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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 Hiền, Bà Bắc 

- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên, Ông Hùng, Ông Hùng, Ông Tú 

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

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

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

 

III. NỘI DUNG 

1. Ông Kỳ:  
Đánh giá tình hình tháng 03 năm 2011, triển khai kế hoạch tháng 4 năm 2011 

1.1 Trong tháng 3 đã triển khai một số hoạt động: 

- Thông qua báo cáo điểm thử nghiệm xã Tà Lèng 

- Nghiệm thu các bản đồ sử dụng đất tại 6 bản thử nghiệm 

-> Dự án đã thanh lý Hợp đồng 02 hoạt động trên và đã có sản phẩm. Tuy nhiên chưa hoàn 

thiện, sẽ có kế hoạch bổ sung sau. 

- Đã cử 02 cán bộ đi tập huấn ở Nhật Bản: Ông Đuyện - TP Điện Biên phủ và Ông Thượng - 

Huyện Điện Biên Đông. 

- Tiếp tục triển khai để bổ sung 4 điểm bản ở TP Điện Biên Phủ và có kế hoạch tập huấn 

TOT, OJT. 

-> 02 hoạt động trên đã chào thầu để chọn nhà thầu 

- Phê duyệt dự án: Bộ Nông nghiệp đã có phê duyệt (sẽ kiểm tra lại) 

1.2 Kế hoạch tháng 4 : 

- Rà soát để hoàn chỉnh Bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Dự kiến chia 2 nhóm thực hiện 

trong tuần tới; làm việc với xã để thông báo tới các bản giáp ranh để thống nhất ranh giới bản, 

đồng thời rà soát bản đồ sử dụng đât với 2 nội dung (xác định ranh giới bản và hiện trạng sử dụng 

đất), mỗi bản 1÷2 ngày (Thành viên: cán bộ Chi cục lâm nghiệp, cán bộ huyện, cán bộ xã, cán bộ 

bản và các bản có liên quan) 

- Xem xét để duyệt chọn đơn vị tư vấn tập huấn TOT, OJT; lựa chọn điểm 4 điểm còn lại. 

- Tiếp tục triển khai để họp các bản để giới thiệu dự án 

- Quyết định thành lập Ban quản lý dự án và xin vốn đối ứng cho hoạt động dự án. 

2. Ông Chi (huyện Điện Biên Đông) 

Trong tháng 3 huyện đã: 

- Phối hợp với 3 xã tạo điều kiện cho sinh viên hoạt động tại các điểm lựa chọn. 

- Phối hợp với 3 xã dự Hội nghị báo cáo kết qua xây dựng Bản đồ sử dụng đất tại Sở Nông 

nghiệp. 

- Cử đại diện (Ô.Chi, Ô.Tiếp) họp bản Tài Ghềnh C 

* Ô Tiếp Bổ sung kế hoạch hoạt động tháng 4/2011 

- Ban quản lý huyện họp tại bản Tìa Ghềnh C để giải thích cho người dân hiểu mục đích 

hoạt động của dự án và giải thích về Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho người dân hiểu. 

- Tháng 4: 

+ Phối hợp với tư vấn, lãnh đạo xã, bản để rà soát lại Bản đồ sử dụng đất cho chính xác. 

+ Lắng nghe sự phản hồi của người dân để giải thích cho người dân về hoạt động của dự án. 

+ Phối hợp với Ban quản lý dự án tỉnh để họp bản giới thiệu vè dự án. 
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-> Kiến nghị BQL tỉnh: Kiện toàn lại BQL cấp huyện (Bổ sung ông Lâm và Ô hạt trưởng 

hạt kiểm lâm huyện) 

* Ô Kỳ: Về rà soát bản đồ: không rà soát theo hộ mà chỉ rà soát hiện trạng sử dụng đất 

Ô Tiếp: sẽ thông báo đến 4 ông Trưởng bản không sử dụng bản đồ  Sử dụng đất mà tư vấn 

đã lập. 

3. Huyện Điện Biên 

Kế hoạch tháng 4-2011 

- Mỗi bản triển khai rà soát hiện trạng sử dụng đất và ranh giới bản từ 1-2 ngày là không 

thực hiện được -> dự án cần xem xét lại. 

- Cần thống nhất nội dung họp bản giới thiệu về dự án để cán bộ có cơ sở triển khai thực 

hiện. 

4. Thành phố Điện Biên Phủ: 

- Tháng 3 đã cử cán bộ: 

+ Làm việc với Viện Điều tra QHLN, Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ, Trường 

ĐHLN. 

+ Đi tập huấn tại Nhật Bản 

+ Chuẩn bị mời thầu để khảo sát 4 bản còn lại của xã Tà Lèng 

-> đề xuất: Đồng chí Hải (hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố) chuyển xuống huyện Điện 

Biên, đề nghị bổ sung 01 đồng chí khác để đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của dự án. 

5. Ông Goseki 

- Nhật Bản đã hủy chuyên gia sang làm việc tại Việt Nam do ảnh hưởng của động đất. 

- Đến giữa tháng 4-2011 thì xe của dự án sẽ đến Điện Biên (Thủ tục mẫu A4 đã chuyển về 

VPDA Jica, ngân sách cũng đã hoàn tất). 

- Đã gửi thư mời cho 3 đơn vị tư vấn Đại học Tây Bắc, Trường TCN tỉnh Điện Biên, TT 

ứng dụng để chào thầu  

- Sẽ gửi chào thầu cho 3 đơn vị tư vấn về TOT và OJT, sau đó sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn tốt 

nhất (sẽ phối hợp với các thành viên BQL) 

- Đối với sinh viên: đến 14/4 sẽ kết thúc đợt 1 sinh viên thực tập 

- Gửi báo cáo của các sinh viên đến các thành viên BQL; Báo cáo của các sinh viên tháng 3 

sẽ gửi qua đường Email đến các thành viên trong tuần tới; đợt 2 sinh viên thực tập sẽ đến trong 

tháng 6-2011 

- Mô tả công việc về tập huấn TOT và OJT 

+ TOT là tập huấn cho các thành viên cấp tỉnh, huyện trong thời gian 7 ngày. Sau đó sẽ 

chia 2 nhóm thực tập tại 2 thôn của 2 huyện (Điện Biên và Điện Biên Đông) 

Mục đích: hỗ trợ cho người dân thôn bản xây dựng kế hoạch thôn bản và phát triển sinh kế. 

+ OJT (vừa học vừa làm): cán bộ huyện sẽ giới thiệu cho cán bộ xã sau đó cán bộ xã sẽ 

hướng dẫn người dân thực hiện. 

Thời gian 02-03 tuần: cán bộ xã sẽ hỗ trợ cán bộ bản về xây dựng kế hoạch (hướng dẫn 

người dân). Phải được sự đồng ý của người dân về kế hoạch đó. 

-> sau đó sẽ triển khai tại các bản còn lại. 

- Về khảo sát xã tà Lèng: dự kiến thực hiện trong 03 tuần 

- Về khảo sát lại hiện trạng, ranh giới và họp thôn bản phải xây dựng kế hoạch cụ thể 

* Ô Kỳ:  

- Có thể lồng ghép họp bản và khảo sát ranh giới 

- Trường ĐHLN muốn có kế hoạch phát triển của huyện, xã (kế hoạch hàng năm). Đề nghị 

các huyện cung cấp – các huyện đã đồng ý cung cấp. 

* Bà Duyên: Đề nghị bố trí sắp xếp thời gian hợp lý về kế hoạch 

* Thông báo:  

- Cuộc họp lần sau sẽ vào ngày 29/4/2011 

- Về CTP và Phòng ngủ: có báo cáo  hoạt động đi công tác đính kèm để thanh toán và phải 

có bản đề xuất trước (có mẫu bằng Tiếng Việt) 

 

Cuộc họp kết thúc vào 16h40  cùng ngày  

 


