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“PGS-Hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng” là tài liệu dành 
cho cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giám sát chất 
lượng, kỹ thuật, thị trường, các nhà quản lý, nghiên cứu, sinh viên, 
và người đọc quan tâm. Mục đích của cuốn sách là hỗ trợ những 
cá nhân, tổ chức, nhóm sản xuất, hộ gia đình trong quá trình tự xây 
dựng và vận hành hệ thống PGS nhằm tăng chất lượng và hiệu quả 
các sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam. Cuốn sách được Rikolto/
VECO tại Việt Nam biên soạn kết hợp với Ban Điều phối PGS và với 
sự tham gia của nhóm tác giả đến từ các tổ chức khác nhau, dưới 
sự tài trợ của Tổng vụ Hợp tác phát triển Vương quốc Bỉ (DGD), tổ 
chức ALiSEA, và National Lottery của Vương quốc Bỉ. 

Cuốn sách giới thiệu về hệ thống PGS và được thiết kế như một tài 
liệu ứng dụng cho tập huấn. Tài liệu bao gồm những nội dung kỹ 
thuật cơ bản và hướng dẫn cần thiết để xây dựng và vận hành hệ 
thống PGS tại địa phương. Những nội dung kỹ thuật này được xây 
dựng trên cơ sở các sáng kiến PGS của Liên đoàn các phong trào 
Nông nghiệp Hữu cơ (IFOAM), và tích hợp những nội dung, phương 
pháp, kết quả và kinh nghiệm từ các chương trình, dự án liên quan 
đến PGS tại Việt Nam. 

Tài liệu có thể được sử dụng cho các khoá tập huấn về hệ thống 
PGS, cho quá trình xây dựng PGS tại địa phương, và cho các bạn 
đọc quan tâm tham khảo trong quá trình ứng dụng. Tài liệu đã và 
đang được biên soạn từ kết tinh lao động và trí tuệ của nhiều cá 
nhân đến từ nhiều tổ chức khác nhau, và sẽ được tiếp tục hoàn 
thiện bởi những người sử dụng. Hy vọng rằng cuốn sách sẽ hỗ trợ 
quá trình thay đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu khách hàng về thực 
phẩm an toàn và thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam thông qua sự đổi 
mới trong khâu kiểm soát đảm bảo chất lượng. PGS là một lĩnh vực 
còn rất mới mẻ tại Việt Nam và tài liệu này dự định sẽ được bổ sung 
và chỉnh lý định kỳ. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng 
góp và thông tin phản hồi của bạn đọc để góp phần xây dựng tài liệu 
ngày càng hoàn thiện. 

Rikolto/VECO tại Việt Nam      Ban điều phối PGS Việt Nam

LờI NóI Đầu
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G Cuốn sách này bao gồm 2 phần cung cấp những thông tin tổng quan và chi tiết về hệ thống 

đảm bảo chất lượng có sự tham gia (PGS). Độc giả có thể sử dụng cuốn sách này một cách 
linh hoạt phù hợp với yêu cầu công việc của mình. Các tổ chức phát triển và đơn vị chức năng 
hoạt động trong lĩnh vực quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm có thể tham khảo để giới 
thiệu PGS tới những đối tác, và địa phương có quan tâm để triển khai thực hiện. Những nhà 
hoạch định chính sách ở trung ương và địa phương có thể nghiên cứu ấn phẩm này kết hợp 
tham khảo những tài liệu liên quan khác để có một cái nhìn tổng quan về PGS. Từ đó, PGS có 
thể được nhân rộng và lồng ghép vào chính sách ở quốc gia và địa phương liên quan tới phát 
triển nông nghiệp bền vững, liên kết sản xuất với kinh doanh, quản lý chất lượng và an toàn 
thực phẩm.

Đối với hợp tác xã nông nghiệp và các tổ chức nông dân đã và đang áp dụng hệ thống PGS 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cuốn sách này có thể được sử dụng để rà soát lại quá 
trình thiết lập và vận hành hệ thống PGS của mình. Đối với những hợp tác xã, tổ chức nông 
dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có mong muốn sử dụng hệ thống PGS như là một 
công cụ để quản lý chất lượng, cuốn sách này cung cấp đầy đủ thông tin về PGS và hướng 
dẫn cụ thể để thiết lập và vận hành hệ thống.

Phần 1 trình bày về tổng quan của hệ thống PGS. Phần này mô tả tóm tắt khái niệm chuỗi giá 
trị như một bối cảnh cụ thể mà ở đó PGS có thể góp phần quan trọng vào khâu giám sát đảm 
bảo chất lượng. Phần này cũng đề cập đến sự hình thành và phát triển, khái niệm và nguyên 
tắc cơ bản của PGS. Cấu trúc và chức năng của hệ thống PGS cũng được trình bày đầy đủ 
và cụ thể. Phần cuối tổng hợp những thách thức khi triển khai PGS tại Việt Nam, từ đó đưa 
ra những yếu tố quyết định sự thành công của PGS. Người đọc cần nghiên cứu kỹ này để có 
được những kiến thức tổng quan nhất về PGS trước khi tiếp tục tìm hiểu đến phần tiếp theo. 

Phần 2 cung cấp thông tin về tiến trình thành lập PGS với 7 bước cụ thể từ đánh giá khả năng 
thành lập đến điều phối vận hành một hệ thống. Trong phần này, các qui định và áp dụng các 
qui định liên quan đến quản lý và vận hành hệ thống, quy định chất lượng sản phẩm, thẩm 
tra sự tuân thủ của người sản xuất, và phát triển sự bền vững của PGS được mô tả chi tiết, 
kèm theo và hướng dẫn áp dụng. Phần này đặc biệt hữu ích cho những độc giả muốn nghiên 
cứu sâu về PGS để có thể tập huấn, truyền đạt lại và hỗ trợ trục tiếp quá trình thiết lập một hệ 
thống PGS. Chúng tôi hy vọng rằng với những kinh nghiệm và những ý tưởng sáng tạo của 
mình, người đọc có thể vận dụng những tài liệu này một cách linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh 
áp dụng thực tế.
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1. CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ HỆ THỐNG PGS

2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PGS

3. CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ 
THỐNG PGS

4. YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH 
CÔNG CỦA PGS 

PHầN 1
TổNG quAN về PGS 
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1. Khái niệm chuỗi giá trị 
Chuỗi giá trị là TẬP HỢP tất cả các hoạt động có quan 
hệ với nhau, từ việc cung cấp đầu vào, sản xuất, thu 
gom, chế biến và cuối cùng là bán sản phẩm cho người 
tiêu dùng, để tạo ra hoặc tăng thêm giá trị cho sản 
phẩm (Porter, 1985). Chuỗi giá trị là các hoạt động 
LÀM TĂNG GIÁ TRỊ tại mỗi bước trong quy trình, bao 
sồm sản xuất, thu gom, chế biến, phân phối và tiêu thụ. 

Trong chuỗi giá trị có các “khâu” có thể mô tả cụ thể 
bằng các “hoạt động” và các “tác nhân” là những người 
thực hiện các chức năng của các khâu trong chuỗi như 
minh họa ở sơ đồ 1. Ví dụ như nhà cung cấp đầu vào, 
nông dân sản xuất, thương lái vận chuyển hàng hóa. 
Bên cạnh đó còn có “tác nhân hỗ trợ” có nhiệm vụ giúp 
phát triển chuỗi bằng cách tạo điều kiện nâng cấp các 
chức năng trong chuỗi. Mỗi tác nhân trong chuỗi cần 
phải có trách nhiệm và cam kết chặt chẽ trong từng 
khâu. Giữa các khâu thực hiện theo hợp đồng, theo kế 
hoạch để tăng tính tin cậy và hiệu quả cao. 

Cấu trúc chuỗi giá trị có còn có liên kết dọc trong đó các 
tác nhân đảm nhiệm từng chức năng trong chuỗi liên kết 

1 CHuỖI GIá 
TrỊ và HỆ 
THỐNG PGS

Sơ đồ 1.  Cấu trúc chuỗi giá trị . Nguồn: UNIDO, 2009

với nhau để thực hiện các hoạt động tăng giá trị sản phẩm. 
Ví dụ liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất trong 
đó doanh nghiệp đóng vai trò là nhà đầu tư tổ chức sản 
xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, và tìm kiếm thị trường. 
Chuỗi còn có liên kết ngang là liên kết giữa các tác nhân 
cùng trong 1 chức năng của chuỗi với nhau. Ví dụ như liên 
kết giữa các hộ sản xuất thành tổ chức nông dân để hỗ trợ 
nhau đưa sản xuất, kinh doanh và đảm bảo cung ứng sản 
phẩm đầy đủ về số lượng và chất lượng cho người mua. 

2. giá trị gia tăng trong 
chuỗi giá trị 

Giá trị gia tăng là mức độ lợi nhuận được tạo ra trong chuỗi 
giá trị. Giá trị gia tăng được tạo ra bởi các hoạt động của 
từng khâu trong chuỗi giá trị.

Để tính giá trị gia tăng có thể sử dụng công thức :

Chuỗi giá trị chỉ mang lại lợi nhuận cho các tác nhân nếu 
người tiêu dùng sẵn sàng chi trả giá sản phẩm cuối cùng. Do 
vậy tất cả các tác nhân đều cần chú ý đến người tiêu dùng. 
Cùng với sự gia tăng giá trị thì việc phân chia lợi nhuận cho 
các tác nhân rất quan trọng đảm bảo sự bền vững của chuỗi 
giá trị. Bên cạnh yếu tố lợi nhuận, hoạt động của các tác 
nhân trong chuỗi còn mang ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng 
và phát triển bền vững, hoặc có chiến lược kinh doanh tập 
trung vào sản phẩm thân thiện với môi trường hoặc vì sức 
khoẻ cộng đồng.

3. Lợi ích của sản xuất 
theo chuỗi giá trị

Tìm hiểu chuỗi giá trị giúp người sản xuất hướng đến thị 

trường tiêu thụ trước khi sản xuất và xác định rõ nhu cầu và 

yêu cầu của thị trường. Từ đó người sản xuất quản lý được 

sản xuất kinh doanh, xác định nhu cầu đầu tư hỗ trợ để nâng 

cấp chuỗi. Nói cách khác trước khi sản xuất nông dân 

cần phải xác định rõ ràng sản xuất để bán cho ai? bán giá 

bao nhiêu? bán bằng cách nào? khi nào bán? Nguyên tắc 

của thị trường là tiêu dùng quyết định sản xuất – Sản xuất 

phải theo yêu cầu của thị trường.

4. sản xuất theo chuỗi 
giá trị cần thiết vì:

 » Cho phép tập trung các nguồn tài nguyên, nguồn 
vốn... vào các mặt hàng, ngành hàng mà địa phương, 
quốc gia có lợi thế; 

 » Cho phép xác định các khâu, các hoạt động, các 
sản phẩm ưu tiên để đầu tư hiệu quả, ví dụ chuỗi 
gạo không chỉ là gạo mà còn là dầu cám, sáp cám, 
dầu ăn;

 » Sản xuất theo chuỗi sẽ tổ chức lại sản xuất theo 
hướng chia sẻ đều quyền lợi cũng như rủi ro cho 
các tác nhân tham gia chuỗi liên kết, từ đó tạo động 
lực cho sản xuất, các tác nhân trong chuỗi phát huy 
được hết khả năng của mình; và

 » Sản xuất theo chuỗi cho phép kiểm tra chất lượng, 
vệ sinh an toàn và các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với 
sản phẩm, hàng hóa từ đó duy trì được thương 
hiệu, tăng khả năng cạnh tranh, đưa hàng hóa vào 
thị trường.

5. mối Liên hệ giữa chuỗi 
giá trị và Pgs

Qua thực tế phát triển ngành nông nghiệp ở nước ta trong 
những năm qua cho thấy, sản xuất chủ yếu vẫn là nhỏ, lẻ, 
với phương thức nông hộ. Sản phẩm đưa ra thị trường 
chủ yếu dưới dạng sơ chế, không có nhãn hiệu, ít có sự 
liên kết tổ chức sản xuất, chế biến theo chuỗi giá trị gắn 
với nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Để tiêu thụ các sản 
phẩm nông nghiệp đảm bảo phát triển bền vững, nâng 
cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế 
và phù hợp với cơ chế thị trường, không có con đường 

© Fancycrave.com / Pexels
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nào khác là tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị với một 
quy trình khép kín “đầu vào - sản xuất - đầu ra” an toàn vệ 
sinh thực phẩm. 

Trong những năm gần đây ở Việt Nam, chính sách thúc 
đẩy sản xuất thông qua hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ 
giữa nông dân và các doanh nghiệp có năng lực và uy tín 
trên thị trường đang được triển khai mạnh mẽ. Một trong 
nhiều thách thức lớn của sản xuất theo chuỗi là quản lý 
và chứng nhận chất lượng sản phẩm. Công việc này đòi 
hỏi  qua nhiều khâu và công đoạn trong chuỗi, yêu cầu sự 
tham gia của nhiều bên liên quan, và có tính rủi ro cao vì 
khó đảm bảo rằng yêu cầu về chất lượng sản phẩm đều 
được tuân thủ nghiêm ngặt qua tất cả các khâu. 

Chứng nhận chất lượng sản phẩm - còn gọi là chứng 
nhận hợp chuẩn - đang được tiến hành dưới nhiều hình 
thức khác nhau:

 » Chứng nhận tự nguyện: việc chứng nhận chất lượng 
hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất 
hoặc các tiêu chuẩn quốc tế được thực hiện theo 
yêu cầu của tổ chức/cá nhân.

 » Chứng nhận bắt buộc: việc chứng nhận chất lượng 
hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn được thực hiện 
theo yêu cầu của cơ quan quản lý của Nhà nước.

Qúa trình chứng nhận chất lượng sản phẩm là các hoạt 
động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa phù hợp với tiêu chuẩn. Có ba hình thưc đánh giá 
hiện đang được áp dụng:

 » Đánh giá của bên thứ nhất: Còn gọi là đánh giá nội 
bộ, được chính tổ chức tự tiến hành với các mục 
đích phục vụ cho việc tự công bố sự phù hợp.

 » Đánh giá của bên thứ hai: Là loại hình đánh giá 
được tiến hành bởi các bên quan tâm đến tổ chức 

như khách hàng, hay đại diện của khách hàng, hay 
đại diện các đơn vị chức năng. 

 » Đánh giá của bên thứ 3: Do tổ chức độc lập bên 
ngoài tiến hành, được gọi là tổ chức chứng nhận. 
Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự 
thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng 
nhận với tổ chức chứng nhận. 

Chứng nhận bên thứ ba được cho là có độ tin cậy cao, 
đảm bảo tính khách quan và minh bạch giữa người sản 
xuất và đơn vị kiểm tra, giúp người sản xuất trau dồi kỹ 
năng chuyên môn của mình. Tuy nhiên, đạt chứng nhận từ 
bên thứ ba yêu cầu có sự đầu tư lớn từ những cơ sở sản 
xuất muốn khẳng định mình trên thị trường. Ngoài ra, nếu 
hệ thống chứng nhận của bên thứ 3 thiếu năng lực chuyên 
môn và cơ chế quản lý lỏng lẻo thì khả năng cấp chứng 
nhận chính xác và uy tín là không cao.   

Trong nhiều chuỗi giá trị, người sản xuất chủ yếu nông 
hộ qui mô nhỏ và vừa. Chứng nhận bên thứ 3 khó có thể 
thực hiện được do mức đầu tư quá cao, hiệu quả đầu 
tư thấp đối với nông hộ, và sự mất niềm tin của họ vào 
hệ thống này. Trong bối cảnh này, hệ thống chứng nhận 
PGS góp phần tạo nên tính bền vững thực sự trong chuỗi 
giá trị, đặc biệt là chuỗi giá trị địa phương, thông qua việc 
quản lý chất lượng tại tất cả các khâu trong chuỗi như 
vật tư đầu vào, quy trình sản xuất, vận chuyển, chế biến, 
bao bì, nhãn mác. Chất lượng lượng và giá trị gia tăng 
của sản phẩm qua mỗi khâu trong chuỗi được đảm bảo 
thông qua cam kết chặt chẽ và trách nhiệm của các tác 
nhân tham gia vào hệ thống, giúp cho người tiêu dùng 
có niềm tin vào chất lượng, và độ an toàn của sản phẩm 
(Greater Mekong, 2017).  

CHuỖI GIá TrỊ và HỆ THỐNG PGS (TIếP THeO)
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1. hình thành và Phát triển Pgs
PGS là một sáng kiến đảm bảo chất lượng nội bộ lấy tên tắt 
từ cụm từ tiếng Anh “Participatory Guarantee System” được 
phát triển từ năm 2004 do Liên Đoàn các phong trào Nông 
Nghiệp hữu cơ Quốc tế (IFOAM) bảo trợ. Hệ thống PGS hiện 
đang được áp dụng cho 66 quốc gia trên, tại tất cả các châu 
lục trên thế giới. Đã có tới 241 sáng kiến PGS được đưa ra trên 
toàn cầu trong năm 2017, trong đó 116 sáng kiến đang được 
nghiên cứu và phát triển, 125 sáng kiến đã được đưa vào vận 
hành. 307,872 nông dân trên toàn thế giới đã tham gia vào hệ 
thống GPS, 76,229 hợp tác xã  đã được cấp chứng nhận PGS 
(IOFAM, 2017).  

Tại Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam (VNFU) và Tổ chức Phát 
triển nông nghiệp Châu Á (ADDA) – một tổ chức phi chính 
phủ của Đan Mạch – đã giới thiệu hệ thống PGS từ tháng 10 
năm 2008, trong dự án “Phát triển khung thị trường và sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ Việt Nam” (2005-2012). Cùng năm 
đó, ADDA đã xây dựng hệ thống PGS đầu tiên tại xã Thanh 

Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trong vòng 10 năm 
qua,  PGS đã từng bước đạt được sự đồng thuận của 
các bên liên quan để áp dụng làm hệ thống giám sát 
và đảm bảo chất lượng, giúp nông dân đưa sản phẩm 
hữu cơ ra thị trường địa phương và tạo cơ hội cho 
người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm hữu 
cơ thực sự chất lượng.  

Nhận thấy những ưu điểm và tính phù hợp của PGS 
với quy mô nông hộ nhỏ tại Việt Nam, từ 2010, Rikolto 
tại Việt Nam (trước đây là VECO - một tổ chức phi 
chính phủ đến từ Vương Quốc Bỉ) phối hợp cùng 
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam 
(VINASTAS) phát triển ý tưởng xây dựng và áp dụng 
PGS cho các tiêu chuẩn thực phẩm an toàn. Đến năm 
2017, toàn quốc đã có 05 hệ thống PGS, bao gồm 10 
hợp tác xã tại 06 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Hoà Bình, 
Phú Thọ, Hà Nam, Quảng Nam, Bến Tre (Rikolto và 
VNUA, 2018). Các nhà tài trợ và tổ chức NGO hiện 
đang hỗ trợ triển khai hệ thống PGS tại Việt Nam là 
Ngân hàng phát triển Châu Á, Trung tâm hành động vì 
sự phát triển Đô thị (Action for the City), Tổ chức Seed 
to Table, Tổ chức Rikolto, Tổ chức Phát triển Nông 
nghiệp Châu Á (ADDA).
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Tại Việt Nam, hệ thống GPS được triển khai dựa trên 
hai bộ tiêu chuẩn: (1) ‘Hệ thống PGS hữu cơ Việt Nam 
(Vietnam PGS Organics Standars) do Tổ chức IFOAM 
ban hành năm 2013; và (2) GAP Cơ bản, tài liệu hướng 
dẫn quy trình sản xất rau, được ban hành bởi bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn vào ngày 2 tháng 7 năm 
2014 (Quyết định 2998/QD-BNN-NT, 2014).

2. Lợi ích của Pgs
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. 
PGS mang lại những lợi ích thiết thực cho nhiều bên liên 
quan. Theo bà Từ Tuyết Nhung, chuyên gia trong lĩnh vực 
PGS hữu cơ tại Việt Nam, đối với hộ sản xuất qui mô 
vừa và nhỏ, PGS là một hình thức đơn giản và dễ hiểu 
để áp dụng vào quá trình đảm bảo chất lượng sản phẩm 
của họ. Khác với sự phức tạp và chi phí quá cao của hệ 
thống chứng nhận bên thứ 3, PGS tạo cho người sản 
xuất cơ hội xác nhận sự tuân thủ tiêu chuẩn sản xuất 
của mình với mức chi phí có thể chi trả được. Sản phẩm 
của họ được gián nhãn mác rõ ràng, tăng khả năng truy 
xuất nguồn gốc cho khách hàng. Thu nhập của họ tăng 
lên thông qua tăng giá trị và số lượng sản phẩm bán đến 
tay người tiêu dùng. Khi tham gia vào hệ thống PGS, khả 
năng thích nghi với sự thay đổi của thị trường của người 
sản xuất cũng dần được cải thiện khi họ trực tiếp cọ xát 
với những tác nhân tác khác trong chuỗi giá trị. 

Đối với hệ thống phân phối và bán lẻ, PGS hỗ trợ kết nối 
hệ thống này với người sản xuất sản phẩm an toàn và 
chất lượng cao. Là một tác nhân của hệ thống PGS, hệ 
thống phân phối và bán lẻ trực tiếp tham gia vào giám 
sát và chia sẻ thông tin về chất lượng của sản phẩm. 

Người bán lẻ tiếp cận được với những nguồn cung ứng 
sản phẩm có chất lượng đáng tin cậy, từ đó tạo dựng niềm 
tin với khách hàng và tăng doanh số bán hàng. 

Đối với người tiêu dùng, PGS mang lại cơ hội sử dụng sản 
phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn đảm bảo tin cậy về 
chất lượng. PGS giúp xây dựng niềm tin cho người tiêu 
dùng thông qua sự kết nối trực tiếp giữa người mua và 
người bán. Người tiêu dùng có cơ hội mở mang hiểu biết 
về quá trình sản xuất khi họ được tham gia vào hệ thống, 
trực tiếp thăm và tìm hiểu về sản phẩm ngay tại nơi sản 
xuất.

Đối với chính quyền địa phương, PGS hứa hẹn là một hệ 
thống đáng tin cậy với chi phí thấp nhưng có hiệu quả để 
áp dụng vào lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm trên toàn 
quốc. PGS giúp gây dựng lại lòng tin của người dân đối 
với thực phẩm an toàn, cải thiện sức khỏe của người tiêu 
dùng. PGS góp phần thay đổi trong hành vi của người sản 
xuất theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng 
cao ý thức về trách nhiệm xã hội, liên kết cộng đồng, và 
sản xuất thân thiện với môi trường. 

3. Khái niệm Pgs 
PGS là một hệ thống xác nhận chất lượng có sự tham 
gia của tổ chức và cá nhân liên quan trực tiếp đến quá 

trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm 
vào các hoạt động giám sát đánh giá và đảm bảo chất 
lượng sản phẩm khi cung cấp cho thị trường (IFOAM, 
2008). Người sản xuất được xác nhận sự tuân thủ dựa 
vào sự tham gia tích cực của các tác nhân và bên liên 
quan tham gia vào chuỗi giá trị.

4. Pgs có những đặc điểm sau:
 » PGS không phải là một tiêu chuẩn chất lượng mà 

là hệ thống kiểm soát chất lượng có sự tham gia 
trực tiếp của các bên liên quan, đặc biệt là người 
sản xuất và người tiêu dùng.

 » PGS KHÔNG phải là chứng nhận bên thứ ba 
nhưng có thể là sự lựa chọn khác thay thế cho 
hình thức này. 

 » PGS phù hợp với thị trường nội địa, nơi tất cả các 
bên liên quan có thể tham gia vào quá trình kiểm 
soát chất lượng.

 » PGS xác nhận cho nhóm nông hộ, không phải cho cá 
nhân hộ sản xuất.

 » PGS có thể áp dụng được với chi phí phù hợp với 
nông dân sản xuất quy mô nhỏ. 

 » PGS đáng tin cậy với người tiêu dùng khi họ được 

trực tiếp tham gia và làm chủ quá trình kiểm soát đảm 
bảo chất lượng.

5. nguyên tắc cơ bản của Pgs
Mặc dù phải thích nghi với quy định của từng địa phương, 
các hệ thống PGS vẫn đảm bảo được 5 giá trị cốt lõi và 
nguyên tắc cơ bản (IFOAM, 2008; Greater Mekong, 2017): 

(1) Sự Tham gia - Participation: 

Sự tham gia là điều kiện tiên quyết để xây dựng một hệ 
thống PGS. Sức mạnh của hệ thống PGS phụ thuộc vào 
sự tham gia của các bên liên quan, càng nhiều người tham 
gia, sức ảnh hưởng càng lớn. Cụ thể là sự tham gia trực 
tiếp của các bên liên quan chính gồm: người sản xuất, 
người tiêu dùng, thương nhân, nhà bán lẻ, các cơ quan 
quản lý tại địa phương, các tổ chức NGO, vào tất cả các 
khâu trong quá trình vận hành hệ thống. Ngoài ra, sự tham 
gia của các bên liên quan là yếu tố quyết định sự thành 
công phát triển không ngừng và hiệu quả của hệ thống, 
hướng tới hoàn thiện kỹ thuật và đảm bảo chất lượng sản 
phẩm, tạo niềm tin vững chắc cho khách hàng.

(2) Chung định hướng phát triển - A shared vision: 

Các bên liên quan khi tham gia hệ thống PGS đều có mục 
đích khác nhau. Vì vậy, họ cần hợp tác xây dựng một định 

TổNG quAN về HỆ THỐNG PGS (TIếP THeO)
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1. cấu trúc của hệ thống Pgs
Cấu trúc của hệ thống PGS bao gồm bốn ‘bộ phận’, mỗi bộ 
phận được cấu thành bởi các thành phần người tham gia khác 
nhau như mô tả ở sơ đồ 2. Mỗi bộ phận cũng có vai trò và 
nhiệm vụ riêng trong hệ thống PGS (ADDA, 2009).

(1) Nông dân 

Họ là những nông dân đang tham gia vào các chuỗi giá trị, 
đang sản xuất hoặc có mong muốn sản xuất ra những sản 
phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Họ cũng là thành 
viên của một tổ chức nông dân nào đó hoặc mong muốn gia 
nhập/thành lập một tổ chức nông dân nào đó. Vai trò và nhiệm 
vụ của hộ nông dân trong hệ thống PGS được trình bầy ở phần 
nhóm sản xuất.

(2) Nhóm sản xuất

Nhóm sản xuất bao gồm ít nhất 5 hộ nông dân cá thể có đất 
canh tác gần nhau và thường cư trú trên cùng một địa bàn. 
Nhóm sản xuất sẽ thảo luận và thống nhất đưa ra cơ cấu cụ 
thể của nhóm. Cơ cấu tổ chức của nhóm sản xuất thường bao 
gồm:

 § trưởng nhóm:

hướng phát triển chung cho cả hệ thống mà qua đó mỗi 
bên liên quan đều có thể đạt được mục đích của mình. 
Định hướng này bao gồm tất cả các nội dung về chỉ tiêu 
sản xuất và phương thức hoạt động của hệ thống PGS.  
Định hướng cần phải đáp ứng được các yêu cầu cụ thể 
về mục đích sản xuất sản phẩm hữu cơ, sạch, an toàn 
và tuân thủ các quy định pháp luật, công bằng xã hội, 
tôn trọng quyền tự chủ, văn hoá và hệ sinh thái tại địa 
phương.

(3) Tính minh bạch - Transparency:

Tính minh bạch của hệ thống phụ thuộc vào tất cả các 
bên liên quan thông qua việc hiểu biết chính xác cách vận 
hành của hệ thống PGS, bao gồm áp dụng các quy chuẩn 
trong sản xuất nông nghiệp, các chỉ tiêu đảm bảo chất 
lượng sản phẩm, cũng như quy trình, nguyên tắc khi đưa 
ra các chính sách mang tính quyết định. Tính minh bạch 
của hệ thống có thể được xác định bằng cách:  

 » Ghi chép rõ ràng, lưu trữ các thông tin của hệ thống 
bằng văn bản, công bố và cho phép truy cập vào cơ 
sở dữ liệu của hệ thống như danh sách nhóm sản 
xuất được chứng nhận, thông tin về sản xuất, lỗi vi 
phạm và cách giải quyết.

 »  Nông hộ, nhóm sản xuất và liên nhóm có thể tăng 
cường tính minh bạch của hệ thống thông qua chia 

sẻ thông tin tại các cuộc họp và hội thảo, tham gia 
kiểm tra nội bộ, và tham gia vào việc ra quyết định.

 » Tăng cường sự bình đẳng trong hệ thống PGS, phản 
ánh trong cơ cấu tổ chức và trách nhiệm tập thể của 
các bên liên quan, như chia sẻ trách nhiệm, kiểm tra 
chéo trong quá trình sản xuất và minh bạch khi ra 
quyết định.

(4)  Niềm tin – Trust: 

Niềm tin được hình thành khi các bên liên quan cùng xây 
dựng định hướng phát triển và đưa ra các quy định vận 
hành cho hệ thống PGS. Đóng vai trò là người sản xuất, 
nông hộ và tổ chức nông dân cam kết tuân thủ các quy 
định, quy trình trong sản xuất sản phẩm hữu cơ, thực 
phẩm sạch. Các bên liên quan khác có vai trò đảm bảo và 
truyền tải lan toả sự tin cậy đó tới người tiêu dùng. Bất kỳ 
quy trình nào được đưa ra cũng cần phải được thông qua 
bởi tất cả các bên liên quan. Quy trình đang được áp dụng 
nếu cần thay đổi do các tác động mới phát sinh cũng đều 
có thể được thảo luận và xem xét lại. 

(5) Học hỏi – Learning:  

Học hỏi là nguyên tắc để phát triển bền vững của hệ thống 
PGS. Ngay từ khi bắt đầu thành lập hệ thống PGS, học hỏi 
đã được hình thành khi các bên liên quan chính làm quen, 
chia sẻ mục đích, kinh nghiệm để cùng hợp tác xây dựng 
định hướng chung. Kiến thức thu được là cơ sở để định 
ra các đơn vị chức năng thiết yếu trong hệ thống. Nó cũng 
đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển sự tin tưởng 
lẫn nhau giữa các bên liên quan trong suốt quá trình xây 
dựng và vận hành hệ thống PGS. 

TổNG quAN về HỆ THỐNG PGS (TIếP THeO)
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 » Là đại diện hợp pháp và chịu tránh nhiệm điều 
hành chung các hoạt động của nhóm;

 » Bàn bạc chia sẻ trách nhiệm trong nhóm cùng 
với các thành viên; 

 » Tổ chức chỉ đạo điều hành họp, dẫn dắt thảo 
luận, đảm bảo các nhóm thực hiện đúng quyết 
định và quy chế của nhóm;

 » Tổ chức đàm phán và ký kết hợp đồng tiêu thụ 
sản phẩm an toàn cho liên nhóm nhóm và cung 
cấp thông tin về giá cả thị trường cho các thành 
viên;

 » Giao dịch và liên hệ với các đối tác, phối hợp 
với đối tác theo dõi giám sát và chỉ đạo đôn đốc 
thành viên sản xuất sản phẩm an toàn theo đúng 
cam kết của nhóm; 

 » Chịu trách nhiệm về tài chính, hoạt động và quản 
lý liên nhóm; và

 » Thu thập thông tin, viết báo cáo sơ tổng kết hàng 
năm cho nhóm. 

 § Phó nhóm: chịu trách nhiệm
 » Chia sẻ nhiệm vụ với Trưởng nhóm khi cần 

sự hỗ trợ và thay mặt tổ khi Trưởng nhóm 
vắng mặt; 
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 » Được quyền ký các khoản thu chi khi được ủy quyền; 

 » Quản lý hoạt động theo sự chỉ đạo của Trưởng nhóm; 

 » Khuyến khích và giám sát thành viên thực hiện đúng qui định của nhóm; 

 » Phối hợp chặt chẽ với đối tác để tổ chức và điều phối hoạt động sản xuất 
của nhóm; 

 » Ghi chép và quản lý chứng từ, sổ sách minh bạch và công khai.

 § Kế toán kiêm thủ quỹ và thư ký: chịu trách nhiệm 
 » Nhận, thảo và gửi thư từ; 

 » Ghi chép và lưu giữ biên bản họp và các loại giấy tờ liên quan; 

 » Quản lý quỹ, ghi chép các khoản thu, chi của nhóm; và

 » Phối hợp với trưởng nhóm quản lý hoạt động theo sự chỉ đạo của Trưởng 
nhóm.

 § thanh tra viên: chịu trách nhiệm
 » Thực hiện các cuộc thanh tra nội bộ; và

 » Báo cáo cho Liên nhóm và tham gia giải quyết khiếu nại (nếu có). 

 § thành viên nhóm: có trách nhiệm
 » Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhóm đề ra; 

 » Tích cực tham gia tất cả hoạt động của nhóm, các chương trình tập 
huấn hội thảo tham quan học hỏi; 

 » Cam kết bán sản phẩm đáp ứng chất lượng cho Nhóm sản xuất theo 
đúng thỏa thuận (nếu có); 

 » Đóng góp đủ đúng thời hạn quỹ và lệ phí nhóm theo quy định đã thống 
nhất (nếu có); 

 » Vận động, tuyên truyền thành viên khác trong nhóm cùng áp dụng kỹ 
thuật và chia sẻ kinh nghiệm giúp nhau phát triển kinh tế; 

 » Tuân thủ bộ tiêu chuẩn sản xuất theo quy định của PGS; 

 » Tuân thủ hệ thống truy xuất nguồn gốc; 

 » Ghi chép và lưu giữ thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ; 

 » Đồng ý cho thanh tra nội bộ thực hiện công tác 
thanh kiểm tra; và

 » Thực hiện sửa lỗi (nếu có) khi có kết quả thanh 
tra nội bộ.

 § vai trò và nhiệm vụ của nhóm sản xuất
 » Lập kế hoạch sản xuất của nhóm;

 » Tiến hành kiểm tra chéo định kỳ cho tất cả thành 
viên trong nhóm;

 » Hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy thành viên trong nhóm 
đạt được mục đích và mục tiêu của nhóm;

 » Đảm bảo thành viên hiểu rõ về tiêu chuẩn chất lượng 
và qui định của PGS;

 » Đảm bảo sự công bằng và tránh xung đột quyền lợi 
giữa các thành viên; và

 » Làm cầu nối giữa hộ nông dân và liên nhóm cũng 
như với ban điều phối.  

(3) Liên nhóm sản xuất

Liên nhóm sản xuất là tập hợp một số nhóm sản xuất ở 
một khu vực nhất định. Liên nhóm có thể ở dưới hình thúc 
tổ chức của một hợp tác xã hoặc tổ hợp tác. Liên  nhóm sẽ 
thành lập Ban đảm bảo chất lượng (hoặc có tên gọi khác) 
gồm đại diện Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát Liên nhóm, các 
trưởng nhóm sản xuất cũng như thành viên từ bên ngoài 
như người tiêu dùng, thương lái, chính quyền, đoàn thể, 
cơ quan chuyên môn địa phương, giảng viên nông dân 
hoặc các tổ chức phi chính phủ…. Cơ cấu tổ chức Ban 
đảm bảo chất lượng thường bao gồm: 

 § trưởng ban: 
 » Là đại diện hợp pháp và chịu tránh nhiệm điều hành 

chung các hoạt động của liên nhóm. Trách nhiệm 

của Trưởng ban tương tự như Trưởng nhóm sản 
xuất tuy nhiên ở cấp của liên nhóm.   

 § Kế toán kiêm thủ quỹ và thư ký: 
 » Trách nhiệm của kế toán kiêm thủ quỹ và thư ký của 

Liên nhóm cũng tương tự như vị trí này ở nhóm sản 
xuất tuy nhiên ở cấp của liên nhóm.   

 § bộ phận kế hoạch và kỹ thuật: 
 »  Lập kế hoạch sản xuất; 

 » Hỗ trợ kĩ thuật sản xuất; 

 » Quản lí bệnh hại cây trồng; 

 » Đề xuất cập nhật, sửa đổi tiêu chuẩn cho phù hợp 
với tình hình thực tế; và

 » Phối hợp hoạt động khi có sự phân công của bộ 
phận khác.

 § bộ phận maketing và tiêu thụ sản phẩm:  
 » Quảng bá, giới thiệu sản phẩm và quảng bá nhãn hiệu;

 » Tìm kiếm thị trường và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; 

 » Hỗ trợ kết nối nông dân và kết nối với các hệ thống 
PGS khác; và

 » Phối hợp thúc đẩy sản xuất với bộ phận kỹ thuật.

 § bộ phận cấp chứng nhận và các thanh tra viên: 
 » Tiếp nhận hồ sơ cá nhân, hồ sơ nhóm, thông tin từ 

nhóm và hướng dẫn thủ tục PGS cho thành viên; 

 » Lập kế hoạch thanh tra, tổ chức và đôn đốc thanh 
tra, rà soát biên bản thanh tra và báo cáo; 

 » Ra quyết định cấp chứng nhận sau khi xin ý kiến 
Ban điều phối; và 

 » Phối hợp giám sát đầu vào đầu ra và xử lí vi phạm 
(ra quyết định xử lí cho nhóm nông dân).
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 § trưởng ban điều phối: 

 » Lập kế hoạch, phân công và điều phối hoạt động 
của hệ thống PGS; 

 » Đôn đốc, giám sát, và hỗ trợ các ban thực hiện các 
nhiệm vụ chức năng hiệu quả; 

 » Cùng thư ký tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ và cơ 
sở dữ liệu của PGS;   

 » Ra các quyết định trong những tình huống xử lý 
nhanh và chịu trách nhiệm trước các quyết định; 

 » Hỗ trợ các liên nhóm ra quyết định hình thức kỷ luật, 
xử lý vi phạm tại cơ sở; và

 » Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của PGS (nếu 
có). 

 § Kế toán kiêm thư ký: 

 » Là người giúp việc cho trưởng Ban điều phối;

 » Thực hiện công tác tài chính, kế toán của Ban; 

 » Chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tài chính - 
kế toán của Ban một cách công khai, minh bạch theo 
quy định Ban và theo Luật tài chính kế toán, thống kê 
hiện hành của Nhà nước; và

 » Cập nhật dữ liệu của toàn bộ hệ thống PGS.

 § các nhóm chuyên môn, nghiệp vụ:

 » Nhóm thường trực: thường xuyên theo dõi, hỗ trợ 
hoạt động của PGS và huy động sự tham gia của 
các bộ phận liên quan.

 » Hỗ trợ kỹ thuật: tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các liên nhóm, 
phối hợp với nhóm tiêu chuẩn rà soát và ban hành danh 
mục đầu vào, tham gia thanh tra, lấy mẫu đất, nước, sản 
phẩm để xét nghiệm. 

 » Nhóm tiêu chuẩn: tham gia đào tạo về bộ tiêu chuẩn áp 
dụng cho sản xuất, cập nhật bộ tiêu chuẩn và thanh kiểm 
tra. Ngoài ra nhóm còn tham mưu cho Trưởng ban ra quyết 
định phê duyệt danh mục đầu vào và kiểm tra hồ sơ đề 
nghị công nhận chứng nhận từ liên nhóm.

 » Giám sát thị trường: theo dõi quá trình tiêu thụ sản phẩm 
trong chuỗi, giám sát việc tuân thủ trong sử dụng bao gói, 
nhãn mác, và tìm kiếm cơ hội quảng bá sản phẩm cho liên 
nhóm.

 § vai trò, trách nhiệm chính của ban điều phối Pgs: 

 » Tiếp nhận đơn đăng ký từ các nhóm sản xuất mới và phân 
định tới liên nhóm thích hợp;

 » Duy trì và cập nhật các tiêu chuẩn áp dụng phê chuẩn 
hướng dẫn vật tư đầu vào trong sản xuất để áp dụng trong 
thanh tra và xử lý vi phạm;

 » Hỗ trợ nhóm sản xuất và Liên nhóm cải tiến các thủ tục và 
hệ thống;

 » Tiếp nhận và xử lý thông tin trong báo cáo từ liên nhóm;

 » Phê duyệt quyết định chứng nhận từ liên nhóm;

 » Quảng bá nhãn hiệu của PGS; và

 » Bảo vệ quyền lợi của  liên nhóm, nhóm sản xuất và hộ 
nông dân và hệ thống PGS. 

 § vai trò, trách nhiệm chính của ban đảm bảo chất 
lượng liên nhóm:

 » Cung cấp dịch vụ vật tư, đầu vào, tiêu thụ sản phẩm;

 »  Điều phối tiến trình hoàn thành bản kế hoạch quản 
lí và bản cam kết của nông dân, đảm bảo rằng các 
thành viên hiểu rõ về quy định PGS và các tiêu 
chuẩn kỹ thuật;

 » Lưu giữ hệ thống dữ liệu và cập nhật hàng năm tình 
trạng sản xuất cũng như những hoạt động sản xuất 
của thành viên;

 » Điều phối tiến trình, kiểm tra giám sát và thanh tra, đề 
xuất cấp chứng nhận;

 » Xử lý khi có gian lận hoặc sai phạm; 

 » Điều phối kế hoạch sản xuất cho tất cả các nhóm và 
quảng bá các sản phẩm; và

 » Báo cáo cho Ban điều phối theo định kỳ hàng năm. 

(4) Ban điều phối PGS

Ban điều phối PGS chịu trách nhiệm về những vấn đề 
lớn phổ biến trong các liên nhóm liên quan đến hệ thống 
PGS. Thành viên của ban điều phối là tình nghuyện viên 
có năng lực kỹ thuật và quản lý được chọn ra từ các cuộc 
họp thường niên hoặc đại hội của PGS tùy theo quy định 
của từng hệ thống. Ban điều phối PGS thường bao gồm 
đại diện các HTX/tổ hợp tác, lãnh đạo hoặc cán bộ cơ 
quan hỗ trợ kỹ thuật nhà nước liên quan (Chi cục BVTV, 
Chi cục Quản lý chất lượng), cửa hàng, công ty... Cơ cấu 
tổ chức Ban điều phối PGS gồm:
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2. chức năng của hệ thống Pgs
Các thành phần này đều tham gia vào nhiều chức năng chính và những hoạt động 
cụ thể trong từng chức năng của hệ thống PGS. Để vận hành, PGS có 4 chức năng 
chính:
(1) Quản lý và vận hành của PGS (Management and coordination)
Chức năng này được thực hiện thông qua những hoạt động xây dựng và áp dụng Qui 
định chung, bao gồm:

 » Giới thiệu hệ thống

 » Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

 » Yêu cầu, quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên

 » Điều phối hệ thống 

 (2) Quy định chất lượng sản phẩm (Determination of product quality)
Chức năng này được thực hiện thông qua các hoạt động xác định:

 » Tiêu chuẩn sản xuất và yêu cầu đầu vào cho sản xuất 

 » Qui định sơ chế, bao gói và truy xuất nguồn gốc 

(3) Thẩm tra sự tuân thủ của người sản xuất (verification of compliance)
Chức năng này được thực hiện thông qua những hoạt động xây dựng và tiến hành:

 » Thanh tra, kiểm tra, và giám sát 

 » Chứng nhận và xử lý vi phạm 

 » Khiếu nại và xử lý khiếu nại 

 » Qui định về lưu giữ hồ sơ

(4) Phát triển sự bền vững của PGS (Sustainability)
Chức năng này được thực hiện thông qua những hoạt động xây dựng và tiến hành:

 » Chương trình về đào tạo 

 » Phát triển nhận diện thương hiệu và gây quỹ

Với cấu trúc và những chức năng trên, hệ thống PGS giúp đảm bảo sản phẩm được 

sản xuất theo tiêu chuẩn và sự lưu thông của sản phẩm từ người sản xuất đến người 

tiêu dùng.  

CẤu TrúC và CHứC NăNG CủA HỆ THỐNG PGS (TIếP THeO)

Sơ đồ 2. Cấu trúc và chức năng của hệ thống PGS 

 
Nguồn: Tham khảo từ Rikolti, 2016 

Chức năng 2. 
Qui định chất lượng sản phẩm  

- Xây dựng tiêu chuẩn sản xuất và 
yêu cầu đầu vào cho sản xuất  

- Xây dựng qui định sơ chế, báo 
gói và truy xuất nguồn gốc 

Chức năng 3. 
Thẩm tra sự tuân thủ tiêu chuẩn 

- Kiểm tra, giám sát, và thanh tra 
- Chứng nhận và xử lý vi phạm 
- Khiếu nại và xử lý khiếu nại  
- Lưu giữ hồ sơ sổ sách 

Chức năng 1. 
Điều phối sự vận hành của PGS 

Xây đựng và áp dụng qui định chung: 
- Giới thiệu hệ thống 
- Cơ cấu và chức năng nhiệm vụ 
- Yêu cầu, quyền lợi và nghĩa vụ của 

thành viên 
- Điều phối hệ thống 

Chức năng 4. 
Phát triển sự bền vững của PGS  

- Xây dựng và triển khai chương trình 
đào tạo cho hệ thống  

- Phát triển nhận diện thương hiệu và 
gây quỹ  

Nông hộ  
sản xuất 

 

Nhóm sản xuất 
  

Liên nhóm sản xuất 
  

Ban điều phối PGS 
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1. thách thức Khi thành LậP 
hệ thống Pgs

Đúc rút từ thực tế xây dựng PGS của Rikolto tại Việt Nam 
cho thấy có nhiều thách thức mang tính khách quan và 
chủ quan (Rikolto, 2018; Rikolto và VNUA, 2018, 2018a, 
2018b). 

(1) Các yếu tố khách quan:

 » Thị trường chưa có chỗ đứng cho PGS. 

 » PGS mới chỉ được biết đến ở rải rác một số địa 
phương trên toàn quốc. 

 » Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm chưa sử 
dụng và phát huy vai trò của PGS. 

 » PGS chưa được chính thức công nhận ở trong hệ 
thống chính sách như một cơ chế đảm bảo chất 
lượng. 

 » Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng mất miền 
tin đối với chất lượng thực phẩm, nhân rộng hệ thống 
chứng nhận chưa được hợp thức hóa như PGS là 
thách thức lớn của rất nhiều cá nhân và tổ chức hoạt 
động trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ và kiểm soát 
chất lượng thực phẩm. 

4                yếu TỐ quyếT 
ĐỊNH Sự THàNH 
CôNG CủA HỆ 
THỐNG PGS

© Anonymous / Pexels

(2) Các yếu tố chủ quan: 

 » Số lượng sản phẩm được chứng nhận bởi PGS rất hạn 
chế, xuất hiện chủ yếu ở một số hệ thống bán lẻ hiện đại 
phục vụ cho thị trường ngách. 

 » Các loại sản phẩm này cũng chưa có thị trường ổn định 
với mức độ phổ biến rộng rãi. 

 » Năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh và xây dựng quan 
hệ cung ứng với doanh nghiệp của hầu hết các liên nhóm/
hợp tác xã sản xuất và ban quản lý còn rất hạn chế. 

 » Tham gia vào hệ thống PGS đòi hỏi người sản xuất đầu 
tư nhiều thời gian, công sức, và năng lực để tuân thủ các 
qui định, trong khi khả năng tăng tăng số lượng bán ra và 
tăng thu nhập rất bấp bênh. 

 » Nguồn tài chính nội tại của hệ thống PGS sử dụng để 
vận hành lâu dài chỉ có được sau những đầu tư về nhân 
lực vật lực từ bên ngoài và sau một thời gian hoạt động 
nhất định.

 » Thiết lập hệ thống PGS đòi hỏi thời gian và sự tham gia 
tích cực của nhiều bên liên quan.       

 » Rất khó khăn để huy động sự tham gia tích cực của đại 
diện người mua và người tiêu dùng vào hoạt động giám 
sát, thanh tra. 

2. yếu tố quyết định sự thành 
công của Pgs

Với những thách thức trên, xây dựng thành công và phát 
triển bền vững của một hệ thống PGS cần chú trọng đến 
ba nhóm nhóm yếu tố về bối cảnh, kỹ thuật và quản lý 
điều phối như minh họa ở sơ đồ 3. 

(1) Yếu tố bối cảnh

 § thị trường ổn định/tiềm năng: 
Xác định được thị trường và nhu cầu của thị trường quyết 
định đến khả năng cung ứng lâu dài của tổ chức nông 
dân. Thị trường còn quyết định sự lựa chọn tiêu chuẩn 
chất lượng, qui định về sử dụng đầu vào và chế biến, và 
thiết kế logo nhãn mác. Cuối cùng, thị trường quyết định 
đến cách thức tổ chức sản xuất và kinh doanh của tổ 
chức nông dân.

 § sự vào cuộc của các đơn vị chức năng: 
Với vài trò quản lý nhà nước, sự vào cuộc của các đơn 
vị chức năng quyết định đến việc tính chính thức hóa của 
sản phẩm được chứng nhận PGS tại địa phương để xây 
dựng lòng tin với khách hàng. Ngoài ra với vai trò đối tác 
xây dựng, sự vào cuộc của họ quyết định cấu trúc và vận 
hành hiệu quả của hệ thống PGS.  

 § ủng hộ của chính quyền địa phương: 
Đây là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững và 
liên tục của PGS, đặc biệt khi PGS được đưa vào các 
chính sách và hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở địa 
phương. 

(2) Yếu tố kỹ thuật  

 § tiêu chuẩn và qui định: 
Hệ thống và văn bản hóa các quy định về tiêu chuẩn sản 
xuất, về tổ chức và điều phối, qui định về thẩm tra sự tuân 
thủ và về tính bền vững giúp xây dựng tính toàn vẹn của 

hệ thống, đặc biệt là hệ thống được xây dựng và vận 
hành theo nguyên tắc tự nguyện như PGS. Các qui định 
này chính là công cụ tạo ra ‘sự chính thống’ trong một hệ 
số được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, từ đó giúp 
hệ thống vận hành một cách chuyên nghiệp, lâu bền và 
có hiệu quả hơn.

 § cơ chế kiểm tra sự tuân thủ: 
Học hỏi và cải thiện liên tục là một trong những nguyên tắc 
xuyên suốt của PGS. Tương tự với cơ chế giám sát tuân 
thủ của nhiều hệ thống chứng nhận khác, PGS sử dụng 
thanh tra nội bộ như là công cụ để kiểm tra và sửa lỗi. 
Thanh tra chéo được áp dụng nhằm loại bỏ xung đột lợi 
ích. Bên cạnh đó, sự tham gia của người tiêu dùng, doanh 
nghiệp, cơ quan nhà nước vào thanh tra nội bộ là yếu tố 
khác biệt, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong giám sát 
tuân thủ, hướng đến tạo niềm tin cho khách hàng. PGS 
sẽ không mang lại hiệu quả nếu đội ngũ thanh tra nội bộ 
làm không tốt chức năng của mình. Có thể nói, thanh tra 
nội bộ là linh hồn của hệ thống quản lý chất lượng PGS.

 § cơ chế xử phạt khi vi phạm: 
Hình thức, mức độ xử phạt do các nhóm tự quy định do 
vậy tính sở hữu và làm chủ cao. PGS áp dụng các biện 
pháp xử phạt vì mục đích cải thiện do vậy yếu tố này còn 
đóng góp và quá trình hoàn thiện của hệ thống và chất 
lượng sản phẩm. Ngoài ra, quyết định xử phạt được thống 
báo rộng rãi bằng văn bản trong toàn hệ thống, vi phạm 
về nhãn hiệu có thể được thông báo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để bảo vệ người tiêu dùng. Điều này 
sẽ tạo dựng tính minh bạch và uy tín của hệ thống PGS, 
tạo niềm tin với khách hàng.  

 § Lô-gô và nhãn mác: 
Sản phẩm được giới thiệu với đầy đủ nhãn mác, thương 
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hiệu, người tiêu dùng dần sẽ chuyển sang lựa chọn sản phẩm có chất lượng và đảm bảo an toàn, 
sản phẩm sẽ dần dần sẽ có chỗ đứng trên thị trường. Ngoài ra, lô-gô nhãn mác còn tạo ra sức lan 
tỏa của sản phẩm và tạo hiệu ứng trong quá trình quảng bá.  

 § đào tạo tập huấn: 
Chương trình tập huấn toàn diện về tiêu chuẩn sản xuất và hệ thống PGS sử dụng phương pháp 
tập huấn có sự tham gia lấy người học làm trung tâm sẽ quyết định đến năng lực sản xuất và sự 
tuân thủ của các hộ sản xuất. Thêm nữa, đào tạo giảng viên nông dân từ những người sản xuất 
giỏi, có uy tín trong tổ chức nông dân sẽ đảm bảo hoạt động tập huấn kỹ thuật được duy trì với mức 
chi phí tối thiểu nhất. Chương trình tập huấn về kỹ năng tổ chức sản xuất, quản lý, kinh doanh, tìm 
kiếm thị trường và phát triển thương hiệu cho tổ chức nông dân góp phần nâng cao năng lực trở 
thành đối tác kinh doanh của họ.  

 § hợp thức hóa hệ thống quản lý: 
PGS là hệ thống được xây dựng và vận hành theo nguyên tắc tự nguyện, không có đăng ký tư cách 
pháp nhân với chính quyền. Do vậy, hợp thức hóa hệ thống tổ chức và quản lý của PGS là một yếu 
tố sẽ mang lại nhiều lợi ý cho PGS. Nếu hệ thống quản lý của PGS thể được hợp thức hoá với hệ 
thống quản lý của hợp tác xã thì PGS sẽ được hưởng lợi từ tư cách pháp nhân của HTX. Điều này 
đòi hỏi nỗ lực của tất cả các bên tham gia vào PGS và năng lực của ban quản lý. Ngoài ra, nó cũng 
đòi hỏi nỗ lực chung của các bên liên quan và quá trình vận động chính sách để hệ thống PGS được 
thể chế hóa vào qui định quản lý chất lượng của nhà nước. 

(3) Yếu tố quản lý điều phối

 § năng lực lãnh đạo:
Với những lãnh đạo có năng lực và nhiệt huyết, họ luôn đi tiên phong và hướng dẫn tổ chức nông 
dân trong quá trình lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh hiệu quả đáp ứng với nhu cầu thị trường. 
Họ cũng chủ động tìm kiếm thị trường, gặp gỡ và quảng bá sản phẩm với các bạn hàng tìm năng, 
và tích cực huy động nguồn lực cho hệ thống PGS và cho tổ chức nông dân. Họ luôn tư duy để giúp 
tìm ra những hướng đi mới cho tổ chức nông dân và góp phần vào tạo sự gắn kết trong thành viên 
sản xuất với nhau.  

 § sự cam kết với vài trò và trách nhiệm: 

Mỗi thành phần trong hệ thống PGS đều có vai trò và chức năng cụ thể. Sự cam kết và có trách 

Sơ đồ 3. Yếu tố quyết định sự thành công của hệ thống PGS

Nguồn: Rikolto, 2018; Rikolto và VNUA, 2018, 2018a, 2018b và tham khảo từ IFOAM (2008) 

nhiệm với vài trò của mình sẽ quyết định hiệu quả vận 

hành của PGS. Từ đó, giúp xây dựng uy tín và thương 

hiệu của hệ thống PGS với nội bộ và với các đối tác. 

 § truyền thông nội bộ:

Đây là yếu tố quyết định sự thông suốt của thông tin 

trong hệ thống PGS, tính minh bạch trong sản xuất và 

kinh doanh để tạo niềm tin và sự gắn kết bền vững của 

cá nhân người sản xuất trong  tổ chức nông dân. 

 § hợp tác chiến lược: 
Xây dựng liên kết và hợp tác với các đối tác chiến lược 

như các tổ chức hội, tổ chức nông dân áp dụng PGS khác 
mang lại cơ hội giải quyết những khó khăn liên quan đến 
lao đông nữ và lao động trẻ, cung ứng ổn định cho thị 
trường. Ngoài ra, hợp tác chiến lược mở ra cơ hội huy 
động nguồn vốn và phát triển trong tương lai.  

 § định hướng và chiến lược phát triển: 
Yếu tố này giúp hệ thống PGS có mục tiêu rõ ràng, có 
những kế hoạch và hoạt động cụ thể về quảng bá sản 
phẩm, xây dựng thương hiệu, gây quỹ và tìm kiếm nguồn 
lực, cải thiện truyền thông nội bộ, và phát triển hợp tác với 
các đối tác chiến lược.  

CẤu TrúC và CHứC NăNG CủA HỆ THỐNG PGS (TIếP THeO)
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PHầN 2
THàNH LậP và vậN HàNH HỆ THỐNG PGS 

5. TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP PGS

6. QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG PGS

7. TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ YÊU CẦU ĐẦU 
VÀO CHO SẢN XUẤT

8. SƠ CHẾ, BAO GÓI VÀ TRUY XUẤT 
NGUỒN GỐC

9. KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THANH TRA 
CỦA HỆ THỐNG PGS 

10. CHỨNG NHẬN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

11. KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

12. LƯU GIỮ SỔ SÁCH

13. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA HỆ 
THỐNG PGS

14. PHÁT TRIỂN NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VÀ 
GÂY QUỸ SỬ DỤNG
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5                TIếN TrìNH 
THàNH LậP HỆ 
THỐNG PGS

© Anonymous / Pexels

1. tiến trình chung
Thành lập hệ thống PGS cần thực hiện theo quá trình với 7 bước khác nhau như minh họa ở sơ đồ 4. Thứ tự và 
nội dung các bước không nhất thiết phải rập khuôn và máy móc. Tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế mà các bước 
có thể được lồng ghép với nhau, hoặc lồng ghép với các sự kiện khác của địa phương. Ngoài ra, tùy thuộc vào 
đối tượng sử dụng mà quá trình triển khai tiến trình chung hoặc từng bước trong tiến trình thành lập PGS có thể 
thay đổi. 

Đối với các tổ chức NGO, phát triển, các nhà tài trợ, và các cơ quan nhà nước: Các tổ chức này thường đóng 
vài trò hỗ trợ, thúc đẩy và tài trợ cho quá trình thành lập PGS. Yếu tố cốt lõi đầu tiên cần quan tâm khi thiết lập 
hệ thống PGS là tìm hiểu mối quan tâm của cả người sản xuất và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng: Trong hệ thống PGS, doanh nghiệp, các nhà phân phối bán lẻ, người 
tiêu dùng là những người trực tiếp tham gia vào quá trình tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu và đảm bảo 
chất lượng của sản phẩm. Để bắt đầu thiết lập hệ thống PGS, họ cần tìm hiểu về nhu cầu của thị trường, vùng 
sản xuất và khả năng đáp ứng của người sản xuất. 

Đối với tổ chức nông dân: Trong hệ thống PGS, tổ chức nông dân là thành phần chủ chốt bởi lẽ họ là những 
người trực tiếp tham gia sản xuất, đảm bảo chất lượng của thành phẩm. Khi tổ chức nông dân muốn thành lập 
hệ thống PGS xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, tiến trình thiết lập PGS cần được bắt đầu với bằng việc 
tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

2. các bước cụ thể trong tiến trình thiết LậP Pgs 

bước 1: đánh giá Khả năng thành LậP Pgs
Mục đích của bước này là lựa chọn địa bàn, đối tượng sản xuất phù hợp và có tiềm năng để thành lập PGS. Để 
đạt được mục đích này, thực hiện bước 1 bao gồm các hoạt động:   

 § Khảo sát và đánh giá địa bàn: 

 » Điều kiện sản xuất, tập quán canh tác, văn hóa sống, mong muốn của nông dân về cung ứng sản phẩm 
của mình ra thị trường; và

 » Tìm hiểu hiện trạng về hình thức tổ chức nông dân và tổ chức sản xuất để đánh giá tiềm năng hoạt động 
và tham gia vận hành PGS. 

	  

1.	  Đánh	  giá	  khả	  năng	  
thành	  lập	  PGS	  

3. Xác định cơ cấu tổ 
chức PGS 

4. Văn bản hóa phương 
thức vận hành PGS 

2. Thống nhất định hướng và 
mục đích chung của PGS 

5. Đào tạo cho hệ thống PGS 

6. Thanh tra, giám sát và 
chứng nhận sự tuân thủ 

7. Điều phối quá trình vận hành 
của hệ thống PGS 

Sơ đồ 4. Tiến trình chung để thành lập PGS

Nguồn: Rikolto và tham khảo nguồn Greater Mekong, 2015.
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 § đánh giá tiềm năng thị trường qua tìm hiểu thông tin 
liên quan đến:
 » Cách thức và số lượng sản phẩm cung ứng cho thị trường; 

 » Khả năng tiếp cận thị trường xa hay gần;

 » Giá trị cốt lõi của sản phẩm và nhu cầu thị trường; và

 » Phương thức tiếp cận và phát triển mở rộng thị trường 
cho sản phẩm chứng nhận PGS.   

 § Lựa chọn đồng ruộng và hộ/nhóm họ nông dân có điều 
kiện sản xuất phù hợp với giá trị cốt lõi của sản phẩm 
thông qua tìm hiểu thông tin về:
 » Điều kiện đất đai, nguồn nước;

 » Sử dụng đầu vào sản xuất; và 

 » Nguy cơ về kỹ thuật, an toàn thực phẩm, chất lượng sản 
phẩm.

 § tìm hiểu về các bên liên quan tiềm năng tại địa phương 
thông qua các thông tin: 
 » Đối tác tại địa phương là: Các tổ chức đoàn thể xã hội 

(Đoàn thanh niên, Hội Nông dân,  Hội Phụ nữ), các cơ 
quan quản lý nhà nước (Chi cục Phát triển Nông thôn, 
Trung tâm khuyến nông, Chi cục BVTV vv…); 

 » Tìm hiểu các chính sách hỗ trợ cho nông dân tại địa 
phương, các điều kiện cụ thể trong trong quy trình sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm như thuế, phí. Xác  định các hoạt 
động cụ thể cần tới sự hậu thuẫn/tham gia của chính 
quyền địa phương; và

 » Nghiên cứu khả năng nâng cao uy tín, đảm bảo chất 
lượng sản phẩm bằng sự tham gia của đối tác vào hệ 
thống.

 § đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn và rủi ro, điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội, và thách thức để:
 » Lựa chọn chiến lược phát triển và lên kế hoạch hành 

động cụ thể; 

bước 2: thống nhất định hướng 
và mục đích chung của Pgs
Mục đích của bước này là nâng cao nhận thức và 
hiểu biết về hệ thống PGS từ đó đi đến sự thống nhất 
về cách hiểu, định hướng và mục đích chung cho 
nông dân và các bên liên quan tham gia vào thiết lập 
PGS. Sự thống nhất này cũng là cơ sở ban đầu để 
xây dựng niềm tin trong hệ thống. Để đạt được mục 
đích này, thực hiện bước 2 bao gồm các hoạt động:   

 » Tổ chức họp với tổ chức nông dân và các bên 
liên quan ở địa phương để giới thiệu về PGS; 

 » Thảo luận về nhu cầu và yêu cầu của người 
tiêu dùng hiện tại và tiềm năng, cơ hội và thách 
thức cho sản phẩm của tổ chức nông dân và sản 
phẩm sẽ được chứng nhận PGS khi tiếp cận thị 
trường sẵn có và thị trường tiềm năng; 

 » Thảo luận về hiện trạng và tiềm năng sản xuất, 
chất lượng sản phẩm và giá cả hiện tại, nhận 
thức về lợi ích mà chứng nhận PGS có thể mang 
lại; 

 » Thảo luận để có cách hiểu chung về hệ thống 
PGS và xác định định hướng và mục đính chung 
cũng như sản phẩm mà hệ thống PGS hướng 
tới trong quá trình tham chiếu; và

 » Dự kiến thành phần tham gia PGS, phù hợp với 
tình hình địa phương.

Ở rất nhiều nơi, nông dân hưởng ứng cao và đón 
nhận các dự án từ các tổ chức tổ chức NGO, tổ chức 
phát triển, và các cơ quan nhà nước với mong muốn 
được nhận hỗ trợ bằng vật chất, chứ không phải xuất 
phát từ nhu cầu của họ. Vì thế tính bền vững của PGS 
cần được chia sẻ và thảo luận trong các cuộc họp 
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với nông dân các đối tác địa phương để tránh những hiểu 

nhầm dẫn đến định hướng sai lệch các hoạt động sau này.

bước 3. xác định cơ cấu tổ chức 
của Pgs 
Mục đích của bước này là đưa ra được cơ cấu tổ chức 
của hệ thống PGS với phân công các nhiệm vụ cụ thể dựa 
trên chức năng đã được xác định bởi các bên liên quan. 
Để đạt được mục đích này, thực hiện bước 3 bao gồm các 
hoạt động:    

 » Xác định và có được sự đồng ý tham gia của tất cả 
các bên liên quan vào các bộ phận khác nhau trong 
cơ cấu tổ chức của PGS; 

 » Xác định hộ nông dân muốn tham gia và thành lập 
các nhóm sản xuất thông qua việc các hộ hoàn thành 
và gửi bản đăng ký tham gia PGS của nhóm sản xuất 
tới nhóm điều phối PGS. Thông tin quan trọng trong 
đơn bao gồm tên hộ nông dân, nhóm sản xuất, tên và 
địa chỉ liên lạc của trưởng nhóm sản xuất. Danh sách 
nông hộ chính thức tham gia sẽ được hoàn thiện sau 
lần thanh tra nội bộ đầu tiên; 

 » Thành lập liên nhóm và Ban đảm bảo chất lượng: 
Xác định đối tượng, số lượng thành viên sẽ tham 
gia vào liên nhóm và ban đảm bảo chất lượng; Gửi 
thông tin về các thành viên, trách nhiệm cụ thể, thông 
tin liên hệ của từng cá nhân trong liên nhóm các bên 
liên quan; và

 » Thành lập nhóm điều phối: Xác định những cá nhân 
có năng lực kỹ thuật và khả năng quản lý để thành 
lập Nhóm điều phối. Gửi thông tin, thông tin liên hệ 
và trách nhiệm cụ thể của các thành viên trong nhóm 
điều phối tới các bên liên quan. Đưa thông  tin liên 
hệ của đại diện nhóm điều phối trên các phương tiện 
truyền thông. 

bước 4. văn bản hóa Phương thức 
vận hành Pgs 
Trong thực tế, công tác quản lý, vận hành hệ thống PGS 
với nhiều bên tham gia rất phức tạp, liên quan đến nhiều 
văn bản như định hướng chung, chỉ tiêu sản xuất, phương 
pháp hoạt động, quy trình, quy phạm. Vì vậy, mục đích 
của bước này là cùng nhau xây dựng những quy định liên 
quan để giúp các bên tham gia vận hành hệ thống PGS 
hiểu đúng và thực hành chính xác yêu cầu đề ra, tránh 
nhầm lẫn, sai phạm.

 § những qui định sử dụng để vận hành hệ thống Pgs 
bao gồm:
 » Quy định của hệ thống để thực hiện 4 chức năng 

như đã nêu ở phần trên.  
 § để văn bản hoá phương thức vận hành Pgs, cần:

 » Xây dựng hệ thống văn bản bao gồm danh sách các 
đầu mục, chỉ mục rõ ràng, cụ thể ;

 » Xây dựng phương pháp lưu trữ dữ liệu (tài liệu truyền 
thông, tài liệu số hoá);

 » Xây dựng phương pháp truy cập dữ liệu đối với từng 
loại hình dữ liệu; và

 » Lưu trữ, ghi chép và cập nhật thường xuyên các văn 
bản về chính sách, quy định cũng như các hoạt động 
đang diễn ra của hệ thống.

bước 5. đào tạo cho hệ thống Pgs 
Có hai nhóm đối tượng chính trong chương trình đạo tạo 
cho hệ thống PGS: (1) nông dân và nhóm sản xuất, (2) liên 
nhóm và Ban điều phối. Mục đích của bước này là giúp:

 »  Giúp Nông hộ và Nhóm sản xuất hiểu rõ về các tiêu 
chuẩn chất lượng được áp dụng đối với các sản 
phẩm PGS đã được giải thích ở trên; 



3938

 » Liên nhóm và ban điều phối hiểu được và áp dụng 
hiệu quả tiến trình thành lập và vận hành PGS, có 
kỹ năng xử lý các vấn đề trong quá trình điều hành, 
điều phối tốt hoạt động PGS để đưa hệ thống phát 
triển bền vững; 

 » Hệ thống PGS có được môi trường học hỏi trao đổi 
và cập nhật kiến thức không ngừng, cơ sở cho xây 
dựng niềm tin vững chắc và sự phát triển bền vững.  

 § để đạt được mục đích đào tạo, cần phải: 
 » Xây dựng qui định và chương trình đào tạo tổng thể 

cho hệ thống;

 » Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ 
thuật về qui trình sản xuất theo tiêu chuẩn sản phẩm 
đã xác định cho hệ thống PGS, bao gồm nội dung 
và hình thức tổ chức phù hợp cho từng đối tượng 
hoặc các bên liên quan. Ví dụ đối với nông hộ và 
nhóm sản xuất, chương trình đào tạo kỹ thuật phải 
chi tiết cụ thể, sử dụng phương pháp tập huấn lấy 
người học làm trung tâm để đảm họ có thể áp dụng 
đúng các kỹ thuật canh tác theo yêu cầu. Đối với 
liên nhóm và ban điều phối, chương trình đào tạo kỹ 
thuật có thể ngắn gọn hơn giúp các đối tượng này 
sử dụng vào thanh tra giám sát cũng như các hoạt 
động liên quan khác;

 » Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo về thiết 
lập và vận hành hệ thống PGS cho tất cả các đối 
tượng; 

 » Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nâng 
cao năng lực kinh doanh, bao gồm năng lực tổ chức 
sản xuất và kinh doanh, đàm phán và tiếp thị, quảng 

bá xây dựng thương hiệu cho liên nhóm và ban điều 
phối; và

 » Tổ chức hội thảo và các sự kiện đào tạo liên quan 
đến yêu cầu thực tế trong quá trình thành lập và vận 
hành hệ thống PGS.

bước 6. thanh tra, giám sát, và 
chứng nhận sự tuân thủ 
Mục đích của việc thanh tra giám sát là hỗ trợ các bên liên 
quan trong hệ thống PGS và nắm bắt được tình hình của 
nhóm nông dân, người sản xuất kịp thời hỗ trợ khi nhóm 
cần giúp đỡ, đồng thời cũng giúp cho các nhóm nông dân 
sửa chữa, uốn nắn khi làm sai quy trình. Chứng nhận cho 

nhóm sản xuất nào là sự công nhận của tất cả bên liên 

quan đối với chất lượng sản phẩm của nhóm đó. 

 § để thực hiện việc thanh tra, giám sát và chứng 
nhận, cần phải: 

 » Xây dựng quy trình tiếp nhận thông tin cho nhóm hộ 

nông dân, liên nhóm, nhóm điều phối;  

 » Xây dựng bộ tiêu chuẩn cho sản phẩm đạt chứng 

nhận, và hình thức cấp chứng chỉ cho Nhóm sản 

xuất;

 » Quy định thời gian phương pháp kiểm tra, thanh tra, 

phương pháp đánh giá, xác định tiêu chuẩn chất 

lượng đạt hay chưa đạt;  

 » Định rõ các trường hợp vi phạm và đưa ra phương 

án xử lý sai phạm; và 

 » Tiến hành thanh tra, gián sát định kỳ.

TIếN TrìNH THàNH LậP HỆ THỐNG PGS (TIếP THeO)
bước 7. Phát triển Logo, nhãn nhận 
diện và các quy định dán nhãn
Mục đích của bước này là phát triển thương hiệu thông 

qua logo, nhãn nhận diện một cách tốt nhất để giới thiệu 

sản phẩm đến với khách hàng. Khi sản phẩm được đưa 

tới tay người tiêu dùng, nếu không được dán nhãn đầy đủ, 

sẽ rất khó để phân biệt giữa các sản phẩm đạt chất lượng 

từ PGS với các sản phẩm phổ thông trên thị trường. Logo, 

nhãn nhận diện sẽ giúp hình ảnh sản phẩm của hệ thống 

PGS tạo ra sự khác biệt, dễ nhận biết và nhắc nhớ trong 

tâm trí của người tiêu dùng. 

 § để đạt được các mục đích trên, cần phải: 
 » Xác định nội dung và hình ảnh cần thể hiện trên logo, 

nhãn nhận diện;

 » Liệt kê danh mục sản phẩm cần phát triển (logo, bao 
bì, nhãn dán...);

 » Xây dựng bộ quy định hướng dẫn dán nhãn sản 
phẩm cho người sản xuất;

 » Xây đựng các kênh truyền thông, phương thức liên 
lạc cụ thể (TV, mạng xã hội, Facebook; website..); và

 » Lập chương trình quảng bá thương hiệu trên các 
phương tiện truyền thông.
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6                quẢN Lý và 
vậN HàNH HỆ 
THỐNG PGS

© Anonymous / Pexels

Trong một tổ chức, để vận hành và quản lý tốt, cần xây dựng 
những quy định, quy chế chung để định ra những việc phải 
làm, không được làm hoặc hướng dẫn thực hiện quy định 
chung của tổ chức và cao hơn là pháp luật. Đối với hệ thống 
PGS, qui định chung để quản lý và vận hành bao gồm 4 nhóm 
qui định: (1) giới thiệu hệ thống, (2) cơ cấu tổ chức và chức 
năng nhiệm vụ, (3) yêu cầu, quyền lợi và nghĩa vụ của thành 
viên, và (4) điều phối hệ thống. 

1. qui định về giới thiệu hệ thống
Các qui định này đưa ra để thống nhất về tên gọi và những đặc điểm chung của hệ thống PGS. Những qui định 
này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin chung về hệ thống PGS cho chính hệ thống, cho những hộ nông dân và nhóm 
sản xuất có nhu cầu tham gia trong tương lai, cho các đối tác hiện tại và đối tác tiềm năng, và cho truyền thông 
đại chúng.  

Tên gọi của hệ thống PGS: 

Tên gọi thường lột tả được đặc trưng cụ thể của hệ thống PGS. Ví dụ, tên gọi của hệ thống PGS thường bao 
gồm loại sản phẩm gì và địa danh của tổ chức nông dân. Tên gọi nên ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ và lôi cuốn. Tên 
gọi cũng cần được thảo luận và có sự thống nhất trong hệ thống. 

Tầm nhìn: 

Tầm nhìn là những gì hệ thống PGS hoạch định ra điều muốn đạt được trong tương lai và đích muốn đến. Do 
vậy, tầm nhìn là mối giao thoa giữa giá trị và mục đích của PGS. Để xác định tầm nhìn của một hệ thống PGS, 
cần trả lời:

 » Chúng ta nhắm mục tiêu xây dựng hệ thống PGS đến đâu? 

 » Chúng ta đang hướng đến đích gì? 

 » Khi nào chúng ta muốn đạt được đích đến đó? 

 » Chúng ta muốn đạt được đích đó như thế nào?

Ví dụ về tầm nhìn của hệ thống PGS cho sản phẩm rau 
an toàn: ‘Chúng tôi mong muốn xây dựng hệ thống cùng 
tham gia đảm bảo chất lượng PGS minh bạch, uy tín, và 
hiệu quả để cung cấp tới người tiêu dùng đa dạng các 
sản phẩm rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần 
nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm cho mọi nhà và sức 
khỏe cho thế hệ mai sau’.

Sứ mệnh của PGS: 

Sứ mệnh mô tả hành động mà hệ thống PGS cần thực 
hiện ra sao để đạt được tầm nhìn. Sứ mệnh chính là câu 
trả lời cho câu hỏi ‘hệ thống PGS cần làm như thế nào’ để 
đi được đến đích cần đến. Để xác định sứ mệnh của một 
hệ thống PGS, cần trả lời:   

 » Chúng ta làm gì để đạt được đích cần đến?

 » Điều gì làm chúng ta khác biệt?

Ví dụ về sứ mệnh của hệ thống PGS cho sản phẩm rau an 
toàn: ‘Với tinh thần của nông nghiệp bền vững chúng tôi 
luôn nỗ lực hết mình vì sự lành mạnh trong từng bữa cơm 
gia đình Việt bằng cách sản xuất và cung cấp những sản 
phẩm có nguồn gốc xác nhận, sạch, an toàn, tươi ngon và 
bổ dưỡng’.

Hoàn cảnh ra đời: 

Hoàn cảnh ra đời là bối cảnh và những yếu tố hợp thành 
sự ra đời của một hệ thống PGS. Tài liệu hóa hoàn cảnh 
ra đời giúp cho quá trình thành lập và vận hành hệ thống 
PGS được minh bạch, dựa vào lợi ích chung của cả hệ 
thống và mục đích cụ thể của các bên tham gia. Hoàn 
cảnh ra đời của một hệ thống PGS có thể xuất phát từ:

 » Nhu cầu thực tế của người sản xuất về kết nối sản 
phẩm của họ với thị trường; 

 » Nhu cầu thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp 
và sinh kế người dân của chính quyền đại phương;

 » Những khởi xướng của các đối tác địa phương và 
NGO, tổ chức phát triển, hoặc doanh nghiệp; và  

 » Sự kết hợp giữa các yếu tố trên.

Phạm vi hoạt động: 

Phạm vi hoạt động là giới hạn khuôn khổ hoạt động của 
của một hệ thống PGS. Nó có thể được xác định thông 
qua một hoặc nhiều yếu tố liên quan đến phạm vi sau:

 » Đặc điểm của hộ nông dân, nhóm sản xuất, và liên 
nhóm (ví dụ: hộ sản xuất qui mô nhỏ, số lượng nhóm 
sản xuất, qui mô sản xuất hợp tác xã); 

 » Giới hạn địa lý của vùng sản xuất/liên nhóm (ví dụ: 
thôn, xã, liên xã);

 » Đặc điểm của sản phẩm (ví dụ như sản phẩm hữu cơ 
hay an toàn); và

 » Tất cả các yếu tố trên.

Quyền hạn và trách nhiệm của PGS:

Quyền hạn của một hệ thống PGS là quyền trong một giới 
hạn nào đó do hệ thống đưa ra và  giới hạn này càng rộng 
thì trọng trách, trách nhiệm đặt lên hệ thống càng nhiều. 
Quyền hạn của một hệ thống PGS luôn đi đôi với trách 
nhiệm vì để có thể làm tròn trách nhiệm, mỗi hệ thống 
PGS phải có quyền hạn nhất định. Xác định rõ quyền hạn 
và trách nhiệm giúp hệ thống PGS vận hành có hiệu quả 
và đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống. 

Khi xác định định quyền hạn và trách nhiệm của hệ thống 
PGS cần quan tâm đến:
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 » Phạm vi hoạt động của hệ thống; 

 » Giới hạn về hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ 
chức, chức năng, và vận hành; và

 » Cần đảm bảo gì về nguồn nhân vật lực, và thủ tục và 
văn bản hóa liên quan đến thiết lập và vận hành một hệ 
thống PGS.

Ví dụ về quyền hạn của một hệ thống PGS cho sản phẩm an 
toàn:

 » Tự chủ trong quản lý tài chính;

 » Tự chủ trong hoạt động, xây dựng kế hoạch; và

 » Gây quỹ cho hoạt động của hệ thống PGS từ hoạt động 
sản xuất và cung ứng sản phẩm an toàn cho đối tác và 
thị trường, và các hoạt động tư vấn khác.

Ví dụ về trách nhiệm của một hệ thống PGS cho sản phẩm 
an toàn:

 » Tư vấn vận hành PGS tại cơ sở/địa phương; 

 » Hỗ trợ giám sát việc thực hiện quy trình sản xuất nông 
nghiệp và cấp giấy chứng nhận cho các thành viên PGS 
thuộc hệ thống;

 » Tham gia tìm kiếm thị trường cho sản phẩm được PGS 
cấp chứng nhận; và 

 » Đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động minh bạch và hiệu 
quả.

Địa chỉ liên lạc: 

Thông tin liên quan đến địa chỉ liên lạc cần phải được xuất 

hiệm ở địa điểm của hệ thống PGS và những phương 
tiện truyền thông khác mà hệ thống sử dụng như một 
hình thức quảng bá và liên lạc. Có thông tin về địa chỉ 
liên lạc bao gồm: 

 » Địa chỉ 

 » Người liên lạc, chức danh, điện thoại và email 
của họ 

 » Điện thoại và E-mail chung của hệ thống, và 

 » Website

2. qui định về cơ cấu và 
chức năng nhiệm vụ

Các qui định này được đưa ra để qui chiếu trong quá 
trình thiết lập và vận hành hệ thống. Hệ thống hóa 
các qui định này giúp hệ thống PGS vận hành và hoạt 
động một cách chuyên nghiệp và có hiệu quả. 

Nguyên tắc: 

Các nguyên tắc cơ bản cần phải được xác định để giúp 
hệ thống PGS định hình cơ chế thành lập và phương 
pháp vận hành cho mình. Có thể tham khảo 5 nguyên 
tắc cơ bản của PGS ở phần ‘TỔNG QUAN VỀ HỆ 
THỐNG PGS’, nhưng không chỉ giới hạn vào 5 nguyên 
tắc này, để đưa ra những nguyên tắc của mình. 

Ví dụ về nguyên tắc của hệ thống PGS XXX: ‘PGS 
XXX hoạt động theo nguyên tắc Tự nguyện, Dân chủ, 
Minh bạch, Cùng tham gia, tự trang trải về tài chính và 

tự chịu trách nhiệm về các hoạt động đảm bảo chất lượng 
của hệ thống’.

Cơ cấu tổ chức: 

Cơ cấu tổ chức là mô hình tổ chức vận hành cụ thể của 
hệ thống PGS để đạt được tầm nhìn, sứ mệnh, nguyên 
tắc đã đề ra. Xác định, thiết lập và thống nhất về cơ cấu 
tổ chức của các bộ phận chính trong PGS (Hộ sản xuất, 
Nhóm sản xuất, Liên nhóm, Ban điều phối) có thể tham 
chiếu và áp dụng hướng dẫn cụ thể ở phần ‘Cấu trúc của 
hệ thống PGS’. 

Chức năng: 

Chức năng của hệ thống PGS chính là danh sách những 
công việc mà hệ thống PGS cần làm. Chức năng thường 
có chức năng và các hoạt động cụ thể của chức năng 
chính đó. Xác định, xây dựng và thống nhất về chức năng 
của hệ thống PGS có thể tham chiếu các chức năng ở 
phần ‘chức năng của hệ thống PGS’. 

3. qui định về yêu cầu, quyền 
Lợi và nghĩa vụ của thành 
viên

Qui định này được xây dựng để có những hướng dẫn cụ 
thể cho thành viên đang và sẽ tham gia vào hệ thống PGS 
và các bộ phận quản lý vận hành trong quá trình xét duyệt 
kết nạp thành viên mới hoặc khai trừ thành viên cũ. Khi 
xây dựng các qui định này cần trả lời các câu hỏi sau: 

 » Những yêu cầu cụ thể gì cho thành viên là hộ nông 
dân khi tham gia vào Nhóm sản xuất; Họ có quyền và 
nghĩa vụ cụ thể từ sự tham gia này?

 » Những yêu cầu cụ thể gì cho thành viên là doanh 

nghiệp/thương nhân khi tham gia vào Liên nhóm 
hoặc Ban điều phối; Họ có quyền và nghĩa vụ cụ thể 
từ sự tham gia này?

 » Những yêu cầu cụ thể gì cho thành viên là các tổ 
chức hỗ trợ khi tham gia vào Liên nhóm hoặc Ban 
điều phối; Họ có quyền và nghĩa vụ cụ thể từ sự 
tham gia này?

 » Những yêu cầu chung gì cho tất cả thành viên khi 
tham gia vào hệ thống PGS; Quyền và nghĩa vụ 
chung từ sự tham gia này của họ là gì?

4. qui định về điều Phối hệ 
thống 

Nhiệm kỳ của PGS:

Nhiệm kỳ của PGS cần được xác định cụ thể để có những 
chuẩn bị cho sự thay đổi về nhân sự và sự phát triển lâu 
dài của hệ thống. Nhiệm kỳ và qui định cụ thể xây dựng ở 
từng nhiệm kỳ sẽ quyết định. 

Tổ chức định kỳ đại hội toàn thể 3 hay 5 năm một lần phụ 
thuộc vào nhiệm kỳ của PGS. 

 » Tổ chức hội nghị thường niên hàng năm. 

 » Tổ chức họp định kỳ: Khi mới thành lập, quy định 
họp định kỳ sẽ củng cố thêm sự tin tưởng của nông 
dân và các bên liên quan khác. Duy trì đều đặn các 
cuộc họp trong nhóm, liên nhóm sẽ giúp giải quyết 
và hỗ trợ kịp thời những vấn đề nảy sinh và khuyến 
khích sự tham gia của các thành phần trong PGS. 

 » Có thể tham khảo về số lượng các cuộc họp định 
kỳ tổ chức cho các thành phần khác nhau trong hệ 
thống ở bảng 1.

quẢN Lý và vậN HàNH HỆ THỐNG PGS (TIếP THeO)
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 » Họp đột xuất: Tổ chức họp đột xuất khi có yêu cầu hoặc có những vẫn đề cần giải quyết khẩn cấp như đơn khiếu nại 
của khách hàng, vi phạm qui định của nhóm sản xuất. Trong mỗi cuộc họp ngoài thành phần cố định có thể mời thêm 
các bên liên quan tùy theo tình hình, nội dung của cuộc họp; Biên bản họp định kỳ và đột xuất theo biểu mẫu thống nhất 
do hệ thống xây dựng nên.

 » Hệ thống báo cáo: Biểu mẫu báo cáo sẽ do Ban điều phối PGS hướng dẫn thống nhất cho tất cả các thành phần trong 
Hệ thống.

Áp dụng và sửa đổi qui định  PGS

 » Tập thể hoặc cá nhân của PGS có trách nhiệm tuân thủ quy định. Nếu vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo tính chất và mức 
ðộ của vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của PGS. 

 » Ban điều phối có quyền xử lý vi phạm và đình chỉ hoạt động của Liên Nhóm nếu có những vi phạm nghiêm trọng về tính 
minh bạch làm ảnh hưởng đến uy tín của toàn bộ hệ thống.  

 »  Trong quá trình hoạt động, có thể sửa đổi, bổ sung quy đinh/Điều lệ. Việc sửa đổi, bổ sung do 
trưởng Ban điều phối đề nghị và thông qua trong Hội nghị thường niên của Hệ thống.

5. Phương thức xây dựng 
và áP dụng qui định 

Phương thức xây dựng

Xây dựng các qui chung cần phải được thực hiện 

từ Bước 2 đến Bước 4 của tiến trình thành lập hệ 

thống PGS. Quá trình xây dựng cần có sự tham 

gia của các bên liên quan để đảm bảo tuân thủ các 

nguyên tắc chung của PGS và để đảm bảo rằng 

các qui định mang tính bao trùm hoặc những hướng 

dẫn cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho 

công tác điều hành của một PGS. Quá trình thảo 

luận xây dựng qui định chung phải đảm bảo công 

khai, minh bạch và bình đẳng để tiếng nói của tất cả 

thành viên đều được ghi nhận.  

Cách thức áp dụng: 

Các quy định của PGS phải được áp dụng nhất quán 

trong toàn hệ thống,  đảm bảo khách quan, không 

thiên vị. Trưởng Liên nhóm/Giám đốc Hợp tác xã 

chịu trách nhiệm gửi thông tin bằng văn bản cho 

TOÀN BỘ thành viên trong hệ thống. Việc đánh 

giá tuân thủ các quy định được thực hiện qua 

công tác thanh tra nội bộ và trong các cuộc họp 

định kỳ của các bộ phận trong hệ thống, theo đó 

các hình thức cải thiện/xử phạt sẽ được thông 

qua và thực hiện.

quẢN Lý và vậN HàNH HỆ THỐNG PGS (TIếP THeO)
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Bảng 1. Ví dụ các cuộc họp định kỳ  
 Nông hộ Quản lý 

nhóm sản 
xuất 

Quản lý 
liên nhóm 

Ban điều 
phối PGS 

Họp nhóm (tuần/lần) x x   
Họp Ban đảm bảo chất lượng 
(tháng/lần) 

 x x  

Họp Ban điều phối PGS (3 
tháng/lần) 

  x x 

Hội nghị thường niên (1 năm/lần) x x x x 
Đại hội PGS (5 năm/ lần) x x x x 

Nguồn:	  Rikolto	  



4746

7               TIêu CHuẩN SẢN 
xuẤT và yêu Cầu 
Đầu vàO CHO 
SẢN xuẤT

© Linh Pham / Unsplash

1. mục đích của qui định tiêu chuẩn sản xuất và đầu vào
Chất lượng sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng của các nguyên liệu đầu vào cho 
sản xuất và chế biến, và việc hộ nông dân tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu này. Do vậy, mục đích của đưa ra 
qui định tiêu chuẩn sản xuất và yêu cầu đầu vào cha sản xuất và chế biến là: 

 » Đưa ra hướng dẫn chung để hộ và nhóm sản xuất áp dụng và ghi chép nhật ký đồng ruộng;

 » Xây dựng danh mục thanh tra làm cơ sở đánh giá khi thanh tra, kiểm tra, giám sát, cấp chứng nhận và xử 
phạt nếu vi phạm; và

 » Chứng minh sự tuân thủ pháp luật nhà nước hoặc bộ tiêu chuẩn đang được áp dụng

2. quy định tiêu chuẩn sản xuất 
Hiện nay, ở Việt Nam PGS đang được áp dụng cho hai loại hình sản xuất: sản xuất hữu cơ và sản xuất an toàn. 
Tùy thuộc vào từng loại hình sản xuất mà yêu cầu về tiêu chuẩn sản xuất vào chất lượng sản phẩm khác nhau. 
BNN&PTNT đã ban hành bộ tiêu chuẩn cơ bản về các sản phẩm hữu cơ và các loại sản phẩm sản xuất theo tiêu 
chuẩn an toàn VietGAP và GAP cơ bản. 

chủ đề tóm tắt tiêu chí

Phân bón • Chỉ sử dụng các loại phân bón có trong danh 
mục được phép sử dụng 

• Chỉ sử dụng phân hữu cơ đã qua xử lý và có 
đầy đủ hồ sơ về các loại phân 

Nước tưới và nước dùng trong sơ 
chế 

• Đã đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành

Thuốc thuốc bảo vệ thực vật 
(cả hóa học và sinh học)

• Nằm trong danh mục được phép sử dụng 
• Mua từ các cửa hàng có giấy phép kinh doanh
• Thu gom và tiêu huỷ bao bì có được thực hiện 

theo đúng quy định
• Có biển cảnh báo vùng sản xuất rau, quả vừa 

mới được phun thuốc

Thu hoạch sản phẩm và sơ chế • Đúng thời gian cách ly
• Khu vực sơ chế, đóng gói và bảo quản sản 

phẩm có được cách ly với kho, bãi chứa hoá 
chất, chất gây ô nhiễm

• Sử dụng nguồn sạch để rửa sản phẩm sau thu 
hoạch

Nước thải, rác thải • Có được thu gom và xử lý theo đúng quy định
Người lao động • Được tập huấn về hóa chất và cách sử dụng 

hóa chất
• Được cung cấp kiến thức về bảo hộ lao động, 

vệ sinh cá nhân
Ghi chép nhật kí • Thực hiện ghi chép và lưu vào hồ sơ khi mua và 

sử dụng phân bón
• Thực hiện ghi chép và lưu hồ sơ theo dõi sử 

dụng, xử lý thuốc bảo vệ thực vật
• Thực hiện ghi chép đầy đủ nhật ký thu hoạch, 

bán sản phẩm, địa chỉ bên mua 
• Người sản xuất ghi rõ vị trí từng lô sản xuất (vẽ 

sơ đồ ruộng/các lô sản xuất)

Bảng 2. Tóm tắt các tiêu chí trong tiêu chuẩn GAP cơ bản
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(1) Đối với sản xuất hữu cơ chứng nhận theo qui trình PGS:

Sử dụng bộ tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ được PGS Việt Nam xây dựng và được IFOAM thông qua. Quy định 
và hướng dẫn toàn bộ từ lựa chọn vùng sản xuất, chọn giống các thực hành sản xuất, các biện pháp bảo tồn 
đất và hệ sinh thái, quản lý sâu bệnh cũng như quy định về bao gói. Thông tin cụ thể có thể truy cập website 
Vietnamorgnic.vn.

(2) Đối với sản xuất an toàn chứng nhận theo qui trình PGS: 

Sử dụng bộ tiêu chuẩn GAP cơ bản (BasicGAP) do tổ chức JICA (Japan International Cooperation Agency) hỗ 
trợ xây dựng, được BNN&PTNT ban hành ngày 02 tháng 7 năm 2014. 

3. yêu cầu đầu vào cho sản xuất
Đầu vào sản xuất bao gồm phân bón, thuốc trừ sâu, các vật liệu khác phục vụ sản xuất. Qui định yêu cầu đầu 
vào cho sản xuất trước hết cần tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, các quy định của địa phương (nếu 
có), tuân thủ theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đang áp dụng, và sẵn có tại địa phương (Bảng 3). Cụ thể đối với 
sản xuất hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGAP:

 » Đất canh tác theo VietGAP/hữu cơ: chọn vùng đất canh tác VietGAP cần phải được cơ quan có thẩm quyền 
phân tích các nguy cơ ô nhiễm sinh học, hóa học. Nếu đủ điều kiện theo QCVN 03:2008/BTNMT hoặc đã 
được khắc phục ô nhiễm thì cơ sở sẽ được cấp giấy chứng nhận để sản xuất sản phẩm an toàn. Để vùng 
canh tác VietGAP được duy trì bền vững khi chọn cần cách xa các khu vực: khu công nghiệp, bệnh viện, 
nghĩa trang, khu chăn nuôi tập trung và đường quốc lộ. Tiến hành đánh giá lại mức an toàn của vùng sản 
xuất theo định kỳ 3 năm 1 lần.

 » Nước tưới: Nước tưới yêu cầu đạt QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước dùng cho tưới tiêu. Tuyệt đối không dùng nước giếng khoan chứa kim loại nặng hoặc nước bị ô nhiễm 
như nước thải từ khu dân cư, bệnh viện, nước phân tươi... để làm nước tưới.

 » Giống: Sử dụng giống có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh do BNN&PTNT  
ban hành hoặc giống địa phương, giống cây trồng bản địa đã được sản xuất, tiêu dùng. Hạt giống, cây 
giống sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, được ghi chép theo quy định. 

TIêu CHuẩN SẢN xuẤT và yêu Cầu Đầu vàO CHO 
SẢN xuẤT (TIếP THeO)

Bảng 3. Danh sách đầu vào được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ 
 

Phần 1. Các vật liệu đầu vào và cải thiện độ phì đất 
Phân động vật bao gồm: phân gà, vịt, lợn, bò và trâu, 
dơi v…v 

Có giới hạn (R) 

Tro củi ( đốt từ củi gỗ) Được phép (A) 
Phân ủ  Được phép (A) 
Vỏ hoa quả từ các nhà máy chế biến    Có giới hạn (R) 
Phân bón vi sinh Có giới hạn (R) 
Phân khoáng  Được phép (A) 
Khoáng Dolomite Được phép (A) 
Vôi Được phép (A) 
Vỏ trấu Được phép (A) 
Rơm  Được phép (A) 
Các dinh dưỡng vi lượng Có giới hạn (R) 
EM- vi sinh vật có lợi Được phép (A) 
Các  vật liệu thực vật ( cây họ đậu)   Được phép (A) 
Phân ủ từ các vật liệu làm nấm  Có giới hạn (R) 
Rỉ đường  Được phép (A) 
Phân giun và dịch lỏng của nó Được phép (A) 
Phần 2. Các vật liệu đầu vào và quản lý sâu bệnh, cỏ dại 
Các loại bẫy sâu bọ  Được phép (A) 
Lưu huỳnh  Được phép (A) 
Đồng  Có giới hạn (R) 
Các vi sinh vật  Được phép (A) 
Thuốc muối Có giới hạn (R) 
Các côn trùng có lợi Được phép (A) 
Dầu khoáng Có giới hạn (R) 
Thuốc sinh học BT, VBT Có giới hạn (R) 
Chất xua đuổi Được phép (A) 
Hoa cúc lá nhỏ  Có giới hạn (R) 

 
Ghi chú: Được phép sử dụng (A); Sử dụng có giới hạn (R). 
Nguồn: PGS Việt Nam 
 



5150

Đối với sản xuất an toàn, được sử dụng các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hữu cơ và Phân bón: 
Sử dụng phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở 
Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đang có hiệu lực.

 » Phân bón sử dụng có nguồn gốc rõ ràng. Trường hợp sử dụng phân hữu cơ truyền thống phải 
qua xử lý bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; không được sử dụng phân tươi. 

 » Thuốc: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do 
BNN&NT ban hành đang có hiệu lực. Thuốc BVTV phải giữ nguyên trong bao bì, thùng chứa 
chuyên dụng với nhãn mác rõ ràng. Nếu đổi sang bao bì, thùng chứa khác, phải ghi rõ đầy đủ 
tên hóa chất, hướng dẫn sử dụng như bao bì, thùng chứa hóa chất gốc; thuốc đang trong hạn 
sử dụng. Để giảm thiểu mối nguy hóa học cho sản phẩm người trồng cần phải tuân thủ các quy 
định trong khi sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách, 
đúng liều lượng).

4. áP dụng qui định tiêu chuẩn sản xuất và yêu 
cầu đầu vào

 » Danh mục đầu vào phải được xây dựng trong Bước 4. ở phần tiến trình thành lập hệ thống PGS, 
với sự tham gia của toàn bộ thành phần trong PGS. Ở hoạt động này, cơ quan chuyên môn nhà 
nước đóng vài trò quan trọng, giúp rà soát, kiểm tra đối chiếu với các quy định hiện hành của nhà 
nước. Các hệ thống PGS khác nhau thì danh mục quy định không nhất thiết phải giống nhau, 
nhưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và bộ tiêu chuẩn đang áp dụng, áp dụng yêu cầu nào 
cao hơn. 

 » Thông thường, để tạo ra sản phẩm tốt hơn nhằm xây dựng thương hiệu và tăng sức cạnh tranh 
trên thị trường, các PGS rau an toàn sẽ xây dựng các quy định cao hơn quy định hiện hành của 
nhà nước. Ví dụ: cấm hoàn toàn việc sử dụng thuốc diệt cỏ. Mỗi khi có thay đổi để phù hợp với 
tình hình thực tế, nông hộ/nhóm sẽ gửi yêu cầu cho Liên nhóm để trình Ban điều phối phê duyệt 
những hạng mục mới.

TIêu CHuẩN SẢN xuẤT và yêu Cầu Đầu vàO CHO 
SẢN xuẤT (TIếP THeO)
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8Sơ CHế, BAO 
GóI và Truy 
xuẤT NGuồN 
GỐC SẢN PHẩM

© Anonymous / Pexels

1. mục đích
Mục đích đưa ra qui định về sơ chế, bao gói và truy xuất nguồn gốc cung tương tự như Mục đích của yêu cầu tiêu chuẩn sản 
xuất. Ngoài ra, qui định này còn giúp hệ thống PGS:

 » Đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm đến từng hộ sản xuất, từ đó xây dựng được niềm tin cho người 
tiêu dùng; 

 » Duy trì chất lượng sản phẩm;

 » Tăng giá trị của sản phẩm, tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người sản xuất; và 

 » Quảng bá sản phẩm và chất lượng sản phẩm một cách có hiệu quả.

2. qui định về sơ chế, bao gói và truy xuất nguồn gốc
Qui định về sơ chế, bao gói và truy xuất nguồn gốc bao gồm các nội dung cụ thể sau:

(1) Nguyên liệu sử dụng: 

 » Nước sơ chế sản phẩm Nước sơ chế phải đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt ban hành tại QCVN 02/2009/BYT 
ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế).

 » Vật liệu bao gói và đựng sản phẩm phải phù hợp quy định tại QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT và QCVN 
12-1:2011/BYT của Bộ Y tế. 

 » Các thiết bị, dụng cụ sơ chế tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm tươi phải làm bằng vật liệu đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ 
sinh quy định tại QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT và QCVN 12-1:2011/BYT của Bộ Y tế. 

 » Hạn chế tối đa chất liệu nhựa, và tăng cường sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên và thân thiện với môi trường, sẵn có 
tại địa phương và có thể phân hủy nhanh như lá chuối, dây chuối, rơm rạ, tre giang để bó rau có đính thẻ thông tin sản 
phẩm. 

(2) Yêu cầu về cơ sở sơ chế: 

 » Yêu cầu về trang thiết bị phục vụ sơ chế: địa điểm nhà sơ chế không được gần với những khu vực gây ô nhiễn như khu 
chứa rác thải, khu công nghiệp, đường giao thông, địa cao thế; Quy trình sơ chế và đóng gói cho từng loại sản phẩm 
phải được in và để vị trí dễ nhìn; hệ thống nước sử dụng cho sơ chế và hệ thống dụng cụ rửa và đựng sản phẩm phải 
đảm bảo tiêu chuẩn; 

 » Điều kiện đảm bảo vệ sinh: nhà sơ chế cần có hệ thống chứa và phân loại rác; Máy móc và trang thiết bị cần được bảo 
dưỡng và vệ sinh định kỳ; và hệ thống điện và bóng điện phải được bảo vệ để không tạp chất lẫn vào sản phẩm; 

 » Nhà sơ chế phải đảm bảo tiêu chuẩn toàn lao động: Các khu vực để sản phẩm phải kẻ sơn vạch rõ ràng, các kệ đựng 
không được quá cao. Các vị trí nguy hiểm như dốc, trơn rượt, máy móc cần phải có biển báo và có bảo hộ; Có hộp thuốc 
cứu thương, có biển ghi số điện thoại cần gọi khi có trường hợp khẩn cấp xẩy ra; và có điều kiện áp ứng được các yêu 
cầu về phòng cháy chữa cháy;  

 » Trường hợp chưa có nhà sơ chế đóng gói, Ban điều phối cần phối hợp với Liên nhóm tìm một địa điểm tập trung của 
một hộ nào đó có các điều kiện tốt đảm bảo VSATTP để các thành viên đưa sản phẩm về đó sơ chế, đóng gói, dán nhãn 
tập trung và ghi chép số lượng xuất bán… (sơ chế, đặc biệt ko sơ chế ở trên mặt sàn/nền đất). 

(3) Bao bì và nhãn mác:

 » Nội dung trên bao bì đóng gói: có đầy đủ thông tin về sản phẩm, có dấu hiệu nhận diện (logo) để bảo đảm chất lượng 
cùng thông tin truy xuất nguồn gốc đến tận hộ sản xuất;

 » Sử dụng và quản lý nhãn mác, tem nhãn và bao bì đóng gói: Sử dụng và quản lý bao bì, tem nhãn và giám sát dòng đi 
của sản phẩm phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho thành viên Liên nhóm, vừa đảm bảo sự minh bạch của 
toàn hệ thống. Số lượng phát ra phải cân đối với loại và lượng sản phẩm được các thành viên sản xuất; và

 » Liên nhóm cần quy định rõ phí đóng góp của thành viên tham gia PGS để vận hành giám sát trong nội bộ của mình. Ban 
điều phối có trách nhiệm quản lý việc sử dụng logo nhãn mác, đảm bảo sự minh bạch của toàn hệ thống. Thành viên 
tham gia PGS chỉ được phép sử dụng đúng mục đích, đúng cách các vật tư trong danh mục đã ban hành. 

(4) Hoạt động sơ chế và đóng gói:

 » Sản phẩm của các thành viên sau khi thu hoạch cần đưa đến một nơi tập trung để sơ chế – phân loại – làm sạch trước 
khi đóng gói và phải được giám sát chéo giữa các thành viên và Liên nhóm giảm được nguy cơ trà trộn sản phẩm bên 
ngoài PGS; 
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 » Quá trình sơ chế, đóng gói phải được tiến hành tuân thủ qui trình cho từng loại sản phẩm và áp dung quy định về bảo 
hộ lao động, an toàn điện, dụng cụ trong quá trình sơ chế đóng gói; 

 » Dán tem nhãn mác đúng với số lượng, chất lượng và chủng loại sản phẩm;

 » Các hoạt động sơ chế đóng gói cần phải được ghi chép vào sổ, bao gồm cả thông tin người làm, số lượng, thời gian sơ 
chế đóng gói và chuyển lên phương tiện vận chuyển.   

3. áP dụng qui định về sơ chế, bao gói và truy xuất nguồn gốc
Các yêu cầu cụ thể trên về nguyên liệu, cơ sở sơ chế, bao bì nhãn mác và quản lý bao bì nhãn mác và hoạt động sơ chế cần 
phải được tuân thủ trong toàn hệ thống. Áp dụng các qui định này sẽ cụ thể hóa cho từng đối tượng.

(1) Đối với hộ và nhóm nông dân

 » Hộ và nhóm hộ sản xuất cần tuân thủ các qui định liên quan đến hoạt động đóng gói và sử dụng nguyên liêu đầu vào, 
cơ sở sơ chế và bao bì nhãn mác đúng qui định và đúng mục đích. 

(2) Đối với Liên nhóm

 » Liên nhóm phải chịu trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu về quản lý và vận hành nhà sơ chế, nguyên liệu đầu vào, bao bì và 
nhãn mác để đảm bảo dòng sản phẩm từ thu hoạch – Tiếp nhận sản phẩm – Phân loại – Làm sạch – Làm khô – Đóng 
gói – Dán nhãn – Cân thành phẩm - Vận chuyển – Giao bán hàng được lưu thông theo đúng qui định. 

 » Liên nhóm cần có sổ ghi chép tỉ mỉ số lượng sản phẩm được nhập /xuất bán bao gồm chủng loại rau, quy cách đóng, số 
túi/bó sau và số lượng đượcc nhập của từng thành viên cùng số tem nhãn.  

(3) Đối với Ban Điều phối                       

 » Chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát,và đánh giá quá rình tuân thủ quy định về sơ chế, đóng gói và truy xuất nguồn gốc. 

 » Quản lý việc sử dụng nhãn mác và lôgo thông qua xác nhận việc tuân thủ quy định và tiêu chuẩn của hộ nông dân và 
nhóm sản xuất và phát ra số lượng tem nhãn đúng đối tượng và số lượng hợp lý để dán nhãn cho sản phẩm PGS. 

 » Làm thế nào sản phẩm có thể truy xuất được nguồn gốc khi cần là công việc quan trọng được định hướng từ Ban điều 
phối. Các thông tin truy xuất cần làm rõ đến đâu? Có nên dùng công nghệ số, mã vạch Barcode, mã QR sẽ được Ban 
điều phối định hướng cùng sự đồng thuận thực hiện của Liên nhóm, của các nhà phân phối và nông dân. Không nên 
phát tem sử dụng để truy xuất nguồn gốc miễn phí mà chỉ nên hỗ trợ một phần in tem nếu có chương trình hỗ trợ, hoặc 
công ty thu mua sẽ in tem và mọi chi phí đưa vào giá.

Sơ CHế, BAO GóI và Truy xuẤT NGuồN GỐC SẢN PHẩM 
(TIếP THeO)
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© Rikolto/VECO

1.  Kiểm tra 
(1) Định nghĩa: 

 »  Kiểm tra là hoạt động quan sát và đánh giá đồng ruộng của hộ nông dân một cách thường xuyên để nhắc nhở họ thực 
hành đúng như yêu cầu về tiêu chuẩn sản xuất và yêu cầu đầu vào, từ đó đảm bảo những sai phạm trong quá trình sản 
xuất được khắc phục kịp thời. 

 »  Kiểm tra là hoạt động nội bộ do chính các thành viên, các bên liên quan hệ thống PGS thực hiện. Kiểm tra được tiến 
hành với những việc làm hiện tại và những việc đã triển khai và kết thúc. Kiểm tra có tính liên tục và quá trình nhằm phục 
vụ cho mục đích học hỏi và đảm bảo sự tuân thủ của thành viên, từ đó nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của hệ 
thống PGS.

(2) Mục đích: 

 »  Hoạt động kiểm tra nhằm đạt được mục đích sau:

 »  Để xem xét và làm rõ việc áp dụng các yêu cầu về tiêu chuẩn sản xuất là đúng hay sai để đưa ra giải pháp hỗ trợ, chia 
sẻ thông tin với hộ sản xuất cải thiện sự tuân thủ của minh; 

 »  Tăng tính kiểm soát lẫn nhau trong Nhóm sản xuất để đảm bảo cả nhóm được cấp xác nhận; và

 » Thu thập thông tin làm cơ sở dữ liệu cho trình trình thanh tra xác nhận và kiểm chứng thông tin từ các nguồn khác khi cần.

(3) Địa điểm, thời gian và nội dung kiểm tra: 

Hoạt động kiểm tra thường được tiến hành thường xuyên tại 3 địa điểm:

 »  Ruộng sản xuất: kiểm tra đồng ruộng về sự tuân thủ các qui định sản xuất liên quan đến rác thải, biện pháp canh tác, 
cắm biển phun thuốc và thông tin liên quan, kiểm tra sâu bệnh, quan sát vùng nước tưới;

 »  Hộ gia đình: Kiểm tra tại hộ về ghi chép nhật ký đồng ruộng, bao bì phân bón, dụng cụ sử dụng, nước thải, và khu sơ 
chế tại hộ; và

 »  Địa điểm sơ chế: Kiểm tra các yêu cầu liên quan đến địa điểm sơ chế như ở phần Qui định về sơ chế, bao gói và truy 
xuất nguồn gốc. 

(4) Người tiến hành và yêu cầu kết quả:

Kiểm tra thường được tiến hành bởi các thành viên trong nhóm để giám sát lẫn nhau, bởi trưởng nhóm sản xuất, Ban chất 
lượng của Liên nhóm, kiểm tra viên của liên nhóm, hoặc của những người được phân công như kiểm tra đồng ruộng, kiểm 
tra sâu bệnh. Đối với kiểm tra, thành viên vừa là chủ thể kiểm tra, vừa là đối tượng kiểm tra. Kiểm tra là coi trọng thẩm tra, 
xác minh.  

Ở phần kiểm tra không cần phải sử dụng biểu mẫu cụ thể về ghi chép thông tin. Tuy nhiên người tiến hành kiểm tra cần ghi 
chép đầy đủ thông tin thu được vào sổ tay có ghi thời gian, địa điểm, và tên của thành viên. Sau kiểm tra có kết luận cuộc 
kiểm tra, có đánh giá, nhận xét ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và xử lý. Các thông tin này cần được lưu giữ để sử 
dụng sau này. 

2.  giám sát
(1) Định nghĩa: 

Giám sát (hay là giám sát nội bộ) là hoạt động theo dõi và kiểm tra sử dụng ngay chính người trong nội bộ để xác định xem 
thành viên có thực hiện đúng những điều đã quy định không trong suốt quá trình thực hiện để có thể nhắc nhở, và chủ động 
phòng ngừa vi phạm.  

Do vậy, giám sát chỉ thực hiện đối với những việc đang diễn ra. Giám sát không xem xét đề nghị xử lý mà thông qua quan sát, 
theo dõi để phát hiện vấn đề, trao đổi với các thành viên nhằm kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa, tránh để xảy ra vi phạm. Giám 
sát nội bộ thường dễ thực hiện, ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả và tính bền vững cao vì tính sở hữu, làm chủ và tinh thần 
trách nhiệm. 

Giữa kiểm tra và giám sát có mối quan hệ tác động lẫn nhau. Muốn thực hiện tốt việc giám sát thì phải có quan sát, 
theo dõi, xem xét tình hình thực tế của đối tượng được giám sát. Muốn thực hiện tốt việc kiểm tra thì phải thường xuyên 
thực hiện việc giám sát. Càng làm tốt việc giám sát thì sẽ giúp cho việc kiểm tra càng trúng, càng đúng, chất lượng của 
kiểm tra càng có hiệu quả.
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(2) Mục đích: Mục đích của giám sát là:

 »  Giám sát việc làm theo kế hoạch sản xuất để đảm 
bảo đủ chất và lượng sản phẩm;

 »  Đảm bảo thành viên thực hiện đúng quy định trong 
suốt quá trình thực hiện; 

 »  Chủ động phòng ngừa vi phạm thông qua việc hỗ 
trợ và tư vấn cho hộ nông dân thay đổi phương pháp 
sản xuất để đảm bảo tuân thủ một bộ tiêu chuẩn (quy 
định) nào đó; 

 »  Đưa ra những hoạt động tiếp theo nếu xác định thấy 
vi phạm; và  

 »  Đối với Nhóm sản xuất và Liên nhóm, giám sát còn 
giúp đảm bảo quản lý về chất lượng và số lượng 
sản phẩm thu hoạch đủ và đúng để cung cấp ra thị 
trường. 

(3) Địa điểm, thời gian và nội dung giám sát: 

Giám sát thường được tiến hành theo vụ tại đồng ruộng. 
Cụ thể là:

 »  Giám sát đầu vụ: Đầu vụ kiểm tra về kỹ thuật làm đất 
và diện tích gieo trồng; giống, hạt giống và gieo hạt; 
lấy nước tưới. Các chỉ số này phải được đối chiếu 
với kế hoạch sản xuất mà thành viên đã lập và đồng 
ý với Nhóm sản xuất và Liên nhóm.  

 »  Giám sát trong thời vụ: kiểm tra đồng ruộng và ghi 
chép đồng ruộng của các thành viên, và giám sát 

việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nguồn nước 
tưới,  

 »  Giám sát trước khi thu hoạch: Thường được thực 
hiện 1 tuần trước khi thu hoạch để xem xét việc sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất 
khác nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất 
lượng sản phẩm. Đánh giá năng suất và sản lượng 
thu hoạch để đối chiếu với kế hoạch và số lượng cần 
cung ứng.    

(4) Người tiến hành và yêu cầu kết quả:

 Giám sát thường được tiến hành bởi bởi trưởng 
nhóm sản xuất, Ban chất lượng của Liên nhóm, kiểm tra 
viên của liên nhóm, hoặc của những người được phân 
công như kiểm tra đồng ruộng, kiểm tra sâu bệnh. Đối 
với người giám sát, áp dụng nguyên tắc công bằng, trung 
thực, chí công vô tư là bắt buộc để đảm bảo hiệu quả của 
công tác giám sát. 

 Những người tiến hành giám sát cần chuẩn bị và 
sử dụng sử dụng bản kế hoạch sản xuất mà các thành 
viên/nhóm sản xuất đã đồng ý và ký với Liên nhóm đã 
đồng ý với Liên nhóm để đối chiếu sự tuân thủ. Người tiến 
hành giám sát cũng cần cần ghi chép đầy đủ thông tin 
thu được vào sổ tay có ghi thời gian, địa điểm, và tên của 
thành viên. Báo có kết luận giám sát, có đánh giá, nhận 
xét về việc làm theo kế hoạch và cam kết và xử lý nếu 
có vi phạm. Báo cáo này sẽ phải nộp và lưu giữ tại Liên 
nhóm để sử dụng. 

3.  thanh tra 

(1) Định nghĩa: 

Thanh tra (hay còn gọi là thanh tra chéo/thanh tra nội bộ) 
là sự xem xét, đánh giá và xử lý việc thực hiện quy định, 
quy chế và cam kết của các thành viên hệ thống PGS do 
Trưởng nhóm thanh tra và các thanh tra viên, các bên liên 
quan thực hiện theo trình tự được quy định của hệ thống 
nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý của PGS, bảo vệ 
lợi ích của các thành viên, quyền và lợi ích hợp pháp của 
khách hàng.

(2) Mục đính:

 » Đánh giá điều kiện của nông hộ trước khi kết nạp 
vào hệ thống;

 » Xác định các lỗi không tuân thủ để đưa ra kế 
hoạch; và

 » Làm cơ sở chính xác cho việc cấp chứng nhận. 

(3) Địa điểm, thời gian và nội dung thanh tra: 

Thanh tra thường được tiến hành tại 2 khu vực: (1) sản 
xuất và (2) chế biến và tiêu thụ

 §  Khu vực sản xuất: 
Mỗi khu vực sản xuất thường được thanh tra ít nhất 2 lần 
không được báo trước trong một năm, tùy theo quy định 
của PGS. Tất cả các ruộng trong hộ sản xuất sẽ được tới 
thanh tra ít nhất 2 lần trong năm được báo trước. Thanh 
tra thường được tiến hành và thời điểm các loại sản phẩm 
được chứng nhận vẫn ở trên đồng ruộng. Khi chọn thời 
gian thanh tra nên chọn thời điểm dễ có nguy cơ sai phạm 
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tiêu chuẩn sản xuất. Ví dụ thời điểm hay có dịch bệnh 
hoặc thời điểm người sản xuất lân cận hay sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật và hóa chất khác. 

Nội dung thanh tra: đối với từng động ruộng, nội dung 
bao gồm kế hoạch quản lí đồng ruộng, số liệu sản xuất 
của nông dân được thanh tra, báo cáo và bản sao các vi 
phạm, sổ sách ghi chép. Thanh tra khu vực sản xuất sẽ 
bao gồm điều kiện sản xuất, ô nhiễm, môi tường, nhà kho, 
nhà sơ chế, lấy mẫu đất, nước, sản phẩm…

 §  Khu vực chế biến, thu gom và tiêu thụ:
Các đơn vị chế biến, thương nhân, cửa hàng bán lẻ cũng 
sẽ được thanh tra ngẫu nhiên ít nhất hai lần một năm tùy 
theo quy định của PGS.

Nội dung thanh tra bao gồm: trang thiết bị chế biến, vận 
chuyển, các điều kiện an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh an 
toàn thực phẩm; đầu vào cho chế biến (ví dụ: nước) và sử 
dụng bao gói

(4) Sắp xếp và công tác chuẩn bị cho thanh tra:
 §  sắp xếp: 

 »  Quản lý chứng nhận trong liên nhóm sẽ lên kế hoạch 
chung cho toàn bộ các cuộc thanh tra trong một năm 
của liên nhóm; 

 »  Các nhóm sản xuất và liên nhóm chịu trách nhiệm 
lựa chọn ra các thanh tra viên trong số các thành 
viên của mình và tập huấn và bổ cứu về nghiệp vụ 
thanh tra cho họ; Nội dung này cần được thực hiện 
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ngay sau khi hệ thống được xây dựng với đầy đủ chi 
tiết các thành phần. 

 »  Lên kế hoạch thanh tra cụ thể cho từng lần một và 
kèm theo phân chia nhân lực theo nhóm thanh tra. 
Lưu ý cần đảm bảo tất cả các nhóm đều có đại diện 
của Liên nhóm đi cùng; 

 »  Trưởng nhóm sản xuất sẽ thu xếp trực tiếp với nông 
dân về thời gian và ngày thanh tra và thông báo ít 
nhất 3 ngày trước khi tiến hành thanh tra; và

 »  Kiểm tra lại toàn bộ công tác chuẩn bị trước khi tiến 
hành thanh tra (ADDA, 2009).  

 §  chuẩn bị: 
Các thanh tra viên phải đảm bảo chuẩn bị đầy đủ những 
tài liệu và biểu mẫu sau: 

 »  Bản sao Bộ tiêu chuẩn sản xuất; 

 »  Bảo sao kế hoạch quản lý đồng ruông được cập 
nhật nhất bao gồm sơ đồ của ruộng nông dân cần 
thanh tra;

 »  Bản sao cập nhật nhất về số liệu sản xuất của hộ 
nông dân cần thanh tra;

 »  Bản sao những báo cáo trước đây và các vi phạm và 
hình thức xử phát đã được áp dụng; 

 »  Biên bản thanh tra chéo (xem chi tiết ở Phụ lục 1); và

 »  Danh mục kiểm tra để tiến hành thanh tra theo nhóm 
(ADDA, 2009).  
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(5) Người tiến hành và cách thức thanh tra:

Thanh tra chéo giữa các nhóm trong liên nhóm sẽ được 
tiến hành bởi các thanh tra viên từ nhóm sản xuất khác 
cùng với sự tham gia của 1 thành viên ban chứng nhận 
của Liên nhóm và 1 đại diện người tiêu dùng/đơn vị bán lẻ 
với tư cách là quan sát viên. 

 §  những hoạt động trong khi tiến hành thanh tra 
đồng ruộng gồm (adda, 2009):
 »  Phỏng vấn nông dân, kiểm tra độ chính xác các thông 

tin được cung cấp thu được cung cấp bao gồm chi 
tiết trình bày trong kế hoạch quản lý đồng ruộng và 
sơ đồ, kiểm tra điều kiện trước đây và những khuyến 
cáo từ liên nhóm

 »  Kiểm tra sổ sách ghi chép hoạt động sản xuất và bán 
sản phẩm.

 »  Kiểm tra từng mảnh ruộng được thể hiện trong kế 
hoạch quản lý đồng ruộng để quan sát sự tuân thủ 
tiêu chuẩn sản xuất và các qui định khác. Kiểm tra ở 
nhà ở và nhà kho của hộ sản xuất.

 »  Đối với năm đầu tiên, mẫu đất và nước sẽ được lấy 
và kiểm tra. Nếu nông dân đã có chứng nhận sản 
phẩm PGS thì sẽ được miễn khâu này. 

 »  Cùng với hộ nông dân rà soát và ghi chép lại thông 
tin thu được trong quá trình thanh tra và xin ý kiến bổ 
sung nếu cần.

 »  Hoàn thành biên bản thanh tra và lấy chữ ký xác 
nhận của người sản xuất và thanh tra viên. 

Sau thanh tra chéo đội thanh tra tổng hợp kết quả thanh 
tra của tất cả các thành viên trong nhóm vào biên bản 
thanh tra và đưa ra kết luận là nhóm đạt hay không đạt. 
Trưởng nhóm thanh tra chịu trách nhiệm bảo đảm hoàn 
thành thanh tra tất cả các đồng ruộng và biên bản thanh 
tra nội bộ sẽ được gửi bộ phận chứng nhận của Liên nhóm 
trong vòng ba ngày sau khi kết thúc thanh tra. Lưu ý, các 
PGS có thể có quy đinh khác.

(6) Yêu cầu kết quả:

Trưởng Liên nhóm/HTX sẽ thu tất các báo cáo thanh tra, 
kiểm tra lại tất cả các thông tin đã được điền vào biểu 
thanh tra và tạo các điều kiện thuận lợi cho tiến trình ra 
quyết định. Liên nhóm/ Hợp tác xã căn cứ vào đó để làm 
đề xuất quyết định chứng nhận đưa lên Ban điều phối. 
Ban điều phối ra cấp xác nhận hay không. 

(7) Thanh tra đột xuất

Thường được tiến hành khi kết quả thanh tra chéo chưa 
có độ tin tưởng cao hoặc báo cáo thanh tra chưa thuyết 
phục, chưa đủ căn cứ để ra quyết định.

Thanh tra đột xuất được thực hiện ở tất cả các khâu trong 
liên nhóm, nhóm nông dân và được đưa vào quy định cụ 
thể. Cần phân quyền để các bộ phận chịu trách nhiệm về 
việc mình được trao quyền: Ban điều phối được quyền 
thanh tra Liên nhóm; Liên nhóm quản lý giám sát thanh tra 
nhóm; nhóm sản xuất tự quản và giám sát các thành viên 
của mình. 

Nếu có quyết định thanh tra đột xuất, thanh tra viên của 
liên nhóm sẽ thực hiện thanh tra mà không cần báo trước 
cho nông dân. Số lượng hộ cần thanh tra thường được 
chọn theo lấy mẫu ngẫu nhiên với số lượng ít. 
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10               CHứNG NHậN 
và xử Lý vI 
PHạM

© Linh Pham / Unsplash

1.  quy trình chứng nhận
Cấp chứng nhận có thể được thực hiện cho tất cả các nhóm nông dân. Trong quy định này cần cụ thể hóa trình 

tự thủ tục và các bước tiến hành một cuộc thanh tra được điều khiển bởi bộ phận chức năng. Tiến trình thanh tra 

cấp chứng nhận cần được giám sát bởi các bên liên quan trong PGS chạy dọc suốt chuỗi giá trị của sản phẩm 

để quản lí sự minh bạch của nó ở tất cả khâu sơ chế, phân phối và bán hàng. Hệ thống này được quản lí bởi 

Ban điều phối và nên được miêu tả cụ thể. Khi được cấp chứng nhận nông dân được phép sử dụng dấu hiệu 

của PGS trên sản phẩm. Để Nhóm nông dân có được chứng nhận PGS, các thành phần trong hệ thống cần thực 

hiện các hoạt động minh họa ở sơ đồ 5. 

Hộ nông dân viết đơn đăng ký tham gia nhóm sản xuất PGS (tham gia tập huấn về tiêu chuẩn sản xuất, ký cam 

kết tham gia (Phụ lục 3), và hoàn thành kế hoạch quản lý đồng ruộng như đã nêu trong ô ‘Nông dân’ ở sơ đồ 5. 

Giấy cam kết và bản kế hoạch sẽ được lưu trữ trong hồ sơ dữ liệu của PGS. 
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Liên nhóm sẽ thẩm tra xem kế hoạch quản lý trang trại có được hoàn thành đầy đủ không sau đó 

sẽ thông báo cho nhóm sản xuất để tiến hành thanh tra chéo.

 » Hộ nông dân và đồng ruộng của họ sẽ được thanh tra bởi các thanh tra viên thuộc các nhóm 

sản xuất khác sử dụng các tài liệu và biểu mẫu cho thanh tra nêu ra ở phần ‘Chuẩn bị cho 

cuộc thanh tra’. Thanh tra viên có thể cùng nhóm sản xuất với hộ nông dân nhưng tuyệt đối 

không thanh tra ruộng của chính mình và của những người có quan hệ thân thích trong cùng 

nhóm sản xuất. Quá trình thanh tra sẽ được tiến hành như mô tả ở phần Thanh tra.  

 » Dựa vào báo cáo thanh tra theo danh mục và các báo cáo khác (như mẫu đất và nước), bản 

cam kết, và kế hoạch quản lý trang trại, Trưởng Liên nhóm sẽ đề xuất quyết định chứng nhận 

hoặc xử lý vi phạm đưa lên Ban điều phối. Chi tiết về các lỗi vi phạm thường gặp và hình thức 

xử lý tương ứng được trình bày ở bảng 4. 

 » Ban điều phối nhập thông tin thanh tra của từng hộ nông dân vào hệ thống và gửi giấy chứng 

nhận có giá trị trong vòng 1 năm tới nhóm nông dân. Mỗi giấy chứng nhận có ghi số nhận 

diện (ID) của từng nông dân, nhóm và liên nhóm.

 » Khu vực sản xuất sẽ được thanh tra lại hàng năm và được điều phối bởi trưởng liên nhóm. 

Hộ nông dân phải cập nhật kế hoạch quản lý trang trại và ghi chép số liệu sản xuất đầy đủ.

 » Tiến trình thanh tra, ra quyết định chứng nhận và phê chuẩn sẽ được tiến hành hàng năm từ 

các bước 3 đến 5.   

 Hàng năm, Liên nhóm sẽ tổ chức thanh tra khu vực sản xuất để kiểm tra tuân thủ. 10% hộ 

nông dân sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên cho việc tái thanh tra này. Kết quả sẽ được Ban điều phối 

xem xét và sử dụng để ra quyết định phê chuẩn hay thay đổi tình trạng cấp chứng nhận cho hộ 

nông dân. Những khu vực tiến hành tái thanh tra sẽ đánh dấu trong hệ thống lưu trữ.

CHứNG NHậN và xử Lý vI PHạM (TIếP THeO)
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Sơ	  đồ	  5.	  Tiến	  trình	  cấp	  chứng	  nhận	  	  

	  

	  
Nguồn:	  ADDA,	  2009	  

	  

Hộ	  nông	  dân	  
- Tham gia nhóm sản xuất 
- Tham gia tập huấn về tiêu chuẩn   
- Hoàn thành bản cam kết của nông dân 
- Hoàn thành ‘kế hoạch quản lý đồng 

ruộng’ cùng các sơ đồ 
- Tham gia các buổi tập huấn và hoạt 
động của nhóm  

	  

Nhóm sản xuất thanh tra chéo 
- Thanh tra/đánh giá theo mẫu biểu bởi 

các thành viên khác trong nhóm 
- Kiểm tra trực tiếp ở thực địa và đảm 

bảo nông dân hiểu và áp dụng tiêu 
chuẩn sản xuất và các qui định khác 

- Nộp báo cáo tới liên nhóm 

  

Liên nhóm 
- Kiểm tra bản cam kết và kế hoạch 

quản lý đồng ruộng của dân 
- Tổ chức thanh tra từng hộ dân  
- Ra quyết định cấp chứng nhận 
- Gửi báo cáo thanh tra tóm tắt tới 

Ban điều phối 
- Hàng năm kiểm tra lại ngẫu nhiên 
đại diện nột số hộ nông dân 

Ban điều phối 
- Kiểm tra báo cáo tóm tắt được gửi tới 
- Tiếp tục theo dõi những vi phạm được nêu  
- Cấp số nhận diện (ID) cho Nhóm sản xuất 
- Cấp chứng nhận cho từng Nhóm nông dân 
- Lưu giữ số liệu của các Mhóm sản xuất 
được cấp chứng nhận  

- Kiểm tra đột xuất tồn dư hóa học trên hộ 
sản xuất 

(1)	  

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(8) 

(6) – (7) 
Quá trình hàng 

năm 
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2.  ra quyết định 
Đưa ra quyết định là kết quá của qui đình chứng nhận. Nó đòi hỏi đảm bảo tính chính 

xác, khách quan, minh bạch và liêm chính. 

Ban điều phối sẽ tiến hành họp đưa ra quyết định ngay sau khi các báo cáo và tài liệu 

thu được từ thanh tra đã được Trưởng Ban Điều phối thông qua. Dựa vào kết quả 

thanh tra cụ thể mà Ban điều phối có thể đưa ra quyết định theo ba hướng sau:

 » Không đồng ý: Quyết định này được đưa ra khi hộ nông dân không tuân thủ 

một số tiêu chuẩn quan trọng, đe dọa trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm. 

Đối với chứng nhận PGS hữu cơ, quyết định ‘không đồng ý’ được sử dụng khi 

hộ nông dân sản xuất song song cùng 1 loại sản phẩm nhưng theo hai phương 

thức hữu cơ và thông thường. Đối với xác nhận PGS an toàn quyết định ‘không 

đồng ý’ được sử dụng khi hộ nông dân vi phạm rõ rệt các tiêu chuẩn làm đe dọa 

đến tính liêm chính của sản phẩm như sử dụng các loại thuốc sâu bị cấm hoặc 

phân bón tổng hợp (bảng 4). 

 » Đồng ý vô điều kiện: Quyết định này được đưa ra khi hộ nông dân tuân thủ 

các qui định và cam kết của mình. Chứng nhận sẽ được cấp cho các hộ này mà 

không cần thêm điều kiện nào. 

 » Đồng ý có điều kiện: Quyết định này được đưa ra khi hộ nông dân chưa 

hoàn toàn tuân thủ các qui định và cam kết, cụ thể là liên quan đến quản lý 

nơi sản xuất. Chứng nhận sẽ được cấp cho hộ nông dân với điều kiện nông 

dân phải hoàn thành một số hoạt động điều chỉnh để cải thiện công tác quản 

lý nơi sản xuất. Các điều kiện đưa ra cho hộ nông dân phải cụ thể, rõ ràng 

và có thời hạn nhất định. 

 Bảng 4. Ví dụ xử lý vi phạm

hình thức xử lý Lỗi vi phạm

nhắc nhở, thông báo trong cuộc họp
• Thiếu sót nhỏ trong ghi chép, giữ hồ sơ sổ sách
• Hệ thống sản xuất chưa làm tốt

cảnh cáo bằng văn bản

• Vi phạm nhỏ các tiêu chuẩn hoặc điều lệ
• Lần thứ ba nhắc nhở cho cùng một vấn đề
• Không hưởng ứng các điều kiện cấp chứng nhận
• Thiếu sót lớn trong ghi giữ hồ sơ sổ sách 

đình chỉ: Liên nhóm sẽ không cho phép nông dân sử 
dụng nhãn hiệu của PGS để bán các sản phẩm của 
mình cho đến khi nông dân đã thực hiện các hành 
động hiệu chỉnh theo yêu cầu của liên nhóm.

• Lặp lại nhiều lần các vi phạm nhỏ về tiêu chuẩn 
hoặc luật lệ.

• Có vi phạm rõ rệt các tiêu chuẩn hoặc luật lệ đe 
dọa đến tính liêm chính của sản phẩm. 

rút lại quyết định đồng ý cấp chứng nhận: Nông 
dân không có quyền bán sản phẩm dưới hệ thống 
PGS trong một khoảng thời gian 36 tháng

• Có vi phạm rõ rệt các tiêu chuẩn làm đe dọa đến 
tính liêm chính của sản phẩm. Ví dụ: sử dụng các 
loại thuốc sâu bị cấm hoặc phân bón tổng hợp

chấm dứt tham gia: Nông dân sẽ bị cấm vĩnh viễn 
bán các sản phẩm dưới hệ thống PGS

• Lặp lại các vi phạm dẫn đến bị cảnh cáo, bị đình 
chỉ hoặc bị rút lại quyết định đồng ý cấp chứng 
nhận

• Có sự gian lận rõ rệt
• Cố tình gây cản trở thanh tra. Ví dụ: ngăn cản sự 

tiếp cận của thanh tra viên
• Từ chối trả lời các yêu cầu cung cấp thông tin.
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1.  định nghĩa
Khiếu nại là bất kỳ câu hỏi/yêu cầu/phản hồi nào của 
khách hàng khi hoj cho rằng hệ thống PGS đã vi phạm 
các quyền của khách hàng quy định trong các thỏa 
thuận/hợp đồng đã ký kết và các cam kết với khách 
hàng. 

Khiếu nại cũng bao gồm câu hỏi/yêu cầu/phản hồi của 
thành viên trong hệ thống khi các quyền lợi và nghĩa 
vụ của mình chưa được đáp ứng một cách thỏa đáng 
theo quy định. 

Khiếu nại cũng có thể xuất phát từ cộng đồng do 

những tác động tiêu cực trong quá trình hoạt động của 
hệ thống PGS.

Do vậy, khiếu nại cần phải được luôn luôn ghi nhận và 
xử lý nhằm:

 » Đảm bảo tính minh bạch và bền vững hệ thống; 

 » Đảm bảo quyền và quyền lợi của thành viên và 
của người tiêu dùng;

 » Cải thiện quan hệ giữa PGS và cộng đồng; và,

 » Tính bền vững của hệ thống.

11               kHIếu NạI 
và xéT xử 
kHIếu NạI

2. tiến trình xử Lý Khiếu nại

Xử lý khiếu nại theo các bước sau:  

Bước 1. Tiếp nhận khiếu nại và phân tích thông tin:  
• Ban điều phối, HTX, cửa hàng  tiếp nhận thông tin thông qua các kênh: số điện thoại, văn bản, email. Bất kì bộ phận nào 

nhận được thông tin khiếu nại từ khách hàng/thành viên điều phải xác minh và phân loại thông tin càng sớm càng tốt (ví 
dụ: chậm nhất là 2 ngày)

• Thông tin có liên quan trực tiếp rõ danh tính đên hệ thống cần có xác nhận ngay với người khiếu nại về việc nhận được 

thông tin, đưa ra thời gian và phương pháp và thời gian cuối cùng có thể trả lời kết quả tin đồng thời xử lý trong hệ thống. 

• Thông tin có liên quan nhưng không rõ danh tính của người khiếu nại: hãy trả lời với người khiếu nại về việc chưa 
đủ yếu tố để trả lời kết quả. Tuy nhiên vẫn phải xác minh thông tin trong hệ thống xem có hay không và vẫn tiến 
hành xử lý trong nội bộ. 

• Thông tin rõ danh tính và không liên quan đến hệ thống: cần trả lời ngay với khách hàng/nông dân về việc sản phẩm hoặc 
vấn đề gặp phải không phải do hệ thống quản lý và chịu trách nhiệm.

Bước 2. Xác định nguyên nhân phát sinh và giải quyết khiếu nại
• Ban điều phối phối hợp với các bộ phận khác liên quan xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại. Cần thực hiện kiểm tra 

đồng ruộng, sổ sách, phân tích mẫu sản phẩm, trao đổi với các bên liên quan. Tất cả cần được lưu bằng biên bản, hình ảnh. 

• Việc xác minh ít nhất có 3 bên ví dụ: nông hộ, nhóm và hợp tác xã.

• Sau khi xác minh rõ nguyên nhân cũng đưa ra  phương án giải quyết bao gồm cả nội bộ và khách hàng càng sớm càng 
tốt (ví dụ: chậm nhất là 10 ngày).

Bước 3. Trả lời/giải quyết khiếu nại 
• Ban điều phối, HTX, cửa hàng có thể: Trả lời trực tiếp, bằng văn bản, qua email hoặc cách khác (nếu có) cho người 

khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

• Trong trường hợp khiếu nại được giải quyết ngay khi người sử dụng dịch vụ trực tiếp đến khiếu nại và đạt được thỏa 
thuận của hai bên, Ban điều phối, HTX, cửa hàng cần lập biên bản kết quả giải quyết và lưu vào hồ sơ.

• Gửi các bên có liên quan khắc phục sự cố phát sinh khiếu nại (nếu nguyên nhân do lỗi của  hệ thống PGS) càng 
sớm càng tốt. 

Bước 4. Kết thúc khiếu nại
• Lưu thông tin; 

• Tổng kết, rút kinh nghiệm.

3. Lưu ý Khi xử Lý Khiếu nại
• Quy định về xử lý khiếu nại bao gồm các đối tượng có thể liên quan đến quá trình khiếu nại và phản hồi thông tin trong và 

ngoài hệ thống PGS. Quy định cần thể hiện rõ ràng, cụ thể các bước xử lý thông tin, trách nhiệm và thời gian xử lý thông tin. 

• Thông tin sẽ được xử lý thế nào trong PGS cần được quy định rõ ràng tránh việc “đá bóng” sang cho nông dân là người 
chỉ tập trung vào sản xuất, không có kỹ năng ứng xử với khách hàng. 

• Trong PGS, cần trao quyền cho các bộ phận và phối hợp giữa cửa hàng bán lẻ nơi tiếp nhận phản hồi của khách hàng, 
cùng với HTX/Liên nhóm và nhóm sản xuất để xác minh thông tin, lập biên bản và giải quyết khủng hoảng. 

• Thông tin từ thị trường thường do khách hàng phản ánh, khiếu nại cần được chuyển tới nơi họ trực tiếp mua sản phẩm 
là các cửa hàng bán lẻ. Thời hạn giải quyết khiếu nại càng nhanh càng tốt nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi 
tiếp nhận khiếu nại. 

• Phương pháp xử lý phải tuân thủ pháp luật, hài hòa về văn hóa, phù hợp về đạo đức.

© Rikolto/VECO
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12               LƯu 
GIữ Sổ 
SáCH

Hồ sơ, tài liệu trong hệ thống PGS có ý nghĩa hết sức 
quan trọng, nó ghi chép các hoạt động, quá trình quản 
lý vận hành, bằng chứng của mọi hoạt động PGS. Sổ 
sách, tài liệu đồng thời cũng là công cụ chứng minh 
tính minh bạch, phục vụ công tác truy nguyên cho 
sản phẩm.  

1. các Loại sổ sách cần Lưu giữ
Một hệ thống PGS thông thường có các loại sổ sách cần lưu giữ tại những bộ phận sau đây:

(1) Nông hộ:

 » Bản cam kết thuân thủ quy định PGS;

 » Quy định sử dụng vật tư đầu vào;

 » Bản kế hoạch quản lý đồng ruộng;

 » Bản đồ khu vực canh tác;

 » Nhật ký nông hộ (Biểu ghi chép phun thuốc; bón 
phân, thu hái, bán sản phẩm) 

 » Kết quả thanh tra nội bộ (kế hoạch sửa lỗi);

 » Tài liệu các khóa tập huấn đã tham gia;

 » Bộ tiêu chuẩn áp dụng; và 

 » Quy định về điều phối, về kiểm soát chất lượng 
sản phẩm  PGS, về thẩm tra đảm bảo sự tuân  
thủ,về sự bền vững, và các quy định khác. 

(2) Nhóm nông hộ/nhóm sản xuất:

 » Quy chế PGS;

 » Danh sách thành viên nhóm sản xuất (Họ và tên, 
chức vụ, năm sinh, giới tính, diện tích, loại cây trồng, 
ngày tham gia PGS, số điện thoại liên lạc, mã số 
thành viên);

 » Kế hoạch thanh tra nội bộ;

 » Bản sao kết quả thanh tra nội bộ;

 » Bản đồ khu vực canh tác của các thành viên nhóm;

 » Kế hoạch sản xuất nhóm;

 » Các biên bản họp nhóm; và

 » Tổng hợp kết quả thanh tra nội bộ của thành 
viên nhóm;

 » Quyết định xử phạt nhóm vi phạm;

 » Quyết định chứng nhận PGS;

 » Đơn khiếu nại, tố cáo; 

 » Danh mục thanh tra nội bộ; và

 » Qui định về điều phối, chất lượng sản phẩm, về thẩm 
tra sự tuân thủ của người sản xuất, về sự bền vững, và 
các quy định khác. 

(3) Liên nhóm:

 » Tổng hợp các báo cáo thanh tra nội bộ của các nhóm;

 » Danh sách thành viên các nhóm sản xuất;

 » Kế hoạch sản xuất các nhóm;

 » Đơn khiếu nại, tố cáo;

 » Quyết định chứng nhận PGS;

 » Quy định sử dụng vật tư đầu vào;

 » Biên bản họp liên nhóm;

 » Danh mục thanh tra nội bộ;

 » Kế hoạch thanh tra nội bộ;

 » Kết quả thử đất, nước, sản phẩm;

 » Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm; và

 » Các quy định của hệ thống PGS.

(4) Ban điều phối:

 » Quyết định chứng nhận PGS;

 » Quy định sử dụng vật tư đầu vào;

 » Kết quả thử mẫu sản phẩm

 » Biên bản họp Ban điều phối;

 » Kế hoạch và danh mục thanh tra nội bộ;

 » Thông báo chứng nhận từ liên nhóm;

 » Thông báo từ chối chứng nhận (nếu áp dụng);

 » Đơn xin tham gia PGS của nhóm mới; và

 » Các quy định của PGS.

© Rikolto/VECO
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13               CHƯơNG 
TrìNH ĐàO 
TạO CủA PGS

© Rikolto / VECO

Học hỏi là một trong các nguyên tắc cơ bản của hệ thống PGS. Vì vậy chương trình đạo tạo của hệ thống PGS là công cụ 
để quá trình học hỏi được diễn trong hệ thống. Tham gia PGS là tiến trình học tập không ngừng thông qua việc tham gia vào 
các hoạt động của PGS. 

1. mục đích của đào tạo trong hệ thống Pgs
Quy trình đào tạo đóng vai trò quan trọng trong hệ thống PGS vì:  

 »  Chương trình đào tạo góp phần vào việc định hình phương pháp hoạt động của PGS;

 »  Nâng cao năng lực vận hành hệ thống cho các bên liên quan;

 »  Nâng cao năng lực sản xuất, chế biến; và,

 »  Nâng cao kỹ năng quản lý tổ chức, năng lực kinh doanh.

2.  đối tượng và nội dung đào tạo
Các bên liên quan tham gia ở mức độ khác nhau đều cần được đào tạo nâng cao năng lực ở mức độ khác nhau. Do vậy 
chương trình đào tạo của PGS cần chú trọng vào những đối tượng chính cần:

 »  Người tạo ra sản phẩm: Là nông dân/người sản xuất phải được đào tạo để nắm vững kỹ thuật sản xuất, hiểu rõ những 
quy định, những tiêu chuẩn mà họ phải tuân thủ cùng các mức kỷ luật khi có sai phạm.

 »  Người vận hành hệ thống PGS: Là tổ chức PGS địa phương bao gồm những cá nhân của tổ chức chính quyền địa 
phương cùng đại diện các bên liên quan điều hành bộ máy PGS tại cơ sở. 

 »  Tiếp cận thị trường: Là nhà phân phối/bán lẻ những người đưa sản phẩm ra thị trường cần phải hiểu nó được tạo ra thế 
nào và làm gì để đảm bảo tính nguyên vẹn của sản phẩm.

2. qui định về Lưu giữ hồ sơ trong hệ thống Pgs
Qui định lưu giữ hồ sơ PGS được xây dựng dựa vào 3 yếu tố: loại hồ sơ và tài liệu, thời gian lưu 
trữ và bộ phận lưu trí. Bảng 5 cung cấp tổng quan về qui định này.

Loại Hồ sơ/Tài liệu

Người chịu trách nhiệm giữ

Hộ gia 
đình

Nhóm 
nông 
dân

Liên 
nhóm/
HTX

Ban 
điều 
phối

Thời 
gian 

lưu giữ
Quy chế PGS; quy chế nhóm, quy chế liên 
nhóm và quy chế ban điều phối

x x x x

3 năm

Danh mục, quy định sử dụng vật tư đầu 
vào được phép sử dụng
Bộ tiêu chuẩn áp dụng
Tài liệu các khóa tập huấn đã tham gia
Bản cam kết tuân thủ quy định PGS x x
Danh sách thành viên các nhóm sản xuất 
và Bản cam kết tuân thủ quy định PGS; x x

Danh sách thành viên liên nhóm/HTX x
Đơn xin tham gia PGS của các nhóm mới; 
Bản cam kết tuân thủ quy định PGS x

Bản đồ các khu vực canh tác của hộ x
Bản đồ khu vực canh tác của các thành 
viên nhóm x x x

Kết quả thử đất, nước, sản phẩm x x
Kế hoạch quản lý đồng ruộng nông hộ x x
Kế hoạch sản xuất nhóm x
Kế hoạch sản xuất các nhóm x
Kế hoạch thanh tra nội bộ x x x
Mẫu biểu thanh tra nội bộ x x x
Kết quả thanh tra nội bộ (KH sửa lỗi) x x
Quyết định chứng nhận PGS x x x
Thông báo từ chối chứng nhận x x
Đơn khiếu nại, tố cáo x x
Quyết định xử phạt nhóm vi phạm x x x
Các biên bản họp nhóm x
Biên bản họp liên nhóm x
Biên bản họp Ban điều phối x
Nhật ký nông hộ x

5 nămBáo cáo tài chính x x x
Chứng từ tài chính x x x

 Bảng 5. Qui định lưu giữ hồ sơ của PGS
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Với cấu trúc và chức năng của hệ thống, chương trình đào tạo của PGS bao hàm nhiều nội dung, mỗi nội dung sẽ phù hợp 

với từng đối tượng cụ thể và được tập huấn tại khác thời điểm nhất định (bảng 6). Tuy nhiên nội dung đào tạo có thể nhiều 

hơn phụ thuộc vào nhu cầu của hộ nông dân và các bên liên quan trong hệ thống. Do vậy, ngày những nội dung bắt buộc có 

thể có các nội dung đào tạo theo nhu cầu. 

Đối tượng Nội dung đào tạo bắt buộc Thời điểm đào tạo

Nông dân

Tập huấn về kỹ thuật sản xuất
Tập huấn về bộ tiêu chuẩn

Trước khi sản xuất

Ghi chép sổ sách
Lập kế hoạch xuất

Trước khi sản xuất

Sơ chế đóng gói
Khi bắt đầu có sản 
phẩm

Quản lý nhóm sản 
xuất

Kỹ năng lãnh đạo
Thanh tra viên
Marketing sản phẩm

Ngay sau khi thành lập 
nhóm

Quản lý liên nhóm,
HTX

Vận hành mạng lưới PGS
Thanh tra và xử lý vi phạm
Hoạt động hỗ trợ sản xuất
Xúc tiến thị trường

Ngay sau khi thành lập 
liên nhóm, ban đảm bảo 
chất lượng, HTX

Ban điều phối PGS
Quản trị hệ thống GPS
Hệ thống dữ liệu PGS

Ngay sau khi thành lập 
ban điều phối PGS

Bảng 6. Nội dung, đối tượng và thời gian đào tạo 

3. triển Khai chương trình đào tạo 

(1) Phương pháp đào tạo được sử dụng

Với đối tượng học viên là người lớn, các chương trình đào 
tạo cần được thiết kế theo quy trình học của người lớn – 
học qua trải nghiệm, bằng phương pháp giảng dạy cùng 
tham gia để phù hợp với khả năng tiếp thu của người học. 
Tất cả các buổi học đều lấy khả năng, kiến thứ và kinh 
nghiệm của người học làm điểm khởi đầu. Trong quá trình 
thực hiện giảng dạy, sẽ không có sự khác biệt giữa người 
học và người giảng. Nói cách khác, giảng viên chỉ đóng 
vai trò là người thúc đẩy quá trình trao đổi thông tin và đưa 
ra kết luận.

Với phương pháp đào tạo này, người học sẽ:

 »  Có cơ hội được tham gia nhiều hơn, do thời gian tập 
huấn viên nói chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số thời gian 
của bài học;

 »  Cảm thấy được tôn trọng và đánh giá cao khi phát 
biểu ý kiến;

 »  Hiểu bài tốt hơn; và 

 »  Nâng cao tính sở hữu với kết quả do chính mình xây 
dựng nên, từ đó thực hiện tốt những quy định, giúp 
vận hành tốt hệ thống PGS.

(2) Tổ chức chương trình đào tạo:

Liên nhóm/HTX, và Ban điều phối PGS là người tổ chức 
các khóa đào tạo: 

 »  Tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo;

 »  Xây dựng chương trình và lập kế hoạch dựa vào nhu 
cầu và thực tế; 

 »  Triển khai các hoạt động đào tạo và đánh giá các 
khóa đào tạo; và

 »  Lưu giữ các hồ sơ đào tạo; 

Trách nhiệm của người học: 

 »  Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương 
trình đào tạo;

 »  Chấp hành quy chế, nội quy học tập; 

 »  Có đủ các bài thu hoạch, báo cáo kết quả học tập, kế 
hoạch áp dụng kiến thức kỹ năng theo quy định của 
chương trình đào tạo để được cấp chứng chỉ, chứng 
nhận; và

 »  Khuyến khích việc tự học tập nâng cao trình độ, chia 
sẻ kinh nghiệm với các thành viên khác.

Quy trình đào tạo có thể được hỗ trợ bởi một bên liên quan như: tổ chức NGO, công ty tư nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền, 
người có kiến thức và am hiểu về hệ thống PGS. 

Chương trình đào tạo có thể được xây dựng tại thực địa, nơi các bên liên quan có thể  thực hành thực tế hoặc thông qua các 
hội thảo, khoá học ngắn hạn và phù hợp với điều kiện di chuyển của người học. 

Chương trình đào tạo cần được xây dựng phù hợp với tình hình và đối tượng cần đào tạo. Ví dụ: Bên sản xuất (Người nông 
dân, hợp tác xã) nên được đào tạo theo nhóm. Trong trường hợp nhà sản xuất (người nông dân) không thể đọc và viết, 
chương trình đào tạo sẽ được xây dựng dựa trên năng lực và điều kiện cụ thể của họ, có thể là hình ảnh, video hay các 
phương pháp thực hành khác. 

CHƯơNG TrìNH ĐàO TạO (TIếP THeO)
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14               PHáT TrIểN 
NHậN DIỆN 
THƯơNG HIỆu 
và Gây quỹ

© Linh Pham / Unsplash

1. Phát triển nhận diện thương hiệu
Theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), thương hiệu là một dấu hiệu (hữu hình hoặc vô hình) đặc biệt của một sản 
phẩm hay dịch cụ nào đó. Các dấu hiệu có thể là những ký hiệu, lô-gô, thiết kế, từ ngữ mang tính khẩu hiệu được gắn vào 
bao bì sản phẩm, mác sản phẩm hay bản thân sản phẩm. Đối với hệ thống PGS, lô-gô là dấu hiệu nhận diện thương hiệu của 
mình. Lô-gô PGS vừa là ký hiệu của mạng lưới PGS vừa là dấu chứng nhận được gắn trên sản phẩm của các thành viên 
PGS đã đáp ứng các yêu cầu trong quy trình chứng nhận PGS.                                                                                                          

Xây dựng ‘giá trị’ cho lô-gô PGS chính là tạo ra phẩm chất của sản phẩm được chứng nhận PGS cho người tiêu dùng đồng 
thời quảng bá các phẩm chất đó. Quảng cáo có thể bằng nhiều cách khác nhau ở các cấp độ khác nhau. Quảng cáo thông 
dụng và ít tốn kém nhất trong địa phương đó là thông qua bao bì sản phẩm mà nông dân có thể thưc hiện được dễ dàng. 
Quảng cáo giới thiệu về hệ thống PGS có thể bằng truyền tin qua loa, đài do đối tác phối hợp với chính quyền địa phương 
tiến hành thường xuyên. Xây dựng website hoặc trang trên mạng xã hội để truyền thông, cung cấp thông tin hoạt động của 
PGS và tương tác với khách hàng. 

Quản trị lô-gô PGS chính là việc xây dựng và tuân thủ các qui định về sử dụng lô-gô và nhãn mác của PGS. Cụ thể là:

(1) Sử dụng lô-gô PGS cho chứng nhận sản phẩm: 

 » Được sử dụng để gắn lên sản phẩm của thành viên được cấp chận như là nhãn hiệu đảm bảo cho chất lượng của sản 
phẩm đó: Trong trường hợp này, Ban điều phối phải xác minh và đánh giá đề nghị sử dụng lô-gô PGS cho sản phẩm 
của hộ/nhóm sản xuất, phát hành và phát lô-gô PGS cho hộ/nhóm sản xuất với số lượng phù hợp với sản phẩm làm ra. 
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 » Được sử dụng cho quảng bá: Trong trường hợp này, lô-gô PGS được in trên các ấn phẩm và đồ dùng khác như áo 
phông, mũ do hệ thống sản xuất. Ban điều phối phải thông qua việc sử dụng lô-gô PGS cho mục đích quảng bá này. 

(2) Sử dùng làm dấu xác nhận PGS: 

Khi biểu tượng của PGS được sử dụng làm dấu chứng nhận, nó sẽ có nhiều thông tin hơn là khi được dùng làm biểu tượng 
cho mạng lưới PGS (ADDA, 2009). Thông tin bổ sung này cần được đưa vào để dấu PGS có hiệu lực. Các thông tin sau cần 
được đưa vào:

 » Liên nhóm: Thông tin này thể hiện tên và, nếu cần thiết, cả tỉnh thành của liên nhóm. Điều này đặc biệt khích lệ người 
tiêu dùng mua hàng ngay tại địa phương càng nhiều càng tốt và giảm bớt việc “mua hàng xa” của họ. 

 » Số nhận diện của nông dân: Số nhận diện của nông dân là số duy nhất xác định mỗi nông dân được cấp chứng nhận. 
Bao gồm: Tên của Liên nhóm/ Số nhận diện của nhóm sản xuất/ cùng số hoặc tên nông dân được cấp chứng nhận bởi 
PGS/ năm đăng ký vào PGS. 

2.  gây quỹ và sử dụng quỹ
Ban đầu, PGS thường hoạt động trên tình thần tự nguyện và không đòi hỏi chi phí trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, cách 
hoạt động này không bền vững. Việc huy động nguồn quỹ hoạt động quyết định sự sống còn của hệ thống. Không có quỹ, hệ 
thống sẽ chỉ hoạt động mang tính hình thức, không đảm bảo chất lượng.

Mức đóng góp bao nhiêu, sử dụng quỹ thế nào do các thành viên quyết định. Việc gây quỹ trên các sản lượng bán ra cũng 
cần được xem xét như một giải pháp hỗ trợ tức thời các hoạt động giám sát và hỗ trợ sản xuất trong PGS ở các bộ phận khác 
nhau. Mức phí thường được tính trên 2 nền tảng: phí thành viên trong một năm và phí sản lượng được hưởng lợi từ PGS để 
thực hiện các hoạt động giám sát, thanh tra. 

Tại một hệ thống PGS ở Việt Nam, các thành viên đã đồng thuận góp 100.000 đ/năm cho liên nhóm để hỗ trợ cho các hoạt 
động họp hành, giám sát và thanh tra và tính bền vững đã được chứng minh. 

(1) Các nguồn vốn tài chính của PGS bao gồm:

 » Phí của các tổ chức, cá nhân là thành viên của PGS. Việc đóng góp của các thành viên có thể bao gồm 2 khoản là phí 
thành viên và phí sản lượng đóng góp hàng năm;

 » Ngân sách nhà nước cấp (nếu có từ các chương trình, đề tài dự án theo quy định;

 » Nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 

 » Vốn từ nguồn tặng, cho, biếu: và

 » Nguồn khác...

(2) Sử dụng nguồn tài chính vào:

 » Hành chính, in ấn và văn phòng phẩm cho các hoạt động của PGS;

 » Các hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra;

 » Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của PGS; 

 » Trích lập các quỹ phát triển, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ 

dự phòng;

 » Chi đầu tư, phát triển gồm, mua sắm trang thiết bị;  

 » Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước;  

 » Chi các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo quy định của pháp luật; 

và

 » Chi khác......

(2) Phát triển quỹ của  PGS và quản lý tài chính:

 » PGS hoạt động tự nguyện phi lợi nhuận mục đích để hỗ trợ nông 

dân sản xuất nhỏ. Công tác giám sát, thanh tra và cấp chứng nhận 

của Hệ thống PGS vận hành hoàn toàn dựa vào tiền phí của các 

thành viên nông dân và công ty kinh doanh đóng góp. 

 » Các mức đóng góp của các thành viên,  mức chi cho các hoạt 

động phải được Ban Điều Phối thông qua.

 » Hệ thống sổ sách tài chính được kế toán cập nhật thường xuyên. 

 » Hàng năm, một báo cáo tài chính công khai được kế toán gửi tới 

BĐP và các liên nhóm/HTX trong toàn hệ thống  

 » Các khoản thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của PGS như đào 

tạo, chứng nhận PGS…sau khi thực hiện nghĩa vụ theo quy định 

của PGS, sẽ trích lại để phát triển PGS. Mức trích lại phải được 

thông qua BĐP hàng năm. 

PHáT TrIểN THƯơNG HIỆu và Gây quỹ Sử DụNG 
(TIếP THeO)
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Phụ lục 1: Biên bản thanh tra giám sát Rau An toàn Hợp tác xã X 
Lần:	  …………	  	  Ngày	  …	  ………………	  
1.	  Tên	  chủ	  hộ:	  ..........................................................................	  Địa	  chỉ:	  .....................................................................	  
2.	  Thành	  phần	  đoàn	  kiểm	  tra:	  
………………………………………………………………………………………………………………………	  
3.	  Về	  sản	  suất:	  
-‐	  Diện	  tích	  trồng	  rau	  thực	  tế........................................................................................................................................	  
-‐	  Diện	  tích	  các	  loại	  cây	  trồng:	  ....................................................................................................................................	  
4.	  Kết	  quả	  kiểm	  tra:	  

TT	   Chỉ	  tiêu	   Kết	  quả	  giám	  sát	   Diễn	  
giải	  Đạt	   Không	  đạt	  

I	   Ruộng	  sản	  xuất	  rau	   	   	   	  
Nằm	  trong	  vùng	  được	  quy	  hoạch	   	   	   	  

II	  

Phân	  bón	   	   	   	  
1.	  Sử	  dụng	  phân	  hoá	  học,	  thuốc	  kích	  thích	  sinh	  trưởng	  hợp	  lý,	  
đúng	  quy	  trình.	   	   	   	  

2.	  Phân	  chuồng:	  
-‐	  Phân	  chuồng	  được	  ủ	  đúng	  cách	  trước	  khi	  sử	  dụng.	  
-‐	  Nơi	  ủ	  phân	  không	  gây	  ô	  nhiễm	  cho	  ruộng	  sản	  xuất.	  
-‐	  Bón	  phân	  đã	  ủ	  hoai	  mục	  
-‐	  Không	  bón,	  không	  tưới	  phân	  tươi	  

	   	   	  

III	  
Nước	  tưới	   	   	   	  
-‐	  Nước	  tưới	  đảm	  bảo	  theo	  quy	  định	  (nước	  từ	  ao	  chứa	  của	  HTX)	  
-‐	  Nước	  giếng	  khoan	   	   	   	  

IV	  

Hoá	  chất,	  thuốc	  bảo	  vệ	  thực	  vật	   	   	   	  
1.	  Chỉ	  sử	  dụng	  thuốc	  BVTV	  có	  trong	  danh	  mục	  được	  phép	  sử	  
dụng	  ở	  Việt	  Nam	   	   	   	  

2.	  Sử	  dụng	  thuốc	  BVTV:	  
-‐	  Đọc	  kỹ	  hướng	  dẫn	  thuốc	  trước	  khi	  sử	  dụng	  
-‐	  Ghi	  tên	  thuốc,	  thời	  gian	  cách	  ly	  vào	  sổ	  NKĐR	  
-‐	  Sử	  dụng	  đúng	  nồng	  độ,	  liều	  lượng	  theo	  hướng	  dẫn	  

	   	   	  

V	  

Thu	  hoạch	   	   	   	  
1.	  Đảm	  bảo	  thời	  gian	  cách	  ly	  khi	  thu	  hoạch:	  
-‐	  Cách	  ly	  thuốc	  BVTV	  
-‐	  Cách	  ly	  phân	  bón	  hoá	  học	  (12	  -‐	  15	  ngày)	  

	   	   	  

2.	  Dụng	  cụ	  thu	  hoạch,	  chứa	  đựng	  sản	  phẩm	  bảo	  đảm	  vệ	  sinh.	   	   	   	  
3.	  Nước	  sử	  dụng	  trong	  quá	  trình	  thu	  hoạch,	  đóng	  gói:	  Nước	  
giếng	  khoan,	  nước	  máy.	   	   	   	  

VI	  
Người	  lao	  động	   	   	   	  
Người	  lao	  động	  đã	  được	  tập	  huấn	  về	  sản	  xuất	  RAT	   	   	   	  

VII	   Ghi	  chép	  nhật	  ký	  đồng	  ruộng	  đầy	  đủ	   	   	   	  
	  
5.	  Nhận	  xét	  chung	  của	  Đoàn	  kiểm	  tra:	  
…………………………………………………………………………………………………	  
6.	  Ý	  kiến	  của	  hộ	  sản	  xuất:	  
…………………………………………………………………………………………………	  
	  
Đại diện của hộ sản xuất (Ký tên) Đại diện đoàn giám sát(Ký tên) 
	  

PHụ LụC

Phụ lục 2: Đơn đăng kí tham gia PGS của nhóm sản xuất 
Chúng	  tôi,	  nhóm	  nông	  dân	  tại:	  

Thôn/Xã:	  	   _______________________________________________________________	  

Quận/Huyện:	   _______________________________________________________________	  

Tỉnh/Thành:	   _______________________________________________________________	  

Mong	  muốn	  đăng	  kí	  là	  một	  nhóm	  sản	  xuất	  theo	  PGS:	  
Với	  tên	  của	  nhóm	  là:__________________________________________________________	  
	  
Người	  liên	  hệ:	  
Tên:_______________________________________________________________________	  
Địa	  chỉ:____________________________________________________________________	  

Số	  điện	  thoại:	  _______________________________________________________________	  

Thành	  viên	  sáng	  lập	  (ít	  nhất	  là	  Năm	  người):	  

Tên Chữ kí 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

	  

Nếu	  nhóm	  có	  số	   thành	  viên	   tham	  gia	  ban	  đầu	  nhiều	  hơn	  bảng	   trên,	  xin	  kèm	  theo	  mẫu	  
này	  một	  danh	  sách	  cùng	  chữ	  ký	  của	  nông	  dân	  

Ngày	  đăng	  kí:	  _______________________________________________________________	  

Đăng	  ký	  bởi	  nhóm	  điều	  phối:	  ___________________________________________________	  

	  

Ngày:	  __________________________	  

	  

	  
	  

	  

PHụ LụC
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Phụ lục 3: Cam kết của nông dân để tham gia PGS 
Họ	  và	  tên:	  ________________________________________	  Số	  đăng	  ký	  PGS:	  _________	  

Địa	  chỉ:	  	  	  	  ________________________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________________________________________	  

	  

Tôi	   xin	   tự	  đăng	   ký	   với	  Nhóm	  Sản	   xuất	   ______________________	   là	  một	   nông	  dân	   và	  đồng	   ý	  
tham	  gia	  vào	  hệ	  thống	  bảo	  đảm	  có	  sự	  tham	  gia	  (PGS).	  

TÔI	  XIN	  HỨA	  THỰC	  HIỆN	  THEO	  CÁC	  ĐIỀU	  KIỆN	  SAU:	  

Tôi	  sẽ	  hoàn	  toàn	  thực	  hiện	  theo	  các	  tiêu	  chuẩn	  sản	  xuất	  ____________	  do	  PGS	  đề	  ra;	  

Tôi	  sẽ	  hoàn	  toàn	  thực	  hiện	  theo	  các	  quy	  định	  của	  Nhóm	  sản	  xuất	  và	  của	  PGS;	  

Tôi	  sẽ	  làm	  việc	  hợp	  tác	  với	  các	  thành	  viên	  khác	  trong	  nhóm	  và	  tham	  gia	  đầy	  đủ	  các	  cuộc	  
họp,	  các	  buổi	  tập	  huấn	  do	  Nhóm	  Sản	  xuất	  và	  PGS	  yêu	  cầu;	  

Tôi	  sẽ	  cho	  phép	  các	  thành	  viên	  của	  Nhóm	  Sản	  xuất	  vào	  thanh	  tra	  tất	  cả	  các	  ruộng	  cũng	  
như	  nơi	   chế	  biến,	   nơi	   cất	   trữ	   và	  nhà	  ở	   của	   tôi	   nếu	   cần	   thiết	  mà	  không	   cần	   thông	  báo	  
trước;	  

Tôi	  sẽ	  duy	  trì	  tốt	  việc	  ghi	  chép	  sổ	  sách,	  cập	  nhật	  chi	  tiết	  về	  toàn	  bộ	  trang	  trại	  và	  các	  hoạt	  
động	  sản	  xuất	  bao	  gồm:	  năng	  suất,	  sản	  lượng,	  các	  hóa	  đơn	  chứng	  từ,	  sổ	  sách	  ghi	  chép	  cho	  
tất	  cả	  các	  đầu	  vào	  sẵn	  có	  trong	  trại	  cũng	  như	  phải	  đi	  mua	  từ	  bên	  ngoài,	  nguồn	  gốc	  các	  
đầu	  vào	  mua	  từ	  bên	  ngoài	  và	  sổ	  sách	  kế	  toán	  của	  các	  sản	  phẩm	  được	  bán	  ra.	  Tôi	  đồng	  ý	  
để	  các	  thành	  viên	  của	  Nhóm	  Sản	  xuất	  thanh	  tra	  các	  tài	  liệu	  và	  sổ	  sách	  của	  tôi;	  

Khi	  có	  bất	  kỳ	  sự	  thay	  đổi	  nào	  trong	  sản	  xuất	  kể	  cả	  việc	  thay	  đổi	  cây	  trồng	  và	  đồng	  ruộng,	  
tôi	  sẽ	  lập	  tức	  thông	  báo	  ngay	  tới	  nhóm	  trưởng	  Nhóm	  Sản	  xuất;	  

Nếu	  có	  bất	  cứ	  sản	  phẩm	  nào	  chưa	  biết	  chắc	  chắn,	  tôi	  sẽ	  cùng	  với	  Nhóm	  Sản	  xuất	  kiểm	  tra	  
trước	  khi	  đưa	  vào	  sử	  dụng	  trong	  khu	  vực	  sản	  xuất;	  

Tôi	  sẽ	  báo	  cáo	  với	  Nhóm	  Sản	  xuất	  nếu	  tôi	  có	  bất	  kỳ	  sự	  vi	  phạm	  nhỏ	  hoặc	  vi	  phạm	  không	  
cố	  tình	  trong	  khi	  thực	  hiện	  các	  tiêu	  chuẩn	  sản	  xuất	  của	  PGS	  tại	  nơi	  sản	  xuất	  của	  mình;	  

Tôi	  sẽ	  tôn	  trọng	  và	  hoàn	  toàn	  chấp	  hành	  theo	  các	  quy	  định	  sử	  dụng	  nhãn	  hiệu	  của	  PGS,	  
sản	  phẩm	  bán	  ra	  của	  tôi	  được	  gọi	   là	  sản	  phẩm	  “xác	  nhận	  PGS”	  chỉ	  khi	  chúng	  được	  sản	  
xuất	   trên	  những	   ruộng	  đã	  được	  PGS	  chứng	  nhận	  và	  được	   canh	   tác	   theo	  đúng	  các	   tiêu	  
chuẩn	  của	  PGS.	  

Các	   quyết	   định	   của	  Nhóm	   sản	   xuất	   có	   liên	   quan	   tới	   việc	   chứng	  nhận	   của	   tôi,	   tôi	   chấp	  
thuận	  là	  quyết	  định	  cuối	  cùng.	  

Tôi	  đã	  đọc	  tài	  liệu	  và	  hiểu	  rõ	  về	  PGS	  gồm	  cả	  các	  tiêu	  chuẩn	  sản	  xuất.	  

Tôi	  xác	  nhận	  toàn	  bộ	  thông	  tin	  được	  tôi	  cung	  cấp	  trong	  đơn	  và	  trong	  quá	  trình	  thẩm	  định	  
trang	  trại	  của	  tôi	  là	  đúng	  và	  chính	  xác	  và	  sẽ	  đảm	  bảo	  tiếp	  tục	  cung	  cấp	  thông	  tin	  ngay	  khi	  
có	  bất	  kỳ	  sự	  thay	  đổi	  nào	  trong	  trang	  trại	  của	  tôi.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nông	  dân	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trưởng	  Nhóm	  sản	  xuất	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Ký	  và	  ghi	  rõ	  họ	  tên)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Ký	  và	  ghi	  rõ	  họ	  tên)	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ngày:………………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ngày:………………………..	  

PHụ LụC
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