CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÔNG
NGHIỆP CỐT LÕI - GIAI ĐOẠN 2 VÀ PGS
Thông qua Chương trình Hỗ trợ Nông nghiệp cốt lõi - Giai đoạn
2, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đã hỗ trợ các nước trong
Tiểu vùng Mê kông mở rộng (GMS) sản xuất thực phẩm, nông
sản tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm, cải
thiện cách tiếp cận thị trường cho các sản phẩm này. Các nước

GREATER MEKONG
SUBREGION
CORE AGRICULTURE
SUPPORT PROGRAM

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ:
Từ nông dân đến khách hàng
Cùng sự đảm bảo từ địa phương

GMS bao gồm Campuchia, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc,
Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Thông qua Nhóm công

THẾ NÀO LÀ MỘT SẢN PHẨM HỮU CƠ?
Là bất kỳ sản phẩm nào (bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm, đồ
dệt may, thủ công mỹ nghệ…) được sản xuất phù hợp với các
nguyên tắc và yêu cầu của Nông nghiệp hữu cơ: “Nông nghiệp
hữu cơ là một hệ thống sản xuất nhằm duy trì sức khỏe của
đất, của hệ sinh thái và con người. Hệ thống này dựa vào tiến
trình sinh thái, đa dạng sinh học và các chu trình thích nghi
với điều kiện địa phương, hơn là việc sử dụng các yếu tố đầu
vào có những tác động bất lợi. Nông nghiệp hữu cơ kết hợp
với truyền thống, sự đổi mới và khoa học kỹ thuật để làm lợi
cho môi trường chung, thúc đẩy các mối quan hệ công bằng và
một cuộc sống chất lượng cho tất cả những gì có liên quan tới
nông nghiệp hữu cơ”. (Theo Tổ chức hữu cơ quốc tế - IFOAM)
Thực tiễn, nông dân và các nhà chế biến hữu cơ cần thực hiện:

• Không sử dụng thuốc trừ sâu hoặc phân bón hóa học làm
hại cho con người và môi trường, và phá hủy độ phì nhiêu
của đất.

• Sử dụng các biện pháp sinh thái để bảo vệ cây trồng khỏi
sâu bệnh và cỏ dại, tạo dựng độ phì nhiêu cho đất.

• Không sử dụng sinh vật biến đổi gen (GMO).
• Bảo vệ sản phẩm khỏi bất kỳ sự ô nhiễm và chỉ sử dụng các
thành phần tự nhiên trong quá trình sản xuất.

• Đối xử công bằng với vật nuôi và bảo vệ sức khỏe của chúng
bằng những phương pháp tự nhiên, giảm thiểu việc sử
dụng thuốc kháng sinh và các chất có thể gây hại cho sức
khỏe người tiêu dùng.

tác Nông nghiệp GMS và với sự hỗ trợ của Tổ chức hữu cơ
quốc tế - IFOAM, ADB đã hỗ trợ các hoạt động của dự án PGS
bằng việc xây dựng năng lực, thúc đẩy liên kết thị trường, hỗ
trợ kỹ thuật và công nghệ thông tin, cùng với chính sách quốc
gia và khu vực.

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CÓ SỰ
THAM GIA (PGS) CHO SẢN XUẤT
HỮU CƠ TẠI TIỂU VÙNG SÔNG
MÊ CÔNG MỞ RỘNG

PGS: MỘT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
ĐÁNG TIN CẬY TRÊN TOÀN CẦU

Mang đến cho bạn các sản phẩm

PGS đã có mặt tại hơn 50 quốc gia, bao gồm Mỹ, Pháp, Ấn Độ,

Đáng tin cậy, Tươi, Lành, Bền vững,
Công bằng với Giá cả phải chăng!

Brazil, Việt Nam, Úc, Nam Phi, Peru… Tổ chức hữu cơ quốc tế
- IFOAM công nhận và thúc đẩy PGS trở thành một hệ thống
đảm bảo thích hợp cho sự phát triển của thị trường hữu cơ
địa phương và nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương.
Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy vào trang web của IFOAM
tìm hiểu thông tin PGS tại www.ifoam.bio/pgs. Để mua sản
phẩm được đảm bảo bởi PGS, hãy tham gia vào quá trình bảo
đảm, để hỗ trợ một dự án, hoặc đơn giản chỉ để học hỏi hiểu
thêm, hãy liên hệ với đại diện PGS tại địa phương của bạn, truy
cập www.ifoam.bio/pgs hoặc viết thư tới pgs@ifoam.bio.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHẮC CHẮN RẰNG
MỘT SẢN PHẨM THỰC SỰ LÀ HỮU CƠ?

LỢI THẾ CỦA PGS?

Một tiến trình với sự tham gia rộng rãi

PGS được quản lý và thực hiện trực tiếp bởi người sản xuất

1. Nhà sản xuất, người tiêu dùng và các bên liên quan khác

Tất cả các sản phẩm hữu cơ phải được sản xuất theo tiêu

hữu cơ, người tiêu dùng và các tổ chức, chính quyền địa

như các nhà kỹ thuật là một phần của tiến trình hoạt động. Tất

chuẩn hữu cơ. Đó có thể là một tiêu chuẩn quốc tế như Tiêu

phương. PGS phát triển ý thức chia sẻ trách nhiệm tập thể và

cả sẽ cùng tham gia vào việc:

chuẩn IFOAM, tiêu chuẩn khu vực như Tiêu chuẩn Hữu Cơ

cho phép tất cả mọi người tham gia tích cực vào tiến trình cấp

Châu Á (AROS) hoặc một tiêu chuẩn địa phương. Xác minh

giấy chứng nhận. Hệ thống tạo điều kiện cho việc trao đổi kiến

sự tuân thủ tiêu chuẩn hữu cơ của một nông dân có thể được

thức giữa người sản xuất và tăng cường sự hiểu biết về nông

thực hiện thông qua một Tổ chức chứng nhận độc lập hoặc Hệ

nghiệp hữu cơ cho tất cả mọi người. Việc trực tiếp tham gia

• Ra quyết định
• Phê chuẩn người sản xuất
• Chia sẻ kiến thức

thống Đảm bảo có sự tham gia (PGS).

và áp dụng cơ chế phù hợp để lưu giữ hồ sơ tại địa phương

2. Mỗi người sản xuất sẽ hoàn thành một cam kết thực hiện

sẽ giúp giảm chi phí cấp giấy chứng nhận. Điều này đóng vai

theo các tiêu chuẩn hữu cơ và chịu sự kiểm tra nông trại hàng

trò quan trọng, không chỉ hỗ trợ hộ nông dân nhỏ tiếp cận

năm. Việc kiểm tra được thực hiện bởi một nhóm thanh tra

thị trường hữu cơ và cải thiện thu nhập của họ, mà còn giúp

gồm những nông dân hoặc người tiêu dùng vv. Một biên bản

người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn tới các sản phẩm hữu cơ

thanh tra sẽ chỉ rõ người sản xuất có tuân thủ hay không tuân

với giá cả phải chăng ngay tại địa phương của mình.

thủ các tiêu chuẩn đã định

PGS HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO TẠI
VIỆT NAM?
Các PGS không giống nhau vì nó phải được xây dựng phù hợp
với từng địa phương và phụ thuộc vào các bên liên quan tại
địa phương đó. Nhưng nhìn chung, PGS vẫn có một số tính
năng chung:

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CÓ SỰ THAM GIA
PGS LÀ GÌ?
PGS là một hệ thống xác minh để đảm bảo chất lượng của các
sản phẩm hữu cơ. Hệ thống này được xây dựng dựa trên sự

TIẾN TRÌNH
THANH TRA
NÔNG TRẠI
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Nông dân và các nhà chế biến hoàn thành các yêu cầu của tiến
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trình nộp đơn và qua các kỳ đánh giá sẽ nhận được một chứng

tham gia tích cực của nông dân, người tiêu dùng, cố vấn nông

nhận và có thể sử dụng logo hoặc dấu hiệu trên các sản phẩm

thôn, chính quyền địa phương: tất cả tham gia để cùng kiểm

hoặc tại các quầy bán hàng của mình. Cơ quan ban hành giấy

tra nơi sản xuất, đưa ra quyết định, để hỗ trợ nhau và để kiểm

chứng nhận cũng thay đổi tùy thuộc vào từng quốc gia hoặc

soát người nông dân đang sản xuất theo Tiêu Chuẩn Hữu Cơ.

khu vực, có thể là một tổ chức Phi chính phủ địa phương, hoặc

Người tiêu dùng có thể hiểu rõ hơn, trân trọng giá trị và tăng
nhu cầu về sản phẩm hữu cơ, khi đó nông dân có một vị thế tốt
hơn để đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng này.

Tổ chức Nông dân hay cơ quan nhà nước
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