ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỆ THỐNG PGS CHO THƯƠNG NHÂN
Kính gửi: Ban Điều phối PGS Việt Nam
Tên Doanh nghiệp: ________________________________________________________
Người đại diện:________________________________Chức vụ:____________________
MST:___________________________________________________________________
Địa chỉ: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Điện thoại:____________________________ Fax:______________________________
Website: ________________________________________________________________
Người liên hệ:___________________________Chức vụ : ________________________
Số điện thoại : _______________________ Email : ____________________________
Chúng tôi viết đơn này với mong muốn đăng kí là một thành viên trong Hệ thống PGS
Các cửa hàng thuộc Công ty :
Tên Cửa hàng

Địa chỉ

1.

2.

3.

Chúng tôi xin cam kết chấp hành các quy định của hệ thống PGS và thực hiện đúng các cam kết.
Đại diện
(Ký tên, đóng dấu)

Đăng kí bởi nhóm điều phối:
Ngày: ________________________

BẢN CAM KẾT CỦA THƯƠNG NHÂN
Công ty: ___________________________________ Số đăng ký PGS: ____________
Địa chỉ: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Người đại diện:__________________________________Chức vụ:_________________
Tôi, đại diện cho Công ty____________________ xin đăng ký tham gia vào Hệ thống
Đảm bảo Cùng tham gia (PGS).
CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT THỰC HIỆN THEO CÁC ĐIỀU KIỆN SAU:
1. Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn PGS
2. Tích cực tham gia làm việc với các nhóm nông dân/ hợp tác xã là nhà cung cấp sản
phẩm đã chứng nhận PGS cho công ty, các công ty khác trong hệ thống PGS và các
cuộc họp hoặc lớp đào tạo của Ban Điều phối PGS Việt Nam khi cần thiết.
3. Cho phép các thanh tra trong hệ thống PGS thanh tra cửa hàng, các tài liệu liên quan
đến quá trình nhập/ bán hàng và nếu cần, cả các khu vực khác có liên quan của công
ty như kho chứa hàng, khu vực chế biến/ sơ chế không cần báo trước.
4. Duy trì các hồ sơ bao gồm tài liệu ghi chép chi tiết việc mua và bán sản phẩm, hồ sơ
chế biến, kho tàng …vv và sẽ cho phép các thanh tra PGS thanh tra các tài liệu, hồ sơ
này.
5. Trực tiếp chịu trách nhiệm về tính minh bạch của hệ thống PGS đối với các đại lý của
công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công ty phân phối, các cửa hàng bán lẻ …
đang thu mua các sản phẩm hữu cơ PGS từ công ty. Đảm bảo rằng các thanh tra PGS
có thể tiến hành thanh tra bất cứ lúc nào tại các điểm bán này mà không gặp phải bất
kỳ trở ngại nào từ phía các đại lý của công ty.
6. Công ty sẽ thông báo tới Ban Điều phối PGS (PGS-CC) ngay khi có bất kỳ sự thay
đổi nào trong hoạt động có liên quan tới PGS cũng như bất kỳ trường hợp nào không
tuân theo các tiêu chuẩn và quy định của PGS.

7. Tôn trọng và hoàn toàn thực hiện các quy định sử dụng nhãn hiệu PGS và chỉ bán các
sản phẩm của công ty với nhãn “Hữu cơ PGS” khi các sản phẩm đó được cung cấp từ
nơi sản xuất đã được cấp chứng nhận PGS bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam.
8. Chỉ sử dụng, in ấn logo PGS trên bao bì, nhãn mác, bảng biển, tài liệu … của công ty
sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Điều phối PGS.
9. Cư xử công bằng và minh bạch với người sản xuất PGS, bao gồm việc ký kết hợp
đồng với người sản xuất đang cung cấp các sản phẩm được chứng nhận PGS và sẽ trả
giá hợp lý cho các sản phẩm của họ.
10. Tôi chấp thuận các quyết định có liên quan đến tình trạng chứng nhận của tôi do PGS
đưa ra là quyết định cuối cùng trong trường hợp xin cấp chứng nhận PGS cho Thương
nhân.
Tôi đã đọc và hiểu rõ hiểu rõ các tiêu chuẩn PGS cũng như thủ tục thanh tra, cấp chứng
nhận.
Tôi xác nhận toàn bộ thông tin được tôi cung cấp trong đơn và trong quá trình thẩm định
là đúng và chính xác; và sẽ đảm bảo cung cấp thông tin ngay khi có bất kỳ sự thay đổi
nào.

Đại diện Công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày:.......................................

