
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG VÙNG ĐẦU NGUỒN TÂY BẮC 

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 4-2011 
Điện Biên Phủ, ngày 29 tháng 4 năm 2011 

 

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 Sâm, Ông Hùng 

- Dự án SUSFORM-NOW: Ông Goseki, Ông Hiền, Ông Minh 

 

 

III. NỘI DUNG 

1. Đánh giá hoạt động tháng 4 năm 2011 

 

*Ông Kỳ:  
Trong tháng 4 dự án đã làm được: 

- Triển khai họp giới thiệu dự án ở các bản (cơ bản hoàn thành) 

- Rà soát ranh giới, hiện trạng sử dụng đất của các bản (cơ bản hoàn thành) 

- Giới thiệu mời thầu để thực hiện một số nội dung của dự án, qua đó để chọn nhà thầu 

khảo sát Tà Lèng 2 và tập huấn TOT, OJT. 

- Làm việc với một số đoàn chuyên gia JICA đến thăm dự án 

- Hoàn thành nốt một số việc còn dở dang của dự án như: thủ tục nhận xe dự án, cử cán bộ 

đi duyệt văn kiện dự án, tuyển dụng nhân viên dự án 

 

*Ông Goseki 

Bổ sung một số công việc trong tháng 4 

- Kết thúc đợt 1 sinh viên đi thực tập (kết thúc vào ngày 16/4) 

Trương ĐHTB có kế hoạch tuyển dụng thêm các tình nguyện viên (sau đợt thi tốt nghiệp 

vào tháng 6) 

- Báo cáo của các sinh viên sẽ được gửi tới các thành viên dự án qua Email 

- Theo kế hoạch xe của dự án sẽ được gửi đến Điện Biên trong tháng 4/2011 nhưng do còn 

trục trặc 1 số thủ tục nên giờ xe vẫn chưa về đến 

- Theo kế hoạch JICA sẽ tuyển thêm 1 chuyên gia phát triển sinh kế nhưng do trục trặc vẫn 

chưa tuyển được và theo kế hoạch dự án cũng sẽ tuyển 1 trợ lý cho chuyên gia phát triển sinh kế. 

Và để dự án triển khai theo kế hoạch đã đề ra, dự án sẽ tuyển trợ lý phát triển sinh kế trước 

để cuẩn bị nội dung trước khi tuyển được chuyên gia phát triển sinh kế. 

- Về việc kí kết Hợp đồng khảo sát Tà Lèng 2, dự án đã có thảo luận thảo thuận với Trường 

Trung cấp nghề tỉnh Điện Biên. Nhưng Hợp đồng còn một số điểm phải thay đổi 

- Tập huấn TOT và OJT đã có thảo luận với Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Cần có 

ý kiến đóng góp của các thành viên Ban quản lý. 

- Trong năm 2011, nguồn vốn dự án rất hạn chế, cần sử dụng nguồn vốn khác. Do đó ngân 

sách cho các Hợp đồng cũng bị thay đổi theo. 

- Ngân sách tập huấn 20.000 $. 

Nên đợt này chỉ tập huấn 6 điểm thử nghiệm của dự án (trừ Tà lèng) 

Sau khi khảo sát Tà Lèng xong sẽ kí Hợp đồng với tư vấn để tập huấn OJT 

Đối với tập huấn TOT đợt này, thành phố Điện Biên Phủ vẫn cử cán bộ, nhưng tập huấn 

OJT sẽ tiến hành sau khi khảo sát xong. 
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*Bà Hiền 

Trong tháng 4 đã thực hiện: 

- Đi họp giới thiệu dự án tại bản Na phát A, Tìa Ghềnh C, Huổi Múa A 

Tại bản Na phát A, Huổi Múa A mỗi bản có 2/3 số dân đi họp, nhưng buổi giới thiệu đã 

thành công. 

Còn tại bản Tìa ghềnh C: Báo muộn người dân đi làm nên không tổ chức được đúng kế 

hoạch. Đã báo cáo Ông kỳ, sau đó giao lại cho Bà Bắc thực hiện và đã hoàn thành. 

Lưu ý: cần có sự trao đổi với trưởng bản hơn nữa bởi sự sát sao của trưởng bản là nhân tố 

quyết định sự thành coongc ủa dự án. 

 

*Bà Duyên (huyện Điện Biên) 

- Họp bản Phiêng Ban, Sái lương 

+ Sái lương lần đầu đến do bản đôt xuất có đám ma nên không họp được 

Nhưng đã tổ chức vào một buổi khác, dân tham gia đến 95% 

+ Phiêng ban họp theo đúng kế hoạch, dân tham gia 85% 

Nhìn chung giới thiệu về dự án ngắn gọn, dễ hiểu, cụ thể. Khi chiếu phim giới thiệu người 

dân rất thích. 

Hai bản người dân không có phản hồi gì, trình độ của người dân 2 bản cao. 

- Phối hợp với Chi cục Lâm nghiệp rà soát ranh giới bản và hiện trạng sử dụng đất: 

Bản Sái lương Chi cục tự thực hiện do huyện không cử được cán bộ đi cùng. 

Bản Phiêng Ban cử cán bộ kiểm lâm địa bàn đi cùng cán bộ Chi cục  

 

*Ông Thái  

Báo cáo việc xác định ranh giới bản và hiện trạng sử dụng đất của ông Thái và ông Sương. 

Công việc được tiến hành từ ngày 14/4 (2-3 ngày/bản) 

Sái Lương không có cán bộ huyện tham gia. 

Tìa ghềnh C, huổi múa A, Na Phát A không có cán bộ xã tham gia 

Kết quả: 

- Rà soát ranh giới thôn bản:  

+ Chỉ có 2 thôn xác địn được ranh giới thôn (Sái Lương và Phiêng Ban) 

+ 4 thôn của huyện Điện Biên Đông không xác định được ranh giới thôn do các thôn này 

mới chia tách. 

Trưởng thôn có ý kiến: không phân chia được ranh giới do người dân các bản canh tác cùng 

nhau 

Đã họp cán bộ xã thống nhất 4 bản huyện Điện Biên Đông không làm biên bản thống nhất 

ranh giới xã. 

- Rà soát hiện trạng đất: 

Chủ yếu xác định diện tích đất có rừng, không có rừng. Nội dung này ở các bản đều làm 

được nhưng đến thời điểm này kết quả cụ thể chưa có vì cần có thời gian xử lý nội nghiệp. 

Sẽ có báo cáo cụ thể trước ngày 10/5 

 

*Ông Tiếp: 

- Như bà Hiền nói 2 bản người dân đi họp không nhiệt tình, vì từ trước đến giờ người dân 

đi họp các dự án trước đều được tiền. Những thôn chỉ có 1 dân tộc thì dễ triển khai thực hiện hơn 

thôn nhiều dân tộc. Tìa Ghềnh C chủ yếu là người H'mông, mà lúc tổ chức họp đang là thời vụ 

làm nương nên số người tham gia họp ít hơn 

- Như ý kiến Ông Thái ranh giới bản không làm được, nhưng xác định được 60% đã là tốt 

rồi. 

* Ông Thái: Các trưởng bản đồng ý rằng ranh giới các bản không thể xác định được. Do vây, 

chúng tôi phải theo ý kiến của họ.   

 

2. Kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2011  
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2.1 Kế hoạch thực hiện hoạt động TOT và OJT  

TOT: thành phần: cán bộ tỉnh, huyện, thành phố 

- Bà Duyên có ý kiến: không nên bố trí TOT vào ngày thứ 7, chủ nhật 

- Ý kiến ông Kỳ: 

Cho cán bộ nghỉ bù, kế hoạch giữ nguyên 

Bản kế hoạch cần bổ sung thêm 1 cột để làm rõ đối tượng tham gia và thành viên tham gia. 

 

* Ông Goseki:  

Về việc xác định ranh giới thôn bản: không xác định được thì có vấn đề gì xảy ra? 

Ông Kỳ: ranh giới từ trước đến nay không có ai quy định cụ thể mà do người dân tự quy 

định mà chủ yếu là các bản mứi tách nên không thể xác định ranh giới. 

Nhưng việc triển khai không có gì khó khăn nếu không triển khai ở khu vực giáp ranh. 

Không đầu tư diện tích đất rừng mà nên chủ yếu hỗ trợ sinh kế cho người dân. Cho nên ranh giới 

không ảnh hưởng. 

Ranh giới rừng: không thể xác định do các bản cho dù chia tách nhưng rừng vẫn sử dụng 

chung. -> các diện tích tranh chấp sẽ không triển khai dự án. 

Do đó để giải quyết vấn đề: ông Trưởng thôn, bản là người rất quan trọng: sự hiểu biết, 

người dân tham gia. 

Giải pháp: đến gặp trực tiếp để tuyên truyền. giới thiệu dự án với trưởng thôn, bản. 

 

2.2 Các hoạt động khác 

Xúc tiến hợp đồng khảo sát Tà lèng với Trường Trung cấp nghề tỉnh Điện Biên 

Dự án đã tuyển được trợ lý phát triển sinh kế. Khi đợt tập huấn này kết thúc cán bộ này sẽ 

đi làm. 

*Ông Kỳ: sẽ cố gắng để dự án được phê duyệt, có vốn đối ứng. 

 

Cuộc họp kết  thúc vào 10h00  cùng ngày  

 


