THÔNG CÁO BÁO CHÍ
ĐẠI HỘI V PGS VIỆT NAM & KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP
Hệ thống bảo đảm có sự tham gia (PGS Việt Nam) được thiết lập từ năm 2008
bởi dự án “Phát triển Khung sản xuất và Thị trường nông nghiệp hữu cơ Việt
Nam” do ADDA tài trợ thực hiện bởi Hội Nông Dân Việt Nam (VNFU). PGS
trở thành thành viên của Liên đoàn các phong trào nông nghiệp hữu cơ Quốc
Tế (IFOAM) vào năm 2009, xây dựng bộ tiêu chuẩn sản xuất Nông nghiệp hữu
cơ PGS và trình IFOAM đánh giá, công nhận và chính thức trở thành thành viên
trong gia đình tiêu chuẩn IFOAM vào tháng 9/2013
PGS Việt Nam, là một đơn vị độc lập trong Trung tâm phát triển nguồn lực
giám sát có sự tham gia (CDPM) thuộc Hiệp Hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam
(VOAA), chịu trách nhiệm vận hành mạng lưới giám sát và đảm bảo chất lượng
hữu cơ cho nông dân quy mô nhỏ sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt
Nam đã được IFOAM công nhận. PGS tuân theo giá trị cốt lõi lấy sự MINH
BẠCH làm phương châm phát triển giúp nông dân tạo ra sản phẩm hữu cơ. PGS
suốt 10 năm qua luôn cởi mở kêu gọi sự tham gia của bất cứ ai có quan tâm
cùng giám sát sản xuất, giám sát thị trường bảo đảm chất lượng sản phẩm đến
tận bàn ăn của người tiêu dùng
PGS Việt Nam tổ chức ĐẠI HỘI LẦN THỨ V và KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP vào
ngày 10 tháng 12 năm 2018 để nhìn lại những dấu ấn của chặng đường 10 năm
cùng nông dân phấn đấu, tổng kết các hoạt động của toàn hệ thống trong nhiệm
kỳ 2016-2018, bầu Ban Điều Phối mới cho nhiệm kỳ 2018- 2020 để tiếp tục
định hướng các hoạt động tiếp theo.
Sự kiện trọng đại của PGS Việt Nam sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã
Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà nội, bắt đầu vào 8h00 ngày 10 tháng 12 năm
2017. Đại hội sẽ là nơi xum tụ của gần 400 thành viên PGS là những nông dân
sản xuất từ các Liên nhóm thuộc Sóc Sơn (Hà Nội), Lương Sơn (Hòa Bình),
Trác Văn (Hà Nam), và các PGS hữu cơ từ Tuyên Quang, Tân Lạc, các doanh
nghiệp, cửa hàng đang phân phối sản phẩm PGS, những khách hàng thân thiết
đại diện cho người tiêu dùng Hà Nội, các cơ quan, tổ chức quan tâm đang ủng
hộ và hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ PGS, cùng đại diện các cơ quan chuyên môn
của nhà nước cùng tới tham gia.
Đại Hội trân trọng kính mời và chào đón các đại biểu về tham dự không chỉ là
cơ hội để giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về PGS, mà còn là cơ hội để cùng
chia sẻ học tập lẫn nhau, xây dựng mối kết giao giữa các liên nhóm, các nhóm
nông dân với các doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức cho các hoạt động trong
tương lai.
Mọi thông tin thêm về Đại Hội và hệ thống PGS, xin vui lòng liên hệ Văn
phòng PGS, ĐT: 024 3227 2806 hoặc truy cập website: vietnamorganic.vn
Xin trân trọng cám ơn.
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