD Trồng cà phê hoặc
đến điểm mà cà phê được chứng nhận 4C được trộn lẫn. Các hệ thống nhận
dạng đối với việc phân tách được sử dụng tại BQL và tại mỗi ĐTKD nhằm đảm
bảo cà phê được chứng nhận 4C có thể truy nguyên.
Có thể phân tách vật lý bằng cách:
•

Thiết lập các quy trình song song trong việc sản xuất, lưu trữ và vận
chuyển.

•

Thiết lập các quy trình tuần tự và định kỳ tại nơi sản xuất, lưu kho hoặc
vận chuyển. Trong trường hợp này, mức độ trộn lẫn tối đa phải được
tính toán và ghi chép lại.

Trong quá trình đánh giá, TCCN phải đặc biệt xác minh về khả năng truy
nguyên và tính hợp lý của khối lượng cà phê được chứng nhận 4C nhập và
xuất kho cũng như các yếu tố chuyển đổi được áp dụng trong từng bước trong
các nhà máy xay sát ướt và / hoặc xay sát khô được chứng nhận 4C. Một phần
của việc đánh giá quá trình chuyển đổi là việc xác định các yếu tố chuyển đổi
thể hiện mối quan hệ giữa đầu vào nguyên liệu bền vững và đầu ra sản phẩm
bền vững.
8.2

Không trộn lẫn

Triển khai

Xác định yếu tố
chuyển đổi

Yêu cầu Truy nguyên Cụ thể đối với Người mua Trung gian và
Người mua Cuối cùng

Người mua Trung gian và Người mua Cuối cùng chỉ có thể giao dịch cà phê là
cà phê được chứng nhận 4C nếu cà phê này đã được mua ban đầu từ Đơn vị
4C được chứng nhận. Chứng nhận 4C phải có hiệu lực vào ngày mà cà phê
được chứng nhận 4C được mua, nghĩa là vào ngày mà người mua đầu tiên
nhận được quyền sở hữu cà phê hoặc lô cà phê từ các BQL của các Đơn vị
4C. Ngày này phải có tài liệu hỗ trợ xác nhận của hóa đơn tương ứng được
phát hành. Do đó, bất kỳ người mua đầu tiên nào mua cà phê được chứng
nhận 4C trực tiếp từ BQL của Đơn vị 4C đã được chứng nhận đều có nghĩa vụ
xác minh tính hợp lệ của chứng nhận 4C của nhà cung cấp vào ngày chuyển
quyền sở hữu cà phê được chứng nhận 4C.

Chứng nhận
hợp lệ

Lựa chọn duy nhất về truy nguyên sản phẩm được cho phép đối Người mua
Trung gian và Người mua Cuối cùng đó là sự phân tách vật lý.

Lựa chọn
truy nguyên
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Các thực hành quản lý tốt liên quan đến truy nguyên phải được thực hiện nhằm
đảm bảo tất cả các giao dịch thương mại của cà phê được chứng nhận 4C
được ghi chép lại và sẵn có vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm cả việc thể hiện
mối liên hệ toàn diện giữa việc giao nhận cà phê vật lý (giao hàng hoặc tiếp
nhận) và các hóa đơn tương ứng. Điều này cũng được áp dụng cho các giao
dịch thương mại mà không có sự dịch chuyển vật lý của cà phê.

Quản lý tốt

Mọi giao dịch thương mại, việc di chuyển vật lý và hoạt động chế biến của cà
phê được chứng nhận 4C phải được ghi chép lại (ví dụ: phiếu giao hàng, phiếu
cân, phân loại, báo cáo pha trộn và lưu kho, hóa đơn, biên lai, phiếu bán hàng,
chứng từ vận chuyển hoặc vận đơn).

Chứng từ hỗ trợ

Tài liệu hỗ trợ cho việc truy nguyên phải sẵn có ở tất cả các bước trong chuỗi
cung ứng. Tài liệu hóa là một phần của các quy trình rõ ràng, các hoạt động
kiểm soát thích hợp và hồ sơ (điện tử hoặc giấy) được BQL thiết lập và quản
lý.
Các tài liệu cần sẵn có tại các ĐTKD và BQL bao gồm:
•

Các ghi chép thể hiện mối liên hệ rõ ràng giữa dòng sản phẩm và việc
tài liệu hóa. Điều này bao gồm các ghi chép về cà phê được chứng
nhận vào và xuất ra (như phiếu giao hàng, phiếu cân, chứng từ lưu kho,
hóa đơn), bản ghi chép về bất kỳ quy trình xử lý nội bộ nào của cà phê
được chứng nhận 4C trong đó bao gồm các yếu tố chuyển đổi tương
ứng (nếu áp dụng), các ghi chép về báo cáo định kỳ khi mở và đóng
cửa kho đối với lượng cà phê được chứng nhận 4C và cà phê không
được chứng nhận nhập kho và xuất kho, danh sách và hợp đồng với
tất cả các nhà cung cấp và người mua cà phê được chứng nhận 4C.

•

Hệ thống báo cáo định kỳ (ví dụ: hàng tháng và hàng năm) về số lượng
và mức lưu trữ đầu kỳ và cuối kỳ và lượng xuất kho của cà phê được
chứng nhận 4C và không được chứng nhận 4C.

•

Các ghi chép và tài liệu về truy nguyên và sổ sách kế toán bao gồm số
lượng được thu hoạch, chế biến, lưu trữ và giao dịch phải được hoàn
thành, cập nhật và có thể được tiếp cận tại mỗi ĐTKD.

Tài liệu hóa
ở từng bước

Các tài liệu
bắt buộc

Số chứng nhận 4C phải được ghi rõ trong tất cả các hợp đồng mua bán và hóa
đơn tương ứng. Trong trường hợp Người mua Trung gian giao dịch cà phê pha
trộn từ các nguồn được chứng nhận 4C khác nhau, thì tất cả số chứng nhận
cần được đưa vào chứng từ giao hàng, hợp đồng và hóa đơn.

Số chứng nhận
4C

Nếu một ĐTKD, BQL, NMTG hoặc NMCC được chứng nhận đồng thời theo
nhiều chương trình chứng nhận hoặc xử lý cà phê từ nhiều chương trình chứng
nhận khác nhau, thì không được để xảy ra việc gọi là kế toán trùng lặp. Một ví
dụ về kế toán trùng lặp đó là: “Một ĐTKD được chứng nhận 4C và của một
chương trình chứng nhận X khác, bán ra cùng một lô hàng cà phê khi thì được
xếp loại là cà phê được chứng nhận 4C và khi thì được xếp loại là cà phê được
chứng nhận theo chương trình X”. Nhằm đảm bảo không xảy ra kế toán trùng
lặp, trong quá trình đánh giá cần phải kiểm tra xem BQL hoặc ĐTKD có được

Kế toán trùng
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chứng nhận theo nhiều chương trình chứng nhận hay không. Người sử dụng
Hệ thống phải thông báo tên của tất cả các chương trình chứng nhận mà họ
tham gia và cung cấp cho chuyên gia đánh giá tất cả các thông tin liên quan,
bao gồm các báo cáo đánh giá và thông tin truy nguyên nhằm phục vụ cho việc
đánh giá.
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Báo cáo Thương mại

9

Chương này bao gồm các yêu cầu về cách báo cáo khối lượng giao dịch của
cà phê được chứng nhận 4C, đây là một yêu cầu đối với người dùng Hệ thống
4C. Những yêu cầu này áp dụng riêng đối với các giao dịch thương mại của cà
phê nhân (chưa rang) và được áp dụng cho các giao dịch thương mại trong
nước (nội địa) và quốc tế (xuất khẩu và nhập khẩu).

Thương mại
cà phê được
chứng nhận 4C

Tất cả các giao dịch cà phê được chứng nhận 4C của các tác nhân trong chuỗi
cung ứng 4C, từ BQL đến NMCC phải được ghi lại trong cổng thông tin điện tử
4C. Báo cáo phải được thực hiện theo từng giao dịch, có nghĩa là phải có hóa
đơn tương ứng đối với mỗi giao dịch được báo cáo. Báo cáo hàng năm là bắt
buộc, tuy nhiên, cũng có thể báo cáo các lô riêng lẻ trong cả năm. Để truy cập
cổng thông tin điện tử 4C, người dùng cần có thông tin đăng nhập và mật khẩu
do 4C cung cấp. Cổng thông tin điện tử 4C có thể truy cập thông qua trang web
4C. BQL, NMTG và NMCC phải chỉ định và thông báo cho 4C về nhân viên
chịu trách nhiệm việc báo cáo thương mại. Với thông tin này, 4C sẽ cung cấp
thông tin đăng nhập và mật khẩu cần thiết cho lần truy cập đầu tiên.

Báo cáo qua
Công thông tin
điện tử 4C

Cổng thông tin 4C được mở để thực hiện việc báo cáo trong cả năm. Thời hạn
kết thúc báo cáo hàng năm theo năm dương lịch là ngày 28 tháng 2 của năm
dương lịch tiếp theo. Trách nhiệm của BQL, NMTG và NMCC là tuân thủ thời
hạn báo cáo.

Thời hạn
báo cáo

Yêu cầu đối với các Ban Quản lý

9.1

Tác nhân đầu tiên trong chuỗi cung ứng bán cà phê được chứng nhận 4C là
BQL của Đơn vị 4C.

Tác nhân
đầu tiên - BQL

Tác nhân thứ hai trong chuỗi cung ứng là bên mua đầu tiên. Bên mua đầu tiên
sẽ mua cà phê được chứng nhận 4C từ BQL. Bên mua đầu tiên có thể là một
trong các trường hợp sau:

Tác nhân thứ hai
– bên mua đầu
tiên

•
•
•

BQL của các Đơn vị 4C (trong trường hợp này sẽ là Người mua Trung
gian)
Người mua Trung gian (NMTG)
Người mua Cuối cùng (NMCC)

Trong trường hợp BQL là bên mua đầu tiên, thì các yêu cầu tương ứng dành
cho NMTG được áp dụng theo quy định trong chương 9.2.

BQL là bên mua
đầu tiên

Các BQL được yêu cầu báo cáo trong cổng thông tin điện tử 4C lượng bán của
cà phê được chứng nhận 4C, trong đó bao gồm tên của người nhận hàng, số
lượng cà phê chứng nhận 4C được bán dưới dạng không được chứng nhận
(thông thường), lượng cà phê chứng nhận 4C bị loại bỏ và lượng cà phê chứng
nhận 4C được chuyển sang năm tiếp theo.

Báo cáo đối với
các BQL

9.2

Yêu cầu đối với Người mua Trung gian

Để mua bán cà phê được chứng nhận 4C, NMTG phải đăng ký trên cổng thông
tin điện tử 4C bằng cách cung cấp đầy đủ tên và thông tin liên hệ của công ty
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được đăng ký hợp pháp và các thông tin liên hệ chi tiết của nhân viên tương
ứng là người sẽ liên lạc với 4C. Quy định này được áp dụng đối với tất cả
NMTG đang sở hữu cà phê được chứng nhận 4C trong chuỗi cung ứng. Bên
cạnh việc đăng ký, trên cơ sở tự nguyện, NMTG có thể đăng ký xin chứng nhận
4C nhằm đáp ứng các yêu cầu của những NMCC cụ thể là người có yêu cầu
chứng nhận cho toàn bộ chuỗi cung ứng.
NMTG, kể cả những bên có chứng nhận 4C hoặc không được chứng nhận 4C,
được yêu cầu phải báo cáo trên cổng thông tin điện tử 4C lượng cà phê chứng
nhận 4C được bán, trong đó bao gồm tên của bên nhận hàng và số giấy chứng
nhận 4C theo đó cà phê chứng nhận 4C được giao dịch.
Nếu NMCC yêu cầu toàn bộ chuỗi cung ứng phải được chứng nhận, tất cả các
giao dịch thương mại được báo cáo trên cổng thông tin điện tử 4C phải được
bao gồm trong một chứng nhận hợp lệ, tức là việc mua cà phê từ các nhà cung
cấp mà không có chứng nhận chuỗi cung ứng hợp lệ của 4C vào ngày chuyển
giao quyền sở hữu của cà phê được chứng nhận 4C (ngày phát hành trên hóa
đơn) sẽ là không hợp lệ và do đó việc này không thể được báo cáo là mua cà
phê được chứng nhận 4C.
9.3

Dữ liệu 4C

Chứng nhận
chuỗi cung ứng

Yêu cầu đối với Người mua Cuối cùng

Tác nhân cuối cùng trong chuỗi cung ứng giao dịch cà phê được chứng nhận
4C là NMCC.

Tác nhân cuối NMCC

Trong trường hợp NMCC là NMTG trong một số giao dịch nhất định, thì các
yêu cầu tương ứng đối với NMTG sẽ được áp dụng cho các giao dịch tương
ứng, theo quy định trong chương 9.2.

NMCC với tư
cách là NMTG

Người mua Cuối cùng được yêu cầu phải báo cáo trên cổng thông tin điện tử
4C lượng cà phê được chứng nhận 4C đã mua, bao gồm cả số giấy chứng
nhận mà theo đó cà phê chứng nhận 4C đã được mua.

Báo cáo đối với
NMCC

9.4

An ninh và Bảo mật Dữ liệu

Cổng thông tin điện tử 4C hoạt động với các tiêu chuẩn bảo mật cao. 4C sử
dụng các biện pháp bảo mật cao nhất để giữ bí mật đối với các dữ liệu được
báo cáo. Chỉ công bố dữ liệu đã được tổng hợp nhằm thể hiện sự minh bạch
đối với các tổ chức bên ngoài và đáng tin cậy theo yêu cầu.
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10

Sử dụng Biểu trưng 4C và các Tuyên bố

10.1

Giới thiệu

Biểu trưng và các tuyên bố có thể được sử dụng cho các bao bì cà phê được
chứng nhận 4C (trên sản phẩm) hoặc trong truyền thông nói chung và các loại
tư liệu hàng hóa khác (ngoài sản phẩm). Các tuyên bố là thuộc tính của một
sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng được công bố cho người nhận dưới dạng văn
bản, thông qua các kênh tiếp thị, bao bì hàng hóa cuối cùng, hoặc các ấn phẩm
khác. 4C đã phát triển chương này nhằm truyền bá việc sử dụng chính xác
biểu trưng và các tuyên bố, và việc truyền thông tương ứng trong toàn bộ chuỗi
cung ứng trong khi vẫn duy trì các mục tiêu về tính minh bạch và độ tin cậy của
4C.

Sử dụng
biểu trưng và
các tuyên bố

Các tuyên bố liên quan tới 4C phải đáp ứng các tiêu chí sau:7 Các tuyên bố
phải rõ ràng, dễ hiểu và không gây nhầm lẫn. Cùng với đó, các tuyên bố phải
chính xác dựa trên các bằng chứng đã được chứng minh. Hơn nữa, các tuyên
bố này phải phù hợp với vấn đề và không bị sao nhãng bởi các vấn đề lớn hơn
và quan trọng hơn. Tuyên bố phải minh bạch, cung cấp thông tin rõ ràng về hệ
thống (chứng nhận) được áp dụng một cách dễ dàng và dễ tiếp cận.

Rõ ràng,
dễ hiểu, không
gây hiểu lầm

Việc thực hiện các hướng dẫn đối với biểu trưng 4C và các tuyên bố được trình
bày trong tài liệu này là bắt buộc đối với tất cả các bên liên quan với 4C đã
được cho phép sử dụng biểu trưng 4C. Chương này nêu rõ các yêu cầu về
việc sử dụng đúng cách biểu trưng 4C và các tuyên bố đối với các sản phẩm
được chứng nhận 4C và các sản phẩm khuyến mại khác, và chúng được coi
là cơ sở để đánh giá trong quá trình phê duyệt sử dụng biểu trưng 4C.

Các yêu cầu
bắt buộc

Chương này sẽ được 4C cập nhật nhằm kết hợp các ví dụ thực tiễn tốt nhất
về các tuyên bố (“Ví dụ về các Tuyên bố”, Phụ lục II). 4C rất hoan nghênh các
đề xuất và phản hồi từ các bên liên quan về việc sử dụng biểu trưng và các
tuyên bố.

Cập nhật
chương quy định
về biểu trưng

10.2

Các Yêu cầu chung

Biểu trưng 4C được bảo vệ bản quyền và được đăng ký thương hiệu.
Bất kỳ bên nào muốn sử dụng biểu trưng của 4C và/hoặc các tuyên bố, các
bản trình bày về Hệ thống 4C cũng như các tuyên bố trên sản phẩm và không
trên sản phẩm, phải nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ 4C trước khi
sử dụng. Bất kỳ việc lạm dụng biểu trưng của 4C và các tuyên bố đều bị cấm
và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong mọi trường hợp sử dụng biểu
trưng 4C hoặc tuyên bố liên quan đến 4C, việc truy nguyên của cà phê trong
toàn bộ chuỗi cung ứng phải được cung cấp.

7

Căn cứ vào các yêu cầu của Liên minh ISEAL
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Để được 4C chấp thuận và nhận tệp biểu trưng, các bên quan tâm phải gửi
cho 4C yêu cầu về việc sử dụng biểu trưng và tuyên bố thông qua địa chỉ email
chính thức của 4C (info@4c-service.org). Yêu cầu phải nêu rõ mục đích của
việc sử dụng hoặc ứng dụng biểu trưng và các tuyên bố và vị trí đặt chúng. Để
đáp ứng yêu cầu này, cần đệ trình cho 4C một bản sao hoặc bản dự thảo của
thiết kế dự định sử dụng. 4C sẽ xem xét yêu cầu sử dụng biểu trưng và tuyên
bố. Nếu yêu cầu đó tuân thủ các yêu cầu được nêu trong chương này, 4C sẽ
trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận và cung cấp tệp biểu trưng 4C với độ
phân giải cao cho áp dụng sử dụng theo dự định. Trong trường hợp bắt buộc
phải điều chỉnh để tuân thủ các yêu cầu được mô tả trong chương này, những
điều chỉnh này sẽ được nêu rõ ràng trong e-mail phản hồi của 4C. Phải có sự
chấp thuận chính thức của 4C qua e-mail trước khi nhãn hiệu cuối cùng hoặc
các tài liệu truyền thông được in hoặc xuất bản. Điều này được áp dụng với
các biểu trưng sử dụng trên sản phẩm và không trên sản phẩm, có hoặc không
có văn bản tuyên bố.

Yêu cầu
phê duyệt

Việc sử dụng biểu trưng trên sản phẩm và các tuyên bố đối với quảng cáo đến
các khách hàng cuối cùng sẽ bao gồm cả các nghĩa vụ khi sở hữu hợp đồng
hợp lệ với 4C. NMCC được ủy quyền sử dụng biểu trưng 4C không phải trả
thêm phí ngoài phí hàng năm được tính toán trên cơ sở khối lượng.

Phí cấp phép

Các tuyên bố liên quan trực tiếp đến 4C phải tuân theo các quy định được nêu
trong chương 10.4 và 10.5. Điều này bao gồm việc các tuyên bố phải thể hiện
rõ ràng tên 4C hoặc các tuyên bố tham chiếu rõ ràng đến cà phê được chứng
nhận 4C hoặc các tuyên bố được gắn trên một sản phẩm chỉ có biểu trưng 4C
(và không có biểu trưng nào khác liên quan đến bền vững) do đó sẽ thể hiện
mối liên kết trực tiếp giữa tuyên bố đó và 4C.

Trực tiếp dẫn
chiếu tới 4C

Các tuyên bố liên quan đến tính bền vững chung mà không tham chiếu trực
tiếp đến 4C (ví dụ: “sản phẩm xanh”, “sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai bền
vững”, “Bảo vệ môi trường”, v.v.) sẽ không phải là đối tượng cần sự phê duyệt
của 4C. Do không “có sự chấp thuận chính thức" của 4C (hoặc có thể có) đối
với các tuyên bố chung như vậy, các công ty có thể được quyền quyết định sử
dụng các tuyên bố đó. Khi đưa ra các tuyên bố chung như vậy, cần phải tránh
việc các bên thứ ba bị tạo ấn tượng về việc tuyên bố đó liên quan trực tiếp
hoặc tham chiếu đến 4C. Ví dụ, đây là một trường hợp, nếu một tuyên bố chung
được đặt gần với biểu trưng của 4C, đặc biệt nếu không sử dụng các biểu
trưng liên quan đến tính bền vững nào khác, thì điều này có thể thiết lập một
mối liên kết không có căn cứ hoặc không đầy đủ với 4C.

Các tuyên bố
chung

Hơn nữa, tính hợp lệ của các tuyên bố cụ thể phụ thuộc vào cách diễn đạt
chính xác (ví dụ,”dựa trên”, “tính năng” , v.v.) và cách hiểu diễn giải này của
các bên liên quan và người tiêu dùng. Công ty có trách nhiệm đảm bảo các
tuyên bố liên quan đến 4C phải phù hợp với tài liệu hướng dẫn của chương
này. Truyền thông và tiếp thị, đặc biệt hướng tới người tiêu dùng cuối cùng
(doanh nghiệp với người tiêu dùng hay B2C) và nhà cung cấp và các đối tác
(doanh nghiệp với doanh nghiệp hay B2B), có thể phải tuân theo các quy định
pháp lý, các yêu cầu ghi nhãn hàng hóa của quốc gia và luật bảo vệ người tiêu

Đủ điền kiện
tuyên bố
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dùng. 4C không chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định có liên quan
của các quốc gia mà các bên liên quan dự định bán và phân phối sản phẩm.
4C không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến pháp lý của việc sử dụng
hướng dẫn trong chương này và không thể tuyên bố là việc tuân theo chương
này là đảm bảo tuân thủ pháp luật. Hướng dẫn được đưa ra trong chương này
không nhằm thay thế cho tư vấn pháp lý. Chúng tôi đề nghị các công ty cần
thảo luận về các tuyên bố này với bộ phận pháp lý của mình nhằm đảm bảo
tuân thủ luật bảo vệ người tiêu dùng ở quốc gia đó. Do đó, trách nhiệm của các
bên liên quan là thực hiện các tuyên bố không chỉ hấp dẫn theo quan điểm tiếp
thị mà còn phải đúng về mặt pháp lý để tránh các cáo buộc tẩy trắng tiềm tàng
và gây thiệt hại về uy tín của người sử dụng.

Tính hợp pháp

Việc sử dụng đúng và phù hợp biểu trưng 4C và các tuyên bố liên quan là cần
thiết để duy trì độ tin cậy của tiêu chuẩn chứng nhận 4C. Các tuyên bố sai hoặc
mang tính chỉ trích có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với các công ty. Bất
kỳ tuyên bố hoặc việc tham chiếu trực tiếp nào được đưa ra với tên gọi “Dịch
vụ 4C”, các chữ cái “4C”, hoặc liên quan đến biểu trưng 4C mà không tuân thủ
với các quy tắc tương ứng được nêu trong chương này sẽ được coi là “trái
phép”. 4C có quyền công bố bất kỳ trường hợp lạm dụng hoặc sử dụng trái
phép nào, có quyền yêu cầu sửa chữa và yêu cầu phải tuân thủ các yêu cầu
và/hoặc có hành động pháp lý đối với bất kỳ bên nào sử dụng biểu trưng 4C
mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của 4C. Yêu cầu này cũng được áp
dụng đối với các BQL và các Đơn vị 4C đang sử dụng biểu trưng 4C và các
tuyên bố mặc dù trên thực tế họ đã hết hạn, bị rút chứng nhận hoặc bị đình chỉ
không được chứng nhận. Trong trường hợp không có chứng nhận hợp lệ, biểu
trưng và các tuyên bố của 4C sẽ không được sử dụng và phải được xóa khỏi
tất cả các trang web và các kênh truyền thông ngay lập tức. 4C theo dõi việc
này một cách thường xuyên thông qua việc đánh giá ngẫu nhiên các BQL và
Đơn vị 4C được chứng nhận trước đây của 4C.

Sử dụng
trái phép

Với việc cho phép sử dụng biểu trưng, 4C được phép công bố các trường hợp
mà các công ty sử dụng cho mục đích tiếp thị trên (chẳng hạn) trang web và
trong các bài trình bày của mình.

Công bố
các ví dụ

10.3

Cà phê 4C Thân thiện với Môi trường

Nhãn hiệu Cà phê 4C Thân thiện với Môi trường là biểu trưng đặc biệt của 4C
thể hiện quá trình sản xuất và chế biến cà phê thân thiện với môi trường. Biểu
trưng cà phê 4C thân thiện với môi trường chỉ có thể được áp dụng nếu thực
hiện việc tính toán phát thải khí nhà kính (GHG), xác định các mục tiêu giảm
phát thải GHG và việc giảm phát thải GHG đã được xác minh trong một cuộc
đánh giá độc lập.
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Hình 14: Biểu trưng cà phê 4C thân thiện với môi trường

10.4

Truyền thông không trên Sản phẩm

Các tuyên bố không gắn trên sản phẩm có thể được định nghĩa là bất kỳ thông
tin truyền thông nào đề cập đến 4C không liên quan trực tiếp đến một sản phẩm
cụ thể. Những tuyên bố như vậy có thể được sử dụng nhằm cung cấp thông
tin về việc đã được cấp chứng nhận thành công (người sở hữu chứng nhận),
về việc phê duyệt chứng nhận hoặc đã được 4C công nhận (TCCN) hoặc các
hoạt động liên quan đến 4C (ví dụ: các dự án). Truyền thông không trên sản
phẩm bao gồm các trang web, chữ ký e-mail, tờ rơi, brochure, báo cáo (hàng
năm), quảng cáo, tờ rơi, áp phích, hiển thị, thư bản tin (điện tử), dịch vụ, hóa
đơn, các biểu mẫu tài liệu, v.v. Các tuyên bố phải nhất quán và không gây hiểu
nhầm cho những người tham gia chuỗi cung ứng đầu nguồn và cuối nguồn,
người tiêu dùng hoặc các bên liên quan khác.

Không liên quan
trực tiếp tới
sản phẩm

10.4.1 Sử dụng Biểu trưng không trên Sản phẩm
Có thể sử dụng biểu trưng 4C đối với truyền thông không trên sản phẩm đã
được 4C chấp thuận. Biểu trưng 4C bao gồm số 4 và chữ C với hình cầu được
cách điệu kết hợp với một hạt cà phê bên trong chữ C. Tệp dữ liệu của biểu
trưng 4C theo màu sắc “gốc” (màu cam và màu xanh lá cây) và màu “trung
tính” (màu đen hoặc trắng) sẽ do 4C cung cấp. Không được thay đổi màu sắc
và chữ của biểu trưng. Trong trường hợp một công ty hoặc một tổ chức muốn
sử dụng biểu trưng 4C với các màu sắc khác với các màu được nêu trên, cần
phải gửi đề nghị xin phê duyệt tới 4C trước khi áp dụng. 4C sẽ quyết định việc
áp dụng các màu sắc khác theo từng trường hợp cụ thể.

Sử dụng
Biểu trưng không
trên sản phẩm

Hình 15: Biểu trưng 4C

Tên viết tắt “4C” phải được sử dụng cùng với tham chiếu chính xác đến Hệ
thống 4C. Biểu trưng 4C là phiên bản mới của biểu trưng Hiệp hội 4C trước
đây. Nó đại diện cho sự bền vững và cách tiếp cận “cho cộng đồng cà phê bởi
cộng đồng cà phê”. Việc sử dụng biểu trưng 4C nhằm giúp người dùng Hệ
thống 4C thể hiện cà phê được chứng nhận 4C và truyền đạt những nỗ lực của
họ trong việc theo đuổi tính bền vững trong lĩnh vực cà phê.

Tính đại diện
của biểu trưng

Hình 16: Ví dụ về sử dụng biểu trưng 4C không trêni sản phẩm

Biểu trưng 4C sẽ không được đưa vào các tài liệu nội bộ có thể gây hiểu nhầm
của công ty vì các tài liệu này bao gồm các tuyên bố không liên quan trực tiếp
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đến chứng nhận 4C và/hoặc chưa được 4C xác minh. Biểu trưng 4C cũng sẽ
không được sử dụng trên danh thiếp.
Xem hướng dẫn về biểu trưng 4C để có thểm thông tin thêm về việc thực hiện
đồ họa biểu trưng 4C (Phụ lục I).

Hướng dẫn 4C

10.4.2 Các tuyên bố Không trên Sản phẩm
Bảng sau đây là hướng dẫn dành cho truyền thông không trên sản phẩm của
các bên liên quan khác nhau:
Nhóm lợi ích

Các yêu cầu đối
với các bên
liên quan

Các yêu cầu về tuyên bố

1*

Người có chứng nhận

Các tuyên bố tham chiếu đến chứng nhận, ví
dụ: Chứng nhận 4C.

2*

Bên trung gian hoặc Người
mua Cuối cùng

Các tuyên bố sẽ tham chiếu đến cà phê
được chứng nhận 4C đã giao dịch, ví dụ:
Công ty có nguồn cung cà phê được sản
xuất theo Bộ Quy tắc 4C.

3*

Tổ chức chứng nhận

Các tuyên bố tham chiếu đến việc hợp tác,
ví dụ: 4C - Tổ chức chứng nhận hợp tác.

4*

Các bên thứ ba khác (ví dụ:
đối tác liên quan đến dự án)

Các tuyên bố tham chiếu đến quan hệ đối
tác hoặc mối quan hệ với 4C, ví dụ: dự án
được thực hiện cùng với 4C.

Bảng 4: Yêu cầu đối với tuyên bố ngoài sản phẩm

Nếu cà phê 4C được công nhận tương đương các tiêu chuẩn bền vững khác,
thì các bên liên quan có thể chọn áp dụng tuyên bố tương ứng đối với nguyên
liệu xuất kho (ví dụ: tuân thủ cấp độ bạc của SAI). Có thể tìm thấy trên trang
web của 4C về việc công nhận theo các tiêu chuẩn bền vững khác. Chúng tôi
đặc biệt khuyến nghị các bên liên quan truy cập vào trang web của tiêu chuẩn
khác để nghiên cứu các yêu cầu cụ thể được áp dụng để thực hiện các tuyên
bố bổ sung này một cách thích hợp.
10.5

Sự chấp thuận
của các tiêu
chuẩn khác

Truyền thông Trên Sản phẩm

10.5.1 Giới thiệu
Truyền thông trên sản phẩm đề cập đến tất cả các truyền thông liên quan trực
tiếp đến sản phẩm cuối cùng, ví dụ: Biểu trưng 4C và các tuyên bố trên bao bì
sản phẩm cuối cùng (dành cho người tiêu dùng cuối cùng). Trong Hệ thống 4C,
NMCC và nhà máy rang xay do BQL được chứng nhận vận hành hoặc đối tác
sản xuất ĐTKD là các bên liên quan sẽ in biểu trưng 4C hoặc các tuyên bố liên
quan đến 4C trên nhãn sản phẩm cuối cùng. Việc tuân thủ các yêu cầu của Hệ
thống 4C là cơ sở cho việc được gắn các tuyên bố trên sản phẩm vào sản
phẩm cuối cùng.

Liên quan
trực tiếp tới
sản phẩm

4C khuyến khích các công ty đóng gói 100% cà phê được chứng nhận 4C vào
các sản phẩm mang biểu trưng 4C bất cứ khi nào có thể. Ngoài ra, tất cả các
bên liên quan cần luôn cố gắng mua 100% cà phê được chứng nhận 4C. Tuy
nhiên, vẫn có thể áp dụng biểu trưng 4C và các tuyên bố liên quan đến 4C, với

Sản phẩm
bền vững
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điều kiện là sản phẩm đó bao gồm ít nhất 90% là cà phê được chứng nhận 4C.
Để bắt đầu sử dụng biểu trưng 4C và các tuyên bố liên quan tới 4C trên bao bì
sản phẩm, trong bao gì phải có ít nhất là 30% cà phê được chứng nhận 4C,
với khung thời gian tối đa để đạt 90% là ba năm.
Biểu trưng 4C phải được sử dụng đồng thời với việc từ chối trách nhiệm trong
trường hợp sản phẩm chứa ít hơn 90% cà phê được chứng nhận 4C. Việc từ
chối trách nhiệm phải nêu rõ ràng tỷ lệ phần tram của sản phẩm bền vững trong
cả sản phẩm nhằm nâng cao tính minh bạch và tránh gây nhầm lẫn cho người
tiêu dùng cuối cùng. Xem Phụ lục II để có thêm thông tin về công thức từ chối
trách nhiệm.

Từ chối
trách nhiệm

10.5.2 Sử dụng Biểu trưng và Tuyên bố Trên Sản phẩm
Các bên liên quan phải lưu ý các quy tắc sau về việc sử dụng biểu trưng 4C
trên các sản phẩm:
•

Biểu trưng 4C không được để ở vị trí bất lợi; đặc biệt khi được gắn cùng
với biểu trưng của các chương trình chứng nhận bền vững khác.

•

Biểu trưng và tuyên bố của 4C không được sử dụng một cách sai lệch,
tránh gây nhầm lẫn cho các bên liên quan hoặc làm mất uy tín của hệ
thống 4C.

•

Biểu trưng và các tuyên bố 4C sẽ không được sử dụng với dụng ý thể
hiện mối liên hệ giữa 4C và các hành động mà các bên liên quan thực
hiện nằm ngoài phạm vi chứng nhận.

•

Các bên liên quan không được sử dụng biểu trưng 4C và các tuyên bố
liên quan đến các đặc tính sản phẩm không được 4C chứng nhận trong
bất kỳ hoạt động tiếp thị hoặc truyền thông nội bộ hoặc ra bên ngoài
nào.

Tổng quan về
yêu cầu
biểu trưng

Hình 17: Ví dụ về sử dụng biểu trưng 4C trên sản phẩm

Xem hướng dẫn về biểu trưng 4C để có thểm thông tin thêm về việc thực hiện
đồ họa biểu trưng 4C (Phụ lục I).
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Phụ lục I: Hướng dẫn về Biểu trưng 4C
Màu sắc
Biểu trưng 4C có sẵn ở các định dạng kỹ thuật số khác nhau trong RGB, CMYK,
bảng màu nóng và lạnh. Biểu trưng 4C tốt nhất nên được sử dụng trong phiên
bản màu. Nếu không thể sử dụng trong phiên bản màu vì lý do quang học hoặc
đồ họa, bạn có thể sử dụng phiên bản đen hoặc trắng.
1. Phiên bản màu
a. Màu cam (CMYK: 0 75 86 0; RGB: 235 90 43; Hex: eb5a2b)
b. Màu xanh lá cây nhạt (CMYK: 53 0 55 0; RGB: 133 196 143; Hex:
85c48f)
c. Màu xanh lá cây tối (CMYK: 80 29 57 42; RGB: 30 97 85; Hex:
1e6155)
2. Phiên bản đen (100%)
3. Phiên bản trắng (màu nghịch đảo)

Hình 18: Các màu của biểu trưng 4C

Trong trường hợp một công ty hoặc tổ chức muốn sử dụng biểu trưng 4C với
bất kỳ màu nào khác ngoài các màu được chỉ định ở trên, trước khi đăng ký,
phải gửi yêu cầu để 4C phê duyệt. 4C sẽ quyết định việc áp dụng màu sắc
khác sẽ được thực hiện cho từng trường hợp cụ thể.
Độ mờ/đục
Biểu trưng 4C phải được sử dụng với độ mờ 100% và không được sử dụng
với độ mờ giảm.

Hình 19: Độ mờ của biểu trưng 4C

Kích thước
Có thể điều chỉnh kích thước của biểu trưng 4C theo tỷ lệ. Chiều cao tối thiểu
tuyệt đối đối với biểu trưng trên sản phẩm là 7,5 mm.
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Hình 20: Kích thước của biểu trưng 4C

Không có kích thước tối thiểu được tính theo đơn vị độ dài cho việc sử dụng
biểu trưng trên web. Tuy nhiên, biểu trưng phải có kích thước hợp lý và có thể
nhìn thấy rõ ràng.
Khu vực trống
Biểu trưng 4C chỉ nên được sử dụng khi tính độc lập và độ tin cậy của nó được
đảm bảo.. Không gian trống xung quanh biểu trưng được yêu cầu là 25% của
chiều cao biểu trưng.
Nếu có thể, đề nghị để nhiều không gian trống hơn.

Hình 21: Khu vực trống của biểu trưng 4C

Tùy chỉnh thay đổi
Không nên thay đổi màu sắc, định dạng, độ mờ, tỷ lệ và văn bản của biểu trưng
4C. Không cắt và/hoặc tách biệt các thành phần của biểu trưng 4C , thêm bóng,
tạo hiệu ứng, làm cong hoặc xoay biểu trưng 4C.

Hình 22: Thao tác đối với biểu trưng 4C
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Nên và không nên trong việc áp dụng biểu trưng 4C

Nên
> Chỉ sử dụng các thiết kế biểu trưng
và thuộc tính đồ họa được cung
cấp bởi 4C (đồ họa gốc).
> Gắn biểu trưng ở một vị trí đáng
chú ý trong danh mục / trang web /
sản phẩm của công ty, v.v.
> Nên giữ khoảng trống cho biểu
trưng.
> Chọn màu biểu trưng tốt nhất để tối
ưu hóa khả năng hiển thị.
> Giữ kích thước tối thiểu của biểu
trưng trên sản phẩm.
> Yêu cầu phê duyệt trước khi sử
dụng biểu trưng 4C trên và không
trên sản phẩm.

Không nên
> Thêm, sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ
phần nào của biểu trưng.
> Thay đổi màu sắc hoặc phông
chữ.
> Sử dụng các bộ phận để thiết kế
lại biểu trưng khác.
> Tỷ lệ thích ứng riêng.
> Tái tạo lại hình dạng.
> Bao gồm các hiệu ứng đặc biệt
hoặc hình bóng.
> Tạo khung
> Tích hợp với hình ảnh hoặc hình
thức.
> Kích thước bất lợi
> Sử dụng biểu trưng như một đối
tượng để đọc qua trong văn bản.

Bảng 5: Nên và không nên trong việc áp dụng biểu trưng 4C
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Phụ lục II: Ví dụ các Tuyên bố và Từ chối trách nhiệm
Các ví dụ về các tuyên bố 4C đối với các sản phẩm gồm 100% cà phê được
chứng nhận 4C được tách biệt:
•

Chứa 100% cà phê được chứng nhận 4C

•

Cà phê được chứng nhận 4C

•

Cà phê bền vững được chứng nhận dựa trên yêu cầu bền vững của 4C

•

Được làm từ hạt cà phê bền vững được chứng nhận 4C

•

Được làm từ hạt cà phê được chứng nhận theo yêu cầu của 4C

•

Cà phê được làm từ hạt cà phê nhân được chứng nhận 4C.

•

Cà phê được sản xuất theo phương thức canh tác có trách nhiệm.

•

Cà phê trong gói này có nguồn gốc từ các nguồn bền vững.

•

Sản phẩm này có nguồn gốc từ một chuỗi cung ứng bền vững về xã
hội, môi trường và kinh tế.

•

Cà phê được chứng nhận 4C này giúp giảm nạn phá rừng / giảm phân
biệt đối xử / sử dụng lao động trẻ em /v.v.

•

Cà phê được chứng nhận 4C này đến từ các trang trại cà phê có trách
nhiệm với xã hội và môi trường

Các ví dụ về từ chối trách nhiệm đối với các sản phẩm có chứa dưới 90%
(nhưng tối thiểu 30%) cà phê được chứng nhận 4C được tách riêng:
•

Bao gồm hơn 75% cà phê chứng nhận 4C

•

30% cà phê được chứng nhận

•

45% cà phê bền vững đáp ứng yêu cầu của 4C

•

Với 50% cà phê được chứng nhận hiện nay, chúng tôi đang nỗ lực
hướng tới việc sử dụng 100% cà phê chứng nhận 4C vào (năm)

•

Chúng tôi cam kết sử dụng 100% cà phê được chứng nhận 4C, hiện
đang sử dụng 80% cà phê được chứng nhận 4C từ các nguồn bền vững

•

Sản phẩm bao gồm cà phê bền vững
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Phụ lục III: Ví dụ về các Đơn vị 4C
Ví dụ về các Đơn vị 4C:
ĐTKD Xay
sát

Ban Quản lý của Đơn vị 4C
ĐTKD Trồng
cà phê

ĐTKD Trồng
cà phê

Xưởng
xay khô

Đại lý

Ban Quản lý
của Đơn vị 4C

Xưởng
xay khô

Xưởng
xay ướt

Rang

Hợp
tác xã

Rang

Xưởng
xay khô

Nông hộ

Nông hộ

Hình 23: BQL là một nhà máy xay khô và
thương nhân Hình

Thương
BP
nhân ĐTKD

Trader

BPĐTKD
Producers
Trồng

Đối tác xử lý
BP
ĐTKD
Processors
Xưởng
xaymill
khô
Dry

cà phê

Hình 24: BQL là một hợp tác xã (1).

Managing Entity of 4C Unit
BPĐTKD
Producers
Trồng

Managing Entity
Ban Quản lý
of 4C
Unitvị 4C
của Đơn

Ban Quản lý của Đơn vị 4C

cà phê
Hợp tác
xã

Cooperative
Xưởng
xay
Wetướtmill

Warehouse
Hợp tác

Cooperative
xã
Xưởng

Producers
Nông hộ

xaymill
khô
Dry

Hình 25: BQL là một hợp tác xã. Một
thương nhân cũng có thể sở hữu các hoạt
động xay sát.
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Kho

Rang
Roaster

Commercial
Department
Phòng thương
mại

Producers
Nông hộ

Hình 26: BQL là một hợp tác xã. Kho lưu
hàng và bộ phận thương mại.
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