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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,  Bà Bắc 

- BQLDA huyện Điện Biên: Ông Nguyên, Ông Hùng 

- BQLDA huyện Điện Biên Đông: Ông Tiếp, Ông Chi  

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

- Chuyên gia Jica: Ông Goseki, Bà Nonaka, Ông Minh 

 

III. NỘI DUNG 

Đánh giá tình hình tháng 02 năm 2011, triển khai kế hoạch tháng 3 năm 2011 

1. Ông Kỳ 

- Trong thời gian tới (tháng 3) Bộ sẽ có quyết định phê duyệt dự án, lúc đó 

chúng ta cần làm các thủ tục tiếp theo để có vốn đối ứng. 

- Chúng ta cần đôn đốc để có xe phục vụ hoạt động của dự án; Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ KH & ĐT được phê 

duyệt nội dung này, tuy nhiên đến ngày 25/2/2011 Chính phủ vẫn chưa có công văn 

trả lời, do vậy Ông Hiển đã có ý kiến hỏi Văn phòng Chính phủ. 

- Trong ngày 22/2 Ông Kỳ đã cùng Ông Goseki và Ông Dũng nghe Viện Khoa 

học Lâm nghiệp báo cáo kết quả khảo sát của xã Tà Lèng, các Ông đã có ý kiến sửa 

đổi; công tác khảo sát này sẽ có báo cáo chính thức trong thời gian tới. 

2. Ông Tiếp (huyện Điện Biên Đông) 

- Trong tháng 02 có 01 lãnh đạo huyện cùng 03 cán bộ xã tham gia đợt học tập 

dự án tại Đà Lạt và Huế; 01 lãnh đạo huyện tham gia đợt tập huấn tại Nhật bản. 

- Ban quản lý huyện đã phối hợp cùng UBND 03 bố trí nơi ăn ở cho 03 sinh 

viên đến học tập, giám sát dự án. 

- ban quản lý huyện luôn phối hợp với UBND các xã tuyên truyền dự án tới 

các bản thuộc dự án. 

- Ban quản lý dự án cấp huyện đã tiếp thu ý kiến của bà con nhân dân tại nơi 

thực hiện dự án: bà con mong muốn đẩy nhanh việc thực hiện dự án, từ đó bà con 

biết cách bảo vệ và phát triển rừng tốt hơn. 

- Năm 2011 huyện sẽ lồng ghép việc Khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng bằng 

nguồn vốn 661, 30a và Dự án JICA tại các địa điểm trên toàn huyện trong đó có các 

bản thực hiện dự án -> bổ trợ, thúc đẩy dự án phát triển. 

3. Ông Nguyên (huyện Điện Biên) 

- Trong tháng 02 có 01 lãnh đạo huyện cùng 02 cán bộ xã tham gia đợt học tập 

dự án tại Đà Lạt và Huế 

4. Ông Hải (Thành phố Điện Biên Phủ) 



- Trong tháng 02 có 01 lãnh đạo thành phố cùng 01 cán bộ xã tham gia đợt học 

tập dự án tại Đà Lạt và Huế 

- Dự án đã bố trí cho 01 sinh viên Trường ĐHTB đến thực tập, giám sát dự án 

tại xã Tà Lèng 

- Xem xét số liệu tại xã Tà Lèng - Điạ điểm thực hiện dự án 

- Thành phố mong muốn đẩy nhanh việc xem xét số liệu và thực hiện dự án tại 

xã Tà Lèng. 

5. Ông Goseki 

- Đơn vị tư vấn đã gửi bản đồ sử dụng đất theo chủ sử dụng thực tế 2011 

- Sắp tới sẽ có 1 cuộc gặp gỡ trao đổi ý kiến giữa đơn vị tư vấn và Ban quản lý 

dự án để thống nhất. 

-> rất mong huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông phối hợp (cử cán bộ 

xem xét lại bản đồ) để kiểm tra chất lượng bản đồ. 

- Bố trí mỗi huyện 02 người đi kiểm tra kết quả tại các bản (kiểm tra 3% diện 

tích) 

- Cần nhanh chóng lập bản đồ sử dụng đất tại xã Tà Lèng -> Thành phố cử 01 

cán bộ tham gia cùng đoàn khảo sát. 

- Thành phố Bố trí 01 cán bộ cùng với chuyên gia của dự án để soạn thảo Hợp 

đồng thuê tư vấn xây dựng bản đồ sử dụng đất (dự kiến sẽ phải soạn thảo trước để 

tháng 4/2011 sẽ ký hợp đồng) 

6. Ý kiến đồng chí Hải (thành phố)  

Các thành viên Ban quản lý đều kiêm nhiệm và thuộc các đơn vị khác nhau, 

cho nên ít có điều kiện gặp gỡ, thảo luận trao đổi ý kiến. 

7. Ông Goseki 

- Phân viện Điêu tra Qui hoạch Rừng Tây Bắc Bộ sẽ tổ chức cuộc họp tổng kết 

(Thành phần là tất cả các Ban quản lý, lãnh đạo tại các vùng thực hiện dự án) 

Cuộc họp tổng kết này đáng lẽ đã tổ chức nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn 

chưa thực hiện được. 

Dự kiến tuần tới sau khi có kết quả kiểm tra bản đồ sử dụng đất mà đơn vị tư 

vấn đã khảo sát, xây dựng 

Về kế hoạch: Mục 1.3.1 và 1.3.2 Cầ lập kế hoạch cụ thể 

- Cuối tháng các sinh viên sẽ có cuộc họp báo cáo tình hình giám sát, tổng hợp 

-> chia sẻ cho các thành viên ban quản lý 

- Có vấn đề nhỏ tại bản Phiêng Ban và xã Tà Lèng (sẽ có thảo luận) 

Mục 2.2.2 (kế hoạch) bà Băc sẽ tổng hợp theo mẫu 

Khi tiến hành tập huấn cần cử một cán bộ soạn thảo hợp đồng (CTN: Bà Hiền) 

Sắp tới Jica sẽ cử 01 chuyên gia phát triển sinh kế/cải thiện đời sống (thu nhập), 

chuyên gia này sẽ ở Việt Nam 02 tháng - về Nhật bản 02 tháng (làm việc 06 trong 

năm 2011) 

Đồng thời dự án sẽ thuê 01 cán bộ Việt Nam để phiên dịch, hỗ trợ thực hiện 

công việc trong khi chuyên gia Nhật Bản ở Việt Nam hay ở Nhật Bản (Người hỗ 

trợ: Ông Thái) 

 

 

Cuộc họp kết  thúc vào 10h cùng ngày  

 


