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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, Bà Bắc 

- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên, Ông Vinh, Ông Ngọc, Ông Hùng 

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

- Chuyên gia JICA: Ông Goseki, Bà Nonaka 

 

III. NỘI DUNG 

Đánh giá tình hình tháng 12 năm 2010, triển khai kế hoạch tháng 1 năm 2011 

1. Các huyện báo cáo 

1.1 Huyện Điện Biên 

Bà Duyên báo cáo đã rà soát xong diện tích đất của 2 xã Thanh An và Núa 

Ngam. 

1.2 Thành phố Điện Biên Phủ 

Ông Hiệp báo cáo: 

- Đã triển khai dự án tại xã Tà Lèng 

- Đang tiến hành rà soát, phân loại đất tại xã Tà Lèng nhưng chưa có kế quả. 

2. Cấp tỉnh 

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

+ Cử đồng chí Hiền đi học tập tại Nhật từ ngày 28/11 đến ngày 23/12/2010 

+ Đã hoàn thành và trình phê duyệt văn kiện dự án 

+ Xem xét và thông báo cho các đối tác tư vấn để thực hiện khảo sát tại xã Tà 

Lèng  

+ Làm việc với Viện điều tra quy hoạch về Lập bản đồ hiện trạng đất. 

+ Dự án Quản lý Rừng Bền vững Vùng Đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM-

NOW) và Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam chuẩn bị tài liệu tập huấn. 

3. Ông Goseki  

- Trong tháng 01/2011 có hoạt động: Khảo sát nhu cầu tập huấn cấp tỉnh, huyện. 

-> cấp tỉnh, huyện tham gia, đóng góp xây dựng nhu cầu và kế hoạch tập huấn. 

Bước đầu tiên khung phát triển tài liệu hướng dẫn kỹ thuật (đã phát) – mong 

mọi người tham gia đóng góp ý kiến. 

- Liên quan đến nhu cầu tập huấn: chúng tôi đã nhận được danh sách nhu cầu 

tập huấn của 02 huyện Điện Biên và Điện Biên Đông; nhưng danh sách của huyện 



Điện Biên rất nhiều người (trên 20 người). Với Danh sách này huyện Điện Biên cần 

xem xét lại để lựa chọn người tham gia phù hợp nhất. 

(Bà Hiền CTN xem xét danh sách phù hợp nhu cầu tập huấn của các huyện) 

* Ban quản lý dự án cấp tỉnh đề xuất: Cho cán bộ TP Điện Biên Phủ tham gia 

tập huấn chung cùng cán bộ huyện Điện Biên và Điện Biên Đông. 

Ông Goseki: 

- Với hoạt động xây dựng bản đồ Sử dụng đất (mục 1.2.2): đang tiến hành thảo 

luận với Viện Quy hoạch rừng Tây Bắc Bộ cố gắng để hoàn thành trong tháng 

02/2011. 

- Sắp tới mời đại diện thành phố Điện Biên Phủ đến thảo luận vấn đề khảo sát 

Thành phố Điện Biên Phủ. 

- Liên quan đến đợt tập huấn tại Nhật bản vào tháng 03/2011 đã đề xuất 02 

đồng chí Thượng (Điện Biên Đông), đồng chí Đuyện (TP Điện Biên Phủ) -> Yêu 

cầu 02 đồng chí nhanh chóng điền đầy đủ thông tin vào mẫu A2, A3 để chuyển cho 

JICA hoàn thành thủ tục. 

- Đợt tập huấn Gia  lai dự kiến dự kiến vào ngày 12 – 15/01/2011 thành phần 

gồm: cán bộ xã, bản và những người trực tiếp tham gia. 

Thành phần tham gia: 

+ Cán bộ xã: 06 người/06 xã 

+ Cán bộ huyện: 02 người/02 huyện 

+ Cán bộ Tp: 01 người/01 TP Điện Biên Phủ 

+ Cán bộ tỉnh: 01 người 

* Huyện Điện Biên: Bà Duyên đề xuất đợt tập huấn Gia Lai cần có sự tham gia 

của lãnh đạo xã  

-> Dự án đồng ý đề xuất của huyện. 

* Dự án có ý kiến: Thủ tục mua xe đã gửi sang UBND tỉnh nhưng tại sao lâu 

thế? Đề nghị ban quản lý có ý kiến để UBND tỉnh nhanh chóng xem xét gửi đề nghị 

về Bộ Kế hoạch & Đầu tư. 

* Việc thảo luận với Phân viện QHR Tây Bắc Bộ: Ông Goseki và Ông Kỳ sẽ 

thảo luận. 

4. Ông Kỳ:  

Trong tháng 12/2010 còn một số nội dung chưa làm được như: 

- Họp bản giáp ranh với bản thực hiện dự án 

- Xây dựng bản đồ hiện trạng bản thực hiện dự án 

=> phải thực hiện trong tháng 01/2011 

5. Ông Goseki 

Nội dung tháng 01/2011 

- Ký hợp đồng: 

+ Xây dựng bản đồ hiện trạng 

+ Họp bản giáp ranh 

Theo đề xuất của Viện QHR Tây Bắc Bộ sẽ xây dựng bản đồ trong 02 tháng 

sau đó chúng ta mới tổ chức họp. 

Các nhiệm vụ: 

- Bà Hiền sẽ hoàn thành danh sách tham gia tập huấn. 

- Thảo luận hợp đồng với Viện QHR Tây Bắc Bộ thành phần gồm Ông Kỳ và 

đại diện 02 huyện Điện Biên và Điện Biên Đông vào ngày 06/01/2011. 



- Kế hoạch Khảo sát xã Tà Lèng sẽ được thông báo cho thành phố Điện Biên 

Phủ. 

- Gửi danh sách đi tập huấn Gia Lai trước ngày 05/01/2011 (gửi Email cho chị 

Nonaka). 

Thông báo: 

- 21/01/2011 đến 05/02/2011 Giai đoạn tạm ngừng Hợp đồng của Bà Nonaka - 

Điều phối viên Hành chính Dự án. 

- 27/01/2011 đoàn Cán bộ  thăm đại điểm thực hiện dự án (1/2 ngày) 

- Họp thường kỳ tháng 01/2011 vào sáng ngày 28/01/2011 (thời gian ½ ngày) 

 

 

Cuộc họp kết  thúc vào 10h cùng ngày  

 


