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BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 6 NĂM 2011 
Điện Biên Phủ, ngày 01 tháng 7 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 Nguyên; 

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

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

- Cán bộ Dự án SUSFORM-NOW: Ông Goseki, Ông Tuân và Ông Minh. 

 

III. NỘI DUNG 

1. Ông Kỳ:  
Một số thông tin về việc thực hiện các hoạt động chính trong tháng 6:  

- Bộ NN&PTNT đã phê duyệt dự án dự án vào ngày 15/6/2011. Hiện chúng ta đang trình 

tỉnh để ra Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án và đề xuất xin vốn đối ứng. 

- Đăng ký xe ôtô dự án: ngày 30/6/2011 đã nhận được Quyết định giao xe của UBND tỉnh 

cho Sở nông nghiệp và PTNT. 

- Đã tổ chức một số đợt tập huấn TOT và OJT. 

- Báo cáo khảo sát một số điểm bổ sung của xã Tà Lèng đã có kết quả. 

- Ông cố vấn trưởng và Ông Kỳ đi thăm bản Lác tỉnh Hòa Bình tìm hiểu về xây dựng làng 

văn hoá, kết hợp với các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của các dân tộc, trong đó có cả các sản 

phẩm truyền thống tại Na Sang II Điện Biên. 

- Chuẩn bị cho một số đại biểu đi dự Diễn đàn Khu vực tại Băng Cốc Thái Lan. 

 

2. Báo cáo của huyện Điện Biên Đông (Ông Chi) 

 

2.1  Kết quả thực hiện trong tháng 6 năm 2011. 

Thành viên Ban quản lý dự án huyện đã phối hợp với hạt Kiểm Lâm; Trạm thú Y; Trạm 

bảo vệ thực vật; Trạm KLKN của huyện; và  phối hợp với thầy giáo trường Đại học Lâm Nghiệp; 

và cán bộ Chi cục lâm Nghiệp tỉnh; cán bộ BQLDA JICA và  kết hợp với lãnh đạo và cán bộ 

UBND  xã Keo Lôm & xã Na Son lập kế hoạch phát triển thôn bản có sự tham gia của người dân 

cụ thể như sau: 

- Lập kế hoạch OJT tại bản Tìa Ghềnh C, xã Keo Lôm  từ ngày 5/06 - 12/06/2011. 

- Lập kế hoạch OJT tại bản Huổi Múa A, xã Keo Lôm & Bản Na Phát A, xã Na Son từ  

ngày 15/06 - 22/06/2011. 

 

2.3 Khó khăn 

- Cán bộ xã, bản và người dân tham gia hoạt động không có hỗ trợ, phụ cấp nên không nhiệt 

tình tham gia các hoạt động Dự án. 

- Đợt OJT diễn ra vào 1 số ngày Thứ 7 và chủ nhật nên khó khăn trong việc cử cán bộ tham 

gia. 

 

* Goseki:  

- Chúng tôi đã thảo luận các khó khăn của dự án khi phải thực hiện công việc vào một số 

ngày thứ 7 và chủ nhật tại cuộc họp tháng 4 năm 2011. Cuuois cùng cũng đi đến thống nhất. Cám 

ơn các cán bộ đã nhiệt tình tham gia trong thời gian vừa qua. Dự án sẽ cố gắng xếp lịch làm việc 

tránh các ngày thứ 7 và chủ nhật. 
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- Để thực hiện Dự án một cạh bền vững, Dự án sẽ chỉ chi trả công tác phí dựa trên các qui 

định của phía Việt Nam. Đã có nhiều dự án thực hiện hỗ trợ, phụ cấp cho người tham gia, nhưng 

khi dự án kết thúc thì các hoạt động cũng sẽ kết thúc luôn.  

- Dự án sẽ chi trả chế độ công tác phí cho cán bộ khuyến nông xã khi tham gia các hoạt 

động dựa trên khoảng cách tính từ văn phòng nơi làm việc của họ, chứ không tính khoảng cách từ 

nhà của họ như mọi thành viện Ban quản lý Dự án. 

 

3. Goseki: 

Nội dung thảo luận: 

1. Tình hình chuẩn bị đón tiếp các sinh viên, tình nguyện viên của trường Đại học Tây Bắc; 

2. Các hoạt động ưu tiên của các điểm bản; 

3. Kết quả khảo sát Tà Lèng; 

4. Sự viếng thăm của phái đoàn JICA trong tuần tới; 

5. Một chuyên gia phát triển sinh kế sẽ đến Dự án SUSFORM-NOW làm việc từ 17/7/2011 

đến 25/9/2011. 

6. Đại biểu tham gia Diễn đàn Khu vực vì Con người và Rừng lần theứ Hai tại Băng Cốc, 

Thái Lan gồm: Ông Hiển - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên, Ông Chữa - Phó Giám đốc 

Sở NN&PTNT, Ông Giàng - Trưởng bản Háng Trở B và  và Ông Goseki, Cố vấn trưởng Dự án 

SUSFORM-NOW. 

 

* Một số nội dung cụ thể: 

(1) Ông Minh thông qua kế hoạch của các sinh viên, tình nguyện viên Trường Đại học Tây 

Bắc. Theo Biên bản Ghi nhớ giữa Dự án và Trường ĐHTB, các tình nguyện viên sẽ đến đợt tiếp 

theo bắt đầu từ ngày thứ 2, ngày 04/7/2011 và thứ 3, 05/7/2011sẽ xuống địa điểm thực hiện Dự án. 

 

(2) Hoạt động ưu tiên: 

- Ông Tuân trình bày kết quả xếp thứ tự ưu tiên các hoạt động và xin ý kiến của các thành 

viên quyết định tính khả thi của các hoạt động. Các hoạt động được lựa chọn sản xuất mô hình 

gồm: Nuôi gà Lương Phượng (điểm Sái Lương), Mô hình nuôi Nhím (điểm Phiêng Ban), Mô hình 

nuôi gà (điểm Háng Trở B), Mô hình nuôi lợn lai kinh tế (điểm Nà Phát A), Mô hình nuôi lơn nái 

sinh sản (điểm Tìa Ghềnh C) và mô hình nuôi ngan Pháp (điểm Huổi Múa A).  

 

*Goseki: 

Các hoạt động ưu tiên được thực hiện trước ở từng địa điểm thực hiện Dự án là các hoạt động thí 

điểm nên phải nghiên cứu kỹ để triển khai thành công, tạo lòng tin cho người dân. Đồng thời, 

trong quá trình triển khai sẽ xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động bổ sung. 

+ Sẽ triển khai 1 số kế hoạch trong tháng 8 năm 2011, sau đó sẽ rút kinh nghiệm để biết 

được năng lực của cán bộ. 

+ Trước mắt sẽ đến làm việc với cán bộ xã và trưởng bản để thảo luận sơ bộ về phương thức 

triển khai, quy mô, xây dựng nhóm sở thích. 

+ Trong tháng 7/2011 sẽ có một cuộc họp chi tiết với các cán bộ huyện, xã, bản và người 

dân để xây dựng chi tiết kế hoạch. 

+ Về cơ bản sẽ hỗ trợ những gì mà người dân địa phương không có, ví dụ như con giống, 

vật liệu xây dựng,.. Còn những thứ người dân sẽ phải đối ứng gồm thức ăn, công lao động,… 

+ Việc lựa chọn các hoạt động sẽ căn cứ vào tính khả thi của các hoạt động, cũng như 

nguồn vốn sẵn có của JICA. 

 

*Thông báo:  

+ Ông Goseki sẽ nghỉ phép về Nhật từ ngày 19/7/2011 đến 16/8/2011; 

+ Bà Nonaka về Nhật theo chương trình biệt phái từ 17/8/2011 đến đầu tháng 9 năm 2011. 

 

Cuộc họp kết  thúc vào 10h00 ngày 01 tháng 7 năm 2011.  

 


