
So sánh với chuẩn là cách làm đơn giản và hiệu quả để rà soát lại toàn bộ các khâu  trong doanh nghiệp và 
xác định đâu là các vấn đề quí vị có thể nhanh chóng khắc phục nhằm gia tăng lợi nhuận. Công tác này cũng 
đưa ra các ý tưởng cho thấy doanh nghiệp của quí vị hoạt động hiệu quả thế nào so với mức độ trung bình 
của toàn ngành.

So sánh với chuẩn là gì?
Nói theo cách đơn giản công tác so sánh 
với chuẩn là so sánh các hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp quí vị 
với các giá trị trung bình của ngành. Từ kết 
quả so sánh này quí vị có thể nhanh chóng 
rút ra được đâu là điểm cần thay đổi và 
lảnh vực nào cần duy trì để cải thiện hiệu 
quả đầu ra cho toàn bộ công sức của quí vị.

So sánh với chuẩn làm được gì cho 
tôi?
Tôi muốn:

     Nhận được báo cáo tổng quát (miển 
phí) xem tất cả các lảnh vực trong 
doanh nghiệp của tôi hoạt động như 
thế nào.

     Biết được một số cách tiết kiệm đơn 
giản để gia tăng tỉ suất lợi nhuận.

     Biết được những khâu nào có chi phí 
đang vượt trội.

     Biết được mình làm hay dở thế nào 
so với các nông gia cùng ngành

     Có được phản hồi từ các chuyên gia 
trong các lảnh vực khác nhau tại Tây 
Úc nhận xét xem tôi đang làm ăn 
như thế nào

     Thu thập được kiến thức về các hoạt 
động sản xuất kinh doanh tốt nhất  
trên toàn tiểu bang để làm lợi cho 
doanh nghiệp và gia tăng lợi nhuận.

     Là một phần của ngành rau củ quả 
thịnh vượng của Tây Úc – Tương 
đương với ngành này ở các nước 
phát triển trên thế giới.

    Trở thành một phần của xu hướng 
ngành rau củ quả luôn muốn tạo ra 
sự thay đổi để ứng dụng thành công 
các biện pháp tốt nhất.

Nếu Đó là những điều quí vị muốn thì công 
tác so sánh với chuẩn sẽ mang chúng đến 
cho quí vị.

Tôi được lợi gì khi tham gia?
Một khi quí vị đồng ý tham gia dự án, thứ 
mà quí vị sẽ nhận được gồm có:

• Chúng tôi sẽ đến tận nơi của quí vị 
để thu thập thông tin và hoàn tất hồ 
sơ tham gia dự án. Quí vị không phải 
điền giấy tờ gì cả.

• Bản báo cáo so sánh vói chuẩn 
(không được công khai cho bất kỳ 
ai khác) riêng cho doanh nghiệp của 
quí vị - bao gồm cả hiện trạng về khả 
năng bền vững của doanh nghiệp.

• Một chuyến viếng thăm nữa đến 
chổ quí vị để thảo luận chi tiết và 
giải thích các vấn đề được phát hiện 
trong báo cáo dựa vào đó quí vị có 
thể tiến hành sữa đổi ngay.

• Hổ trợ và giải đáp thắc mắc suốt quá 
trình thực hiện dự án.

Công tác so sánh với chuẩn sẽ bao 
gồm các vấn đề nào của doanh 
nghiệp?

• Thông tin hoạt động sản xuất

• Hiệu quả tài chính

• Chi phí đầu vào và đầu ra

• Sản xuất và thu nhập

• Các biện pháp sản xuất chính

Thông tin gì cần phải nêu ra?
Đa số thông tin cần thiết cho công việc so 
sánh với chuẩn khi tham gia đều có sẳn 
trong hồ sơ của quí vị. Chúng bao gồm 
sổ sách kế toán, báo cáo sản xuất kinh 
doanh, báo cáo tiêu thụ nước, các hóa đơn 
thanh toán.

Tính bảo mật
Đương nhiên khi ai xem xét tham gia 
dự án thì điều quan tâm trước hết là 
thông tin họ cung cấp sẽ về đâu, sử dụng 
vào việc gì và sau đó được quản lý như 
thế nào.

Tất cả thông tin quí vị cung cấp sẽ được 
tuyệt đối bảo mật và các so sánh chuẩn 
được thực hiện so với các giá trị trung bình 
hay các chỉ số làm ăn khác cũng được ẩn 
danh. Cách làm này cho phép nhìn thấu 
từng doanh nghiệp trong khi tính bảo mật 
cho tất cả những người tham gia đều được 
bảo đảm.
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Công tác so sánh với chuẩn 
cho doanh nghiệp và ngành 
sản xuất rau cải
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Các câu hỏi đáp thường gặp
1.  Tôi có phải trả tiền cho việc nầy 

không?
Không, đây là dịch vụ miển phí cho tất 
cả nông gia rau cải. Chương trình này 
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (Department of Primary Industries 
& Regional Development - DPIRD) và Tổ 
chức cải tiến ngành rau hoa quả (Hort 
Innovation Australia – HIA) tài trợ.

2.  Những ai sẽ xem thông tin/ chuyện gì 
sẽ xảy ra với thông tin của tôi?
Chỉ có người trực tiếp thu thập thông 
tin và người phân tích thông tin,  
nhừng người được cấp chứng nhận, 
nhìn thấy thông tin của quí vị cung cấp. 
Thông tin sẽ do trưởng dự án của Hiệp 
hôi Rau cải Tây Úc hoặc đại diện đến từ 
công ty Planfarm trực tiếp thu thập và 
chịu trách nhiệm phân tích. Việc chia sẽ 
thông tin giửa người thu thập và phân 
tích được tổ chức rất cẩn trọng và tuyệt 
đối bảo mật.

3. Planfarm là ai?
Hiệp hội rau cải Tây úc (VegetablesWA) 
đã từng cộng tác và tiếp tục làm việc 
với Planfarm. Plan farm sẽ mang 
40 năm kinh nghiệm trong chỉ đạo 
cchương trình so sánh với chuẩn đã 
tiến hành trên các loại ngủ cốc ờ Tây 
Úc. Chương trình này tiếp tục cung cấp 
dữ liệu về hiệu quả hoạt động của trên 
550 nông dân ngủ cốc trên toàn tiểu 
bang. Ngoài lảnh vực phân tích số liệu 
đại diện của Planfarm cũng sẽ thực hiện 
một số chuyến thăm trang trại. Suốt 
40 năm của chương trình so sánh với 
chuẩn trên ngủ cốc chưa bao giờ xảy ra 
vấn đề rò rỉ thông tin của nông dân.

4. Liệu tôi có lộ bí mật làm ăn không?
Hoàn toàn không. Thông tin thu thập 
để tìm hiểu mức độ hiệu quả của doanh 

nghiệp ra sao chứ không phải bằng 
cách nào quí vị đạt được mức độ hiệu 
quả đó. Cùng với công tác bảo mật 
được đề cập như trên, đảm bảo rằng 
thông tin riêng của quí vị sẽ không bao 
giờ rò rỉ ra ngoài.

5.  Liệu tôi có được xem báo cáo kết quả 
của đối thủ cạnh tranh và liệu người 
đó có xem được của tôi không?
Không. Tất cả phân tích so sánh hiệu 
quả của mỗi cá nhân đều so với chuẩn 
trung bình của toàn ngành và các chỉ 
số được giấu tên khác. Như vậy quí vi 
sẽ hoàn toàn không biết ai khác tham 
gia chương trình này và những người 
khác cũng vậy.

6.  Chương trình này bao gồm những loại 
cây trồng nào?
Tất cả các loại hoa màu

7. Mất bao nhiêu thời gian?
Chúng tôi sẽ đến tận nơi làm việc với 
quí vị để quí vị không phải bỏ công ăn 
việc làm. Nếu quí vị chuẩn bị sẳn các 
tài liệu thông tin cần thiết, chỉ cần 2-3 
tiếng để chúng tôi cho thông tin vào 
máy tính cộng với 1-2 tiếng để quí vị 
xem lại có hài lòng với các thông tin đã 
cung cấp hay không.

8.  Người nào trong doanh nghiệp nên 
làm việc này?
Chúng tôi đề nghị hoặc là quản lý trang 
trai, thư ký, hoặc chính chủ farm nếu 
quí vị không giử số sách ghi chép.

9.  Tôi có cần phải đưa tất cả thông tin 
khi được yêu cầu hay không?
Quí vị nên cung cấp càng nhiều thông 
tin theo yêu cầu càng tốt. Nên lưu ý 
rằng càng nhiều thông tin thì càng tốt 
cho công tác phân tích và so sánh để có 
kết quả tốt nhất cho quí vị.

10.  Liệu tôi có được báo cáo so sánh hiệu 
quả làm ăn của tôi với của khu vực địa 
phương và với cả tiểu bang không?
Được. Tuy nhiên chúng tôi cần có 12 
người cùng địa phương tham gia để 
có đủ số liệu phân tích so sánh trong 
vùng. Tất nhiên là họ đều không biết 
ai là 12 người nầy. Nếu dưới 12 người 
thì chúng tôi không tiến hành phân tích 
so sánh trong cùng một địa phương 
nhưng quí vị vẫn được so sánh với 
chuẩn của toàn ngành.

11.  Cuối cùng thì thông tin nông dân cung 
cấp được lưu giử thế nào?
Tất cả thông tin ban đầu đều được lưu 
một cách an toàn trong hệ thống dử 
liệu của Planfarm. Tất cả thông tin hỏi 
đáp với quí vị sẽ bị xóa sau khi đã đưa 
vào hệ thông dử liệu lưu giử.

Một khi công tác thu thập thông tin của 
một năm kết thúc tì công tác phân tích 
toàn bộ số liệu sẽ được thực hiện để 
nhìn thấy các khuynh hướng phát triển 
của ngành. Không có tên nông dân nào 
trong dử liệu phân tích và kết quả sau 
khi phân tích. 

12.  Chúng tôi làm gì với kết quả phân tích 
cho mình?
Người thu thập thông tin trước đây sẽ 
quay lại gặp quí vị để trao báo cáo kết 
quả phân tích của chính quí vị. Người 
này sẽ giải thích cho quí vị các kết quả 
trong báo cáo và thảo luận với quí vị 
cách thức quí vị sử dụng kết quả này 
để thay đổi cách làm và tăng lợi nhuận.

13. Có hại gì cho tôi không?
Chúng tôi cố tìm cũng không thấy quí 
vị thiệt hại gì khi tham gia!

Làm cách nào tham gia chương 
trình?
Đơn giản là quí vị cứ liên hệ: Bryn Edwards, 
Trưởng dự án, theo số 08 9486 7515 or 
bryn.edwards@vegetableswa.com.au

Sau khi liên hệ quí vị sẽ được yêu cầu đọc 
kỹ và cùng với chúng tôi ký tên vào giấy 
đồng ý cung cấp thông tin. Giấy này là thỏa 
thuận hợp tác chính thức trong đó nêu rỏ 
thông tin của quí vị sẽ được thu thập sử 
dụng và quản lý như thế nào. Điều này cho 

quí vị thấy tính minh bạch và bảo mật ngay 
từ ban đầu.

Sau đó thì chúng tôi sẽ tồ chức lịch đến 
thăm và cung cấp cho quí vị danh sách các 
loại tài liệu  cần thu thập trước mắt.

Điều quan trọng sau cùng
So sánh với chuẩn cùng với công tác thu 
thập thông tin có tiềm năng trở thành 
một trong những tài sản quí giá để hổ 
trợ nông gia rau cải Tây Úc khi quí vị tìm 

hướng phát triển cho doanh nghiệp. Đó 
cũng là lợi thế cạnh tranh với các tiểu 
bang khác và cũng có thể là các quốc gia 
khác.

Chúng tôi tin tưởng vào lợi ích nó mang 
lại cho doanh nghiệp của quí vị và mời 
quí vị cùng tham gia thực hiện với chúng 
tôi. 

Dự án này do Tổ chức cải tiến ngành Rau hoa quả (Hort Innovation) tài trợ 
từ nguồn lệ phí nghiên cứu và phát triển ngành rau cải và kinh phí của chính 
phủ Úc. Để biết thêm thông tin về quỹ tài chính và chiến lược đầu tư sử dụng 
nguồn lệ phí xin vui lòng vào trang thông tin mạng horticulture.com.au


