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I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
Xây dựng kế hoạch và giám sát các hoạt động của dự án hàng tháng nhằm mục đích giúp

cho công tác triển khai thực hiện dự án được trôi chảy và hiệu quả.
Yêu cầu: sau 1 tháng có báo cáo và xây dựng kế hoạch hoạt động của tháng tiếp theo.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

- BQLDA tỉnh: Ông Kỳ, Ông Thái và 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 và Ông Hiệp
- Chuyên gia JICA: Ông Goseki, Bà Nonaka

III. NỘI DUNG

1. Các thành viên báo cáo nội dung công việc đã thực hiện trong tháng 10 năm 2010.
1.1 Đồng chí Kỳ báo cáo:
- Việc hoàn thành văn kiện dự án: Đã xuống Hà Nội gặp Vụ phó Hợp tác Quốc tế - Bộ

NN&PTBT và được trả lời sẽ có kết quả trong tháng 11 năm 2010.
- Hiện tại đang cùng đồng chí Chữa phối hợp với Bộ NN&PTNT để hoàn thành văn kiện dự

án trước kỳ họp tháng tiếp theo.
- Các lãnh đạo Sở NN&PTNT đang bận cho nên sẽ sớm tổ chức 1 cuộc họp Ban điều phối

chung (đ/c Kỳ sẽ chuẩn bị nội dung, tổ chức cuộc họp Ban điều phối chung).
- Sau khi Bộ NN&PTNT đồng ý Văn kiện dự án thì UBND tỉnh Điện Biên sẽ phê duyệt

thành viên Ban quản lý Dự án (cấp tỉnh và cấp huyện).
- Chọn địa điểm thực hiện: Ông Kỳ và Ông Goseki đã bàn bạc về việc lựa chọn 6 địa điểm

thực hiện dự án nhưng trong cuộc họp này vẫn xin ý kiến thảo luận của các thành viên.
- Trong ngày 20/10/2010 Ông Kỳ cùng chuyên gia JICA đã có cuộc gặp gỡ làm việc với

Trường Đại học Tây Bắc để chuẩn bị hợp tác (đã có báo cáo).

1.2 Đồng chí Duyên báo cáo:
Đã thực hiện xong nội dung xác định vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan thực hiện ở cấp

huyện.
Nội dung đào tạo chưa thực hiện.

1.3 Đồng chí Thái báo cáo
Đã thực hiện xong nội dung 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)
Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2011 (APO).

1.4 Đồng chí Bắc báo cáo:
Đã thực hiện xong nội dung 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 động tương tự)
Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2011 (APO).

=> Goseki: trong tháng 10 năm 2010 một số hoạt động đã được hoàn thành, còn một số hoạt
động sẽ được tiếp tục trong tháng 11 năm 2010.

Hy vọng cuộc họp Ban điều phối chung sẽ được tổ chức vào chiều ngày 15/11/2010.



2. Thảo luận 3 việc quan trọng của dự án:
- Hoàn thành ma trận thiết kế dự án
- Hoàn thành việc lựa chọn điểm
- Hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2011 (APO)

2.1 Ma trận thiết kế Dự án
Đa số các nội dung được các thành viên tán thành, chỉ thay đổi một số điểm nhỏ:

Đầu ra 2: Năng lực thể chế và kỹ thuật các các cơ quan thực hiện (cơ quan thực hiện, cơ quan hỗ
trợ) được tăng cường.

Thay đổi chỉ tiêu 2.2: “Sự hiểu biết của các cán bộ tham gia tập huấn về các chủ đề tập huấn
là 70%” thay bằng “Sự hiểu biết của các cán bộ tham gia tập huấn về các chủ đề tập huấn là 80%”.

2.2 Việc lựa chọn điểm
Theo kết quả kháo sát, đề xuất:
- Huyện Điện Biên:
+ Bản Pú Tửu 13,14, xã Thanh Xương.
+ Bản Sái Lương, xã Núa Ngam.
- Huyện Điện Biên Đông:
+ Bản Nậm Ngám xã Pú Nhi.
+ Bản Na Phát A, xã Na Son.
+ Bản Na Phát B hoặc C, xã Na Son.
+ Bản Huổi Múa, xã Keo Lôm.
+ Bản Tìa Ghềnh C, xã Keo Lôm.

=> Ý kiến của thành viên Ban quản lý các huyện:
- Huyện Điện Biên:
+ Đồng ý lựa chọn bản Sái Lương, xã Núa Ngam
+ Đề xuất thay thế Bản Pú Tửu 13,14 thành bản Phiêng Ban. Lý do: Bản Pú Tửu nằm trong

diện tích quy hoạch huyện, trong thời gian tới diện tích rừng của Bản sẽ có nhiều thay đổi.
- Huyện Điện Biên Đông:
+ Đồng ý lựa chọn 3 bản: Bản Na Phát A xã Na Son, Bản Huổi Múa (thay thế bản Nà Phát B

và C), bản Tìa Ghềnh C xã Keo Lôm.
+ Đề xuất thay thế Bản Nậm Ngám xã Pú Nhi thành Bản Háng Trợ B. Lý do: Bản Nậm

Ngám đang tiến hành di dân xây dựng hồ.
Tuy nhiên việc quyết định điểm điểm chính thức để thực hiện dự án sẽ được quyết định

trong cuộc họp Ban điều phối chung.

2.3 Kế hoạch hoạt động năm 2011 (APO)
Đồng chí Thái thông qua 1 số đầu công việc trong năm (Dự thảo)
=> các thành viên đã có nhưng đóng góp thay đổi, bổ sung một số nội dung (đồng chí Thái

tiếp thu và hoàn thiện)
Cuộc họp kết thúc vào 17h cùng ngày


