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

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 9-2011 

 
Điện Biên Phủ, ngày 07 tháng 10 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, Ông Thái, Bà Bắc 

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

Trưởng bản Sái Lương: ông Yên 

Trưởng Bản Phiêng Ban: ông Xuân 

Xã Núa Ngam: ông Đóa  

Xã Thanh An: ông Mười 

- BQLDA huyện Điện Biên Đông: Ông Tiến 

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

Xã Tà Lèng: Bà Hồng, ông Tuấn, ông Phòng 

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

 

III. NỘI DUNG 

 Đánh giá tình hình thực hiện tháng 9, kế hoạch tháng 10, năm 2011. 

 

1. Báo cáo tổng hợp các công việc đã thực hiện trong tháng 9 - Ông Kỳ. 

- Cử đoàn công tác làm việc với Trường ĐHTB về việc tình nguyện viên giám sát (Ông 

Goseki, bà Hiền, ông Minh, ông Hiền). 

- Hoàn thành thủ tục cử ông Nguyên và ông Chi đi tập huấn tại Nhật Bản. 

- Ban Quản lý DA (Ông Hiển, ông Kỳ) và ông Goseki đã làm việc với UBND huyện Điện 

Biên Đông để thống nhất nguồn vốn 2KR. Hai bên đã thống nhất gửi tờ trình sang Sở KH&ĐT và 

gửi đề xuất sang UBND tỉnh để trình về Bộ KH&ĐT. 

- Đánh giá hoạt động 6 tháng và dự kiến kế hoạch hoạt động 6 tháng tiếp theo. 

- Ông Chữa, ông kỳ và ông Goseki tham gia đoàn khảo sát xây dựng Dự án Quản lý Rừng 

và Đất Rừng có sự Tham gia (PAREDD) tại Lào. Đoàn đã tham gia Hội thảo và thăm các địa 

điểm theực hiện Dự án PAREDD. 

- Biên bản Cuộc họp về thực hiện Dự án Thử nghiệm REDD+ tại tỉnh Điện Biên đã được 

ký kết. Theo Biên bản Cuộc họp đã được ký kết, Dự án Thử nghiệm REDD+  sẽ hoạt động độc 

lập 1,5 năm. Sau đó dự án sẽ sát nhập vào Dự án SUSFORM-NOW. 

- Một số khóa tập huấn kỹ thuật về mô hình chăn nuôi đã được tổ chức tại các địa điểm 

theử nghiệm. 

 

2. Huyện Điện Biên - Bà Duyên 

- Huyện Điện Biên đã tổ chức tập huấn mô hình chăn nuôi lợn sinh sản và nuôi Nhím 
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3. Thành phố Điện Biên Phủ - Ông Hùng 

- Tham gia lớp tập huấn OJT 

 

4. Ông Goseki 

- Giới thiệu tổng quát về REDD+ 

Dự án Thử nghiệm REDD+ được thực hiện độc lập 1,5 năm, sau đó dự án sẽ sát nhập vào Dự án 

SUSFORM - NOW. Khi đó Dự án SUSFORM-NOW sẽ nhân rộng vào những điểm REDD+ thực 

hiện. Cụ thể sẽ được thảo luận vào tháng 01/2013 

- Bà Maki đã đến làm việc với dự án chúng ta và đã kết thúc nhiệm kỳ trở về Nhật ngày 

26/9/2011. 

- Tiếp theo nhóm chuyên gia sinh kế sẽ đến Điện Biên ngày 13/10/2011. Nhóm có kế hoạch 

gặp gỡ ban quản lý cấp tỉnh để trao đổi về kế hoạch hoạt động của họ. 

- Ngày 14/10 nhóm chuyên gia sinh kế thăm và làm việc với thành phố Điện Biên Phủ, 

huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông. 

 

5. Ông Tuân 

Dự án SUSFORM-NOW đã thuê Trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên thực hiện công tác điều 

tra thị trường. 

Trong quá trình thực hiện, bà Maki giám sát thấy đoàn điều tra thu thập thông tin không đầy đủ. 

Do đó dự án đã xuống Hà Nội phỏng vấn và thuê 1 chuyên gia thuộc Viên Quy hoạch và TK 

Nông Lâm nghiệp (ông Vũ Anh); dự kiến làm việc từ 03/10-03/11 để  bổ sung kết quả đã thu thập. 

Yêu cầu chuyên gia: Đưa ra danh mục các loại sản phẩm hàng hóa tiềm năng. 

 

6. Các ý kiến khác  

* Ông Tuân: Đã lấy báo giá của các đơn vị cung cấp 

* Ông Yên - Trưởng bản Sái Lương, xã Núa Ngam 

- Thực hiện mô hình lợn nái sinh sản ở Sái Lương: trước dự kiến 12 hộ mỗi hộ 2 con nay đề 

xuất 24 hộ sẽ nuôi lợn nái sinh sản mỗi hộ 1 con. Nếu mỗi hộ nuôi 2 lợn nái sẽ vất vả. Mà các hộ 

trong bản đều muốn tham gia mô hình nên sẽ chia 1 lợn/hộ. Vật liệu sẽ chia đều cho 24 hộ, thiếu 

dân bản sẽ tự lo để làm chuồng. 

* Bà Duyên: không nên mở rộng mô hình thành 24 hộ 

* Ông Mười - PCT UBND xã Thanh An, huyện Điện Biên 

Mô hình nuôi Nhím chỉ nên để 5 hộ thực hiện, sau đó quay vòng và chờ triển khai thực hiện các 

mô hình khác. 

* Ông Đóa - PCT UBND xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. 

Nhất trí với kế hoạch của dự án, chỉ thực hiện mô hình gọn trong 1 số hộ, các hộ khác sẽ thực hiện 

các mô hình khác. 

* Ông Goseki: 

- Công việc giám sát của chúng ta chưa được tốt: Tổ giám sát đã thành lập nhưng chưa hoạt 

động. 

- Khi người dân có ý kiến thay đổi mô hình phải báo cho trưởng thôn -> báo xã -> báo 

nhóm giám sát để thảo luận vấn đề này. 

- Nhóm giám sát cần làm việc với bản Sái Lương để tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho mô 

hình. 

 

7. Lựa chọn mô hình thực hiện ở các bản khu vực Nam Tà Lèng 

Thành phố sẽ về họp với các bản để thống nhất mô hình sẽ thực hiện. 
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8. Thảo luận về các kế hoạch tiếp theo - Ông Goseki 

- Họp ban điều phối chung sẽ được tổ chức vào tháng 11/2011. 

- Sẽ tổ chức một cuộc Hội thảo để xây dựng kế hoạch năm 2012 (dự thảo) vào chiều ngày 

31/10/2011. 

- Cuộc họp tháng 10 sẽ tổ chức vào sáng ngày 31/10/2011. 

- Ngày 07/11/2011, Chuyên gia JICA và đối tác tỉnh Cà Mau sẽ thăm Dự án SUSFORM-

NOW. 

 

9. Nhóm giám sát 

*Thành viên nhóm giám sát gồm: 

- Chi cục Lâm nghiệp: bà Hiền 

- Huyện Điện Biên: ông Dũng 

- Huyện Điện Biên Đông: ông Chi (trong thời gian ông Chi đi Nhật Bản ông Tiến sẽ thay) 

- Thành phố Điện biên Phủ: ông Hùng 

- Xã Thanh An: ông Mười + ông Xuân 

- Xã Núa Ngam: ông Đóa + ông Yên 

- Các xã Điện Biên Đông sẽ gửi tên các thành viên sau 

* Kế hoạch hoạt động 

- Thành phố Điện Biên Phủ: giám sát các hoạt động thường xuyên 

- Huyện Điện Biên và Điện Biên Đông: Giám sát việc vận chuyển vật liệu (khối lượng, chất 

lượng,...) phục vụ xây dựng chuồng trại 

Giám sát chủ yếu là xã, bản; huyện, tỉnh chỉ xuống  khi cần thiết hoặc mỗi tháng xuống 1 

lần. Cán bộ tham gia tổ giám sát sẽ không có hỗ trợ, tham gia chỉ là trách nhiệm 

* Ông Goseki: 

- Nhóm giám sát trước khi đi giám sát phải gửi đề xuất kế hoạch giám sát 

- Hoàn thành công việc phải viết báo cáo 

* Bà Hiền: Mẫu biểu giám sát sẽ thống nhất (ông Tuân - bà Hiền) sau đó sẽ gửi cho các thành 

viên sau. 

 

Cuộc họp kết  thúc vào 10h30  ngày 07 tháng 10 năm 2011 

 


