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Hệ thống đảm bảo có sự tham gia

1. PGS là gì? Vận hành ra sao?
PGS là hệ thống đảm bảo chất lượng có sự tham gia của các tổ chức và con người trực tiếp
tham gia vào chuỗi cung ứng.

Nông
Sản

NHÀ SẢN XUẤT
(NÔNG DÂN)

NHÀ PHÂN PHỐI

NGƯỜI BÁN HÀNG

NGƯỜI TIÊU DÙNG

CÁC BÊN KHÁC CÙNG QUAN TÂM

Cơ cấu của PGS

Nông dân tuân thủ
quy trình sản xuất
chung và ghi chép
nhật ký đồng
ruộng.

Các hộ nông dân
trong cùng một
khu vực hợp thành
một nhóm, các
nhóm kiểm tra
chéo nhau.

Nguồn:
1. IFOAM 2008: PGS guidelines - How participatory guarantee systems can develop and function.
2. IFOAM 2018: Policy brief on how governments can recognize and support participatory guarantee systems (PGS).

Các nhóm trong cùng
một khu vực nhất
định hợp thành một
liên nhóm, liên nhóm
điều chỉnh tiến trình
kiểm tra chéo.

Ban điều phối: Cấp
chứng nhận PGS,
quảng bá về PGS.
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2. Vì sao chọn PGS???
NGUYÊN TẮC PGS

A shared vision

Trust

Participation

VÌ MỘT ĐỊNH HƯỚNG
VÀ PHÁT TRIỂN CHUNG

NIỀM TIN

SỰ THAM GIA CỦA
CÁC BÊN LIÊN QUAN

Transparency

Learning

SỰ MINH BẠCH

HỌC HỎI
VÀ HỢP TÁC

GIÁ TRỊ CỦA PGS
Minh bạch thông tin tới người tiêu dùng,
đảm bảo sự tin cậy về chất lượng sản phẩm.
Giúp tạo sự kết nối trực tiếp giữa
người mua và người bán.
Giúp người sản xuất chứng thực
tiêu chuẩn sản xuất với chi phí thấp
LIÊN HỆ
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub)
(+84 24) 629 26764

PGS được áp dụng như là hệ
thống chứng nhận có sự tham gia
cho cả sản xuất hữu cơ, sản xuất an
toàn và bất cứ lĩnh vực nào có
quan tâm đến đảm bảo chất
lượng.
Mô hình PGS được Chính Phủ
Việt Nam ủng hộ và khuyến khích
áp dụng, Khoản 5 Điều 17, Chương
VI, Nghị định 109/2018-NĐ-CP về
Nông nghiệp hữu cơ.
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