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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, Bà Hiền, Ông Thái, Bà Bắc 

- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên, Ông Vinh 

- BQLDA huyện Điện Biên Đông: Ông Chi 

- BQLDA thành phố Điện Biên Phủ: Ông Dũng 

- Chuyên gia Jica: Ông Goseki, Bà Nonaka 

III. NỘI DUNG 

- Đánh giá tình hình tháng 11, triển khai kế hoạch tháng 12 

1. Đồng chí Kỳ báo cáo công việc đã thực hiện được trong tháng 

- Đến thời điểm này các điểm triển khai dự án đẫ được tỉnh thống nhất 

- Ban quản lý dự án đã tiếp và làm việc với các Giáo sư ở Nhật sang thăm 

- Cử đoàn đi Lào Cai thăm một số bản sinh thái 

- Đã xây dựng được vai trò, nhiệm vụ của cơ quan đối tác, cơ quan thực hiện 

- Tỉnh Điện Biên chúng ta đẫ chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc họp Ban 

điều phối chung lần thứ nhất 

* Tuy nhiên còn một số công việc triển khai còn chậm hay chưa làm được 

- Một số thành viên còn chưa gửi lý lịch trích ngang 

- Một số chưa có địa chỉ Email để trao đổi thông tin 

2. Ông Goseki  

- Trong tháng 12/2010, Ông Kỳ và Bà Hiền sẽ có đợt thăm quan học tập tại 

Nhật Bản, nhưng Kế hoạch đã xây dựng thì các công việc vẫn phải tiếp tục triển 

khai. 

- Trong đợt thăm quan các Giáo sư Nhật Bản đã có một số đề xuất để Dự án 

triển khai được hiệu quả hơn như: 

+ Nâng cao mức sống địa phương phụ thuộc vào rừng -> tăng cừng các sản 

phẩm ngoài gỗ. 

+ Trực tiếp làm việc với người dân -> nâng cao nhận thức, nâng cao mức sống. 

+ Đề xuất chuỗi sản xuất: từ sản xuất-> bán sản phẩm để thông qua sinh kế 

nâng cao đời sống cho người dân. 

Chúng ta biết, một sản phẩm khi sản xuất ra phải qua một chuỗi hành trình mới 

đến được tay người tiêu dùng. Nhưng lâu nay người dân mới chỉ dừng lại ở việc sản 

xuất, cho nên cần hỗ trợ người dân cách tiếp cận thị trường để đưa sản phẩm đến tay 

người tiêu dùng. 

Trong đợt học tập tại Lào Cai, chị Hiền đẫ được tiếp thu các kinh nghiệm phát 

triển sinh kế của người đân tại đây -> cần cụ thể hóa để có thể áp dụng được với dự 

án chúng ta. 

3. Nội dung cụ thể: 



- Nội dung 1.1.3 Đồng chí Kỳ sẽ thảo tờ trình, quyết định -> đồng chí Thái sẽ 

trình đồng chí Chữa (NCTN: ông Thái) 

- Nội dung 1.1.4  sẽ báo cáo đồng chí Chữa để thuê tư vấn (NCTN: ông 

Goseki)  

- Nội dung 1.2.1 Phòng Tài nguyên & Môi trường các huyện sẽ chịu trách 

nhiệm. 

Nội dung 1.2.4 Cần xây dựng kế hoạch cụ thể, đại biểu, địa điểm, thời gian – 

Chuyển từ tháng 12/2010 sang tháng 01/2011 (riêng xã Tà Lèng căn cứ kết quả 

khảo sát sau đó sẽ Quyết định nội dung họp sau) 

Huyện Điện Biên Đông có sự thay đỏi về nhân sự Ban quản lý, đồng chí 

Thượng tiếp nhận các công việc trước đây của đồng chí Hải, đồng chí Lâm sẽ tiếp 

nhận các công việc trước kia của đồng chí Thượng 

=> 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 10h cùng ngày  


