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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, Ông Nguyên, Ông Hùng 

- BQLDA huyện Điện Biên Đông: Ông Chi  

- BQLDA thành phố Điện Biên Phủ: Ông Hải, Ông Hùng 

- Chuyên gia JICA: Ông Goseki, Ông Minh 

 

III. NỘI DUNG 

Đánh giá tình hình tháng 01 năm 2011, triển khai kế hoạch tháng 2 năm 2011 

1. Các thành viên báo cáo 

1.1 BQL cấp tỉnh 

* Bà Hiền  

- Phối hợp với văn phòng JICA tổ chức hội thảo tham gia ý kiến cho tài liệu 

đào tạo, lập kế hoạch 

- Bố trí kế hoạch cho các đối tác Phân viện Điều tra Qui hoạch Rừng Tây Bắc 

bộ, Trường ĐHLN làm việc với cấp huyện, khảo sát nhu cầu đào tạo. 

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, lập kế hoạch chuẩn bị cho đào tạo 

- Tham mưu văn bản trình tỉnh để chỉnh sửa văn kiện dự án 

* Ông Kỳ: 

- Chuẩn bị cho đoàn công tác JICA tham quan khu Bảo tồn thiên nhiên Mường 

Nhé. 

- Hoàn chỉnh văn kiện dự án (đã có văn bản giải trình về Bộ) 

- Tổ chức cho Bộ Nông lâm thủy sản Nhật bản thăm vùng Dự án 

- Thảo luận và làm việc với tư vấn để khảo sát vùng Tà Lèng 

- làm việc với trường Đại học Tây Bắc để đề nghị bố trí sinh viên tình nguyện 

cho Dự án. 

1.2 Thành phố Điện Biên Phủ 

Ông Hùng báo cáo: 

Mới đi khảo sát, lấy số liệu khu vực xã Tà Lèng 

1.3 Huyện Điện Biên Đông 

Ông Chi báo cáo: 

- Phỏng vấn nhu cầu đào tạo 

- Lập bản đồ hiện trạng 

- Điều tra quỹ đất, hiện trạng của ¾ bản thực hiện dự án 

1.2 Huyện Điện Biên 

Bà Duyên báo cáo: 



- Thống nhất với BQL tỉnh về Danh sách cán bộ tập huấn. 

- Thông báo các xã, các thánh phần liên quan để đơn vị tư vấn (Phân Viện 

Điều tra Qui hoạch Rừng Tây Bắc bô, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam) khảo 

sát nhưng tư vấn chưa báo cáo. 

- Tồn tại: Bản đồ giao đất + Sổ mục kê không còn -> khó khăn cho công tác 

tổng hợp quỹ đất. 

2. Các thành viên trao đổi ý kiến 

* Ý kiến đồng chí Kỳ: 

- Mỗi phòng Nông nghiệp bố trí 01 chuyên viên để hàng tháng tổng hợp báo 

cáo gửi qua Email về Ban quản lý cấp tỉnh. 

- Tồn tại của việc giao rừng và đất rừng theo 163 cần có hường giải quyết khắc 

phục. 

* Đồng chí Duyên:  

- Những diện tích rừng, đất rừng đã được giao Theo 163: cần hủy bỏ để cấp lại 

Nhưng hiện tại không còn cơ sở để so sánh giữa thực tế và hồ sơ. 

=> đồng chí Kỳ đưa ra giải pháp: Khảo sát lại thực tế -> so sánh để tìm điểm 

không đúng và bất hợp lý -> đề nghị UBND huyện xử lý (thu hồi) và cấp lại cho 

đúng. 

* Đồng chí Duyên đề nghị: 

Dự án cần chuyển cho huyện 01 bộ hợp đồng với đơn vị tư vấn để huyện kiểm 

tra, giám sát. 

* Đồng chí Kỳ: 

Các huyện còn ý kiến gì về giao đất, giao rừng sẽ ý kiến trong cuộc họp tháng 

sau (cuộc họp thường kỳ tháng 02/2011) 

* GOSEKI:  

- Sau cuộc họp này Dự án sẽ gửi cho các thành viên ban quản lý biên bản cuộc 

họp ngày 06/01/2011 và gửi 03 hợp đồng với 03 đơn vị tư vấn tới tất cả mọi người. 

- Hiện tại khảo sát tại Tà Lèng tồn tại:  

Thuê tư vấn Thực tế là 05 bản, nhưng khi tiến hành khảo sát thì có tất cả 09 

bản liên quan 

- Hợp đồng VFU: đánh giá nhu cầu tập huấn sẽ gửi báo cáo vào đầu tháng 

03/2011. 

- Chuyến thăm quan Gia Lai sẽ chuyển thành thăm quan Đà Lạt và Huế, dự 

định đi từ ngày 20/2-23/2/2011. 

- Ban Quản lý Dự án Huyện và Thành phố chuẩn bị đón sinh viên thực tập của 

Trường Đại học Tây Bắc khi trường Đại học Tây Bắc có thông báo về thời gian đến 

của sinh viên. 

 

 

Cuộc họp kết  thúc vào 9h cùng ngày  

 


