
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTTH Kon Tum, ngày     tháng     năm 2023 
V/v tổ chức chương trình Cà phê 

Doanh nghiệp Doanh nhân 

tháng 02 năm 2023 
 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. 

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 259/SKHĐT-XTĐT 

ngày 06 tháng 02 năm 2023 về việc tham mưu tổ chức Chương trình Cà phê 

Doanh nghiệp - Doanh nhân (gọi tắt là Chương trình) tháng 02 năm 2023, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất tổ chức Chương trình Chương Trình Cà Phê Doanh Nghiệp, 

Doanh Nhân - Gặp Mặt Doanh Nghiệp, Doanh Nhân Xuân Quý Mão 2023 vào 

lúc 14h00’ ngày 16 tháng 02 năm 2023 (thứ Năm), tại Nhà khách Hữu Nghị.  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phát hành Giấy mời(1) và xác nhận thành 

phần tham dự (theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên). 

Tiếp tục rà soát, mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự Chương trình; chuẩn 

bị chu đáo nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết,...; phối hợp với Nhà khách 

Hữu nghị để chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Chương trình và thực 

hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 

203/TB-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2022 (trong đó, rà soát kỹ đối với các nội 

dung về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh để giải quyết tại Chương trình; không tiếp nhận, xử lý đối với các đơn 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo). 

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thường xuyên đăng tải, 

thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Chương trình để các doanh nghiệp, nhà 

đầu tư biết, đăng ký tham gia. 

4. Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Chương trình để các 

hội viên biết, tham gia. 

                                           
(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư mời. 



2 

 

Báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP, các phòng chuyên môn; 

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, HTQT, TTDVHCHN, KTTH.TK. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
  

 

Lê Ngọc Tuấn 
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