BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Dự án Giảm nghèo các tỉnh
miền núi phía Bắc giai đoạn 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

Số: 27 /NMPRP2-CPO-AF
V/v Thông báo KH làm việc và hỗ
trợ của tư vấn TAPI về NSPTX,
Sinh kế và GSĐG

Kính gửi:

Ban quản lý dự án Giảm nghèo tỉnh Lào Cai

Nhằm hỗ trợ 2 huyện Bắc Hà và Si Ma Cai thực hiện dự án trong các
lĩnh vực NSPTX, Sinh kế và Giám sát đánh giá, Ban Điều phối dự án Trung
ương xin thông báo kế hoạch làm việc và hỗ trợ của nhóm tư vấn TAPI tại 2
huyện của tỉnh Lào Cai như sau:
1.

Nội dung làm việc:

- Xem xét tổng thể tình hình thực hiện Kế hoạch 2016 và 2017 hợp
phần NSPTX; Hỗ trợ theo dõi tiến độ và đánh giá chất lượng thực hiện các TDA
sinh kế thông qua rà soát hồ sơ và kiểm tra tại hiện trường; Phát hiện những vấn
đề còn tồn tại (nếu có); hướng dẫn Ban PTX, các CF cách theo dõi và khắc phục
các vấn đề đó.
- Khảo sát các hoạt động sinh kế nhằm phát hiện được những vấn đề về
kỹ thuật sản xuất, công tác quản lý nhóm, quản lý chất thải chăn nuôi và hoạt
động tập huấn cho CIGs; và thảo luận cùng cán bộ DA các cấp để xác định được
các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các lĩnh vực hoạt động này tại địa phương.
- Đánh giá kết quả thực hiện khuyến nghị theo biên bản ghi nhớ của
Đoàn giám sát giữa kỳ WB (11/2016) về thực hành chăn nuôi tốt (GAHP) và tập
huấn kỹ thuật chăn nuôi; và thảo luận để xác định được các giải pháp để tiếp tục
thực hiện tốt hơn các khuyến nghị đó trong thời gian tới.
- Hướng dẫn các cán bộ BQLDA huyện và các CF về giám sát và đánh
giá thực hiện dự án.
2.

Thời gian làm việc:

Từ ngày 9 đến ngày 13/5/2017
(Thời gian và nội dung làm việc chi tiết trong phụ lục đính kèm)
3.

Thành phần đoàn công tác:

- Bà Nguyễn Kiều Trang, Tư vấn NSPTX, TAPI
- Ông Hoàng Mạnh Quân, Tư vấn sinh kế, TAPI
- Bà Đào Ngọc Nga, Tư vấn Giám sát-Đánh giá, TAPI
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Ban Điều phối DATW xin thông báo và đề nghị Ban quản lý dự án tỉnh
Lào Cai phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Nhóm TAPI;
- Lưu: VPDA.
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DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA TƯ VẤN TAPI
(Kèm theo công văn số 27/NMPRP2-CPO-AF ngày 28/4/2017)
Thời gian
Thứ Hai
Ngày 8/5/2017

Nội dung hoạt động
Di chuyển Hà Nội –Si Ma Cai

Thứ Ba
Ngày 9/5/2017

Làm việc tại xã Mản Thẩn (huyện Si Ma Cai)

Thứ Tư
Ngày 10/5/2017

Làm việc với BQLDA huyện Si Ma Cai

Thứ Năm
Ngày 11/5/2017

Làm việc tại xã Lùng Cải (Huyện Bắc Hà)

Thứ Sáu
Ngày 12/5/2017

Làm việc với BQLDA huyện Bắc Hà

Thứ Bảy
Ngày 13/5/2017

Di chuyển Bắc Hà – Hà Nội

Ghi chú: Kết quả làm việc của đoàn sẽ được báo cáo Ban QLDA tỉnh Lào
Cai bằng văn bản sau đợt công tác.
Kế hoạch làm việc tại xã:
Buổi sáng:
Nhóm 1: Tư vấn NSPTX, và GSĐG sẽ làm việc với BPT xã để trao
đổi về: i) Tình hình thực hiện các TDA sinh kế của xã, những khó khăn mà xã
đang gặp phải. ii) Rà soát hai bộ hồ sơ thực hiện và thanh toán của 2 nhóm CIG
về chăn nuôi (các tư vấn sẽ tới thăm cả 2 nhóm này).
Nhóm 2: Tư vấn Sinh kế họp với đại diện các hộ của một nhóm
CIG thuộc THP 2.2 (tối thiểu 5 hộ thành viên) về: (i) Hoạt động sản xuất; (ii)
Công tác quản lý nhóm; (iii) Vấn đề quản lý chất thải chăn nuôi; (iv) Hoạt động
tập huấn kỹ thuật cho nhóm. Sau cuộc họp, tư vấn sẽ đi thăm 2-3 hộ của nhóm.
Buổi chiều: Cả 3 tư vấn sẽ thăm và làm việc với một nhóm CIG thuộc
THP 2.3, nội dung như làm việc với nhóm 2.2 ở trên.
Yêu cầu chuẩn bị:
- Báo cáo của xã về tình hình thực hiện dự án.
- Kế hoạch và tiến độ thực hiện KH 2016, 2017; 02 bộ hồ sơ thực hiện
TDA chăn nuôi (01 TDA 2.2 và 01 TDA 2.3), bao gồm cả hồ sơ tài chính.
- Bố trí lịch làm việc với 02 nhóm theo 2 hồ sơ đã xem xét tại xã
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Kế hoạch làm việc với BQLDA huyện:
Xem xét kế hoạch tổng thể thực hiện các TDA sinh kế trên địa bàn
huyện. Trao đổi với BQLDA huyện về những khó khăn huyện đang gặp phải và
hướng giải quyết.
Báo cáo với BQLDA huyện về kết quả làm việc của tư vấn tại xã
đoàn đến làm việc; Thảo luận và thống nhất các giải pháp cũng như hướng áp
dụng cho các xã khác ở trong huyện.
Trao đổi với BQLDA huyện về việc thực hiện khuyến nghị theo
biên bản ghi nhớ của Đoàn giám sát giữa kỳ WB (11/2016) về GAHP và Tập
huấn cho CIGs; Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các vấn đề đề được
nêu trong biên bản ghi nhớ.
Tư vấn GS-ĐG hướng dẫn các CF, cán bộ sinh kế, NSPTX về
phương thức báo cáo đánh giá và giám sát thực hiện các TDA.
Yêu cầu chuẩn bị:
- Kế hoạch và tiến độ thực hiện hợp phần NSPTX theo KH 2016, 2017
- Thông tin từ Ban QLDA huyện về tình hình thực hiện khuyến nghị theo
biên bản ghi nhớ của WB.
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