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BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 5-2011 
Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 5 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: Bà Hiền và Ông Thái; 

- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên và Ông Vinh 

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

- BQLDA thành phố Điện Biên Phủ: Ông Sâm và Ông Hùng; 

- Dự án: Ông Goseki, Bà Nonaka, Ông Hiền, Ông Tuan và Ông Minh. 

 

III. NỘI DUNG 

 

1. Nội dung công việc tháng 5/2011 

 

1.1. Nội dung hoạt động đã thực hiện trong tháng 5/2011 

* Bà Hiền 

- Rà soát lại hiện trạng rừng tại các điểm thực hiện dự án (đã có báo cáo); 

- Cán bộ tỉnh, huyện và các cơ quan liên quan tham gia tập huấn TOT từ 9/5/2011 đến 

14/5/2011 và OJT tại 02 bản Sái Lương, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên và bản Háng Trợ B, xã 

Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông. Nội dung chương trình đã được hoàn thành; 

- Hoàn thiện OJT tại 02 bản từ 25 - 27/5/2011; 

- Viết Bài báo về hoạt động Dự án: Đề nghị Dự án cử thêm người hỗ trợ thu thập thông tin 

cần thiết cho việc viết bản tin; 

- Thống nhất đề cương khảo sát điểm thực hiện Dự án Tà Lèng giữa Dự án SUSFORM-

NOW với Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh và Ban Quản lý Dự án thành phố Điện Biên Phủ; 

- Chỉnh sửa, hoàn thiện Văn kiện Dự án SUSFORM-NOW. 

 

1.2. Thảo luận kế hoạch đã thực hiện tháng 5/2011. 

*Ông Goseki 

- Về Văn kiện Dự án:  chị Vân - Cục phó Cục Quan hệ Quốc tế cho biết có sự hiểu lầm 

giữa Bộ Tài chính và Tổng cục Lâm nghiệp. Chị Vân xẽ tiếp tục giải trình với Bộ Tài chính về 

văn kiện Dự án 

Văn kiện của Dự án Phát triển Nông thôn khu vực Tây Bắc đã được UBND tỉnh Điện Biên 

phê duyệt, không cần phê duyệt của cấp Bộ. Việc phê duyệt Văn kiện Dự án SUSFORM-NOW 

thuộc trách nhiệm của phía đối tác Việt Nam. Vì vậy, phía Việt Nam cần thúc đẩy để Văn kiện Dự 

án sớm được phê duyệt; 

- Về viết bài báo cho các hoạt động: Các bài viết về hoạt động cần được đưa lên trang Web 

của Dự án để mọi người xem. Các bài báo do cán bộ đối tác Việt Nam viết sẽ sinh động và thu hút 

sự chú ý của người đọc. Các bài báo đơn giản chỉ là các bản tin ngắn, nếu cập nhật ngay sau khi 

hoàn thành hoạt động thì rất tốt, xong nếu cán bộ đối tác quá bận việc thì không nhất thiết phải 

hoàn thành ngay. Đề nghị các cán bộ đối tác tiếp tục viết các bản tin cho các hoạt động của Dự án.   

* Bà Hiền: Không phải là khó viết bài báo hay đùn đẩy trách nhiệm nhưng lần sau cần chuẩn bị 

kỹ hơn để viết bài cho có hiệu quả. 

 

* Ông Chi: 

- Về kinh phí hỗ trợ cho xã, bản: Cán bộ huyện được hỗ trợ công tác phí, cán bộ xã, bản 

tham gia không đuợc hỗ trợ. Do vậy, việc vận động họ tham gia là rất khó khăn. Đề nghị Dự án hỗ 

trợ kinh phí cho cán bộ xã, bản cho những lần sau. 
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+ Ông Goseki: Theo thoả thuận giữa JICA và Chính phủ Việt Nam thì kinh phí chi trả cho 

xã, bản thuộc nguồn vốn đối ứng phía Việt Nam. Do văn kiện Dự án chưa được phê duyệt nên Dự 

án SUSFORM-NOW sẽ chi trả kinh phí đến khi có vốn đối ứng thì sẽ sử dụng vốn đối ứng để chi 

trả cho đúng. 

Theo quy định của UBND tỉnh Điện Biên thì công tác phí chi trả cho cán bộ phải căn cứ 

vào khoảng cách. Từ xã đến điểm thực hiện Dự án khoảng cách không đủ theo quy định thì Dự án 

không chi trả. Đây là Dự án hợp tác kỹ thuật, do vậy tất cả các hoạt động đều thực hiện theo quy 

định. Để giải quyết vấn đề khó khăn này, JICA đã đồng ý hỗ trợ tiền xăng cho việc đi lại đến địa 

điểm thực hiện Dự án bằng xe máy của cán bộ xã, nhưng không chi trả tiền công tác phí với 

khoảng cách dưới 10 Km.    

- Về hỗ trợ người dân bữa ăn trưa để thực hiện OJT:  Tới đây còn 04 lớp OJT nữa thì có hỗ 

trợ ăn trưa cho người dân tham gia không? 

+ Ông Goseki: Dự án vẫn tiếp tục hỗ trợ bữa ăn trưa cho người dân tham gia trong 4 lớp 

OJT tới. Dự án trả tiền cho người dân đồng nghĩa với việc là dự án thuê người dân và như vậy là 

trái với phương pháp luận của Dự án. Việc chi trả như vậy là không đúng. Có thể hiểu theo cách 

khác là mời người dân và cán bộ xã tham gia ỌJT ở lại ăn trưa. 

+ Bà Hiền: Các hoạt động động trước mắt thì hỗ trợ ăn trưa, sau này thực hiện các mô hình 

tại các hộ gia đình thì người dân sẽ dần thay đổi. 

+ Ông Goseki: Như ở Hoà Bình bước đầu thực hiện người dân không thích nhưng dần dần 

người dân sẽ hiểu và tự nguyện tham gia các hoạt động dự án. 

+ Ông Tiếp: đó chỉ là phong tục, thói quen của người dân chứ dự án đến với người dân là 

tốt rồi. Cán bộ huyện, xã sẽ từng bước vận động người dân tham gia. 

+ Ông Goseki: Phong tục tập quán của địa phương cần được tôn trọng, vẫn mời người dân 

ăn cơm trưa trong các đợt OJT tới. 

 

2. Kế hoạch hoạt động tháng 6/2011 

 

2.1 Kế hoạch hội thảo 4/6/2011 và OJT 4, 5, 6 

* Ông Minh: 

- Hội thảo 4/6 đã gửi giấy mời đến các thành viên; 

- OJT 3 và 4 thực hiện ở bản Phiêng Ban và bản Tìa Gênh C: đã gửi thư mời, xác định được 

cán bộ tham gia và bố trí xe để đưa đón; 

- OJT 5, 6 thực hiện ở bản Na Phát và bản Huổi Mua: đã là việc và xác định được 6 cán bộ 

huyện Điện Biên Đông tham gia. 

* Bà Hiền: Cán bộ đối tác cấp tỉnh bà Bắc và Bà Giang sẽ tham Gia. 

* Ông Goseki: đề nghị ông Minh thông báo đến các bản về kế hoạch OJT; làm việc trực tiếp với 

cán bộ huyện để chuẩn bị chặt chẽ. 

 

2.2 Kế hoạch khảo sát địa điểm thực hiện Dự án Tà Lèng  

* Ông Hiền: 

- Đã kí kết hợp đồng ngày 5/5/2011 và kết thúc hợp đồng vào ngày 30/6/2011 

+ Bản Tà Lèng, Khe Chít đã hoàn thành khảo sát ngoại nghiệp; 

+ Bản Hồng Líu đã triển khai 02 ngày; 

+ Ngày 31/5 tiếp tục khảo sát ở Bản Hồng Líu; 

Dự án yêu cầu Trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên gửi lịch triển khai trực tiếp. 

* Ông Goseki: Đề nghị thành phố Điện Biên Phủ sắp xếp thời gian tham gia khảo sát điểm 

thực hiện Dự án Tà Lèng cùng Trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên 

* Ông Hùng: Trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên không báo cáo gì về lịch khảo sát tại 

điểm thực hiện Dự án Tà Lèng. Yêu cầu phải có báo cáo báo cáo về tiến độ, kế hoạch triển khai 

thực hiện khảo sát để Ban Quản lý Dự án Thành phố có kế hoạch theo dõi; 

* Ông Goseki: Đề nghị ông Hiền hợp tác với Trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên để 

cập nhật các thông tin liên quan báo cáo Ban Quản lý Dự án thành phố Điện Biên Phủ. 

 

2.3 Về đợt giám sát lần 2 của Sinh viên trường Đại học Tây Bắc  

* Ông Minh: Có 7 sinh viên sẽ đến từ ngày 15/6 và kết thúc vào 15/11/2011. Trường Đại học Tây 

Bắc gửi danh sách chi tiết sau. 
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*Ông Goseki: ngày 15/6/2011 đang thực hiện OJT tại bản nên không thể tiếp nhận các Sinh viên. 

* Bà Duyên: Sinh viên tình nguyện có nhà ở gần địa điểm thực tập (cách 1 km) thì không nhất 

thiết cứ phải ngủ tại bản. 

* Ông Goseki: Phải căn cứ vào tình hình cụ thể của từng sinh viên để bố trí. Như ở Phiêng Ban đã 

cho sinh viên ở nhà nhưng đó là trường hợp cuối cùng. Yêu cầu ông Minh thu thập các thông tin 

về sinh viên và liên hệ với huyện để bố trí xắp xếp địa điểm thực tập cho sinh viên một cách phù 

hợp. 

 

2.4 Kế hoạch hoạt động tại các địa điểm thực hiện Dự án. 

- Sau khi OJT kết thúc, kế hoạch phát triển thôn bản được xây dựng thì sẽ triển khai thực 

hiện hoạt động quản lý rừng và phát triển sinh kế; 

- Có rất nhiều hoạt động về phát triển sinh kế, do vậy không thể thực hiện cùng lúc tất cả 

các hoạt động mà chỉ lựa chọ một sô hoạt động thiết thực nhất để ưu tiên thực hiện. 

- Đề nghị mỗi địa điểm chỉ lựa chọ 01 hoạt động phát triển sinh kế để thực hiện trong năm 

2011. Sau khi thực hiện sẽ đúc rút kinh nghiệm để thực hiện các hoạt động khác trong năm 2012. 

* Ông Tuân:  tóm tắt quy trình kế hoạch quản lý rừng và kế hoạch cải thiện sinh kế. 

+ Lựa chọn các hoạt động cần thiết trước mắt (cần thiết nhất) trong kế hoạch phát triển 

thôn bản và triển khai hỗ trợ người dân. 

+ Khuyến khích người dân tiến hành kế hoạch quản lý rừng 

+ Xem xét tiến độ của hoạt động (1) và (2), bổ sung một số hoạt động cần thiết trước mắt 

khác. 

+ Xem xét tiến độ hoạt động (1) đến (3) trên và quyết định kế hoạch hoạt động năm 2012 ở 

cuộc họp ban điều phối chung lần thứ 2 (JCC2) 

- Chọn 1 hoạt động để triển khai vào tháng 8. Sau đó xẽ xem xét để triển khai các hoạt động 

khác cho năm 2012. 

Ví dụ: Sái lương có 3 hoạt động: Mô hình nuôi lợn sinh sản (46 hộ); Mô hình nuôi Gà 

Lương Phượng (46 hộ) và Mô hình thâm canh Lúa lai (14 hộ) 

Háng Trợ B có các hoạt động: Xây 330m kênh mương tưới 10 ha lúa 1 - 2 vụ. 

Nuôi Bò 10 hộ (1con/hộ) 

Trồng Chuối tiêu (3000m
2
) 

- Về xây dựng kênh Mương: Dự án có thể hỗ trợ vật liệu, dân góp công. 

Các hoạt động triển khai ngay, tốt nhất là lấy ý kiến người dân khi họp thôn triển khai OJT 

* Bà Hiền: Về người chiu trách nhiện đối với cán bộ tỉnh ai tham gia thì người đó chịu trách 

nhiệm; nên thành lập ban giám sát từ dự án đến người dân và phải có người chịu trách nhiệm báo 

cáo. 

+ Các tiêu chí lựa chọn các hoạt động cần thiết nhất: gồm 11 tiêu chí 

* Bà Duyên: lựa chọn mô hình cần phải xen xét theo mùa vụ như: Lúa lai thì chuẩn bị thực hiện 

trong tháng 6; Chăn nuôi nếu thực hiện vào mùa rét thì xẽ không có hiệu quả. 

* Ông Goseki: phải căn cứ vào mùa vụ, mỗi bản chỉ thực hiện 01 hoạt động ưu tiên. Cần phải sớm 

triển khai các hoạt động và phải chuẩn bị trong tháng 6, 7/2011 để thực hiện trong tháng 8/2011. 

 

2.5. Diễn đàn trong tháng 8 tại Băng Cốc  

* Ông Goseki: 

- Dự án: Ông Goseki xẽ tham gia  

- Đối tác cấp tỉnh: Sẽ thảo luận với ông Hiển, ông Chữa, ông Kỳ và sẽ quyết định sau; 

- Cấp thôn bản: Giới thiệu 02 người (01 nam, 01 nữ) để lựa chọn 01 người; 

+ Ông Chi giới thiệu: Ông Hạng Chồng Giàng - Trưởng bản Háng Trợ B, xã Pú Nhi, huyện 

Điện Biên Đông. 

+ Bà Duyên giới thiệu Bà Lò Thị Thái - Hội trưởng Hội Phụ nữ bản Sái Lương, xã Núa 

Ngam, huyện Điện Biên. 

 

2.6 Kế hoạch Điều tra thị trường  

* Ông Tuân: 

- Phải thuê 01 chuyên gia để điều tra thị trường (tư nhân và ở địa phương là tốt nhất); 

- Các yêu cầu: gồm 03 yêu cầu; 

- Quy trình dự kiến: 05 hoạt động; 
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- Kế hoạch thời gian: Dự kiến 9 tuần; 

- Phạm vi điều tra: Toàn tỉnh Điện Biên và một số tỉnh lân cận. Đã có kết quả điều tra của 

đợt điều tra trước nhưng chưa sâu. 

* Ông Goseki: Nên điều tra sâu để nắm rõ kênh thị trường, nhưng hoạt động này là của kế hoạch 

năm 2012. 

 

2.7. Những quy định về sử dụng xe của Dự án  

* Bà Nonaka: 

- Ngày 15/5/2011 Dự án đã nhận 02 ôtô: 01 xe 15 chỗ ngồi và 01 xe 7 chỗ ngồi. Xe được 

dùng chung cho cả Dự án Phát triển Nông thôn khu vực Tây Bắc. 

- Xe đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đăng kí, khi hoàn tất các thủ tục theo quy định 

thì xe mới được sử dụng. 

- Quy định trong việc quản lý và sử dụng xe sẽ được gửi đến các thành viên sau khi được 

thống nhất giữa các bên liên quan. 

 

2.8. Đề xuất sử dụng 800.000 USD của JICA cho các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa 

điểm thực hiện Dự án. 

* Ông Goseki: 

- Đề xuất sử dụng nguồn vốn của JICA của các huyện, Dự án SUSFORM-NOW đã gửi cho 

văn phòng JICA Việt Nam; 

- Có 3 dự án của JICA đã đề xuất sử dụng nguồn vốn này (liên quan đến 3 bộ: Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Tài Chính). JICA đang tiếp tục thảo luận với 3 bộ, 

thông tin cập nhật sẽ được chia tới các thành viên. 

 

2.9. Báo cáo Ban đầu và mẫu A2-3 của cán bộ tham gia tập huấn tại Nhật Bản 

- Ông Thái và ông Dũng đã gửi Báo cáo ban đầu và mẫu A2-3 cho Dự án SUSFORM-

NOW; 

- Ông Hiền dịch bản dự thảo sang tiếng Anh, sau đó sẽ gửi lại cho Ông Thái, Ông Dũng để 

hoàn tất thủ tục gủi JICA Việt Nam trước ngày 10/6/2011. 

 

3. Cuộc họp tháng 6/2011 sẽ được tổ chức vào ngày 1/7/2011. 

 

Cuộc họp kết thúc vào 16h55, ngày 30 tháng 5 năm 2011  

 


