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Cách sử dụng Công cụ đánh giá năng lực quản lý

1.

Mục đích
Làm nông không chỉ là một phương thức mưu sinh; nó cũng là một hình thức kinh doanh, và một
doanh nghiệp thành công cần có sự quản lý. Rainforest Alliance mong muốn các trang trại được
chứng nhận quản lý một cách hiệu quả, minh bạch, toàn diện và hiệu quả về mặt kinh tế. Mục đích
của Công cụ Đánh giá Năng lực Quản lý là để ban lãnh đạo nhóm đánh giá năng lực và hệ thống của
doanh nghiệp trong một số lĩnh vực quản lý chủ chốt, và không chỉ là Hệ thống quản lý nội bộ (IMS).
Do đó, việc đánh giá cần được thực hiện ở cấp độ quản lý nhóm (công ty), chứ không chỉ ở cấp
độ IMS!
Việc đánh giá không chỉ được xem như một kỳ thi mà còn là điểm khởi đầu để cải thiện những điểm
yếu đã xác định được. Nó là một bản "tự đánh giá". Tức là việc đánh giá này do chính tổ chức của
mình thực hiện, thường là trong một cuộc họp chung với tất cả các lãnh đạo và quản lý của nhóm/tổ
chức. Đánh giá viên sẽ không kiểm tra xem các câu trả lời được đưa ra có đúng hay không, thay vào
đó, họ sẽ chú trọng vào việc quá trình đánh giá có được thực hiện một cách trung thực hay không và
các kết quả đã được đưa vào kế hoạch quản lý của nhóm hay chưa. Không có nghĩa vụ phải trình bày
các thông tin “nhạy cảm” (chẳng hạn như báo cáo tài chính hoặc báo cáo kiểm toán) cho đánh giá
viên. Không cần nộp các tài liệu hỗ trợ cho Đánh giá năng lực quản lý cho Tổ chức chứng nhận
(TCCN) trước khi đánh giá. Trong mọi trường hợp, Đánh giá viên phải luôn bảo mật các thông tin
được nhìn thấy hoặc được cung cấp trong quá trình đánh giá.

2.

Thiết kế công cụ
Công cụ này bao gồm một tài liệu Excel với 10 sheet. Sheet đầu tiên là trang bìa, sheet thứ hai là để
nhập thông tin chung về nhóm thực hiện đánh giá và sheet thứ ba là tóm tắt kết quả. Các sheet còn
lại trình bày các câu hỏi cho bảy chủ đề được đề cập trong công cụ
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Để sử dụng công cụ một cách hiệu quả, bạn sẽ cần một máy tính để nhập kết quả và trình bày tóm
tắt kết quả.

3.

Hướng dẫn sử dụng
a. Bạn phải tập hợp những người trong ban lãnh đạo/quản lý của nhóm (công ty). Khuyến
khích có sự tham dự của kế toán hoặc giám đốc tài chính. Ban lãnh đạo cũng có thể quyết
định mời thêm một số đại diện trong các thành viên, ví dụ như các trưởng nhóm nông dân.
b. Tốt nhất là lựa chọn một người trong số những người tham gia để điều phối buổi thảo luận.
Bên cạnh đó yêu cầu một người không thuộc đội ngũ lãnh đạo/quản lý nhóm đóng vai trò
điều phối viên.
c. Bắt đầu với chủ đề đầu tiên, hãy đọc câu hỏi đầu tiên và tất cả các câu trả lời. Đảm bảo rằng
tất cả những người tham gia đều hiểu câu hỏi và câu trả lời và mức độ hiểu của họ là bằng
nhau. Sau đó, xem xét bốn lựa chọn, đi từ cấp 0 đến cấp 3. và thảo luận về từng lựa chọn - có
phải chúng ta đang ở cấp độ này không? L (có/không). Nếu ý kiến của nhóm được chia thành
hai cấp, hãy chọn cấp thấp nhất.

d. Có thể có trường hợp là nhóm nhận thấy rằng chủ đề được đề cập trong câu hỏi không phù
hợp với hoàn cảnh của họ. Trong trường hợp đó, không chọn bất kỳ lựa chọn trả lời nào.
Thay vào đó, hãy viết “Không phù hợp” vào cột có tiêu đề “Các tài liệu/bằng chứng hỗ trợ” và
ghi phần giải thích vào cột có tiêu đề “Nhận xét/giải thích”. Một điều quan trọng cần phải
biết là trong quá trình đánh giá, đánh giá viên bên ngoài sẽ sử dụng phần giải thích đã ghi để
kiểm tra xem lựa chọn “Không phù hợp” có hợp lý hay không.
e. Nếu quyết định của nhóm có kèm theo tài liệu hỗ trợ thì hãy thêm tên của tài liệu này vào
cột “Các tài liệu/bằng chứng hỗ trợ”. Việc này sẽ có ích cho nhóm khi đánh giá lại các câu hỏi
tương tự trong năm tiếp theo và hỗ trợ đánh giá viên hiểu được cách thức nhóm quyết định
chọn câu trả lời cụ thể này. Mọi nhận xét/giải thích có thể ghi vào cột “Nhận xét/giải thích”.

f.

Tiếp tục quá trình này với các câu hỏi khác trong chủ đề đầu tiên. Sau đó chuyển sang chủ đề
tiếp theo và bắt đầu chuỗi câu hỏi.

g. Điều phối viên nên cố gắng để tất cả những người tham gia đều góp phần thảo luận và
không để một cá nhân nào chi phối cuộc thảo luận hoặc quyết định câu trả lời.
h. Khi đã trả lời xong tất cả các câu hỏi về các chủ đề khác nhau, hãy cùng nhau phân tích kết
quả; sau đó hỏi nhóm xem họ có hài lòng với kết quả không. Nếu một số người không đồng
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ý cũng không phải là vấn đề. Sự bất đồng này có thể được nêu ra trong công cụ hoặc được
ghi vào biên bản cuộc họp.
i.

Bước cuối cùng là xem kết quả đánh giá. Điểm của mỗi chủ đề trong bảy chủ đề có cao hơn
1,0 không? Điểm trung bình của phần phân tích của từng chủ đề cũng được tóm tắt trong sơ
đồ mạng nhện ở sheet Tóm tắt. Sử dụng sơ đồ này để xác định các chủ đề có điểm thấp
nhất. Đối với những chủ đề này, hãy xem xét những điểm sau: nhóm có thể thực hiện
những hành động nào để cải thiện những chủ đề này? Đã có hành động nào trong số các
hành động này được đưa ra chưa? Các hành động được xác định về sau sẽ được đưa vào Kế
hoạch Quản lý theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Rainforest Alliance (Yêu cầu 1.3.2).
VÍ DỤ
Trong ví dụ này, các chủ đề “Sự tham gia của thành viên và lập kế hoạch thành viên,” "Bán
hàng và Marketing,” và “Hệ thống quản lý nội bộ” có điểm thấp nhất (1,0) và cần được ưu
tiên cải thiện.
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Xử lý sự cố
Làm cách nào để “bỏ chọn (unchecked)” cho tất cả các tùy chọn của một câu hỏi cụ thể?
Điều này có thể xảy ra nếu nhóm đã chọn một câu trả lời cụ thể nhưng sau đó vẫn quyết định không
trả lời câu hỏi vì họ thấy nó không phù hợp với hoàn cảnh của họ. Để làm điều đó, hãy làm theo
hướng dẫn sau:
-

Nhấp chuột phải vào tùy chọn để bỏ chọn (nhấp vào phần văn bản, không phải vào nút!)

'Lựa chọn "Hình thức (Form)tại mục Kiểm soát (Control),” và sau đó đến mục “Kiểm soát
(Control).”

-

Sau đó chọn “Bỏ chọn (unchecked)” và nhấp vào “đồng ý (OK).”
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