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

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 8-2011 
Điện Biên Phủ, ngày 1 tháng 9 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, Bà Hiền và Bà Bắc 

- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên, Ông Hùng, Ông Vinh, Ông Nguyên và Ông Dũng 

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

- BQLDA thành phố Điện Biên Phủ: Ông Sâm 

- Dự án SUSFORM-NOW: Ông Goseki, Bà Maki, Ông Hiền, Ông Tuân và Ông Minh 

 

III. NỘI DUNG 

A.  Đánh giá tình hình thực hiện tháng 8/2011.  

1. Báo cáo hoạt động trong tháng 8/2011 của huyện Điện Biên - Bà Duyên 

Trong tháng Ban quản lý dự án huyện Điện Biên đã thực hiện một số công việc: 

- Xây dựng dự toán hoạt động chăn nuôi Lợn nái sinh sản, Nhím; 

- Trên quy chế hoạt động các nhóm sở thích xây dựng đã góp ý hoàn thiện. Sau đó cùng cán 

bộ dự án xuống bản thống nhất và đã ký văn bản cam kết giữa dự án và thôn bản. 

- Đã liên hệ được với các đơn vị cung ứng giống và đã gửi báo giá cho dự án. 

- Xây dựng dự toán của lớp tập huấn trên quy định của Việt Nam. Nhưng bà Thanh (kế toán 

dự án) trả lời cán bộ thuộc BQLDA tham gia tập huấn không được hỗ trợ chi phí, đồng thời người 

dân cũng không được hỗ trợ tiền nước uống, ăn trưa. Nếu thuê giảng viên bên ngoài mới được trả 

300.000 đồng/ngày. 

- Dự án JICA Nông nghiệp cũng đã triển khai một số lớp tập huấn ở một số địa điểm trên 

địa bàn huyện và khi tham gia người dân được hỗ trợ 40.000 đồng/ngày (nước uống + ăn trưa). Đề 

nghi bà Duyên xác định lại thông tin.  

- Về báo giá vật liệu để xây dựng chuồng nuôi Lợn, Nhím, do giá vật liệu xây dựng thay đổi 

hàng ngày theo giá thị trường. Nếu lấy theo báo giá hàng tháng của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

thì đến ngày 15/9 mới có báo giá vật liệu xây dựng của tháng 8/2011. Do vậy, hiện vẫn chưa có 

báo giá vật liệu xây dựng gửi Dự án.   

2. Báo cáo hoạt động trong tháng 8/2011 của huyện Điện Biên Đông - Mr. Chi 

- BQLDA cấp huyện phối hợp với cán bộ Trạm Khuyến nông đến làm việc tại Phòng 

Nông nghiệp & PTNT huyện về việc tham gia xây dựng quy chế hoạt động của mô hình chăn 

nuôi Bò sinh sản, Lợn lai kinh tế, Lợn lái sinh sản của 4 bản thực hiện dự án. 

- Xây dựng lập kế hoạch tập huấn hướng dẫn về làm chuồng trại, tập huấn về các biện 

pháp kỹ thuật chăn nuôi cho bà con Nông dân thực hiện mô hình thí điểm. 

- BQLDA cử cán bộ đi thăm quan Trạm dừng nghỉ quán 64, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La; Thăm làng du lịch bản Lát thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và thăm Trạm dừng nghỉ 
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MICHI-NO-EKI (Mường Khén Hòa Bình) do Dự án SUSFORM-NOW tổ chức từ ngày 29/8 đến 

ngày 30/8/2011. 

- BQLDA huyện phối  hợp với Dự án JICA làm việc với lãnh đạo UBND xã Keo Lôm và 

xuống trực tiếp bản Huổi Múa A và bản Tìa Gếnh C để tổ chức họp bản triển khai, thống nhất 

quy chế hoạt động của 2 mô hình chăn nuôi Bò nái sinh sản và mô hình nuôi Lợn nái sinh sản. 

* BQLDA gặp một số khó khăn khi thực hiện các hoạt động Dự án như sau: 

- Nhận thức của người dân còn hạn chế, bất đồng về ngôn ngữ, việc thực hiện các hoạt 

động đầu tư của Dự án còn chậm, do vậy trong quá trình triển khai người dân chưa nhiệt tình 

tham gia. 

- Thời gian của các Tổ chức các chuyến tham gia các lớp tập huấn thời gian quá ngắn, do 

vậy chưa tìm hiểu hết được các tiềm năng của các trạm rừng nghỉ dọc đường. 

* Ông Tiếp 

Đề nghị dự án sửa đường nước bản Háng Trở B, xã Pú Nhi. Huyện Điện Biên Đông muốn biết 

phương thức đầu tư của Dự án 2KR. Đề nghị Dự án 2KR giao nguồn vốn về cho Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện làm chủ đầu tư. Dự án 2KR sớm có ý kiến để Phòng Nông nghiệp chuẩn 

bị đầy đủ các nguồn lực để có thể thực hiện. 

* Bà Duyên 

Đề nghị xây dựng đập thủy lợi bản Phiêng Ban xã Thanh An bằng nguồn vốn 2KR. Huyện Điện 

Biên đề nghị dự án phải có công văn cụ thể về phương thức đầu tư, vốn đầu tư như thế nào để  có 

lựa chọn thực hiện các công trình. 

* Ông Kỳ 

- Huyện Điện Biên: Dựa trên các đề xuất các huyện đã gửi thời gian trước, nếu huyện không có 

các đề xuất khác, Dự án sẽ lựa chọn công trình ưu tiên. Do chưa biết khi nào có vốn, việc lựa 

chọn công trình cần hoàn thành trước, khi có vốn sẽ tiến hành xây dựng các công trình ngay.   

- Huyện Điện Biên Đông: Chỉ đề xuất xây dựng ở xã Pú Nhi , không có các xã dự án khác. Tôi có 

ý kiến nên rải tất cả các bản dự án là tốt nhất, không các bản không được sẽ thắc mắc. 

- Hình thức đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. 

3. Báo cáo một số hoạt động trong tháng 8/2011 của TP Điện Biên Phủ - Ông Sâm 

- Cử cán bộ thành phố phối hợp với cán bộ xã Tà Lèng, đơn vị tư vấn và nhân dân 02 bản 

Kê Nênh, Nà Nghè tổ chức 02 lớp OJT để lập kế hoạch của 02 bản. (Kế hoạch Quản lý Rừng và 

Kế hoạch Phát triển Sinh kế có sự tham gia) 

- Chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức 02 lớp OJT tại bản Phiêng Bua,  P. Noong Bua và OJTc. 

Đề xuất xây dựng công trình: Công trình cầu và đường bản Kê Nênh và Công trình đường 

giao thông cụm Lọng Hỏm 

4. Báo cáo một số hoạt động của Chi cục Phát triển Lâm nghiệp - Bà Hiền  

- Cử cán bộ tham gia tập huấn OJT tại bản Kê Nênh và Nà Nghè xã Tà Lèng 

- Tham mưu cho Sở NN&PTNT chuẩn bị công văn gửi huyện Điện Biên, Điện Biên Đông 

cho phép cán bộ đi học tập tại Nhật Bản. 

 

5. Ông Kỳ 
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Trong tháng 8 ngoài những hoạt động đã báo cáo, tôi bổ sung thêm một số hoạt đông: 

- Tham gia hội thảo REDD+ 

- Tiếp tục trình Sở Tài chính xin vốn đối ứng (Sở Tài chính đã gửi Bộ Tài Chính), và chúng 

ta phải chờ đợi. 

- Hoàn thiện thủ tục cho Ông Hiển, Ông Chữa và Ông Goseki đi Thái Lan. 

 

6. Bà Maki 

- Quy chế dự thảo của các nhóm Sở thích ở 2 huyện cơ bản đã hoàn thành và được thông 

qua; 

- Quy chế hoạt động của nhóm sở thích của 2 bản thuộc huyện Điện Biên đã hoàn thành 

xong. Ngày 31/8/2011 cán bộ Dự án và cán bộ huyện đã  đến 02 bản của huyện Điện Biên Đông 

để thống nhất quy chế hoạt động của nhóm sở thích. 02 bản còn lại sẽ thống nhất thời gian họp 

với 02 trưởng bản.  

- Trong tháng 8/2011, một số khóa tập huấn bị hoãn do giảng viên bị mệt và công tác chuẩn 

bị chưa được đầy đủ. Ông Tuân sẽ xây dựng kế hoạch tập huấn và gửi cho các huyện liên quan. 

- Xây dựng chuồng trại gặp khó khăn trong khâu lấy báo giá. Ông Tuân cũng đã lấy 01 số 

báo giá nhưng chưa đủ bằng chứng thuyết phục JICA. Thời gian tới ông Tuân sẽ gặp các huyện để 

thu thập thêm thông tin. 

- Khảo sát thị trường: Chúng tôi đã chọn Trường Trung cấp nghề tỉnh Điện Biên để thực 

hiện việc khảo sát thị trường. Tuần vừa rồi chúng tôi cũng đã hoàn thành cuộc điều tra thí điểm. 

Sang tuần tới sẽ là những cuộc khảo sát chính thức với những sản phẩm tiềm năng tại những địa 

điểm thực hiện dự án. 

 

7. Ông Goseki 

- Đối với thủ tục cho các cán bộ đi Nhật cần đẩy nhanh tiến độ. 

- Giải thích về vốn đối ứng 2KR: Nguồn vốn có 800.000 USD chúng tôi muốn sử dụng hết, 

nhưng lại có đến 03 ứng viên (Huyện Điện Biên Đông và 02 Dự án của JICA ở tỉnh Điện Biên) và 

01 Dự án của JICA ở Gia Lai đề xuất sử dụng nguồn vốn này. Do vậy, Dự án SUSFORM sẽ dược 

sử dụng ¼ tổng số vốn 2KR là 200.000 USD. JICA mong rằng số vốn này sẽ được Sở Nông 

nghiệp & PTNT sử dụng hỗ trợ các hoạt động dự án một cách hợp lý nhât. 

* Ông Kỳ: Đã báo cáo Giám đốc về 2KR+. Sau khi đi Lào về Ông Hiển sẽ làm việc với 

huyện Điện Biên Đông để thống nhất và gửi đề xuất cho Sở Kế hoạch tỉnh Điện Biên. 

 

B.  Kế hoạch tháng 9/2011 

- Chiều 01/9/2011 Các cán bộ của Công ty Lâm nghiệp SUMITOMO Nhật Bản sẽ làm việc 

với Dự án; 

- Ngày 05/9/2001: Ông Goseki, Hiền, Minh và cán bộ của Chi cục Lâm nghiệp sẽ làm việc 

với Trường ĐHTB; 

- Ngày 06/9/2011: Sinh viên thực tập về văn phòng dự án để báo cáo và họp; 

- Ngày 07/9/2011: Bà Duyên, Ông Tiếp và Ông Goseki tham dự Hộ thảo tại Hà Nội; 

- Tuần tới OJT tại bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, 

- Ngày 12-16/9/2011: OJTc tại xã Tà Lèng 

- Ngày 21-25/9/2011: Ông Chữa, Ông Kỳ và Ông Goseki thăm quan dự án REDD tại Lào 

- Ngày 27/9/2011: Bà Maki kết thúc thời gian làm việc ở Việt Nam; 

- Ngày 05/9: Nonaka kết thúc kỳ nghỉ tại Nhật và trở lại Điện Biên 

- Ngày 19/9/2011: Đánh giá 1/2 năm thực hiện dự án SUSFORM-NOW; 

- Tháng 10 chuẩn bị họp Ban điều phối chung cấp tỉnh 
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- Tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả, kinh nghiệm đợt thăm quan tại Nhật Bản của các thành 

viên BQLDA. Theời gian dự kiến:  Sau cuộc họp Ban điều phối chung. 

- Đoàn cán bộ Nhật Bản sẽ lên Điện Biên để hỗ trợ theực hiện dự án và thiết kế dự án 

REDD+ 

- Dự án REDD+ chỉ thực hiện ở tỉnh Điện Biên trong thời gian 1 năm, dự án bắt đầu hoạt 

động vào năm 2013. Sau đó ý tưởng của JICA sẽ chuyển REED+ hoạt động trong dự án của 

chúng ta 

*Ông Goseki: Trả lời vấn đề bà Duyên đề cập ở trên về chế độ chi trả cho người dân tham 

gia tập huấn/hội thảo. Dự án SUSFORM-NOW chỉ hỗ trợ người dân tham gia tập huấn/hội thảo, 

những hoạt động này không đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân như hoạt động xây dựng Kế 

hoạch Phát triển thôn bản, những hỗ trợ này được chi trả dựa trên các qui định tài chính của JICA 

và của Việt Nam.  Đối với các khóa tập huấn sắp tới là tập huấn kỹ thuật, những người quan tâm 

sẽ tham gia nên không cần thiết phải chi trả, vì chính những người tham gia là những người 

hưởng lợi. 

 

Cuộc họp kết  thúc vào 10h30 ngày 01 tháng 9 năm 2011 

 


