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North Wanneroo Voucher Scheme Guidelines 

 Hướng dẫn về Dự án phiếu thưởng North Wanneroo 

 
Information current as at 1 November 2021 
Thông tin cập nhật vào ngày 1 tháng 11 năm 2021 
 
© Government of Western Australia 2021 
 

All enquiries 
Giải đáp thắc mắc 
 
All enquiries about the North Wanneroo Water Use Efficiency Scheme in WA may be made by: 
Tất cả các thắc mắc về Dự án Hiệu quả Sử dụng Nước North Wanneroo ở WA có thể được 
gửi về: 
 
Email to: northwanneroograntsscheme@dpird.wa.gov.au  
 
Phone: 0418 911 111 
 
Web address: agric.wa.gov.au/wanneroo-water-grants 
 

All submissions 
Nộp đơn xin tài trợ 
 

Applications and supporting documentation must be submitted online at  
Đơn xin tài trợ và giấy tờ liên quan phải được nộp trực tuyến tại 
 
https://agric.smartygrants.com.au/waterusescheme  
  

mailto:northwanneroograntsscheme@dpird.wa.gov.au
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North Wanneroo voucher scheme at a glance 

Sơ lược về dự án phiếu thưởng North Wanneroo 

Key features of the voucher scheme: 

Các đặc điểm chính của dự án phiếu thưởng: 

 
o Local growers can access vouchers of up to $5,000 to engage qualified irrigation 

professionals to audit their properties, design efficient irrigation systems, and 
provide written advice on technologies, soil amendments and cropping strategies 
to improve water use efficiency within their enterprise. 

•  
o Các nông gia tại địa phương có thể nhận được các phiếu thưởng lên đến $5,000 để 

mời các chuyên gia thủy lợi đủ năng lực đánh giá nông trại của họ, thiết kế hệ thống 
tưới hiệu quả và cung cấp tư vấn bằng văn bản về công nghệ, cải tạo đất và chiến 
lược sản xuất để cải thiện hiệu quả sử dụng nước cho nông trại của họ. 
 

o A total of $100,000 is available. 
o Tổng số vốn của dự án là $100,000. 

•  

• The Scheme will open on 8 November 2021 and will close on 30 June 2022 or when funds 
are fully committed.  

• Dự án sẽ bắt đầu nhận đơn vào ngày 8 tháng 11 năm 2021 và sẽ kết thúc vào ngày 30 
tháng 6 năm 2022 hoặc khi nguồn vốn đã được phê duyệt hết. 

 

Should you read on? 

Quý vị có nên đọc tiếp không? 

To help decide whether you are eligible to apply for funds under this Scheme, you should be able to 

answer yes to these questions: 

Để giúp quyết định xem quý vị có đủ điều kiện đăng ký tài trợ theo Dự án này hay không, quý vị 

phải trả lời là có cho những câu hỏi sau: 

• I am a commercial primary producer with a water licence or a right to take and use water 

for an established horticultural business in North Wanneroo, Western Australia. 

• Tôi là nhà sản xuất chính thương mại có giấy phép hoặc quyền lấy và sử dụng nước cho 

một nông trại trồng rau màu ở Bắc Wanneroo, Tây Úc. 

• My business is conducted on land in the Carabooda, Nowergup, and Neerabup subareas 

of North Wanneroo. 

• Công việc sản xuất của tôi được tiến hành trên đất thuộc các vùng Carabooda, Nowergup 

và Neerabup của Bắc Wanneroo 
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To receive a rebate under this Scheme you must: 

Để nhận được khoản giảm giá theo Dự án này, quý vị phải 

• demonstrate that you meet the eligibility criteria (see page 5) 

• chứng minh rằng quý vị đáp ứng đủ các điều kiện (xem trang 5) 

• submit an application online, ensuring all required supporting information and documents 

are uploaded and are legible. 

• nộp đơn đăng ký trực tuyến, đảm bảo tất cả thông tin và giấy tờ yêu cầu đều được tải lên 

và có thể đọc được. 
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North Wanneroo voucher scheme 

Dự án phiếu thưởng North Wanneroo 

These guidelines relate solely to the North Wanneroo voucher scheme in Western Australia. 

Những hướng dẫn này chỉ liên quan đến dự án phiếu thưởng North Wanneroo ở Tây Úc. 

1. Scheme overview 

1. Tổng quan về dự án 

The purpose of the North Wanneroo voucher scheme (The Scheme) is to assist primary 
producers with commercial horticultural businesses to implement water use efficiency 
measures in their businesses, by providing vouchers for written expert advice and 
redesign of irrigation and water use infrastructure. 

Mục đích của dự án phiếu thưởng Bắc Wanneroo (Đề án này) là để hỗ trợ các nhà sản 
xuất thương mại rau trái chính tiến hành các biện pháp sử dụng nước hiệu quả cho doanh 
nghiệp của họ, bằng cách dùng phiếu thưởng được cấp để trả công cho các chuyên gia 
tư vấn và thiết kết lại cơ sở hạ tầng sử dụng và tưới nước.  

The Western Australian Government has made a total of $100,000 available for eligible 
commercial Western Australian horticultural businesses to seek expert advice and 
planning from professional irrigation consultants, and to receive a written report 
describing improvements and estimating the costs of the improvements. 

Chính phủ Tây Úc đã dành ra một ngân khoản tổng cộng $100,000 cho các nông gia sản 
xuất rau trái thương mại ở Tây Úc có đủ tiêu chuẩn, để thuê chuyên gia thủy lợi tư vấn 
và lập kế hoạch, để nhận được báo cáo mô tả các cải tiến và ước tính chi phí liên quan. 

The Scheme will open on 8 November 2021 and will close on 30 June 2022 or when 
funds are fully committed. Applications will be assessed in the order they are submitted. 

Dự án sẽ bắt đầu nhận đơn vào ngày 8 tháng 11 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 
tháng 6 năm 2022 hoặc khi nguồn vốn đã được phê duyệt hết. Các hồ sơ sẽ được xem 
xét lần lượt theo thứ tự thời gian nộp. 

 

2. Objective of the Scheme 

2. Mục tiêu của dự án 

The objective of the Scheme is to deliver productivity benefits by increasing water use 
efficiency, by seeking written advice on any or all of the following technologies including: 

Mục tiêu của Dự án là mang lại hiệu quả cho sản xuất bằng việc tăng hiệu quả sử dụng 
nước, bằng cách tìm kiếm tư vấn chuyên môn cho một hoặc tất cả những công nghệ 
dưới đây, bao gồm: 

• Modifications to irrigation systems that increase the application uniformity; 
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• Sửa đổi hệ thống tưới tiêu nhằm tăng khả năng tưới đồng đều; 

• Changing from sprinkler to drip irrigation; 

• Chuyển từ tưới phun mưa sang tưới nhỏ giọt; 

• Purchase and implementation of soil and/or crop sensor technology; crop 
monitoring equipment and annual data hosting fees; 

• Mua và triển khai công nghệ cảm biến theo dõi đất và / hoặc cây trồng; thiết 
bị giám sát mùa màng và phí lưu trữ dữ liệu hàng năm; 

• Installation of protected cropping options, which may include greenhouses, 
glasshouses, shadehouses, windbreaks, or permanent netting; 

• Lắp đặt các hệ thống bảo vệ cây trồng, có thể bao gồm nhà bầu, nhà kính, nhà 
che nắng, tấm chắn gió, hoặc lưới cố định.  

• Soil amelioration strategies and inputs. 

• Chiến lược cải tạo đất và các yếu tố đầu vào 

 

3. Who is eligible to apply? 

3. Ai đủ điều kiện nộp đơn? 

To be eligible to apply you will need to demonstrate you: 

Để đủ điều kiện nộp đơn, quý vị cần phải chứng minh rằng quý vị: 

• Own, share farm or lease property that you use for horticultural production in 
the eligible area;  

• Sở hữu, làm chung hoặc hoặc thuê trang trại mà quý vị đang sử dụng để sản 
xuất rau trái trong khu vực đủ điều kiện; 

• The eligible area is defined as the Carabooda, Nowergup, and Neerabup 
subareas of North Wanneroo, as shown in the attached map. 

• Khu vực đủ điều kiện nộp đơn các vùng Carabooda, Nowergup và Neerabup 
của Bắc Wanneroo, như được thể hiện trong bản đồ đính kèm. 

• Conduct the majority of your primary production business in Western 
Australia; 

• Thực hiện phần lớn hoạt động kinh doanh sản xuất chính của bạn ở Tây Úc; 

• Operate as a sole trader, partnership, trust or private company;  

• Hoạt động với tư cách là một thương nhân duy nhất, công ty hợp danh, công 
ty ủy thác hoặc công ty tư nhân; 

• Hold an Australian Business Number (ABN) and are registered for GST; and, 
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• Có Số Doanh nghiệp Úc (ABN) và đã đăng ký GST; và, 

• Are a commercial primary production business (as defined in the Income Tax 
Assessment Act 1997). 

• Là một cơ sở sản xuất thương mại chính (theo định nghĩa trong Đạo luật 
Đánh thuế Thu nhập 1997). 

4. What qualifies for funding? 

4. Điều kiện để được cấp vốn? 

• Applications must propose to use a suitably qualified irrigation specialist, as 
recommended by Irrigation Australia.  Please refer to the approved list of 
specialists. 

• Hồ sơ phải đề xuất sử dụng một chuyên gia thủy lợi có trình độ phù hợp, theo 
khuyến nghị của Công ty tư vấn thủy lợi Úc (Irrigation Australia). Xin tham khảo 
danh sách các chuyên gia đã được phê duyệt. 

• Irrigation specialists may advise on any or all of the criteria listed under 
section 2. 

• Các chuyên gia thủy lợi có thể tư vấn về một hoặc tất cả các tiêu chí được liệt 
kê ở mục 2. 

• Irrigation specialists must produce a written report of the advice, describing 
the improvements and providing costs where possible. 

• Các chuyên gia thủy lợi phải đưa ra một báo cáo tư vấn bằng văn bản, mô tả 
những cải tiến và dự toán các chi phí liên quan. 

•  

5. What does not qualify for funding? 

6. What qualifies for funding? 

7. Điều kiện để được cấp vốn? 

• Applications must propose to use a suitably qualified irrigation specialist, as 
recommended by Irrigation Australia.  Please refer to the approved list of 
specialists. 

• Hồ sơ phải đề xuất sử dụng một chuyên gia thủy lợi có trình độ phù hợp, theo 
khuyến nghị của Công ty tư vấn thủy lợi Úc (Irrigation Australia). Xin tham khảo 
danh sách các chuyên gia đã được phê duyệt. 

• Irrigation specialists may advise on any or all of the criteria listed under 
section 2. 

• Các chuyên gia thủy lợi có thể tư vấn về một hoặc tất cả các tiêu chí được liệt 
kê ở mục 2. 
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• Irrigation specialists must produce a written report of the advice, describing 
the improvements and providing costs where possible. 

• Các chuyên gia thủy lợi phải đưa ra một báo cáo tư vấn bằng văn bản, mô tả 
những cải tiến và dự toán các chi phí liên quan. 

 

What does not qualify for funding? 

• Feasibility studies, business cases, and development plans. 

8. What qualifies for funding? 

9. Điều kiện để được cấp vốn? 

• Applications must propose to use a suitably qualified irrigation specialist, as 
recommended by Irrigation Australia.  Please refer to the approved list of 
specialists. 

• Hồ sơ phải đề xuất sử dụng một chuyên gia thủy lợi có trình độ phù hợp, theo 
khuyến nghị của Công ty tư vấn thủy lợi Úc (Irrigation Australia). Xin tham khảo 
danh sách các chuyên gia đã được phê duyệt. 

• Irrigation specialists may advise on any or all of the criteria listed under 
section 2. 

• Các chuyên gia thủy lợi có thể tư vấn về một hoặc tất cả các tiêu chí được liệt 
kê ở mục 2. 

• Irrigation specialists must produce a written report of the advice, describing 
the improvements and providing costs where possible. 

• Các chuyên gia thủy lợi phải đưa ra một báo cáo tư vấn bằng văn bản, mô tả 
những cải tiến và dự toán các chi phí liên quan. 

 

What does not qualify for funding? 

10. How to apply 

6. Làm thế nào để nộp đơn 

Your application will need to be submitted online via the DPIRD SmartyGrants platform 
via the following link https://agric.smartygrants.com.au/wanneroo wue voucher 

Quý vị cần gửi hồ sơ gửi trực tuyến qua hệ thống của Bộ nông nghiệp và phát triển 
nông thôn SmartyGrants qua đường link sau 

Applications will be assessed in the order they are submitted. 

Hồ sơ sẽ được xem xét lần lượt theo thứ tự khi nộp. 

https://agric.smartygrants.com.au/wanneroo
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If additional information is required to assess your application, the Department will 
contact you by email or phone to confirm/request what is required. Applicants will need 
to provide requested information within five (5) business days. 

Nếu cần thêm thông tin để đánh giá đơn đăng ký của quý vị, Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn sẽ liên hệ với quý vị qua thư điện tử hoặc điện thoại để xác nhận / yêu 
cầu them thông tin. Người nộp đơn sẽ cần cung cấp thông tin được yêu cầu trong 
vòng năm (5) ngày làm việc. 

Failure to provide requested information within five (5) business days may result in the 
application being declined. 

Nếu quý vị không cung cấp thông tin đã yêu cầu trong vòng năm (5) ngày làm việc thì 
hồ sơ của quý vị có thể bị từ chối. 

By submitting an application, you are providing your agreement that should DPIRD 
request to visit your business for audit purposes to inspect the irrigation infrastructure, 
you will allow them full access to the property and any relevant information required. 

Với việc gửi hồ sơ đăng ký, quý vị đã đồng ý rằng nếu Bộ Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn yêu cầu đến thăm nông trại của quý vị với mục đích kiểm tra hạ tầng thủy 
lợi, quý vị sẽ cho phép họ tự do tiếp cận nông trại và bất kỳ thông tin liên quan nào 
được yêu cầu. 
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Application Steps 
Các bước nộp hồ sơ 
 

1. Horticultural businesses interested in applying should engage an irrigation specialist 
as recommended by Irrigation Australia (please refer to the approved list of 
specialists) to provide you with a quote to prepare the written report. 

1. Các doanh nghiệp sản xuất rau trái quan tâm đến dự án này liên hệ với một chuyên 
gia thủy lợi theo khuyến nghị của Công ty tư vấn thủy lợi Úc (Irrigation Australia) (vui 
lòng tham khảo danh sách các chuyên gia đã được phê duyệt) để nhận được một 
báo giá chuẩn bị báo cáo tư vấn bằng văn bản. 

2. Submit an application to this scheme using the link above, attaching the quote as a 
pdf file. 

2. Gửi đơn đăng ký cho dự án này bằng đường link ở trên, đính kèm báo giá dưới dạng 
tệp pdf. 

 
3. Should your application be approved, we will email you a Voucher with the approved 

amount. The amount of the Voucher will be up to the quoted amount to a maximum 
of $5,000 (ex GST). If the quote is above $5,000 (ex GST), you will be responsible 
for any amount above $5,000 (ex GST).  

3. Nếu hồ sơ của quý vị được phê duyệt, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một Phiếu thưởng 
với số tiền đã được phê duyệt qua thư điện tử. Giá trị của Phiếu thưởng tối đa là 
$5,000 (trước thuế GST). Nếu báo giá trên $5,000 (trước thuế GST), quý vị sẽ phải 
chịu trách nhiệm chi trả số tiền chênh lệch. 

4. Engage the irrigation specialist to prepare the report for you.  

4. Hãy liên hệ chuyên gia tưới tiêu để chuẩn bị báo cáo tư vấn cho quý vị. 

5. Once you receive the written report, submit an electronic copy to us via the email 
address northwanneroograntsscheme@dpird.wa.gov.au as well as a valid Tax 
Invoice for the amount on the voucher  
Sau khi quý vị nhận được báo cáo tư vấn, hãy gửi một bản sao qua thư điện tử cho 
chúng tôi theo địa chỉ Northwanneroograntsscheme@dpird.wa.gov.au, kèm theo Hóa 
đơn thuế hợp lệ. 
Note – the written report will need to meet minimum standards. If it is not meeting a 
minimum standard, we may request that the report be upgraded before payment is 
made. 
Lưu ý - báo cáo tư vấn phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu. Nếu báo cáo tư vấn 
không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu, chúng tôi có thể yêu cầu viết lại trước khi được 
thanh toán. 

 

What do I need to apply? 

Tôi cần nộp những gì? 

The following information will need to be uploaded when you are completing your 
application:  

Quý vị phải cung cấp những thông tin dưới đây khi nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến: 

• The original written quotes/estimates from experienced irrigation consultants 
to produce a report which will advise improvements and costs. 

• Bản gốc các giấy báo giá từ các chuyên gia tư vấn thủy lợi có kinh nghiệm để 
chuẩn bị một báo cáo tư vấn về các cải tiến và chi phí liên quan. 
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• Proof of your eligibility as a primary producer by producing a tax return no 
more than two years old. 

• Giấy tờ khai thuế không quá hai năm trở lại đây làm bằng chứng chứng minh 
tư cách là nhà sản xuất chính của quý vị. 

7. Notification of application decisions 

.7. Thông báo kết quả xét hồ sơ 

You will be notified in writing via email of decisions as soon as practicable.  

Quý vị sẽ được thông báo bằng văn bản qua thư điện tử về kết quả xét hồ sơ trong 
thời gian sớm nhất cho phép. 

Successful applicants will be requested to provide the Department of Primary 
Industries and Regional Development with a compliant tax invoice for the amount 
approved plus GST. 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ yêu cầu những người có hồ sơ được duyệt 
cung cấp cho một hóa đơn thuế tương ứng với số tiền được phê duyệt cộng với GST. 

8. Voucher terms and conditions 

.8. Điều khoản và điều kiện của phiếu thưởng  

Each voucher can only be used for the services of one Professional Service Provider.  
Payment for the value of the voucher will be made directly to the Recipient on 
confirmation that the services, advice or expertise has been provided as quoted.  
DPIRD will not be liable to pay the funds until it has received a valid tax invoice from 
the Recipient addressed to the Department of Primary Industries and Regional 
Development, for the services as stated on the voucher and for the vouchered amount. 

Mỗi phiếu thưởng chỉ có thể được sử dụng cho các dịch vụ của một Nhà cung cấp Dịch 
vụ Chuyên nghiệp. Việc thanh toán bằng phiếu thưởng sẽ được thực hiện trực tiếp cho 
Người nhận sau khi xác nhận rằng các dịch vụ, tư vấn hoặc kiến thức chuyên môn đã 
được cung cấp như đã báo giá. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ không có 
trách nhiệm thanh toán tiền cho đến khi nhận được hóa đơn thuế hợp lệ do Người nhận 
gửi, cho các dịch vụ và số tiền đã ghi trên phiếu thưởng. 

9. Corrections 

.9. Chỉnh sửa 

It is the responsibility of the applicant to ensure their application is complete and 
correct. The Department will not accept responsibility for any misunderstanding arising 
from the failure by an applicant to comply with the guidelines, or arising from any 
discrepancies, ambiguities, inconsistencies or errors in an application. 

Người nộp đơn có trách nhiệm đảm bảo hồ sơ đăng ký của họ đầy đủ và chính xác. Bộ 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào 
phát sinh do người nộp đơn không tuân thủ các hướng dẫn hoặc phát sinh từ bất kỳ sự 
khác biệt, không rõ ràng, không nhất quán hoặc sai sót nào trong hồ sơ đăng ký. 

The Department may request clarification information from an applicant and will allow 
them five business days to respond with information and/or documentary evidence to 
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verify their claim. The Department’s decision will be final and will be made at its 
absolute discretion. 
 
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có thể yêu cầu người nộp hồ sơ làm rõ thông 
tin đã cung cấp và cho phép họ năm ngày làm việc để trả lời cùng với những thông tin 
và / hoặc bằng chứng tài liệu để chứng minh cho hồ sơ của họ. Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn sẽ là cơ quan có toàn quyền quyết định kết quả của hồ sơ và sẽ là nơi 
ra quyết định cuối cùng. 
 

10. False and misleading information 

.10. Thông tin sai lệch và gây hiểu nhầm 

Applicants should be aware that the giving of false or misleading information is a 
serious offence under the Criminal Code Act 1995 (Cth). 

Người nộp đơn cần lưu ý rằng việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm là 
một hành vi phạm tội nghiêm trọng theo Đạo luật Bộ luật Hình sự 1995 (Cth). 

Approved applicants may be subject to audits in the future by the Department that may 
require you to provide additional information and/or permit an inspection of permanent 
netting subsidised under this Scheme. 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có thể kiểm trả những người có hồ sơ đã được 
duyệt trong tương lai bằng cách yêu cầu quý vị cung cấp thông tin bổ sung và / hoặc 
kiểm tra các hạng mục cải tiến được tài trợ theo Chương trình này. 

11. Conflict of Interest 

.11. Xung đột lợi ích 

A conflict of interest arises where a person makes a decision or exercises a power in a 
way that may be, or may be perceived to be, influenced by either material personal 
interest (financial or non-financial) or material personal associations.  

Xung đột lợi ích phát sinh khi một người đưa ra quyết định hoặc thực thi quyền hạn 
theo cách có thể bị ảnh hưởng hoặc được nhìn nhận sẽ bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá 
nhân vật chất (tài chính hoặc phi tài chính) hoặc các mối quan hệ cá nhân. 

All persons involved in the assessment and decisions of applications will be required 
to make a conflict of interest declaration which will ensure the appropriate identification 
and management of any conflicts of interest and comply with the Western Australian 
Public Service Code of Conduct. 

Tất cả những người liên quan đến việc đánh giá và quyết định các hồ sơ đã đăng ký sẽ 
được yêu cầu đưa ra tuyên bố xung đột lợi ích để đảm bảo cho việc xác định và giám 
sát phù hợp bất kỳ xung đột lợi ích nào và tuân thủ Quy tắc Ứng xử Công vụ của bang 
Tây Úc. 

12. Personal information and disclosure of information in 
application 

.12. Thông tin cá nhân và tiết lộ thông tin trong hồ sơ 

The Department may collect personal information from applicants for the purposes of 
administration, evaluation and assessment of an application. If the relevant personal 
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information is not provided by applicants, the Department will be unable to assess the 
application and it will be declined.  

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có thể thu thập thông tin cá nhân từ người nộp 
đơn cho mục đích quản lý, đánh giá và thẩm định hồ sơ đăng ký. Nếu người nộp đơn 
không cung cấp những thông tin cá nhân liên quan, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn sẽ không thể đánh giá và hồ sơ sẽ bị từ chối. 

Personal information may be disclosed to other Western Australian Government 
agencies and may be published on the Department’s website, provided disclosure is 
consistent with relevant laws, including the Privacy Act 1988. Personal information will 
be used and stored in accordance with the Privacy Principles.  

Thông tin cá nhân có thể được tiết lộ cho các cơ quan Chính phủ Tây Úc khác và có 
thể được công bố trên trang web của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, miễn là 
việc tiết lộ này phù hợp với các luật liên quan, bao gồm cả Đạo luật về Quyền riêng tư 
năm 1988. Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng và lưu trữ theo các Nguyên tắc Bảo 
mật. 

The Department’s Privacy Policy is available on the Department’s website. Applicants 
may contact the Department about their personal information or to make a complaint. 

Chính sách về Quyền riêng tư của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn được lưu 
trên trang web của Bộ. Người nộp đơn có thể liên hệ với Bộ Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn về thông tin cá nhân của họ hoặc để khiếu nại. 

13. Scheme evaluation 

.13. Đánh giá hiệu quả của dự án 

Successful applicants may be required to provide information to assist in the Scheme 
evaluation at a later date. This may include responding to telephone and/or online 
surveys. 

Những người có hồ sơ được phê duyệt có thể được yêu cầu cung cấp thông tin để hỗ 
trợ đánh giá hiệu quả của Dự án vào một thời điểm nào đó. Việc hỗ trợ này có thể bao 
gồm trả lời các cuộc khảo sát qua điện thoại và / hoặc trực tuyến. 

14. Complaints handling process 

.14. Quy trình xử lý khiếu nại 

If you are dissatisfied with the way your application has been handled by the 
Department, you can lodge a complaint by sending an email to  

Nếu quý vị không hài lòng với cách Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xử lý đơn 
của quý vị, quý vị có thể khiếu nại bằng cách gửi email tới 

northwanneroograntsscheme@dpird.wa.gov.au  
Please note that the Department will not reconsider application decisions as part of the 
complaints process. Your complaint will be considered internally within the Department 
by a departmental officer independent from the original process, who will provide you 
with a response to your complaint.  

Xin lưu ý rằng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ không xem xét lại các quyết 
định phê duyệt hồ sơ như một phần của quy trình khiếu nại. Khiếu nại của quý vị sẽ 
được xem xét trong nội bộ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn bởi một viên chức 

mailto:northwanneroograntsscheme@dpird.wa.gov.au
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bộ phận độc lập với bộ phận xét duyệt ban đầu, viên chức này sẽ cung cấp phản hồi 
cho khiếu nại của quý vị. 

15. Additional Information 

.15. Thông tin bổ sung 

You are advised that rebates received may have taxation implications and that you 
should seek independent taxation and financial advice from a suitably qualified 
professional before submitting your application if you have any concerns.  

Quý vị được lưu ý rằng các khoản hỗ trợ nhận được có thể liên quan đến thuế và quý 
vị nên tìm kiếm lời khuyên tài chính và thuế từ một chuyên gia có trình độ phù hợp một 
cách độc lập trước khi gửi hồ sơ đăng ký nếu quý vị có bất kỳ băn khoăn nào. 

It is the responsibility of the applicant to ensure they have complied with all relevant 
planning and building approvals applicable to the Local Government Area in which the 
permanent netting infrastructure has been installed. Should an installation that has 
been subsidised under this Scheme be found to be non-compliant and is dismantled, 
the recipient of funds will be required to repay any monies received in relation to the 
non-compliant netting installation. 

Người nộp đơn có trách nhiệm đảm bảo họ sẽ tuân thủ tất cả các phê duyệt quy hoạch 
và xây dựng quy định bởi chính quyền địa phương áp dụng tại khu vực nơi cơ sở hạ 
tầng được lắp đặt. Nếu việc lắp đặt đã được tài trợ theo Đề án này bị phát hiện là không 
tuân thủ theo quy định và bị tháo dỡ, người nhận tiền sẽ bị yêu cầu hoàn trả bất kỳ 
khoản tiền nào đã nhận được do không tuân thủ các quy định ban đầu. 

 

 
 


