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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tiy do — Hnh phüc
Gia Lai, ngày tháng 10 nám 2019

THÔNG BAO
Y kien chi do cua dong chi Kpa Thuyen- Pho Chü t!ch UBND tinh-Trir&ng
Ban T chüc Ngày Ca phê Vit Nam 1n thu 3 - nãm 2019 ti bui lam vic
nghe báo cáo v K hoch chi tit t chtrc Ngày cà phê Vit Nam th& 3—
nãm 2019 ti tinh Gia Lai
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Sang ngày 22/10/2019, dng chI Kpä Thuyên - Phó Chü tjch UBND tinh Tru&ng Ban To chirc Ngày Ca phé Vit Nam Ian thtr 3 - näm 2019 chü tn hp nghe
báo cáo ye Kê hoch chi tiêt to chirc Ngày cà phê Vit Nam 1.n thu 3 - näm 2019 ti
tinh Gia Lai. Tham du buôi lam viéc có các thành viên Ban T chüc là dai diên lãnh
dao các s&, ngành cüa tinh: Van phông UBND tinh, S& Nông nghip và Phát trin
nông thôn, Sâ Kê hoch và Dâu tr, Sâ V hóa-Thê thao và Du ljch, Sâ Cong
Thucing, Sà Thông tin và Truyên thông, S& Khoa hçc và Cong ngh, S& Y t, Cong
an tinh, Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh, Báo Gia Lai, UBND thành ph Pleiku.
Sau khi nghe Si Nông nghip Va Phát trin nông thôn (co quan thithng trirc
cüa tinh Gia Lai) trInh bay dir tháo Kê hoch clii tiêt, kiên tham gia cüa các dai
biêu dr hçp; dông clii Kpä Thuyên-Phó Chü tjch UBND tinh-Truing Ban to chüc
Co ' kiên nhix sau:
Theo K hoach, Ngày Ca phé Vit Nam ln thir 3-näm 2019 sê duqc t chtrc
tü ngày 08-1 1/12/20 19. Thui diem to chirc Ngày Ca phê Vit Nam, tinh Gia Lai
din ra sau sr kiin TrInh din và kêt nôi cung-câu cOng ngh 2019 (Techdemo) do
B Khoa h9c và Cong ngh và UBND tinh dông chü trI tO chirc, L k' nim 90
nãm Ngày thành 1p do thj Pleiku do thành phô Pleiku chü trI to chüc, Di hi các
dan tc thiéu sO tinh lan thir 3 và k' hçp thr 11- HDND tinh khóa XI. Nhi.r vy,
trong mt th&i gian ngän nhixng có nhiêu sij kin nOi tiép nhau sê khOng tránh khOi
nhüng khó khän nht djnh, nht là vic trüng lap các hoat dng, vic huy dng các
ngun nhân hrc, v.t hrc to chuc Ngày Ca phê Vit Nam lan thu 3 — näm 2019.
D Ngày Ca phe Vit Nam ln thu 3-näm 2019 din ra chu dáo, thành cong
nhr mong dqi, to an tl.rqng sâu sc cho du khách trong và ngoài nizâc; dê nghj các
Ca quan, dan vj lien quan khân truang triên khai mt so ni dung sau:
1. Be nghj Hip hi cà phC ca cao Vit Nam:
- Xem xét, sp xp cho khoáng tir 8-10 doanh nghip cà phê cüa tinh Gia Lai
(iru tiên các doanh nghip tài trq cho Ngày Ca phê Vit Nam) tham gia tnrng bay
san phm trong s 40 gian hang do Hip hi Ca phé ca cao Vit Nam dan dirng;

- Chi do Trung tam Phát trin doanh nhân Vit Nam phi hqp v&i Sâ Nông
nghip và Phát trin nông thôn và các co quan lien quan cüa tinh dê thông nhât ciii
the các ni dung Hip Hi cà phé ca cao Vit Nam dam nh.n và kinh phi thc
hin; lam ca sâ cho các ngãnh cüa tinh 1p dr toán chi ciii the dôi các phãn vic cüa
tinh theo quy djnh.
2. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn:
- Kh.n trucmg d xut diu chinh Quy& djnh s 4431QD-UBND ngày
30/7/2019 cüa UBND tinh v phé duyt Kê hoch tong the "Ngày cà phê Vit
Nam" l.n thi'r 3 — näm 2019; tron do: Chuyên nhim vi phôi hcip vth Trung tam
Phát trin doanh nhân Vit Nam to chüc Gala Dinner và Lé k' nim Ngày Ca phê
Vit Nam cho S Nông nghip và PTNT; chuyên nhim v1i chü td to chtrc gian
hang m thirc phiic vi khách tham quan du ljch cho Sâ Cong Thxang; bô sung quy
djnh chi tit Ca quan chü trI, ca quan phôi hop, th&i gian hoàn thânh,...; gi'ri Van
ban d xuât ye UBND tinh trtrOc ngày 01/11/2019.
- Chü dng phi hcip vói Trung tam Phát trin doanh nhân Vit Nam, Sà
Van hóa-Th thao và Du ljch, S Cong Thuang và các cci quan lien quan dé xác
djnh cil the các ni dung Hip Hi cà phê ca cao Vit Nam dam nhn và kinh phi
thrc hin; trén ca si dO, hoàn chinh Kê ho?ch chi tiêt to chüc Ngày Ca phê Vit
Nam và Ké hoch chi tiêt cüa các sr kin (Kê hoch nên cii the ca quan chü tn, ca
quan phôi hçip, thii gian, dla diem, thãnh phân khách mdi, kinh phi, qua lixu nim,
chuân bj báo cáo, bài phát biêu...); trinh UBND tinh triróc ngày 03/11/2019
- Lam vic vói S& Tãi chInh d thng nht phuang an sir diing và thanh
quyêt toán kinh phi to chrc dam bão dung quy djnh.
- D xut hInh thCrc uu dãi (treo logo, b trI gian hang, giài thiu san phm,...)
dôi vói các doanh nghip có tái trçY cho Ngày cà phé Vit Nam lan thu 3— nam 2019.
- Chü trI, phi hqp vâi Hip hi Ca phê cao cao Vit Nam và các ccv quan,
dan vj lien quan tham mru cho Ban To chrc m?yi các tinh tham gia gian hang
trung bay; danh sách thành phân khach mYi tham di Chuong trInh Ngày cà phê và
các mâu Giây mdi; gcri Van ban dé xuât ye UBND tinh trtthc ngày 31/10/2019.
- D cCr các tO chirc, cá nhân tiêu biu trong hot dng san xut, thu mua, ch
biên cà phê cüa tinh, các nhà tài trçl dê UBND tinh xem xét khen thtxâng ti L K
ni1Th
- Hang tun (trtróc 1 5h vào thir Näm) báo cáo tin d trin khai thirc hin gài
ye Van phOng UBND tinh dê tong hqp, báo cáo UBND tinh.
3. SO' Cong Thu'o'ng:
- Chü dng phi hçvp vói Sà Nông nhip va PTNT xây dirng k ho?ch thirc
hin các nhim v1i theo ni dung dr kiên diêu chinh Quyêt djnh s 443/QD-UBND;
thông nhât cac dja diem bO trI gian hang trung bay, gian hang m thirc, các dja
diem pha chê cà phê min phi (hru dé nghj các doanh nghip tham gia sü ding
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các loi tüi dirng, cc cà phê, ông hut,.. .b&ng các cht 1iu than thin vài môi
tnr&ng, hn ché vic sCr ding do nhçra);
- Thông báo cho Cong ty Din lijc tinh, Cong ty C ph.n Cp thoát nil&c
Gia Lai, Cong an tinh ye các dja diem bô trI gian hang, các diem pha ch cà phê
mien phi de có phuong darn bâo cung cap din, nuâc, dam báo an toàn cháy, n
và tr.t t1r an toàn giao thông.
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4. S& Tãi chinh: ThAm dinh và tham mixu UBND tinh di.r toán chi d6i v&i
các hoat dng do tinh darn nhn tO chüc Ngày cà phê Vit Narn 1n thu 3 — näm
2019 (tir các nguôn hi hóa và h trq cüa ngân sách tinh) theo quy djnh; báo cáo
UBND tinh tri.róc ngày 10/11/2019.
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5. S& Van hóa-Th thao Va Du 1ch: Chü trI phM hçp v&i các cci quan, don
vi lien quan xây dirng kjch bàn van ngh dém Galar Diner và L k nim Ngày Ca
phê Vit Nam trên nguyen tãc sir ding tôi da trang thiêt bj, nhân hrc cüa tinh.
A
6. Dai Phat thanh Truyen hinh tinh: Xay drng clip phong sr Gia Lai
hóa thtthng thic cà phê "de tuyên truyên, quâng bá ye Ngày cà phê Vit Nam
lan thir 3 - näm 2019 và trInh chiêu ti Lê k' nim.
7. S& Ngoi vi: Tham rnuu, d xut k hoch don tip các di biu là Di sü
quán các nithc, các to chüc, di biêu quOc tê ye dr Ngày cà phê Vit Nam darn báo
kjp thi, trQng thj, chu dáo.
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bâo an toãn cháy, n và trt tir an toàn giao thông
8. COng an tinh:
trong sut thi gian din ra các hot dung cüa Ngày cà phê Vit Narn - lan thu 3
nãm 2019 tai tinh.
9. S& Y t: T chirc t& cong tác dam bâo v sinh an toân thijc phm.
10. D ngh Cong ty Din hrc tinh, Cong ty Co phn Cp nuorc Gia Lai:
Dam bào ngun din, nithc dê cung cap cho toàn b các hot dng cüa chuong trInh
Ngày Ca phê Vit Namlân thu 3-näm 2019
Van phOng UBND tinh thông báo kin chi d.o cüa dng chI Kpà ThuyCn Phó Chü tjch UBND tinh - Trtthng Ban To chuc Ngày Ca phê Vit Nam Ian 3 näm 2019 d các ca quan, dan vj lien quan triên khai thirc hin./.
Dam

No'i n/ian:
- Các Sr, ngàiih di,r hçp;
- Chü tich, các PCI UBND tinh;
- Hip hi Ca phê ca cao Vit Narn (dé c/dao);
- Trung tam PTDN Vit Nam (dê plhcip);
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tinh;
- Liru VT, KTFH, NL.
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