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UBND TỈNH KON TUM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SKHĐT-XTĐT 

V/v không tổ chức Chương trình 

Cà phê Doanh nghiệp - Doanh 

nhân tháng 01 năm 2023 

Kon Tum, ngày         tháng         năm 2023 

 

Kính gửi:  

 - Cục Thuế tỉnh; 

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh;  

 - Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố; 

 - Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

 - Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

 - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

161/VP-KTTH ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tổ chức chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân tháng 01 

năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị có liên quan về 

Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân, cụ thể như sau: 

1. Không tổ chức Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân tháng 

01 năm 2023. 

2. Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân sẽ tổ chức gắn với 

Chương trình Gặp mặt Doanh nghiệp - Doanh nhân đầu Xuân vào tháng 02 năm 

2023. 

3. Công tác chuẩn bị: 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xây dựng kịch bản, chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết 

để tổ chức Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân gắn với Chương 

trình Gặp mặt Doanh nghiệp - Doanh nhân đầu Xuân vào tháng 02 năm 2023. 

- Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong quá trình hoạt động 

sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện dự án nếu có khó khăn vướng mắc, đề 

nghị gửi kiến nghị về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 

và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh) trước ngày 10 tháng 02 năm 2023 để tổng hợp, 

chuyển đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu để trả lời 

đúng trọng tâm, trọng điểm. Các vấn đề thuộc lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường 

sẽ được thảo luận, trao đổi tại Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân 

tháng 02 năm 2023. 

- 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 
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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. 

- Công tác thông tin, truyền thông: Thực hiện theo Văn bản số 

3868/UBND-KTTH ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh(1). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các đơn vị có liên quan biết, triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phó GĐ Sở HTTH (t/d); 

- Phòng DNKTTTTN (đ/b); 

- Đài Phát thanh truyền hình; Báo Kon Tum; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT, XTĐT, PTĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                           
(1) - Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum thường 

xuyên đăng tải, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân hằng 

tháng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư biết, đăng ký tham gia.  

 - 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 
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