Chúng tôi sẽ nhớ bạn Tom Harris!
Khi Tom Harris lần đầu tiên được bầu vào Chủ tịch Hiệp hội trồng trọt ở vùng Bắc Úc vào
năm 2003, ông không nghĩ rằng ông sẽ là một thành viên không thể thiếu của Hội đồng
trong hơn 14 năm.
Khi nông dân ở Humpty Doo bắt đầu trồng cây có múi, ông quyết tâm đưa các nhóm
hàng hóa lại với nhau và trình bày như một ngành công nghiệp thống nhất với chính
phủ.
Khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình, Hiệp hội đã gặp rắc rối và có nguy cơ mất nguồn tài
chính của chính phủ. Mối quan hệ giữa ngành công nghiệp và chính phủ đã chuyển sang
không được tốt và ngành công nghiệp bị phân mảnh. Có sự phân tán giữa các khu vực
đang phát triển và cạnh tranh giữa các ngành hàng hóa. Điều này phần lớn liên quan
đến việc điều chỉnh lớn của ngành công nghiệp đang diễn ra trên ba khu vực phát triển
chính của Ti Tree, Katherine và bên ngoài Darwin.
Tom có thể thấy rằng trong khi các khu vực hàng hóa và các khu vực đang tranh chấp về
những bất bình trong quá khứ, có nhiều vấn đề lớn đang đi xuống. Tom thừa nhận rằng
nếu ngành công nghiệp 'không hợp tác với nhau' và thống nhất, phần lớn ngành công
nghiệp sẽ gặp rắc rối với các vấn đề lớn.
Dưới mối quan hệ đối tác hợp tác lãnh đạo của Tom được thành lập trên khắp các vùng
sản xuất và các nhóm hàng hóa. Ông đã làm việc chăm chỉ để phát triển thành công các
nhóm làm việc với sự tham gia của tất cả các vùng, hàng hoá và văn hoá để giải quyết
các vấn đề chính trong ngành như phân bổ nước, thiếu lao động, quản lý tài nguyên
thiên nhiên và phát triển.
Ông cũng đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện thành công một số dự án lớn, từ đó
xây dựng niềm tin cho chính phủ để đầu tư nguồn lực vào các dự án và sáng kiến ngành.
Tom đã khởi xướng và hợp nhất giữa nông nghiệp và trồng trọt tiến đến đỉnh cao để
thành lập Hiệp hội Nông dân của Bắc Úc.
Nông dân Bắc Úc mong muốn Tom có một tương lai tốt đẹp và cảm ơn anh đã cống hiến
nhiều năm làm việc chăm chỉ đã mở đường cho tương lai thành công của ngành trồng
trọt ở Bắc Úc.
Cảm ơn Tracey Leo, cựu Giám đốc điều hành, Hiệp hội Nông nghiệp Bắc Úc về bài viết
này

