NÓI KHÔNG VỚI NẠN PHÁ RỪNG
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI
ĐA DẠNG SINH HỌC ĐƯỢC NÂNG CAO

4C LÀ GÌ?

ĐÁNH GIÁ RỦI RO DỰA VÀO VỆ TINH
CHUỖI CUNG ỨNG ĐƯỢC THẨM ĐỊNH
ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG CÔNG BẰNG
GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CÁC BON
TRUY NGUYÊN TOÀN DIỆN
VÀ NHIỀU HƠN THẾ

NHÌN
CHUNG

BẤT CỨ THẮC MẮC NÀO?
HÃY TRUY CẬP
4C-SERVICES.ORG

HÀNH ĐỘNG VÀ CẢM NHẬN
NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP CÙNG
4C
4C QUAN TÂM
ĐẾN CON NGƯỜI VÀ TRÁI ĐẤT,
tạo ra giá trị cho các bên liên quan, từ
những người nông dân trồng cà phê
cần cù đến những người tiêu dùng
đam mê cà phê.
CHÚNG TÔI MANG LẠI
những tác động thực tế, hỗ trợ
truyền thông minh bạch và có uy tín,
và tạo ra tiêu dùng có ý thức.

4C ĐÓNG GÓP VÀO CÁC
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG CỦA
LIÊN HỢP QUỐC

LIÊN HỆ

4C là viết tắt của "Quy tắc
Chung của Cộng đồng Cà
phê" – ‘‘Common Code for
the Coffee Community‘‘. 4C
là một trong những
hệ thống chứng nhận
hàng đầu thế giới về
trồng và chế biến cà phê
bền vững.

CHUỖI CUNG ỨNG CÀ PHÊ

Tiêu chuẩn 4C đảm bảo

BỀN VỮNG VÀ THÂN THIỆN

hoạt động trồng cà phê
không góp phần vào
nạn phá rừng nguyên
sinh hoặc làm giảm đa
dạng sinh học,
các thực hành nông
nghiệp tốt và các hoạt
động bảo vệ tài nguyên
đất, nước và không khí
được áp dụng,
quyền con người,
quyền lao động và
quyền về đất đai được
tôn trọng,
nông dân được đào tạo
một cách đầy đủ để
nâng cao năng suất và
lợi nhuận.

CHỨNG NHẬN UY TÍN VỀ

VỚI MÔI TRƯỜNG

Hãy đăng ký bản tin của
4C, theo dõi tin hoạt động
của chúng tôi trên
Instagram, LinkedIn hoặc
liên hệ qua hòm thư
info@4C-services.org

CÙNG TRẢI NGHIỆM 4C

TẦM NHÌN CỦA
CHÚNG TÔI
Là một bộ tiêu chuẩn độc lập và được
thúc đẩy bởi các bên liên quan của ngành
cà phê, 4C hướng tới mục tiêu tăng cường
hoạt động sản xuất cà phê thân thiện với môi
trường, đóng góp vào công bằng xã hội và
có hiệu quả kinh tế trên toàn thế giới.

THẾ GIỚI 4C
4C đang hoạt động tại 20 quốc gia, với sự
tham gia của hơn 300 000 nông dân,
sản xuất 1,6 triệu tấn cà phê trên diện tích
1 triệu ha.
Tiêu chuẩn 4C đảm bảo sự bao trùm:
4 trong 5 người sản xuất là
nông hộ quy mô nhỏ.
Các nguyên tắc bền vững của chúng tôi
được thể hiện trong Bộ Quy tắc 4C,
được phát triển thông qua một quy trình
đa bên minh bạch
.

CÁC DỰ ÁN BỀN VỮNG
CỦA 4C
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ĐIỀU GÌ KHIẾN 4C ĐẶC BIỆT
UY TÍN

Hỗ trợ một cách có uy tín các canh tác
bền vững. Các đánh giá độc lập bởi
bên thứ ba đảm bảo sự tuân thủ các
tiêu chí nghiêm ngặt đối với hoạt động
sản xuất và chế biến cà phê

HƠN 10%DIỆN TÍCH
TRỒNG CÀ PHÊ
TRÊN THẾ GIỚI ĐƯỢC
CHỨNG NHẬN BỞI 4C

VỮNG MẠNH

Hệ thống chứng nhận vững mạnh, được củng cố bởi
một chương trình tin cậy toàn diện nhằm làm rõ và
giải quyết các vấn đề quan trọng, ví dụ như vấn đề
lao động trẻ em

ĐỔI MỚI

Quy trình đánh giá chứng nhận và đánh giá rủi ro
đổi mới, được hỗ trợ bởi các công cụ kỹ thuật số và
công nghệ viễn thám nhằm bảo đảm bảo tồn đa dạng
sinh học và bảo vệ rừng.

THẤU ĐÁO

Các giải pháp nâng cao năng lực thấu đáo và
thường xuyên dành cho người trồng, sản xuất cà phê
và cho các chuyên gia đánh giá.

CÓ THỂ TRUY NGUYÊN

Chuỗi cung ứng có thể truy nguyên được thực hiện
thông qua báo cáo thương mại số hóa, từ người
sản xuất cà phê đến người mua cuối cùng

XÁC NHẬN THẨM ĐỊNH

4C là một bộ công cụ dành cho các công ty để
đánh giá và giải quyết các rủi ro của chuỗi cung ứng,
4C đáp ứng được các yêu cầu pháp lý ngày càng tăng
và hỗ trợ các cam kết bền vững một cách có uy tín
cùng với việc sử dụng biểu trưng 4C trên bao bì
sản phẩm

HẠN CHẾ PHÁT THẢI CÁC BON
Qua việc đo lường phát thải các bon của cà phê, việc
giảm phát thải cũng như các giải pháp tự thân và
bù trừ sẽ hạn chế phát thải. Nhãn Thân thiện với
Môi trường của 4C nhấn mạnh vào những nỗ lực giảm
phát thải các bon được thẩm định

TẠO RA NHỮNG TÁC ĐỘNG
THỰC TẾ
từ cơ sở; cùng với các hoạt động nâng
cao liên tục, các đối tượng sản xuất
cà phê đạt được các mức độ bền vững
cao hơn qua ba chu kỳ chứng nhận

CÁC CHỨNG NHẬN MỞ RỘNG
CỦA 4C
Với các chương trình chứng nhận
mở rộng, 4C tập trung vào giải quyết các
vấn đề cụ thể trong chuỗi cung ứng cà phê:
4C An ninh Lương thực
4C Thân thiện với Môi trường
4C Bình đẳng Giới*
*đang được xây dựng

4C ĐƯỢC CÔNG NHẬN
qua so sánh tiêu chuẩn của
Trung tâm Thương mại Quốc tế và
Nền tảng Sáng kiến Nông nghiệp Bền vững
4C cũng là thành viên của các sáng kiến
đa phương, trong đó bao gồm diễn đàn
Thách thức Cà phê Bền vững, Diễn đàn
Cà phê toàn cầu, ISEAL và
hiệp hội Cà phê Đức.

