
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN IA H’DRAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-UBND Ia H’Drai, ngày        tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh nhân”  

huyện Ia H’Drai  

Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai thông báo tổ chức Chương trình “Cà phê 

Doanh nhân” với các nội dung sau: 

1. Mục đích, yêu cầu: 

Chương trình “Cà phê Doanh nhân” được tổ chức với mục đích tạo không 

gian gặp gỡ, trao đổi, đối thoại cởi mở, thân thiện giữa cấp ủy, chính quyền huyện 

Ia H’Drai với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

huyện. Đây là diễn đàn để cấp ủy, chính quyền huyện Ia H’Drai lắng nghe, tiếp 

nhận những phản ánh, kiến nghị và trao đổi biện pháp, giải quyết khó khăn, vướng 

mắc; Đồng thời là nơi trao đổi, tiếp nhận các đề xuất, sáng kiến về cải cách thủ tục 

hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, các ý tưởng, đề xuất các giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới. 

2. Thành phần tham dự: 

a) Cấp ủy, chính quyền địa phương: 

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

- Lãnh đạo các Phòng, đơn vị: Văn phòng Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - 

Ủy ban nhân dân, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Đầu tư và Xây 

dựng, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp. 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã. 

b) Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn huyện. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức: Vào lúc 7 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút 

(thứ ba, tuần đầu tiên hàng tháng), tại quán Cà phê Bến xe Trung tâm huyện, thôn 

01, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai. 

4. Nội dung: 

- Thông báo các nội dung kiến nghị, phản ánh của doanh nhân đại diện các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh và kết luận của lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân huyện tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp huyện năm 2022. 

- Tại Chương trình “Cà phê Doanh nhân”, các đại biểu, khách mời có kiến 

nghị, phản ánh trực tiếp hoặc gửi phiếu phản ánh cho Ban Tổ chức Chương trình 

để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết, sẽ được 

trao đổi, trả lời trực tiếp tại Chương trình “Cà phê Doanh nhân” hoặc được tiếp 
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thu, trả lời bằng văn bản sau 15 ngày hoặc thông báo kết quả ở Chương trình “Cà 

phê Doanh nhân” tiếp theo. 

5. Tổ chức thực hiện: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện: 

- Chuẩn bị nội dung trả lời các kiến nghị, phản ánh của doanh nhân theo 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại Chương trình “Cà phê Doanh nhân”. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc giải quyết các kiến nghị, phản 

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

đích, yêu cầu của Chương trình “Cà phê Doanh nhân”. 

6. Địa chỉ liên hệ:  

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh liên hệ và gửi các kiến 

nghị, phản ánh theo địa chỉ: bà Huỳnh Thị Thu Tâm, chuyên viên Phòng Tài chính 

- Kế hoạch, số điện thoại: 0966.010.379.  

* Lưu ý: 

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

khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh 

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. 

- Mẫu phiếu kiến nghị, phản ánh và phiếu tổng hợp kết quả giải quyết được 

thực hiện theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông báo này. 

Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai thông báo để các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ sản xuất kinh doanh biết, phối hợp; các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện uỷ - HĐND - UBND; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tin); 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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