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

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 10-2011 

 

Điện Biên Phủ, ngày 31 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 và Bà Bắc; 

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

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

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

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

- Hợp phần Phát triển Sinh kế (LDC): Bà Izumi OKATA, Ông Hiroto AIHARA, Ông 

Yasunobu KUDO, Bà Junko FUJIWARA, Ông Hòa, Ông Sính, Ông Truing, Ông Tiệp và Bà Huệ. 

 

III. NỘI DUNG 

 Đánh giá tình hình thực hiện tháng 10, kế hoạch tháng 11 năm 2011 

1. Ông Kỳ báo cáo kết quả thực hiện tháng 10/2011 

- Ông Kỳ, ông Goseki cùng đoàn Redd+ tham gia xây dựng dự án tại tỉnh Điện Biên. Biên 

bản Họp được Tổng cục Lâm nghiệp, UBND tỉnh Điện Biên và JICA ký, sau 1,5 năm dự án này 

sẽ được lồng ghép thực hiện với dự án SUSFORM - NOW. 

- Triển khai mô hình phát triển sinh kế nuôi lợn, nhím, chuyển vật liệu, hợp đồng mua con 

giống. 

- Triển khai Hợp phần Phát triển Sinh kế, nhóm sinh kế đến làm việc được ½ tháng. 

- Ông Nguyên, ông Chi tham gia tập huấn tại Nhật và kết thúc đợt tập huấn vào ngày 

29/10/2011. 

- TrìnhUBND tỉnh Điện Biên Kế hoạch nguồn vốn 2KR nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Điện Biên chưa trình UBND tỉnh Điện Biên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến khác với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. 

- Vốn đối ứng vẫn chưa có nên ảnh hưởng tới việc thực hiện các hoạt động Dự án. Vấn đề 

này sẽ được đề xuất với UBND tỉnh trong Cuộc họp Ban Điều phối chung xắp tới. 

- Chuẩn bị đón đoàn Dự án JICA và đối tác tỉnh Cà Mau tới thăm Dự án. 

- Thăm mô hình Dự án Sản xuất Rau An toàn tại thành phố Hạ Long. Dự án này có 1 tình 

nguyện viên Nhật Bản (JOCV) tham gia rất hiệu quả. Do vậy, Dự án SUSFORM-NOW cũng đề 

xuất cử  1 tình nguyện viên Nhật Bản cùng tham gia thực hiện Dự án. 

- Làm việc với UBND thành phố Điện Biên Phủ thảo luận về triển khai theực hiện các hoạt 

động theử nghiệm tại Điểm Tà Lèng. 

2. Ông Goseki 

Thông qua kế hoạch tháng 11/2011 

- Chuyên gia Dự án JICA và đối tác tỉnh Cà Mau thăm Dự án SUSFORM-NOW ngày 

08/11/2011 và đi thăm bản Sái Lương, xã Núa Ngam vào sáng 8/11/2011. 

- Từ 9-12/11/2011 đại diện thôn bản và đối tác tham quan Dự án RENFORDA tại Hòa Bình. 
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- 08 cán bộ đối tác tham gia tập huấn tại Nhật Bản làm báo cáo chia sẻ kết quả tập huấn 

trong cuộc họp JCC lần thứ hai. 

* Ông Kỳ và Ông Goseki: Hoàn chỉnh Kế hoạch năm 2012 trong tuần đầu tháng 11 năm 

2011. 

- Ngày 07/11/2011 ông Vũ Anh kết thúc kết quả điều tra thị trường và trình bày Báo cáo 

cuối cùng, đề nghị cán bộ Ban quản lý tham dự. 

- Ngày 10/11/2011 các Tình nguyện viên Giám sát báo cáo kết quả giám sát đề nghị cán bộ 

ban quản lý tham gia cuộc họp này. 

* Ông Kỳ: chuẩn bị nội dung để họp Ban điều phối chung; Ban Quản lý Dự án phối hợp với 

chuyên gia hợp phần sinh kế tổ chức các buổi làm việc ở bản và hỗ trợ các thủ tục cần thiết khi có 

yêu cầu. 

Có chương trình giám sát với các hoạt động của dự án. Nhóm Giám sát có nội dung, kế 

hoạch, cơ chế hoạt động cụ thể. 

* Bà Duyên: Để Kế hoạch Phát triển Thôn bản sớm được UBND xã phê duyệt, đề nghị Ban 

Quản lý cấp Tỉnh dự thảo quyết định phê duyệt Kế hoạch Phát triển Thôn bản. 

 

Cuộc họp kết  thúc vào 16h30, ngày 31 tháng 10 năm 2011 

 


