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BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 11-2011 

Điện Biên Phủ, ngày 5 tháng 12 năm 2011 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

Đánh giá các hoạt động của dự án tháng 11 nhằm mục đích giúp cho công tác triển khai 

thực hiện dự án được liên tục, thông suốt và hiệu quả trong tháng 12 và trong năm tới. 

Yêu cầu: Thống nhất được kế hoạch chi tiết các hoạt động thực hiện trong tháng 12 và phân 

công rõ trách nhiệm cho các thành viên dự án. 

 

II. THÀNH PHẦN THAM GIA 

- BQLDA tỉnh: Ông Kỳ, 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 Dũng; 

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

- Hợp phần phát triển sinh kế: Bà OKATA, Ông Sính, Ông Tuân và Bà Huệ. 

 

III. NỘI DUNG 

 

1. Nội dung công việc tháng 11/2011 

 

1.1. Nội dung hoạt động đã thực hiện trong tháng 11/2011 

Ông Kỳ đánh giá các hoạt động trong tháng 11: 

- Làm việc với Trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên về tình nguyện viên giám sát; 

- Tổ chức đoàn cán bộ đi tham quan học tập và làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Dự 

án RENFORDA tỉnh Hòa bình. 

- Xây dựng các hoạt động của Hợp phần Phát triển Sinh kế. Tổ chức triển khai thực hiện 

các hoạt động phát triển sinh kế tại các Địa điểm Thử nghiệm.  

- Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Ban Điều phối Chung lần thứ 2 (Báo cáo tiến độ, kế hoạch 

tổ chức cuộc họp, kế hoạch hoạt động năm 2012). 

- Tồn tại: Cơ quan đối tác cấp huyện (các phòng ban chuyên môn) cần tham gia tích cực 

hơn nữa để thực hiện các hoạt động dự án được thuận lợi và hiệu quả hơn. 

 

1.2. Thảo luận về các hoạt động đã thực hiện trong tháng 11/2011. 

* Ông Chi - huyện Điện Biên Đông. 

- Phối hợp với trạm khuyến nông huyện mở lớp tập huấn về xây dựng chuồng trại chăn 

nuôi tại 4 địa điểm thử nghiệm. 

- Tham gia thống nhất kế hoạch dự án tại 4 điểm thử nghiệm. 

- Phối hợp với chính quyền xã, bản bố trí chỗ ở cho 4 sinh viên thực tập tại các điểm thử 

nghiệm. 

- Tham gia giao Bò giống tại bản Háng Trợ B, Huổi Múa A; giao lợn giống tại bản Na 

Phát A. 

* Bà Duyên - huyện Điện Biên: 

- Tham gia cùng với Hợp phần Phát triển Sinh kế thảo luận Kế hoạch năm 2012. 

- Thảo luận để thay đổi mô hình hoạt động từ chăn nuôi Nhím sang chăn nuôi Lợn nái lai 

F1 tại bản Phiêng Ban, xã Thanh An, huyện Điện Biên. 

- Phối hợp chặt chẽ với Hợp phần phát triển sinh kế triển khai các hoạt động tại các Địa 

điểm Thử nghiệm. 

 - Tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi Lợn nái tại bản Phiêng Ban. 

 

* Ông Dũng - Thành phố Điện Biên Phủ: 

- Làm việc với đoàn của JICA về các hoạt động phát triển sinh kế. 

- Chuẩn bị nhân sự cho đợt tập huấn sắp tới tại Nhật Bản. 
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- Tổ chức tuyên truyền phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh cho gia súc. 

 

* Bà Okata- Hợp phần Phát triển Sinh kế: 

- Tháng 11/2011 đã thí điểm đưa một số loại bếp đun cải tiến vào thử nghiệm tại bản Tìa 

Gênh C, Huổi Múa A và bản Sái Lương và yêu cầu người dân ghi chép cụ thể việc tiêu tốn lượng 

củi đun. Hoạt động này xẽ được tiếp tục trong tháng 1 năm 2012. 

- Khảo sát việc chế biến các sản phẩm Nông nghiệp tại các điểm thử nghiệm, 

 Ông KUDO, Chuyên gia về chế biến thực phẩm đã tiến hành khảo sát và đã có báo cáo đánh giá 

các hoạt động tiềm năng tại các điểm thử nghiệm; đã phát hiện ra một số hoạt động tiềm năng như 

chế biến măng, thay đổi chai đựng mật ong…khi ông trở lại sẽ thảo luận chi tiết sau. 

- Hợp phần phát triển sinh kế đã thăm Trường Tiểu học xã Keo Lôm để tìm ra các hoạt 

động tương lai của Dự án. 

- Hợp phần Phát triển Sinh kế đã phát hành 4 bản tin nhằm chia xẻ thông tin về các hoạt 

động đã thực hiện. 

 

* Ông Kỳ: 

- Lãnh đạo các phòng của huyện (phòng Nông  nghiệp và PTNT, phòng kinh tế) là trưởng 

ban quản lý dự án cấp huyện và là đầu mối để thực hiện các hoạt động và một cán bộ của phòng 

giúp tổng hợp, báo cáo. 

- Đối với các thành viên ban quản lý dự án: đề xuất thay đổi cho phù hợp vì nhiều người 

có tên trong ban quản lý dự án nhưng không thấy hoạt động, đề nghị phòng Nông nghiệp, phòng 

Kinh tế các huyện phải xem xét lại. 

- Các cơ quan có thể cử các nhân viên của cơ quan không thuộc Ban quản lý dự án làm 

việc thay khi các thành viên Ban quản lý đi vắng hoặc có việc khác không thể tham gia để đảm 

bảo hoạt động của dự án được liên tục, thông suốt. 

- Về trao đổi thông tin: Ban quản lý dự án cấp tỉnh, cấp huyện trao đổi thông tin qua mạng 

(Huyện Điện Biên: bà Duyên, huyện Điện Biên Đông: ông Tiếp, thành phố Điện Biên Phủ: ông 

Dũng). Đề nghị các thành viên Ban quản lý kiểm tra thông tin hàng ngày trên mạng điện tử, 

những việc thật cần thiết mới phải điện thoại. 

- Về cấp xã: Đề nghị cán bộ phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, phòng Kinh tế 

cần giữ mối liên hệ với lãnh đạo xã, các trưởng bản để các hoạt động được liên tục. 

 

* Ông Goseki: 

- Nhất trí với ý kiến của Ông Kỳ về việc xem xét lại thành viên Ban quản lý dự án huyện 

và cơ chế trao đổi thông tin. 

- Cần làm rõ trách nhiệm của các thành viên ban quản lý dự án trong cuộc họp tháng sau. 

- Về thông tin: cần xây dựng hệ thống thông tin liên lạc cấp huyện, xã, bản. 

 

* Ông Sính: 

- Cần quan tâm đến cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y xã. 

- Đã có phiếu thông tin cá nhân cấp xã nhưng chưa đấy đủ. 

 

* Ông Kỳ: 

- Ban quản lý dự án Tỉnh giao bà Bắc thu thep các thông tin cá nhân. 

- Dự thảo Quyết định phân công  nhiệm vụ cho từng thành viên Ban quản lý dự án sẽ được 

xây dựng và gửi mọi người tham gia. 

 

* Ông Goseki: 

- Về chi phí chi trả cho đối tác sử dụng nguồn vốn đối ứng, hiện tại vốn đối ứng chưa có 

nên JICA tạm thời chi trả. 

- Ngân sách của hợp phần sinh kế do hợp phần sinh kế quản lý và chi trả. 

- Hệ thống giám sát sẽ được đưa ra thảo luận sau ngày 20/12/2011. 

 

* Ông Sính:  

- Về vật nuôi đã giao cho dân bản, đã tập huấn, trong thời gian tới rét, tết kéo dài, do vậy 

nếu có thông tin gì khẩn cấp về hỗ trợ sức khỏe cho con giống thì hợp phần sinh kế sẽ chi trả công 
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tác phí cho cán bộ tham gia hỗ trợ. 

 

*Bà Duyên: Về bệnh tật, sức khỏe của con giống thì đề nghị Trưởng bản báo trực tiếp cho Ban 

quản lý dự án huyện để kịp thời xử lý. 

 

2. Kế hoạch nhiệm vụ tháng 12/2011 

Thảo luận Kế hoạch Hoạt động tháng 12 năm 2011:  

 

Kế hoạch 

hoạt động 

năm 

No. Hoạt động Thời gian Đối tác 

chịu trách 

nhiệm 

Chuyên gia 

chịu trách 

nhiệm 

Ghi chú 

APO2011 

1-5(1) 

2 Kế hoạch phát triển 

thôn bản (bao gồm 

khu vực Tà Lèng) 

được xã/phường 

thông qua 

Tới 31/12 Mr. 

VVDung 

Ms. Duyen 

Mr. Tiep 

GOSEKI  

1-5(2) 

 

3 Thúc đẩy việc sửa 

đổi quy định của 

hoạt động cần thiết 

nhất 

Tới 31/12 Ms. Duyen OKATA Phiêng Ban 

4 Phát vật nuôi của 

hoạt động cần thiết 

nhất xuống địa bàn  

7/12 Mr. 

LTDung 

OKATA Phiêng Ban 

5 Tiếp tục thực hiện 

bản tin của nhóm 

chuyên gia sinh kế 

Cả tháng Ms. Bac OKATA 

FUJIWARA 

 

6 Hỗ trợ kỹ thuật cho 

các hoạt động cần 

thiết nhât nếu cần 

Dựa trên 

yêu cầuOn 

demand 

Mr. 

LTDung 

Mr. Lam 

OKATA 

FUJIWARA 

 

1-6(2) 7 Giám sát viẹc triển 

khai các hoạt động 

cần thiết nhất  

Cả tháng Ms. Hien OKATA Nhóm giám 

sát  

8 Khảo sát điều kiện 

sống cơ bản của 

người dân các điểm 

triển khai hoạt động 

cần thiết nhất 

2 tuần 

cuối tháng 

12. 

Ms. Duyen 

Mr. Tiep 

FUJIWARA  

9 Giám sát sự phát 

triển bên trong thôn 

bản 

Cả tháng Ms. Hien GOSEKI Tình nguyện 

viên giám sát 

10 Hướng dẫn tình 

nguyện viên giám 

sát 

(?) Ms. Hien GOSEKI Giáo viên 

trường trung 

cấp nghề ĐB 

APO2012 

1-5 note 

(2) 

11 Nghiên cứu các 

phương hướng cải 

thiện thu nhập thông 

qua việc sản xuất 

theo hợp đồng 

6-7/12 Mr. Sam 

Mr. Vinh 

Mr. Minh 

GOSEKI Cty 

Woodland 

tham quan 

12 Tiếp tục thử nghiệm 

bếp cải tiến 

Cả tháng Mr. Thai KUWABAR

A 

Tìa Ghềnh C, 

Huổi Múa A, 

& Sái Lương 

+ Háng Trợ B 

(?) 
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Kế hoạch 

hoạt động 

năm 

No. Hoạt động Thời gian Đối tác 

chịu trách 

nhiệm 

Chuyên gia 

chịu trách 

nhiệm 

Ghi chú 

13 Tham quan học hỏi 

việc sử dụng bếp cải 

tiến 

11/12(?) Mr. Thai KUWABAR

A 

Bản Nhộp 

(Sơn La) & 

TBU 

14 Thử nghiệm các 

phương pháp tiết 

kiệm củi khác 

Cả tháng Mr. Thai KUWABAR

A 

 

15 Tham quan mô hình 

Biogas 

8/12 Mr. Thai KUWABAR

A 

Điểm Dự án 

của Ngân 

hàng thế giới 

16 Chuẩn bị họp bản 13/12 Ms. Hien GOSEKI 

OKATA 

Sự tham gia 

của BQL 

thành 

phố/huyện 

17  Họp bản thảo luận 

các hoạt động cụ thể 

và lên kế hoạch việc 

quản lý rừng bền 

vững cũng như các 

hoạt động cải thiện 

sinh kế tiếp theo 

15/12 – 

23/12 (?) 

Ms. Hien GOSEKI 

OKATA 

FUJIWARA 

 

18 Nghiên cứu nhu cầu 

thị trường và các 

kênh tiêu thụ sản 

phẩm qua chế biến 

Tới 31/12 Ms. Bac OKATA  

19 Lựa chọn các nhóm 

mục tiêu để giới 

thiệu việc chế biến 

thức ăn 

Tới 31/12 Ms. Bac OKATA 

FUJIWARA 

 

1-5 note 

(3) 

20 Đề xuất nguồn vốn 

30A cho Điện Biên 

Đông 

Tới 15/12 Mr. Tiep GOSEKI UBND Điên 

Biên Đông 

1-6 21 Tổ chức họp bàn 

việc xem xét và sửa 

đổi hệ thống giám 

sát 

Sau20/12 Ms. Hien GOSEKI 

OKATA 

FUJIWARA 

Đại diện BQL 

thành 

phố/huyện, xã 

và bản 

2-1 22 Phát triển hệ thống 

liên lạc với các cơ 

quan hỗ trợ 

(?) Ms. Bac GOSEKI BQL Dự án 

tỉnh 

2-3(2) 23 Chuẩn bị tập huấn ở 

Nhật  

(?) Mr. Ky 

Mr. Dung 

Ms. Duyen 

Mr. Tiep 

NAKAMUR

A 

 

2-4 24 Bắt đầu chuẩn bị tài 

liệu kỹ thuật cho giai 

đoạn 2 

Cả tháng Mr. Ky 

Ms. Hien 

GOSEKI 

OKATA 

FUJIWARA 

 

Other 25 Hoàn thiện lô gô Dự 

án 

Tới 9/12 Mr. Ky NONAKA  

26 Phổ biến kết quả tập 

huấn ở Nhật 

9/12 8 C/P 

trainees 

NONAKA  

27 JICA Việt Nam đi 

quan sát 

9-10/12 Mr. 

LTDung 

Mr. Chi 

NONAKA 

OKATA 

Háng Trợ B 

(chiều 9/12) 

… 
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Kế hoạch 

hoạt động 

năm 

No. Hoạt động Thời gian Đối tác 

chịu trách 

nhiệm 

Chuyên gia 

chịu trách 

nhiệm 

Ghi chú 

28 Giới thiệu các hoạt 

động trên website 

của Dự án 

Cả tháng Mr. Bac NONAKA  

 29 Kiểm tra lại danh 

sách các thành viên 

BQL và công việc 

của họ 

Tới cuộc 

họp tháng 

sau 

Mr. Ky GOSEKI  

 

 

3. Thảo luận việc chuẩn bị cho cuộc họp Ban Điều phối Chung lấn 2 

- Về chương trình, địa điểm không thay đổi, thời gian xẽ quyết định sau 

- Mời các cơ quan hỗ trợ: thống nhất mời 4 đơn vị: Trường Đại học Tây Bắc, Trường 

Trung cấp Nghề, ICRAF, RECOFTC; kinh phí đi lại các đơn vị được mời tự chi trả. 

- Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ gửi thư mời tới các thành viên ban quản lý dự án, các thành 

viên khác Ban quản lý dự án tỉnh sẽ mời. 

- Gửi thư mời cho các tình nguyện viên giám sát - Chi cục Lâm nghiệp mời. 

- Chia sẻ kết quả tập huấn tại Nhật Bản: có 3 nhóm đã được dịch sang tiếng anh, 1 nhóm 

chưa dịch 

- Chuẩn bị thiết bị máy móc: bà Hiền, bà Hương và ông Minh chuẩn bị. 

- Đăng ký đại biểu, phát tài liệu: không cần làm 

*Ngày 6/12: Đoàn của Công ty Gỗ sẽ thăm dự án, 7h30 sẽ họp với Sở NN&PTNT, Chi cục Lâm 

nghiệp sau đó đi thăm các điểm thử nghiệm tại Bản Na Phát A, huyện Điện Biên Đông và bản Sái 

Lương, huyện Điện Biên và nếu có đủ thời gian sẽ thăm điểm Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ. 

 

Cuộc họp kết thúc vào 11h30, ngày 5 tháng 12 năm 2011  


