
  

 

      

Tập huấn trực tuyến 4C 

Giới Thiệu Chung và Chương Trình  

Nội dung 

Ngày I:  

Bộ Quy tắc 4C và lịch sử phát triển: 

Vững mạnh và liên tục nâng cao 

Ngày II:  

Chứng nhận 4C đối với hoạt động sản xuất 

cà phê và chuỗi cung ứng: Từ phân tích rủi 

ro và đánh giá chứng nhận cho tới việc cấp 

chứng nhận 

Ngày III:  

Thông tin chính về chương trình chứng nhận 

bổ sung mới của 4C, duy trì chứng nhận, 

Cổng thông tin điện tử 4C, báo cáo thương 

mại và việc sử dụng biểu trưng 



 
 
 

Tập huấn Trực tuyến 4C 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lợi ích 

 

 

 

   
 
   
 
   
 
   

 

 

 

 

  

4C LÀ HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN CÀ PHÊ HÀNG ĐẦU TOÀN CẦU áp dụng các yêu cầu chặt chẽ về các 

điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường của hoạt động sản xuất và chế biến cà phê, nhằm thiết lập các chuỗi 

cung ứng cà phê bền vững, tin cậy và công bằng. 

Khóa tập huấn mang tới cái nhìn tổng quan về Bộ Quy tắc 4C và hướng dẫn các học viên thông qua quy 

trình chứng nhận, trong cả hai chương trình chứng nhận dành cho sản xuất cà phê và chuỗi cung ứng, 

 đảm bảo hiểu rõ và thực hiện tốt hơn các yêu cầu và quy trình đánh giá chứng nhận 

phá rừng 

đa dạng sinh học 

điều kiện lao động 

quyền con người 
an ninh lương thực 

Minh bạch 

Cà phê thân thiện khí hậu 

sử dụng hóa chất 

bảo tồn nguồn lực 

thực hành bền vững 

quản lý chất thải 

Làm quen với Hệ 
thống Chứng 

nhận 4C, bao gồm 
cả chứng nhận 
chuỗi cung ứng 

Tìm hiểu cách thức 
thực hiện các yêu 
cầu bền vững một 

cách thành công 

Nâng cao trinh độ 
đánh giá các rủi 
ro của phá rừng 

và đa dạng  
sinh học 

Khám phá các 
chương trình đánh 
giá bổ sung 4C mới:  

Thân thiện Khí hậu,  
An ninh Lương thực và 

Bình đẳng Giới 

Nắm vững việc áp 
dụng các yêu cầu 
và quy trình đánh 
giá chứng nhận 

- Các doanh nghiệp - - Chuyên gia đánh giá - 

NHÓM MỤC TIÊU:  

• Chuyên gia đánh giá 

• Các doanh nghiệp, 
Trong đó bao gồm các Ban quản lý của các Đơn vị 4C đã tham gia hệ thống, và các hợp tác xã và 

hiệp hội của người trồng cà phê, thương nhân và những nhà xuất khẩu, cũng như những nhà 

rang xay, bán lẻ và các thương hiệu có quan tâm 

• Các Tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nghiên cứu 

• Các cơ quan quản lý 

• Và các bên khác có quan tâm 

Giảm dấu chân CO2 

đền bù và giảm thiểu 

bình đẳng giới 
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LỊCH TRÌNH TẬP HUẤN  

 

 

 

 

 

 

  

Đề nghị xem chương trình chi tiết cho từng ngày ở phía dưới 

Ngày I 
 

Bộ Quy tắc 4C và  

lịch sử phát triển: 

Vững mạnh và liên tục 

nâng cao 

Chứng nhận 4C đối 

với hoạt động sản xuất 

cà phê và chuỗi cung 

ứng: Từ phân tích  

rủi ro và đánh giá 

chứng nhận cho tới 

việc cấp chứng nhận 
 

 Ngày II Ngày III 

Thông tin chính về 

chương trình chứng 

nhận bổ sung mới của 

4C, duy trì chứng nhận, 

Cổng thông tin điện tử 

4C, báo cáo thương mại 

và việc sử dụng  

biểu trưng 
 

CHI PHÍ 

 

Ông/Bà có thể đăng ký theo một trong các lựa 

chọn sau  

Phí thông thường:  

Lựa chọn 1 – Tập huấn toàn bộ (3 ngày): 680,00 EURO  
Tập huấn toàn bộ là bắt buộc đối với chuyên gia đánh giá, chuyên gia thẩm định và chuyên gia cấp chứng nhận 
mới.  

 
Lựa chọn 2 – Chỉ tham gia ngày 2: 480,00 EURO 
Phần này lý tưởng đối với những người đã tham gia tập huấn gần đây và muốn cập nhật những nâng cao gần 
đây của Hệ thống 4C. Lựa chọn này là bắt buộc cho những Tổ chức Chứng nhận muốn cung cấp dịch vụ 
chứng nhận Chuỗi cung ứng (ít nhất phải có một chuyên gia đánh giá và một chuyên gia thẩm định, một 
chuyên gia cấp chứng nhận đối với mỗi tổ chức chứng nhận). 

 
Lựa chọn 3 – Chỉ tham gia ngày 3: 480,00 EURO 
Tham dự ngày tập huấn này để tìm hiểu về việc duy trì chứng nhận 4C, báo cáo thương mại, các công cụ kỹ 

thuật số khả dụng và các chương trình chứng nhận bổ sung của 4C cũng như việc thực hiện để sẵn sàng đáp 

ứng các vấn đề của cà phê về dấu chân các bon cũng như bình đẳng giới và an ninh lương thực. 

*Not including VAT (applies only to companies located in Germany) 

Chiết khấu 15% khi đăng ký 

sớm nếu đăng ký ít nhất là 30 

ngày trước khi sự kiện diễn ra  

mailto:info@4c-services.org


 
 
 

Tập huấn Trực tuyến 4C 

CHƯƠNG TRÌNH  
29 tháng 9 – 01 tháng 10 năm 2021, ngôn ngữ: Tiếng Anh 

Tiếng Việt (phiên dịch) 

Thời gian 

(Giờ Hà Nội) 
Chủ đề 

  

14:00 – 14:15 Chào mừng và Giới thiệu 

14:15 – 14:45 4C – Giải pháp Độc lập và Sáng tạo cho các Chuỗi cung ứng Bền vững 

14:45 – 15:00 Hỏi Đáp 

15:00 – 15:30 Bộ Quy tắc 4C: Lịch sử và Những nội dung chính 

15:30 – 15:45 Hỏi Đáp 

15:45 – 16:15  Bộ Quy tắc 4C: Tìm hiểu Những quy định chính 

16:15 – 16:45 Bài Tập nhóm (I) 

16:45 – 17:15 Nghỉ giải lao 

17:15 – 17:45 Giới thiệu về Truy nguyên trong chuỗi cung ứng 

17:45 – 18:00 Hỏi Đáp 

18:00 – 18:30 Thành lập Đơn vị 4C Sản xuất Cà phê 

18:30 – 18:45 Hỏi Đáp 

18:45 – 19:00 Hệ thống Quản lý Nội bộ 

19:00 – 19:45 Bài Tập nhóm (II) 

19:45 – 20:00 Kết thúc ngày tập huấn và Phản hồi 

 

Bộ Quy tắc 4C và lịch sử phát triển: 

Vững mạnh và liên tục nâng cao 
Ngày I, 29 tháng 9 năm 2021 

Ngày II 



 
 
 

Tập huấn Trực tuyến 4C 

 

Thời gian 

(Giờ Hà Nội) 
Chủ đề 

  

14:00 – 14:15 Chào mừng và Giới thiệu 

14:15 – 15:15 Quy trình Chứng nhận 4C đối với Hoạt động Sản xuất Cà phê 

15:15 – 15:30 Hỏi Đáp 

15:30 – 16:30 Quy trình Chứng nhận 4C đối với Chuỗi cung ứng 

16:30 – 17:00 Bài Tập nhóm (I) 

17:00 – 17:30 Nghỉ giải lao 

17:30 – 18:15 Quy trình Đánh giá Rủi ro, Tính toán cỡ Mẫu và Lựa chọn Mẫu của 4C 

18:15 – 19:45 Bài Tập nhóm (II) 

19:45 – 20:00 Kết thúc ngày tập huấn và Phản hồi 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng nhận 4C đối với hoạt động sản xuất cà phê và chuỗi cung ứng: 

Từ phân tích rủi ro và đánh giá chứng nhận cho tới việc cấp chứng nhận 

Ngày II, 30 tháng 9 năm 2021 

Ngày III 



 
 
 

Tập huấn Trực tuyến 4C 

 

Thời gian 

(Giờ Hà Nội) 
Chủ đề 

  

14:00 – 14:15 Chào mừng và Giới thiệu 

14:15 – 14:45 Duy trì Chứng nhận 4C và Kế hoạch Nâng cao 

14:45 – 15:00 Hỏi Đáp 

15:00 – 16:00 Cổng thông tin điện tử 4C và Các Công cụ số hóa khả dụng khác 

16:00 – 16:45 Bài Tập nhóm (I) 

16:45 – 17:15 Nghỉ giải lao 

17:15 – 17:45 Báo cáo Thương mại 4C 

17:45 – 18:00 Hỏi Đáp 

18:00 – 18:30 Sử dụng biểu trưng 4C và các Tuyên bố 

18:30 – 19:00 Bài Tập nhóm (II) 

19:00 – 19:45 

Chương trình chứng nhận mở rộng mới của 4C: 

✓ 4C Thân thiện với Khí hậu – Tính toán và Giảm dấu chân các bon của cà phê 
✓ 4C An ninh Lương thực – Tăng cường Cam kết với quyền con người về lương thực 

đầy đủ 

✓ 4C Bình đẳng Giới – Thúc đẩy Nâng quyền cho Phụ nữ 

19:45 – 20:00 Kết thúc và Phản hồi 

 

Uma agenda detalhada para cada modulo encontra-se abaixo 

Ghé thăm trang web của chúng tôi: Liên lạc 4C: 

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

Thông tin chính về chương trình chứng nhận bổ sung mới của 4C, duy trì 

chứng nhận, Cổng thông tin điện tử 4C, báo cáo thương mại  

và việc sử dụng biểu trưng  
Ngày III, 01 tháng 10 năm 2021 


