THỬ NGHIỆM BỘ CHỈ SỐ VÀ CÁC CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU CHO ĐÁNH GIÁ
QUẢN TRỊ RỪNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN
Lâm Đồng, 30/7 – 2/8/2013
1. Mục tiêu


Xem xét về độ khả thi của bộ chỉ số và công cụ thu thập dữ liệu đã được xây dựng

trong thời gian qua tại Lâm Đồng;


Rút kinh nghiệm để điều chỉnh và hoàn thiện bộ chỉ số và công cụ trước khi thu thập

số liệu chính thức trên diện rộng.
2. Nội dung
Tổ chức việc thử nghiệm bộ chỉ số và công cụ thu thập dữ liệu quản trị rừng có sự
tham gia cho REDD+ tại Lâm Đồng. Địa điểm thực hiện thí điểm:


Huyện Di Linh và huyện Lạc Dương



Xã Bảo Thuận huyện Di Linh + xã Dak Sar huyện Lạc Dương

3. Kế hoạch hoạt động chi tiết:
Ngày

Nội dung làm việc

Phân công, chịu trách nhiệm.

Sáng ngày

- Hai xe đi xuống hai huyện Di Linh và Lạc

Thành viên nhóm Di Linh: A.

30//7

Dương.

Lương (Chi cục KL) + Thảo

- Làm việc với UBND huyện.
- Làm việc với Hạt kiểm lâm.
- Họp nhóm về phương pháp thu thập số liệu,
phỏng vấn hộ dân.
- Trưởng nhóm liên lạc với các trưởng thôn
để hẹn lịch phỏng vấn, họp dân để phỏng vấn
nhóm.

(UNDP) + Thắng
(CORENARM) + Brel (Xã
Bảo Thuận) + Thâm (Quỹ
BVR tỉnh), Thông (Hạt KL)
+ Klâm địa bàn
Thành viên nhóm Lạc
Dương: Nam (Chi cục KL) +
Dũng (CORENARM) + Q.
Toản (Phòng Dân tộc huyện)

+ Trung (Ban QLTD)+ Sứ
(Ban LN xã), Brợt (Hội ND
xã) + Hội PN xã + 2 Klâm
địa bàn
Các thành viên khác hỗ trợ
hai nhóm trưởng.
Chiều 30/7

Làm việc với xã. Mỗi nhóm chia hai tổ:
+ Tổ 1: làm việc với xã, phỏng vấn key

Tổ 1: 4 người
Tổ 2: 4 người

informant
+ Tổ 2: thu thập các thông tin thứ cấp có
liên quan.
Tối 30/7

Họp nhóm nghiên cứu, rút kinh nghiệm, thao
gỡ những khó khăn gặp phải trong ngày và

Họp nhóm buổi tối: toàn bộ
các thành viên trong nhóm.

rút kinh nghiệm cho ngày hôm sau.
Sáng 31/7

- Mỗi nhóm chia hai ra
+ Tổ 1: Phỏng vấn hộ dân (trung bình 1
nghiên cứu viên phỏng vấn 4 hộ).
+ Tổ 2: kiểm tra lại và hoàn thiện thông tin

Chiều 31/7

Tổ 1: chỉ 6 người.
Tổ 2: chỉ 2 người. Xong việc
quay sang hỗ trợ tổ 2
Mục tiêu: phỏng vấn được 20

thứ cấp.

hộ trong sáng 31/7

Họp dân theo nhóm để thực hiện phỏng vấn

Tiếp tục phỏng vấn 10 hộ còn

nhóm:

lại, sau đó mời 10 hộ này

- Nhóm Di Linh: Brel dẫn dắt thảo luận,

tham gia họp nhóm.

Thắng tư liệu hóa
- Nhóm Lạc Dương: Nam dẫn dắt thảo luận,

Mục tiêu: tất cả các thành

Dũng tư liệu hóa.

viên đều được tham gia
phỏng vấn + thảo luận

- Các thành viên còn lại tham dự, ghi chép kết Các thành viên khác thúc đẩy
quả, bổ sung ý kiến và nắm diễn biến cuộc

để người dân tham gia.

họp làm cơ sở cho việc họp nhóm rút kinh
nghiệm vào ngày hôm sau.
Sáng 1/8

Họp mặt tại văn phòng Chi cục Kiểm Lâm
Họp nhóm nghiên cứu để đưa ra nhận xét, kết
quả quá trình làm việc:
- Trình bày sơ lại kết quả làm việc.

Tất cả các thành viên đều
được trình bày báo cáo của
mình.
Toàn bộ nhóm nghiên cứu

- Một số nhận xét về kết quả, quá trình làm
việc của từng thành viên và cả nhóm.
- Các thành viên báo cáo kết quả làm việc và
nộp báo cáo cá nhân.
- Chỉnh sửa, bổ sung các bảng biểu và bảng
câu hỏi. Ghi rõ lý do thay đổi của đề xuất.

Chiều 1/8

Họp cả hai nhóm nghiên cứu:
- Trình bày kết quả của mỗi nhóm.
- Trình bày đề xuất chỉnh sửa, bổ sung bộ
công cụ của mỗi nhóm
- Thảo luận các nội dung cần thay đổi.
- Kết luận và chỉnh sửa, bổ sung chính thức
bộ công cụ.

Ngày 2/8

- Họp với PGD Sở NN&PTNN báo cáo sơ bộ

Thảo, Thắng, Dũng + 2 cán

kết quả.
- Họp nhóm thảo luận khung báo cáo và các
vấn đề có liên quan trên cơ sở kết quả làm
việc của 3 ngày thực địa.
- Gặp mặt với chi cục xem xét, thảo luận việc
nhập liệu, lưu trữ dữ liệu về sau.

bộ Kiểm Lâm ở Huyện

