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Câu hỏi thường gặp
1. Đề xuất về Bộ Tiêu chuẩn Cơ sở cho Cà phê (BBC) phiên bản 3.0 để tham vấn được
phát triển như thế nào
Dự án sửa đổi Bộ Tiêu chuẩn Cơ sở cho Cà phê được bắt đầu vào tháng 10 năm 2020. Phần nghiên
cứu bao gồm đánh giá cảnh quan bền vững và các khuôn khổ khác. Quá trình này đã được hỗ trợ bởi
Ủy ban kỹ thuật GCP và Nhóm đặc nhiệm cố vấn bao gồm các tác nhân của tất cả các phân đoạn trong
chuỗi cung ứng cũng như các tổ chức phi chính phủ. Mọi thông tin chi tiết về phạm vi dự án, Ủy ban Kỹ
thuật và Lực lượng Cố vấn có thể được tìm thấy tại đây.

2. Bộ Tiêu chuẩn Cơ sở cho Cà phê có phải là một tiêu chuẩn xác minh hoặc chứng nhận
không?
Bộ Tiêu chuẩn Cơ sở cho Cà phê -BCC- là một khung tham chiếu chứ không phải là một tiêu chuẩn đo
lường tính bền vững ở cấp đồng ruộng của sản xuất cà phê nhân và chế biến sơ cấp. Có nhiều tiêu
chuẩn bền vững đáng tin cậy đã được triển khai mạnh mẽ và Bộ Tiêu chuẩn Cơ sở cho Cà phê không
nhằm cạnh tranh hoặc thay thế những tiêu chuẩn này mà đóng vai trò là điểm tham chiếu cho tính bền
vững cơ sở.
3. Sự khác biệt giữa Tiêu chuẩn Cơ sở cho Cà phê và Quy tắc Ứng xử 4C là gì?
Cả Bộ Tiêu chuẩn Cơ sở cho Cà phê và Quy tắc ứng xử của 4C đều có nguồn gốc từ Quy tắc chung
cho Cộng đồng cà phê được đưa ra vào năm 2004 nhờ sự phát triển rộng rãi, bao trùm và có sự tham
gia trong ngành cà phê toàn cầu và được duy trì bởi Hiệp hội 4C. Vào năm 2016, khi Diễn đàn Cà phê
Toàn cầu (GCP) phát triển, Bộ quy tắc 4C và hệ thống xác minh của nó đã được chuyển sang Dịch vụ
Tư vấn Cà phê (sau này được đổi tên thành Dịch vụ 4C) và hiện là một tiêu chuẩn chứng nhận tính bền
vững chính thức. GCP đã tiếp tục sở hữu và sửa đổi định kỳ Bộ Tiêu chuẩn Cơ sở cho Cà phê.
4. BCC sẽ được thực hiện như thế nào?
GCP không triển khai BCC nhưng cung cấp nó như một tài liệu tham khảo về tính bền vững cho những
người dùng khác nhau:
•
•

•
•

Các nhà sản xuất cà phê có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo để đánh giá các thực hành
của riêng họ và xác định các lĩnh vực cần cải thiện
Chính phủ các nước sản xuất cà phê và các diễn đàn quốc gia có thể sử dụng như một tài liệu
tham khảo làm cơ sở cho các chiến lược và kế hoạch phát triển cà phê bền vững của quốc gia
(ví dụ: được sử dụng để xây dựng Chương trình Bền vững Quốc gia và các chương trình dịch
vụ khuyến nông)
Các thương nhân, nhà rang xay và bán lẻ có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo và nền
tảng cho các chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, các chương trình tìm nguồn
cung ứng và xuất xứ có trách nhiệm
Kết hợp với Tiêu chí hoạt động theo Cơ chế tương đương GCP, BCC có thể được sử dụng bởi
các chương trình bền vững (tiêu chuẩn, mã, chương trình) và / hoặc các bên tham gia chuỗi
cung ứng để đánh giá các đề án / chương trình đó dựa trên các Nguyên tắc và Thực hành
được nêu trong BCC về độ tin cậy mục đích hoặc / và đủ điều kiện cho Báo cáo GCP về Mua
cà phê bền vững

•
•

Các tổ chức tài chính và quỹ có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo cho tính bền vững cơ
bản trong ngành cà phê, có thể cung cấp các tiêu chí đủ điều kiện để đầu tư
Các cơ quan tài trợ và tổ chức phi chính phủ có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo về tính
bền vững cơ bản trong ngành cà phê, có thể cung cấp thông tin về chương trình và hỗ trợ đầu
tư

5. Sự khác biệt giữa BCC và Cơ chế Tương đương GCP là gì?
Bộ tiêu chuẩn cơ sở về cà phê là tài liệu tham khảo rộng rãi trong ngành về các nền tảng của tính bền
vững trong các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường cho sản xuất cà phê nhân và chế biến sơ cấp
trên toàn thế giới.
Cơ chế Tương đương là một khuôn khổ do GCP phát triển để đánh giá liệu một chương trình bền vững
có thể được công nhận là tương đương với Bộ luật cơ sở về cà phê hay không. Quá trình này đánh giá
xem các Nguyên tắc và Thực hành trong BCC (Tiêu chí Bền vững) có được đưa vào các chương trình
đó hay không cũng như cách các Nguyên tắc và Thực hành đó được thực hiện trong thực tế (Tiêu chí
Hoạt động). Tiêu chí hoạt động bao gồm các chủ đề như dữ liệu, đảm bảo và tuyên bố. Nói cách khác,
Cơ chế tương đương bao gồm Tiêu chí bền vững cộng với Tiêu chí hoạt động. Để biết thêm thông tin
về Cơ chế tương đương GCP, hãy xem liên kết này.
6. Mối quan hệ giữa BCC và Báo cáo GCP về Mua hàng bền vững là gì?
Báo cáo GCP về Mua hàng Bền vững bao gồm các giao dịch mua từ các nhà rang xay và bán lẻ theo
các chương trình / chương trình bền vững được coi là tương đương với BCC và đã được đánh giá theo
Cơ chế Tương đương GCP. Đến nay, có 10 đề án / chương trình đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin
về các chương trình được công nhận là tương đương với BCC, hãy xem tại đây.
7. BBC đề cập đến chủ đề về thu nhập thịnh vượng và đủ sống như thế nào?
Để đạt được thu nhập đủ sống và thịnh vượng đòi hỏi sự kết hợp của nhiều chiến lược. BCC đóng vai
trò như một bước đệm để hướng tới một thu nhập đủ sống và thịnh vượng. Các nỗ lực và đầu tư có
thể được xây dựng dựa trên BCC, cũng như kết hợp với các công cụ / chiến lược khác hiện được cung
cấp bởi GCP và hơn thế nữa.
8. Mức độ liên quan của công việc này như thế nào nếu nó tập trung vào các thực hành cơ
bản / nền tảng và nếu nó không bao hàm một số yếu tố quan trọng của tính bền vững ở
cấp trang trại hoặc dọc theo chuỗi cung ứng?
Tính bền vững là một khái niệm đang phát triển. Việc sửa đổi Bộ Tiêu chuẩn Cà phê Cơ sở có vai trò
như một lời mời để cân chỉnh sự hiểu biết nâng cao chung về tính bền vững cơ sở và là cơ hội quan
trọng để tiếp cận nhiều nông dân trồng cà phê hiện không có khả năng tiếp cận các thực hành bền
vững quan trọng ở cấp cơ sở, đồng thời truyền cảm hứng cho những đổi mới và đầu tư ở cấp nông trại
cũng như trong các phân đoạn khác của chuỗi cung ứng cà phê. Do đó, BCC bổ sung cho các công cụ
và chiến lược khác để thúc đẩy sự bền vững của cà phê về phía trước.
9. BCC được kết nối với Tiêu chuẩn dữ liệu cà phê như thế nào?
Bộ Tiêu chuẩn Cà phê Cơ sở là một khung tham chiếu tập trung vào kết quả được tổ chức dựa trên ba
khía cạnh của tính bền vững: kinh tế, xã hội và môi trường, thừa nhận rằng các khía cạnh này có liên
quan và phụ thuộc lẫn nhau. BCC được kết nối với các Mục tiêu GCP (sự thịnh vượng kinh tế của nông
dân, cải thiện sinh kế và phúc lợi, bảo tồn thiên nhiên) và các Mục tiêu Phát triển Bền vững, cho mỗi
khía cạnh là một mục tiêu tổng thể được mô tả.
Việc tập trung vào các kết quả trong việc thực hiện các Nguyên tắc, Thực hành và Biện pháp được đề
xuất trong BCC sẽ hỗ trợ sự liên kết trong đo lường thông qua Tiêu chuẩn Dữ liệu Cà phê hoặc các
công cụ và giám sát khác đối với các cam kết bền vững của cá nhân và tập thể và các Mục tiêu Phát
triển Bền vững (SDG).
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