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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” 

 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thông báo tổ chức chương trình “Cà phê 

Doanh nghiệp - Doanh nhân” với các nội dung sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” được tổ chức với mục 

đích tạo không gian gặp gỡ, đối thoại cởi mở, thân thiện giữa chính quyền tỉnh 

Kon Tum với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đây là diễn đàn để chính 

quyền tỉnh Kon Tum lắng nghe, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị và giải 

quyết khó khăn, vướng mắc của của doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động 

đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đồng thời là nơi trao 

đổi, tiếp nhận các đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum. 

Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” được tổ chức nhằm đối 

thoại, gặp gỡ, trao đổi trên tinh thần xây dựng, cởi mở, thẳng thắn, thân thiện, 

cầu thị, đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân; các phản ánh, kiến nghị về 

các khó khăn, vướng mắc được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả, tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. 

2. Thành phần tham dự 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên 

và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học 

và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Giao thông vận tải, Nội vụ; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Ngân  hàng  Nhà nước -Chi nhánh Kon Tum. 

- Giám đốc các Trung tâm: Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, Xúc tiến 

du lịch, Khuyến công - Xúc tiến Thương mại, Dịch vụ việc làm. 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;  

- Các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh. 

Tùy vào nội dung chuyên đề, nội dung kiến nghị, phản ánh hằng tháng sẽ 

mời lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương liên quan cùng dự Chương trình. 
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3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian: Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” được tổ 

chức định kỳ mỗi tháng một lần, vào ngày 15 hằng tháng (bắt đầu từ 08 giờ 00 

phút đến 11 giờ 00); trường hợp trùng Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ hoặc 

trùng lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thì chuyển sang sáng của 

ngày kế tiếp. Thời gian tổ chức bắt đầu từ tháng 8 năm 2022. Thời gian tổ chức 

chính thức hằng tháng sẽ được thông báo cụ thể bằng văn bản. 

- Địa điểm: Tại Nhà khách Hữu nghị, thành phố Kon Tum. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ chuẩn bị nội dung, chương trình, thành phần 

tham dự và các điều kiện cần thiết để tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh 

nghiệp - Doanh nhân”. 

- Xây dựng kịch bản, chương trình tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh 

nghiệp - Doanh nhân” hằng tháng, tổng hợp và lập danh sách doanh nghiệp đăng 

ký tham gia chương trình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 07 hằng 

tháng. 

- Tổng hợp những kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, chuyển đến các 

cơ quan chuyên môn, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan để xem xét, chuẩn bị nội dung giải quyết, xử lý những khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nghiệp trước ngày 10 hằng tháng; đồng thời gửi Ủy ban 

nhân dân tỉnh để báo cáo. 

- Theo dõi tiến độ giải quyết, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh 

của doanh nghiệp, tổng hợp và báo cáo kết quả giải quyết tại Chương trình “Cà 

phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” của tháng tiếp theo. 

- Đảm bảo kinh phí tổ chức chương trình từ nguồn kinh phí chi thường 

xuyên của Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh; nguồn kinh phí 

đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh… 

b) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh chủ động phối hợp 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư (đầu mối là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ 

khởi nghiệp tỉnh) để tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh 

nhân” thiết thực, hiệu quả. 

c) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, chuẩn bị nội dung để xem xét, giải quyết các kiến nghị của doanh 

nghiệp kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện hiệu quả 

mục đích, yêu cầu của chương trình. 

5. Địa chỉ liên hệ: Doanh nghiệp, doanh nhân đăng ký tham dự chương 

trình hằng tháng hoặc gửi các kiến nghị, phản ánh theo địa chỉ: 
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- Ông: Phạm Thế Đắc, Trưởng Bộ phận Nghiệp vụ Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, số điện thoại: 0988.422.252. Địa chỉ: 12 Nguyễn 

Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Ông: Nguyễn Đình Bắc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, số 

điện thoại: 0972.224.999. Địa chỉ Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: 198 

bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Ông: Huỳnh Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, số điện 

thoại: 0965.002.329. Địa chỉ: 27 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum. 

* Lưu ý:  

- Chương trình chỉ tiếp nhận và giải quyết đối với các kiến nghị, phản ánh 

về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình hoạt 

động đầu tư, sản xuất kinh doanh; 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. 

- Các mẫu phiếu kiến nghị, phiếu phản ánh và phiếu tổng hợp kết quả giải 

quyết được thực hiện theo Phụ lục số 01, 02, 03 ban hành kèm theo Thông báo 

này. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đơn vị có liên quan biết, triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

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

- Như khoản 2 Thông báo này; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP, 

  các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Đài phát thanh truyền hình, Báo Kon Tum, 

   Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

- Lưu: VT, KTTH.TK. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đặng Quang Hà 
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