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I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 
Xây dựng kế hoạch và giám sát các hoạt ñộng của dự án hàng tháng nhằm 

mục ñích giúp cho công tác triển khai thực hiện dự án ñược trôi chảy và hiệu quả. 
Yêu cầu: sau 1 tháng có báo cáo và xây dựng kế hoạch hoạt ñộng của tháng 

tiếp theo 
II. THÀNH PH ẦN THAM GIA 
- BQLDA tỉnh: Ông Kỳ, Ông Thái, Bà Bắc 
- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên, Ông Vinh, Ông Kiên 
- BQLDA huyện Điện Biên Đông: Ông Tiếp, Ông Chi 
- BQLDA thành phố Điện Biên Phủ: Ông Dũng, Ông Hải, Ông Hiệp 
- Chuyên gia Jica: Ông Goseki, Bà Nonaka 
III. N ỘI DUNG 
1. Ông Goseki giới thi ệu về “cơ cấu quản lý dự án” 
Nội dung này ñược cụ thể hóa trong Phụ lục I (tài liệu kèm theo), gồm: 
- Mục tiêu của dự án 
- Mục ñích của dự án 
- 3 kết quả ñầu ra 
- Kế hoạch hoạt ñộng của dự án trong 5 năm 
2. Thảo luận Danh sách các hoạt ñộng trong thời gian tới 
Hoàn thiện văn kiện dự án (Chịu trách nhiệm: Ông Kỳ) 
Họp Ban ñiều phối chung: diễn ra vào cuối tháng 10 (Chịu trách nhiệm: 

Ông Kỳ + Ông Goseki) 
1-1 Chọn ñiểm dự án thử nghiệm (Chịu trách nhiệm: Ông Chữa + Ông Kỳ + 

Ông Goseki) 
Quyết ñịnh ñiểm sẽ thực hiện dự án 
1-6 Giám sát quy trình hoạt ñộng thử nghiệm (Chịu trách nhiệm: Ông Kỳ + 

Ông Goseki) 
2-1 Xác ñịnh vai trò của các ñơn vị thực hiện, phát triển cơ cấu và kế hoạch 

làm việc (CTN: bà Hiền, Bà Duyên, Ông Tiếp, Ông Dũng, Bà Nonaka) 
2-2 Chuẩn bị: Quyết ñịnh phương pháp ñào tạo tại chức. Hỗ trợ các ñơn vị 

thực hiện trong công tác triển khai các hoạt ñộng thí ñiểm. (CTN: bà Hiền, Bà 
Duyên, Ông Tiếp, Ông Dũng, Bà Nonaka) 

2-3 Chuẩn bị: quyết ñịnh phương pháp ñào tạo, bồi dưỡng tập huấn kỹ thuật 
cho ñội ngũ cán bộ của các ñơn vị thực hiện (ngoài ñào tạo tại chức) - (CTN: bà 
Hiền, Bà Duyên, Ông Tiếp, Ông Dũng, Bà Nonaka) 

Những người chịu trách nhiện ở ñây chỉ là người tổ chức thực hiện. Trong 
quá trình thực hiện cần có sự tham gia của nhiều thành phần: UBND xã, các 
phòng ban,...) 

* Tham quan học hỏi mô hình làng sinh thái tại tỉnh Lào Cai ( Diễn ra từ 
ngày 3-6/11/2010) 



3-1 Rà soát lại các tài liệu có hiện có về quản lý rừng có sự tham gia và kế 
hoạch phát triển sinh kế (CTN: Ông Thái + Ông Goseki) 

3-2 Rà soát lại các nguồn quỹ của chính phủ cũng như những nguồn quỹ từ 
bên ngoài có thể sử dụng cho các hoạt ñộng tương tự (CTN: Bà Bắc + Ông 
Goseki) 

3.  Ý kiến về một số vấn ñề của dự án 
- Cần bổ sung thành viên tham gia của các huyện: Có thêm cán bộ cấp xã.  
- Riêng Thành phố ĐBP cần bổ sung thêm 1 chuyên viên Nông lâm nghiệp 

của phòng kinh tế thành phố. 
- Cần có chính sách hỗ trợ cụ thể về kinh phí cho các thành viên Ban quản 

lý dự án về tham dự họp hàng tháng. 
- Các ñơn vị cần:  xây dựng kế hoạch hoạt ñộng cụ thể cho từng huyện 

trong tháng. 
Ông Kỳ có ý kiến:  
Mục 1-6 do Ông Kỳ và ông Goseki quyết ñịnh 
Mục 2-1 ñã ñược thể hiện ở biểu “cơ cấu quản lý dự án”  
Mục 2-2, 2-3 thực hiện trên cơ sở ñề xuất, tổng hợp của các ñơn vị  
Đồng thời ông Kỳ ñề xuất cách làm việc giữa các thành viên của Dự án: 

Các thành viên BQL Dự án sẽ tiến hành trao ñổi kế hoạch qua email trước khi 
báo cáo tháng (ý kiến này ñã ñược tất cả các thành viên tán thành) 

4. Chuẩn bị chọn ñiểm tại thành phố Điện Biên Phủ 
Sự phối hợp giữa Ông Chữa, Ông Kỳ, Ông Goseki và Thành phố Điện Biên 

Phủ 
Thành phố Điện Biên Phủ bước ñầu ñề xuất 2 xã có bản tham gia khảo sát 

là: Xã Tà Lèng và Phường Nam Thanh 
=> Ông Goseki có ý kiến: Sẽ lựa chọn 2 bản thuộc thành phố DDBP sau ñó 

sẽ tiến hành khảo sát lựa chọn lấy 1 bản tham gia dự án. 
Thứ 5 (ngày 07/10/2010) tiến hành khảo sát ñiểm với sự tham gia của: 
Chi cục Lâm Nghiệp: Ông Kỳ 
- Thành phố ĐBP: Ông Hải (Phó CTTP) 
5. Ông Goseki ñưa ra 1 số vấn ñề cho cuộc họp thường kỳ tháng tiếp 

theo 
- Đầu tháng 11 có 1 số thành viên Ban quản lý dự án ñi công tác do ñó cuộc 

họp thường kỳ tháng 10 sẽ diễn ra vào ngày 29/10/2010 
Cuộc họp kết thúc vào 17h cùng ngày  


