PGS - Hệ thống cùng tham gia
bảo đảm chất lượng
II. Ai “tham gia” PGS?
Tại Việt Nam, Nhà nước đang hỗ trợ VietGAP, môt bộ tiêu chí

- Sự tham gia là một yếu tố thiết yếu và là động lực của PGS. Các bên liên quan như người sản

và chứng nhận toàn diện nhưng phức tạp và tốn kém, nhiều

chính phủ, v.v. là những thành phần chính đầu tiên tham gia thiết kế và sau đó vận hành PGS.

nông hộ quy mô nhỏ không thể tiếp cận được. Hơn nữa, nếu
không có sự đảm bảo chất lượng phù hợp, các nông hộ nhỏ

xuất, người tiêu dùng, thương nhân, nhà bán lẻ, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi
- Trong quá trình vận hành PGS, các bên liên quan bao gồm người sản xuất sẽ tham gia
vào tiến trình ra quyết định bao gồm cả những quyết định quan trọng về vấn đề tổ chức và
vận hành PGS.

khó có thể tiêu thụ rau của họ với giá cả như rau an toàn.

- Cơ hội tham gia vào tiến trình học tập liên tục của người sản xuất giúp họ cải tiến những

Để giải quyết vấn đề này đã có một hệ thống gồm các tổ chức

- Với sự tham gia của những nhóm người hoặc cá nhân có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm khác

và con người cùng tham gia vào quá trình sản xuất, phân
phối, tiêu thụ để đảm bảo cho chất lượng của sản phẩm.
Hệ thống có tên gọi: Hệ thống cùng tham gia bảo đảm
chất lượng – PGS (Participatory Guarantee System).

công việc họ làm.
nhau giúp PGS có khả năng tiếp cận được những nguồn lực dồi dào.

III. Tại sao lại là PGS
- Chi phí thấp hơn các hệ thống chứng nhận khác mà vẫn đảm bảo chất lượng
- Có sự tham gia trực tiếp của các bên liên quan, đặc biệt là người sản xuất và người tiêu dùng/
khách hàng
- Phù hợp với thị trường nội địa, nơi tất cả các bên liên quan có thể tham gia kiểm soát chất lượng
- Có thể áp dụng phù hợp với nông dân quy mô nhỏ

I. PGS là gì?

Cung cấp cho người tiêu dùng sự đảm bảo tin cậy về sản phẩm

Là một hệ thống có sự tham gia của các bên liên quan vào việc đảm bảo chất lượng cho các

PGS giúp tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa người mua và người bán

sản phẩm hướng vào thị trường địa phương. Người sản xuất được xác nhận dựa trên sự

Nông dân bán được giá tốt hơn, góp phần tăng thu nhập

tham gia tích cực của các bên liên quan đang tham gia vào hệ thống. PGS được xây dựng

Góp phần thay đổi trong hành vi sản xuất của người dân: sản xuất theo nhu cầu của thị trường,

trên sự tin tưởng, dựa vào mạng lưới xã hội và sự học tập trao đổi kiến thức không ngừng.

tăng khả năng sản xuất trái vụ và đa dạng chủng loại.

IV. Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của một PGS điển hình
HỘ NÔNG DÂN

Học các nguyên tắc, kỹ thuật canh tác hữu
cơ/an toàn và quy định PGS
Tham gia tích cực vào các hoạt động nhóm
và hoạt động của hệ thống
Lập, cập nhật và thực hiện các kế hoạch
quản lý đồng ruộng
Cam kết tham gia hệ thống, tuân thủ các
quy định của hệ thống và nghiêm túc thực
hiện cam kết
Cung cấp và đảm bảo chất lượng sản phẩm
Phối hợp với thanh tra nội bộ

NHÓM SẢN XUẤT

LIÊN NHÓM

BAN ĐIỀU PHỐI ĐỊA PHƯƠNG

Hỗ trợ các thành viên trong mọi hoạt động
Lưu giữ các bản cam kết của thành viên và
đảm bảo các thành viên hiểu rõ quy định
của PGS.
Lập kế hoạch sản xuất
Quảng bá sản phẩm nhóm
Thanh tra chéo định kỳ
Đảm bảo công bằng và tránh xung đột
giữa các thành viên.

Lưu giữ và cập nhật hệ thống dữ liệu.
Điều phối tiến trình thanh tra chéo
Ra quyết định chứng nhận cho nhóm đạt
yêu cầu
Thực hiện chế tài khi có sự gian lận hoặc
sai phạm.
Điều phối kế hoạch SX cho các nhóm
Quảng bá sản phẩm.
Báo cáo hàng năm tới ban điều phối theo
quy định.

Duy trì, cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật, phê chuẩn
hướng dẫn vật tư đầu vào
Nhận đơn đăng kí thành lập nhóm PGS và gửi tới
Liên nhóm/ HTX.
Hỗ trợ nhóm và Liên nhóm/HTX về mặt thủ tục và
hệ thống.
Lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên tại ruộng hoặc cửa hàng.
Tiếp nhận các thông tin/ báo cáo từ Liên nhóm/HTX.
Phê duyệt quyết định chứng nhận cho nhóm đạt yêu cầu.
Quảng bá và liên hệ với các cơ quan thông tin đại chúng.
Chịu trách nhiệm quản lý nhãn hiệu riêng của PGS

Bảo đảm chất lượng như thế nào?
1. Hệ thống giám sát
Các nhóm nông dân được cấp chứng nhận khi đáp ứng đủ các điều kiện của PGS. PGS sẽ
vận hành xuyên suốt chuỗi giá trị của sản phẩm được cấp chứng nhận để quản lý tính liêm
chính ở tất cả các khâu từ sản xuất, sơ chế đóng gói, phân phối đến bán hàng. Hệ thống
này sẽ được quản lý bởi Ban điều phối. Sau khi được cấp chứng nhận, các nhóm được phép
sử dụng nhãn hiệu PGS.
2. Phương pháp giám sát, thanh tra và chứng nhận
Người sản xuất tham gia vào tiến trình thanh tra chéo lẫn nhau. Các cuộc thanh tra sẽ được
tiến hành bởi các thanh tra viên lúc đang vào vụ. Thanh tra chéo được thực hiện vào khoảng
thời gian dễ có nguy cơ xảy ra sai phạm. Các cuộc thanh tra định kỳ và việc kiểm tra không báo
trước cùng với việc lấy mẫu ngẫu nhiên sẽ được tiến hành bởi Liên nhóm/ HTX và Ban điều
phối. Việc ra quyết định chứng nhận và xử lý các vi phạm sẽ được thực hiện bởi Liên nhóm/HTX.
Ban điều phối sẽ công nhận/ từ chối quyết định chứng nhận trên cơ sở kết quả thanh tra.

3. Tiêu chuẩn đánh giá của PGS
PGS cho rau hữu cơ áp dụng bộ tiêu chí sản xuất hữu cơ do PGS Việt Nam xây dựng và được IFOAM
(Liên đoàn các phong trào nông nghiệp hữu cơ quốc tế) công nhận. PGS cho rau an toàn áp dụng
bộ tiêu chí sản xuất GAP Cơ bản do Bộ NN & PTNT Việt Nam ban hành.
4. Xử lý các vi phạm
Ban điều phối sẽ cung cấp những tài liệu hướng dẫn về các vi phạm và các mức xử lý vi phạm. Liên
nhóm/HTX trừng phạt nhóm nông dân trực thuộc khi có sai phạm xảy ra. Ban điều phối có thế đình
chỉ hoạt động chứng nhận của liên nhóm/HTX hoặc loại liên nhóm khỏi hệ thống nếu liên tục có
những vi phạm làm ảnh hưởng đến tính liêm chính của toàn bộ hệ thống PGS. Ban điều phối cũng
có quyền từ chối quyết định cấp chứng nhận của Liên nhóm/HTX nếu chất lượng thanh tra không
đạt yêu cầu.
5. Logo PGS và chứng nhận
Logo PGS vừa là biểu tượng của mạng lưới PGS vừa là dấu
chứng nhận được gắn trên sản phẩm của các thành viên PGS
đã hoàn thành hết quy trình PGS. Hiện tại, Việt Nam có hai
logo PGS; một cho sản phẩm hữu cơ và một cho rau an toàn.

