
 
 

 
 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 7-2012 
 

Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 7 năm 2012 
 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

Xây dựng kế hoạch và giám sát các hoạt động của Dự án Quản lý Rừng Bền vững Vùng 
Đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM-NOW) hàng tháng nhằm mục đích giúp cho công tác triển 
khai thực hiện dự án được trôi chảy và hiệu quả. 

Đánh giá việc thực hiện các hoạt động Dự án trong tháng 7/2012 và xây dựng kế hoạch 
hoạt động tháng 8/2012. 

 

II. THÀNH PHẦN THAM GIA 

- BQLDA tỉnh: Ông Kỳ, bà Hiền, và bà Bắc 

- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên, và ông Nguyên 

- BQLDA huyện Điện Biên Đông: Ông Tiếp, ông Minh, và ông Chi 

- BQLDA thành phố Điện Biên Phủ: Ông Hiệp, ông Hùng, và ông Sâm 

- Chuyên gia JICA và cán bộ Dự án: Ông Goseki, ông Mochida, ông Sính, và ông Hiền 

 

III. NỘI DUNG (Xem Kế hoạch Tháng 8 đính kèm để biết thêm chi tiết) 

3.1. Kết quả thực hiện tháng 7/2012 

*Hoạt động 35: Chuẩn bị các nguyên vật liệu cần thiết cho các hoạt động dự án 

Kế hoạch thực hiện: Cải tiến bếp đun loại rốc két và giám sát, báo cáo việc sử dụng các 
loại bếp. 

Tiến độ thực hiện: Loại bếp đun rốc két đã không được sử dụng. LDC đang nghiên cứu 
các loại bếp khác tốt hơn.  

Ý kiến các thành viên Ban QLDA: Loại bếp Rốc két không hiệu quả nên sẽ không áp 
dụng nữa. 

3.2. Kế hoạch hoạt động tháng 8/2012 

*Hoạt động 36: 
Ý kiến thành viên Ban QLDA: Nếu đến ngày 10/8/2012, việc nghiên cứu không có kết 

quả thì sẽ dừng lại và tiếp tục cung cấp bếp Lào. 
Nghiên cứu các loại bếp tốt hơn 
Thời gian thực hiện: đến 10/8/2012 

Đánh giá sự hữu ích của các loại bếp đó.  

Thời gian thực hiện: đến 30/ 8/2012 

Trách nhiệm đối tác: Ông Thái, ông Sâm, ông Vinh, và ông Chi 

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, ông Trung, ông Sơn, ông Thành 

 
Dự kiến thời gian họp dự án thường kỳ tháng 8 và họp đánh giá 6 tháng thực hiện dự án vào 
ngày 30-31/8/2012. 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h10 ngày 30 tháng 7 năm 2012. 


