
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /VP-KTTH Kon Tum, ngày     tháng     năm 2022 

V/v tổ chức chương trình Cà 

phê Doanh nghiệp Doanh nhân 

tháng 9 năm 2022 
 

 

Kính gửi: 
 

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh. 
 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2674/SKHĐT-XTĐT 

ngày 06 tháng 9 năm 2022 về việc tham mưu nội dung tổ chức Chương trình Cà 

phê Doanh nghiệp - Doanh nhân (gọi tắt là Chương trình) tháng 9 năm 2022, Chủ 

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

1. Thống nhất thời gian tổ chức Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh 

nhân tháng 9 năm 2022 vào lúc 14h00 ngày 15 tháng 9 năm 2022 (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 (Trong đó, mời 

khoảng 30 đến 50 doanh nghiệp tham dự Chương trình). 

- Tiếp tục 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 (có Chương trình 

chung và danh sách mời dự kiến kèm theo)./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch,  các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận 

tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, 

Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế; 

Cục Thuế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- HH Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, HH du 

lịch tỉnh; 

- VP UBDN 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. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Đặng Quang Hà 

 

                                           
(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư mời 
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