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QUYET D!NH
Phe duyet Ke hoach tong the Ngay ca phe Viet Nam
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lan thir 3 - nam 2019 ti thanh pho Pleiku, tinh Gia Lai
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UY BAN NHAN DAN T!NH
Can cir Lut T chüc chInh quyn dja phrcing nàm 2015;
Can cü Van ban s6 6306/VPCP-KTN ngày 29/7/2016 cüa Van phông ChInh
phü ye vic to chirc "Ngày cà phé Vit Nam";
Can
Thông báo s 1 603-TB/TU ngày 05/4/20 19 cüa Tinh üy Gia Lai v
Két 1un Hi nghj Ban thr&ng vi TInh üy ye to chirc "Ngây Ca phé Vit Nam" 1n
thu 3 näm 2019 tai tinh Gia Lai;
cu

Can cir Quy& djnh s 305/QD-UBND ngày 10/6/2019 cüa UBND tinh Gia
Lai ye thành 1p Ban Chi dao "Ngây cà phê Vit Narn" lan thir 3 — nàm 2019 t?i
thành phô Pleiku, tinh Gia Lai;
Can cir Quyt djnh s 312/Qngày 14/6/2019 cüa UBND tinh Gia
Lai ye thânh I.p Ban To chirc "Ngày Ca phê Vit Nam" lan thj'r 3 — närn 2019 tai
thành phô Pleiku, tinh Gia Lai;
Xét d nghj cUa Giám dc Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn ti Ti
i 09/TTr-SNNPTNT ngày 25/7/2019,
trInh
so

QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt K hoch tOng th "Ngày cà phê Vit Nam" lan thir 3 Kê hocich kern theo,).
näm 2019 tai thânh phô Pleiku, tinh Gia Lai
Diu 2. Trách nhiêrn thuc hin:
(co

- Dê nghj Hip hi cà phé ca cao Vit Nam; Trung tam phát trin doanh nhân
Vit Nam can cir các nhim vi drçic giao ti Kê hoch nay có trách nhim xây
dirng k hoach chi tiêt và triên khai thirc hin dam bão tiên d cüa tung hott dng;
thành ph và các cci
- Các s&, ban, ngành cUa tinh, UBND các huyn, thj
trách
quan, dan vj có lien quan can cr các nhim vii di.xçic giao ti Kê hoach nay
to chi:rc
có thâm quyên phê duyt
nhim xây dirng kê hoch chi tiêt trInh
thirc hin;
xa,

co

cap

va

S

- Giao S& Nông nghip và Phát triên nông thôn là Ca quan dâu rnôi cüa tinh
Gia Lai theo dôi, don doe các si, ban,ngành, dja phi.rang; tharn mi.ru UBND tinh
phôi hçp Hip hi cà phé ca cao Vit Nam, Trung tarn phát triên doanh nhân Vit
Nam vã các dan vj có lien quan triên khai thirc hin, tong hgp báo cáo tInh hInh va
két qua thrc hin ye UBND tinh.
Diu 3. Quyét djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngày k.
Chánh Van phông UBND tinh; ThU truâng các so, ban, ngành cUa tinh; ChU
tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô; ChU tjch Hip hi Ca phé cacao Vit Nar,
vá ThU trtr&ng các dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./44L..."
AToi n/ian:
- Niur Diêu 3;
- Van phông ChInh phil (b/c);
- Bô Nông nghip và PTNT;
- B Cong Thuong (b/c);
- Thti&ng tri,rc Tinh üy (b/c);
- ThirOng tric HDND tinh (b/c);
- UBND các tinh: Oak Lãk, Kon Turn,
Oak Nong, Lam DOng (/hcip);
- Chil tjch, các PCT UBND tinh;
- Các Phó CVP UBND tinh;
- Luu: VT, KTTH, NL.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH
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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc

UY BAN NHAN DAN
TINH GIA LA!

KE HOACH
A •A
A
Tong the Ngay ca phe Viçt Nam,,lan
thir 3 - nam 2019
tii thanh pho Pleiku, tinh Gm Lai
(Ban hành kern theo Quyêt djnh sôzg /QD-UBND ngày30/7/2019
cña Uy ban nhân dan tinh,)
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I. MJC DICH, YEU CAU
1. Myc dIch, nghia
T chüc "Ngày cà phe Vit Nam" ln thr 3 - näm 2019 ti tinh Gia Lai là sr
kin van hóa, du ljch nhäm quãng bá hInh ânh cà phê Vit Nam nói chung và cà
phé tinh Gia Lai nói riêng. Day là co hi cho nguài trông Ca phê, doanh nghip san
xuât kinh doanh cà phê cüa cá nixâc và tinh Gia Lai gp g, trao dôi, xñc tiên
thtrcing mgi, dâu tix, phát triên ngành hang cà phé và phát triên du ljch.
2. Yêu cu
- "Ngày cà phê Vit Nam" ln thu 3 - näm 2019 t?i Gia Lai phãi dix?c chu.n
bj chu dao, triên khai thirc hin an ttrçing, hiu qua, tiêt kim, ton vinh &rqc giá trj
san phâm, thumg hiu các loai cà phê cüa Ca nu&c nói chung và tinh Gia Lai nói
riêng.
- Tuyên truyn, quãng ba hInh ãnh Ca phê Vit Nam nói chung và Gia Lai
nói riéng; quâng bá hInh ánh dat nuâc và con nguäi Gia Lai gän vâi tiêm näng phát
triên du ljch, phát huy the manh ye các thung hiu cà phê cüa tinh Gia Lai.
- Các ca quan dcin vj dirqc giao nhim vi phãi chü dng phi hqp vôi các Ca
quan dcin vi có lien quan dê triên khai thirc hin, kjp th&i báo cáo Ban to chirc clê
tháo gi khó khàn, vithng mac.
I!. CHU BE
"Gia Lai vói Van hóa thu&ng thtrc cà phê"
III. THI GIAN, ifiA DIEM TO CHU'C
1. Thôi gian: 03 ngày, tr ngày 08 - 10/12/20 19.
2. Da dim: Tai thành ph Pleiku, tinh Gia Lai.
IV. NQI DUNG
1. Các hoit dng cüa "Ngày cà phê Vit Nam" ln thir 3 - näm 2019
1.1. Không gian trung bay, giôi thiu san p/lam:
a) Ni dung, quy mô:
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- T chüc khoâng 30 gian hang trirng bay, giOi thiu san phm cà phê d các
to chirc, ca nhãn gi&i thiu san phâm cà phê chat hzqng cao den tü các viing trông
cà phê nôi tiêng trong nithc (trong do, bô trI 01 gian chung cho các tinh tham gia
gôm: Lam Dông, DAk Lák, DAk Nông, Kon Turn, BInh Phuâc, Gia Lai).
D nghj UBND các tinh b trI mt &m vj du mi d thun tin cho vic
lien h, két nôi và giâi thiu san phâm cà phé cüa dja phirang.
- T chüc 10 - 15 dja dim pha ch cà phê cüa các doanh nhip san xu.t,
chê biên cà phê trên dja bàn cã nuâc dê giài thiu den các di biêu, khách mdi,
ngi.thi dan tham quan thuâng thurc cà phê (mien phi,).
- T chCrc khoãng 10 gian hang tnrng bay, gii thiu san phm nông nghip
dc trung cüa dja phtrang.
- T chirc khoáng 10 gian hang gian hang trung bay, giâi thiu ging cà phé
chat hrçing cao, ti.r van ye k thut trông cà phé.
- T chüc khoáng 10-15 gian hang tnrng bay giài thiu san phm Cong
nghip nông thôn tiêu biêu cüa dja phucing, doanh nghip trong tinh
- T chüc khoãng 20 gian hang m thirc phiic vii khách tham quan, du ljch.
- To chüc 01 gian hang triên lam, giâi thiu v du ljch Gia Lai ti Ngày hi.
b) Thii gian, dja dim:
- ThOri gian: 04 ngày, tr ngày 07 - 10/12/2019;
- Dja dim. Tai khu vrc Quãng tru&ng Di Doàn K&.
c) Cong tác t chüc:
- Dan vj chü trI: Hip hi Ca phé Ca cao Vit Nam, UBND tinh Gia Lai.
- Dan vj thirc hin: Trung tam phát trin Doanh nhân Vit Nam (doii vj do
Hip h5i Càphê Ca cao VietNam iy quyên); S& Cong Thuo'ng.
- Dan vj phi hcip: S& Nông nghip và Phát trin nông thôn, Sâ Cong
Thuang, S& Van hóa, The thao và Du ljch, Sâ Y tê, Cong an tinh, UBND các
huyn, thj xâ, thành phô, Hip hi doanh nghip tinh.
1.2. Tham quan vithn cà phê, n/ia may c/il biln càphê
a) Ni dung: T chüc doàn tham quan 02 - 03 vi.r&n câ phe và nhà may ch
bien cà phê chat h.rcing cao trén dja ban tinh.
b) Thai gian: 13h00 - 17h00, ngày 08/12/2019.
c)Dan vi thirc hin: Sà NOng nghip và PTNT chü dng lien h, khão sat dja
diem, hO trq chü Ca s& nai doàn den tham quan; phOi hqp vâi các s&, ngành lien
quan cüa tinh bO trI phixang tin, can b hithng dan doân tham quan, phOi hgp vOi
Hip Hi cà phê ca cao Vit Nam dé bo trI thành phân tham gia doàn.
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1.3. Giao thwong cdc doanh nghip xua11 khu cà phê '7l Nam vôi cdc
nhà nhIp khâu càphê nwác ngoài và Gala Dinner
a) Ni dung: Giao liru, gp gr giüa lânh do các tinh trng cà phê, các doanh
nghip san xuât kinh doanh cà phé trong nuâc và các nba nhp khâu Ca phê nithc
ngoài, các chuyên gia cà phê trong và ngoài nu&c.
b) Thñ gian và dja dim:
- ThM gian: 18h00, ngày 08/12/20 19.
- Dja dim: Khách sin Hoàng Anh Gia Lai, thành ph Pleiku (hoc dja dim
phü hcip khac).
c) Thành ph.n tham d: Länh dao các B: Nông nghip và Phát trin nông
thôn, Cong Thucing; Lãnh dao Hip hi cà phê ca cao Vit Nam; Lãnh dao UBND
các tinh: Däk Nông, Däk Läk, Lam Dông, Gia Lai, Kon Turn, Binh Phu&c, Dông
Nai, San La, Din Biên, Quâng Trj, Ngh An, ... và khách quôc té; các to chüc, cá
nhân khách m?ii có lien quan trong và ngoài tinh.
d) Cong tác t chüc:
- Dan vj chü tn: Hip Hi Ca phé ca cao Vit Nam, UBND tinh Gia Lai.
- Dan vi thirc hin: Trung tarn phat trin Doanh nhãn Vit Nam (dan v( do
Hip hi Càphê Ca cao Viêt Nam zy quyen); Sà Van hóa - The thao và Du ljch.
- Dan vj phi hqp: S& Nông nghip và PTNT, Si Y t, S& Cong thuang, Sâ
ngoi vii.
A •A
1.4. Le Icy n,m Ngay caphe Vi1Nam Ian thu'3 - nam 2019
a) NOi dung:
- PhAn nghi thüc L k nim (do Ban T chüc "Ngày cà phê Vit Narn" diu
hãnh);
- Chuang trinh ngh thut chào mrng;
- Chiu phim phóng sir;
- Phát biu cüa lAnh dçio Trung uang, länh dio tinh;
- Khen thu&ng các dan vj tharn gia;
- Ton vinh các doanh nghip, hcip tác xA Co thành tIch tiêu biu, các cra hang
Ca phê &rçc nhiêu nguYi yêu thIch trong tong 26.000 quán Ca phé trên Ca nuâc;
- Thành phn tham dir: Mon lãnh dao Dâng, Nhà nu&c, cac BO, ngành Trung
irang, cac tinh trông cà phê: Dák Nông, Dák Läk, Lam Dông, Kon Turn, BInh
Phi.râc, Dông Nai, San La, Quáng Trj, Ngh An, ...; khách quôc tê (Chü tjch To
chüc Ca phê the gith, Chü tjch Lien doàn cà phê ASEAN, Chü tjch Hip hOi cà phê
Châu A; các doanh nghip nhp khâu cà phê den tü Trung Quôc, Indonesia,
Malaysia, Singapore, Thai Lan, An DO, Myanmar, các nithc Dông Phi...); các to
chi'rc, cá nhân khách mM có lien quan trong vâ ngoài tinh.
• .,

so
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- L k nim dir kin truyn hInh trrc tip trênDài Phát thanh và Truyên
hmnh tinh Gia Lai và dé nghj Dài các tinh Tây Nguyen tiêp song.
- Thtii gian: 20h00 - 21h30, ngày 09/12/2019.
- Dja diem: Quàng truàng Dai doãn kit.
d) Cong tác t chirc:
- D(m vi chü trI: Hip Hi cà phê ca cao Vit Nam, TJBND tinh Gia Lai.
- Dan vj th%rc hin: Trung tam phát trin Doanh nhân Vit Nam (don vj do
Hip hçi Ca phê Ca cao Viêt Nam iy quyên); Sà Van hóa the thao và Du ljch.
- Dan vj phM hcip: Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn, Van phOng
UBND tinh, Sâ Ngoi vj, Sâ Thông tin và Truyên thông, Dài Phát thanh truyên
hInh tinh, UBND thành phô Pleiku.
1.5. Thông tin tuyên truyn, quãng bá
a) Ni dung: T chüc tuyên truyn, quãng bá v các ho?t dng tnr&c, trong
và sau "Ngày cà phê Vit Nam" Ian thu 3 - nãm 2019 ti Gia Lai trén các phuang
tin thông tin di chüng cüa Trung rong và dja phuang.
b) Cong tác t chrc:
- Dan vj chü trI: UBND tinh Gia Lai, Hip Hi cà phê ca cao Vit Nam.
- Dan vj th%rc hin: Si Thông tin và truyn thông.
- Dan vj phi hçip: Sâ Nông nghip và Phát trin nôn thôn, S& Van hóa th thao và Du ljch, S& Cong Thucing, Dai Phát thanh và Truyên hmnh tinh, Báo Gia
Lai, UBND các huyn, thj xã, thành phô.
c) Thii gian: Tü tháng 7/2019 dn tháng 12/2019.
2. Các hoit dng 1ng ghép trtrrc, trong thôi gian ti! chfrc "Ngãy cà phê
Viêt Nam" Jn thfr 3-nãm 2019 ti tinh:
2. 1. H3i nghj Xác liEn dáu hr tinh Gia Lai nám 2019
- Th?i gian: 01 bui, sang ngày 10/12/2019.
- Dja dim: Khách sn Hoâng Anh Gia Lai, thành ph Pleiku.
- Dan vj thrc hin: Si K hooch và DAu tu.
- Dan vj phi hqp: Các s&, ban, ngành lien quan cüa tinh.
- Thânh phn: Dir kin mi khoãng 500 di biu, gm:
+ Di biu nuâc ngoài: Miii khoâng 75 di biu gm: Tng Länh sir Quán
các nuâc, cac to chtrc tài chInh quôc tê, các Ngân hang thixorng mi quôc tê, các cci
quan xüc tiên dâu tu, thuang mai ti Thãnh phô Ho ChI Minh, các Hip hi doanh
nghip nithc ngoài tai Ho ChI Minh, Doanh nghip FDI tii Vit Nam,..
+ Di biu trong ni.râc: Mäi khoãng 425 di biu, gm các Phó Thu tlxóng
ChInh phü; Lânh dto mt so B), ngânh Trung ucing; Länh dio Tinh üy, HDND,
UBND, TJBMTTQ Vit Nam tinh Gia Lai; Lânh dao các tinh; Lãnh do s&, ban,
6

ngành, dja phi.rang cüa tinh; các t chirc, Hip hi doanh nghip, các nhà du tix
trong và ngoài tinh,..
2.2. Lê kfi niin 90 nàm ngày thành lIp do thj thành ph6 Pleiku
- Ni dung: T chCrc các hoat dng van hóa, vAn ngh, th thao bao gm: Hi
chçr Nông san và m thirc, 1 hi &r?ing phô chü dé "Vu diu Cng chiêng", 1 hi
hoa lan, chiêu phim phóng sir, Triên lAm ãnh Pleiku xxa và nay.
- Th?i gian: Tü ngày 03-07/12/20 19;
- Dja dim: Thành ph Pleiku.
- Dan vj thirc hin: UBND thành ph Pleiku.
2.3. Tzp huan ky thuit trrc quan Cong nghç two', nho giQi Israel
- Ni dung: To chirc
tp hun trirc quan cong ngh tixâi nhO gi9t cüa Israel.
- Thai gian: Tr ngày 08 - 09/12/20 19.
- Dja dim: Khách sn Tre Xanh, thành ph Pleiku (hoc dja dim phü hcip khac)
- Dan vj thirc hin: Sà Nông nghip và Phát triên nông thôn.
- Dan vj ph& hçip: Dai si'r quán Israel ti Vit Nam, Sà Ngoi vii.
- Thãnh ph.n tham dir: Can b, cong chrc, viên chrc thuc UBND cp
huyn, Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn (phông Kinh tê), Trung tam
djch vi nông nghip, cap xA, dan vi quán l khai thác cong trInh thüy lcd phi trách
nông nghip và phát triên nông thOn, tithi tiên tiên tiêt kim nithc, các doanh
nghip, to chüc, cá nhân có nhu câu tiêp cn üng ding cong ngh tirôi tiên tiên, tiêt
kim nithc.
(Bang tdng hcrp thai gian, dja di,n t chtc các hogt d5ng tQi Phi lyc 1 kern
theo)
V. TO CHUC THTJC HIN
1. Ban Chi do: Co nhim vii djnh hi.ràng các chü truang v nhüng ni dung:
Dôi ngoi, an ninh, truyên thông và chi do các hot dng to chüc cht.rcrng trInh.
2. Ban T chfrc: Xây dirng, phé duyt K hoach chi tit d t chüc thành
Cong Chuang trInh "Ngày cà phê Vit Nam" lan thu 3 - näm 2019 và báo cáo kt
Truông Ban Chi dao; tham muu cap có thâm quyên phê duyt dr toán chi
qua
tiêt kinh phi to chic và quãn l, sir diving kinh phi theo dOng chê d quy djnh hin
hãnh dam báo tiét kim, hiu qua.
3. Nuyên tc phân cong và to chIrc thrc hin: Tt cá các cong vic lien
quan den tO chüc Chuang trInh "Ngày cà phé Vit Nam" lan thu 3-näm 2019 ti
tinh Gia Lai dithi sir chi dao, thông nhât cüa Ban Chi do và slr diêu hành cüa Ban
To chuc. Trong tnräng hcip can thiêt, can cü tInh hInh thrc tê, Tnr&ng Ban Chi d?o
và Phó Tnthng ban thi.rang trrc Ban CM dto the diêu chinh, phãn cong các dOng
chI trong Ban Chi do và Ban To chüc tham gia h trçi cong vic cüa nhau, vi hiu
qua chung cüa Chixang trInh.
A

IC

-

A

A

A
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4. Phân cong thiic hin
4.1. Hip hi càphê ca cao ViINam:
Chü tn, phi hqp vài S Nông nghip và Phát tnin nông thôn phan cong
nhim viii các thành viên Ban Chi dao, Ban To chtrc; xay dmg ni dung, in an các
an phãm truyên thông bäng rOn, c& phu&n, pa no, ... dê tuyên truyên cO dng); h9p
báo ti Ha Ni dê thông tin, tuyên truyên ye "Ngày cà phê Vit Nam" lan tht'r 3 —
näm 2019 ti tinh Gia Lai; chi dao các dan vj xây dmg kjch bàn chi tiêt tirng
chixong trInh ci the theo phãn cong ti Ke hoch nay; 1p danh sách và m&i khách
quOc té, các hip hi các doanh nghip san xuât, ché biên cà phê ngoài tinh Gia Lai
tham dir.
4.2. Van phèng UBND tinh Gia Lai:
- Th.m djnh các van bàn do các ngành, các dan vi dir thâo trInh lAth do
UBND tinh, dông chI Phó Tru&ng ban thi.thng trijc Ban Chi do-Tnrâng Ban to chüc
xem xét, phê duyt; phôi hçip vâi Hip hi cà phé ca cao Vit Nam, S& Nông
nghip và Phát triên nông thôn, Sâ Kê hoach và Dâu tu, S& Van hoá -The thao và
Du ljch, S?c Ngoi vii tham muu cho UBND tinh mäi các di biêu Quôc té, các B,
ban, ngành Trung uang và don tiêp dai biêu tham dr.
- Ph& hçip vth S& Nông nghip và Phát trin nông thOn và các ca quan, dan
vj lien quan tham muu UBND tinh cOng tác vn dng xa hi hóa, tài trq dê to chtrc
"Ngày cà phê Vit Nam" lan thu 3-näm 2019 ti tinh.
4.3. SöNông nghip và Plidi trin nông thôn:
- Là ca quan thu&ng trirc (cüa tinh Gia Lai) lam du mi chü trI, phi hçip
vâi Wp hi Ca phé ca cao Vit Nam và các si, ban, ngânh, dja phi.rang cüa tinh
tham muu UBND tinh trong vic to chrc "Ngày cà phé Vit Narn" ian thu 3 - narn
2019 ti tinh Gia Lai dam bâo chu dáo, thành công; xây drng ké hoch ci the dê
triên khai các ni dung theo phân cong ti Ké hotch nay, hoàn thành tnr&c ngày
30/8/2019.
- Phi hçp vth Trung tam phát trin Doanhnhân Vit Nam, S& Cong Thi.rang
tham muu to churc không gian cà phê di.rmg phO; gian hang trixng bay, giâi thiu
các san phâm cà phé trong câ nithc; gian hang tnrng bay, gi&i thiu san phâm nông
nghip dc tri.rng cUa dja phi.rang; gian hang trung bay, giâi thiu giông Ca phê cht
hrçing cao, tu van ye k5 thut trông cà phé.
- Chü trI, phOi hçxp vâi Van phông UBND tinh và các s?i, ngành lien quan
tham mtru UBND tinh cOng tác vn dng xA hi hóa, tài trq cho vic to chfrc
"Ngày cà phê Vit Nam" lan thu 3 - näm 2019 ti tinh.
4.4. Sô Van hóa, The thao và Du i/c/i:
- Phôi hqp vâi Trung tam pháttriên Doanh nhân Vit Nam và các s&, ngành
lien quan xây dirng K hoch chi tiet trién khai thrc hin các ni dung dA duqc
phân cOng tai k hoch nay.
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- Chü trI, ph& hqp vci S& Cong Thtrang, S& Nông nghip và PTNT và các
s&, ngành lien quan tham mxu to chüc gian hang m thirc phiic vi khách tham
quan, du ljch; gian hang triên lam, giài thiu ye du ljch Gia Lai tai ngày hi.
- Phi hçip vài Sä Thông tin và truyn thông, S& Nông nghip và PTNT và
các ca quan lien quan to chüc tuyên truyên, quãng bá "Ngày cà phê Vit Nam" 1.n
thir 3 - näm 2019 trén dja bàn tinh.
4.5. SÔ Cong Thwcrng:
- Phi hçip vài Trung tam phát trin Doanh nhân Vit Nam và các th, ngành
lien quan xay drng Kê hoach chi tiêt triên khai thirc hin các ni dung dã &rçlc phãn
cong ti kê hoach nay.
- Chü trl, ph& hçip vói các si, ngành, dja ph.rong lien quan cüa tinh t chrc
các gian hang trung bay giói thiu san phâm Cong nghip nông thôn tiêu biu cüa
dja phumg.
- To chirc kim tra, giám sat các ccx s& djch vi, các dim kinh doanh hang
hoa dam báo chat h.rcxng, giá câ ti các gian hang tham gia "Ngày cà phê Vit Nam"
1ánthü3 -näm 2019.
- Phi hçip v&i Thông tin và 1ruyn thông, S& Nông nghip và PTNT và các ccx
quan lien quan to chüc tuyên truyên, quàng bá "Ngày cà phê Vit Nam" lan thr 3 näm 2019 trên dja bàn tinh;
4.6. So' Thông tin và Truyn thông:
- Chü trI, ph& hçxp Sà Nông nghip yà Phát trin nông thôn và các s&, ngành
lien quan xay drng Kê hoach chi tiêt triên khai thrc hin các ni dung dã &rcxc
phân cong tai kê hoach nay;
- Chi dao, djnh huóng các ccx quan báo chI, các phucxng tin thông tin dai chüng
trên dja bàn tinh tuyên truyên tnróc, trong, sau "Ngày cà phê Vit Nam" lan thir 3 näm 2019 và các hoat dng lông ghép; dam bâo thông tin lien lac, duxng truyên
duçxc thông suôt trong thxi gian to chcrc các chucxng trInh "Ngày Ca phê Vit Nam";
- Tham mxu UBND tinh t chirc h9p báo thông tin, gii thiu v "Ngày cà
phê Vit Nam" l.n thu 3 - näm 2019 và các hoat dng lông ghép tai tinh (kê cã
thành phan m?xi hQp báo).

4.7. UBND thành ph6 Pleiku:
- Phéi hcxp vâi Sâ Nông nghip và Phát triên và các Sâ ban ngânh có lien
quan dam bâo v mi mt (an ninh trt tir, phOng cháy cha cháy, giao thông, ye
sinh Cong cong, ...) trong sut th&i gian din ra Chi.rcxng trInh "Ngày cà phé Vit
Nam" lAn thu 3 - nàm 2019, tai thành phO Pleiku.
- Phi hçxp vâi Trung tam phát trin Doanh nhân Vit Nam yà các so, ngành
có lien quan trong qua trInh to chüc các hoat dng cüa L k' nim 90 nàm ngày
thành l.p do thj thành ph Pleiku dam bào không tring lap ye th&i gian, dja diem to
chüc, ... vOi các hoat dng cüa "Ngày cà phê Vit Nam" lan thir 3 - nàm 2019.
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4.8. So' Tài chInh:
- Chü trI, ph& hcip vri các ca quan, don vi lien quan tng hqp, tham mini
UBND tinh b tn kinh phi, nguôn kinh phI t1r ngãn sách tinh cho các don vj dê triên
khai các ni dung cüa K hoch kjp th&i, dung quy djnh, tiêt kim, hiu qua; kiêm
tra, hróng dk vic sCr diing và thanh quyêt toán kinh phI theo quy djnh;
- Phi hçvp v&i Sâ Nông nghip và PTNT và các th, ngành lien quan vn
dng các to chüc, cá nhân tài trçl cho các ho?t dng cüa "Ngày Ca phê Vit Nam"
lan thu 3 - näm 2019 tai tinh.
4.9. SO' Ki hoçzch và Du 1w:
- Ph& hçp vi So Nông nghip vã PTNT và các sO, ngành lien quan 4n dng
các doanh nghip, cá nhãn trong và ngoài tinh tIch crc 1mg h kinh phi và các diêu
kiin can thiêt dê to chlrc "Ngày cà phê Vit Nam" - lan thir 3 näm 2019 tai tinh.
- Là du môi tO chIrc Hi nghj Xüc tin du tu tinh Gia Lai nàm 2019.
4.10. SO' Ngoii vi,: Phi hcp vOi Hip hi Ca phê cao cao, SO Nông nghip
và Phát triên nông thôn tham mini kê hoich don tiêp các dai biêu là Di sIr quán
các nuOc, các to chlrc, dai biêu quôc tê ye dir "Ngày cà phé Vit Nam" và các hoat
dng lông ghép dam báo kjp thOi, trQng thj, chu dáo.
4.11. Cong an tinh: Dam báo các diu kin v an ninh, an toàn cho ngithi
dan dja phi.wng và du khách trong suôt thai gian din ra cac hoat dng elm "Ngày
cà phé Vit Nam" - lan thu 3 nàm 2019 và các hot dng lông ghép.
4.12. SO' Giao thông vin 101: Chü trI, phi hqp vOi COng an tinh thc hin k
hoch phân IuOng, sap xêp giao thông, dam bâo không ün täc giao thông, to diêu
kin thun lçii cho nhân dan và du khách den tham quan trong các hott dng cüa
ngày hi.

4.13. SO Yti:
- T chlrc t& cong tác phông và 1mg phó vOl các truOng hqp lien quan dn
sire khOe và v sinh an toàn thrc phâm trong qua trInh to chirc các hoat dng elm
"Ngày cà phé Vit Nam" lan thir 3 - näm 2019, các ho?t dng ben lê trong thOi gian
to chirc "Ngày cà phé Vit Nam" ti tinh và thrc hin nhUng nhim vi khác khi
duçic UBND tinh phân công;
- B tn phuang tin ciru thuong và y bác si trirc 0 các dim t chlre "Ngày cà
phê Vit Nam" lan thir 3 - näm 2019 tai tinh.
4.14. UBND các huyn, lhj xd, thànhp/zñ và các tJ chO'c doàn th trên dja
bàn tinh: TO chlrc tuyên truyên, quáng bá ye "Ngày cà phê Vit Nam" lan thIr 3 nárn 2019 ti tinh Gia Lai den ngirOi dan, hi viên và các to chire, cá nhàn san xuât,
chê bién, kinh doanh cà phé trên dja bàn duqc biét và tham gia.
4.15. Dài Phát than/i Truyn hlnh tin/i, Báo Gia Lai: Dixa tin bài tuyen
truyên, quãng bá ye "Ngày cà phé Vit Nam" lan thIr 3 - nàm 2019 trén báo, dài dja
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phuong; Dai Phát thanh Truyn hInh tinh ph61 hqp v&i don v t chrc sr kiin dam bão
&rông truyên trirc tiêp tai Lé k' nim "Ngày Ca phé Vit Nam".
4.16. Dê nghj Cong ty D4n Irc tinh:
- Dam bão nguôn din và len phlxcYng an dir phông d cung
dam bâo
din cho toàn b các hoat dng cüa Chucrng trInh "Ngày cà phê Vit Nam" 1.n thu
3-näm 2019 và các hoat dng ben lê trong thyi gian din ra "Ngày cà phé Vit
Nam" lan thu 3 ti tinh.
cap,

- Phi hçip vài dcm vj t chirc s1r kin thirc hin chuing trInh d thu tài và
kiêrn tra các thiêt bj am thanh, ánh sang, dam bâo an toñn tuyt di cho vic phiic
vii trong qua trInh din ra sr kin.
A

A

A

A

A

,

.

,

4.17. De ngh Cong ty Co phan Cap nwoc Sa, Gon - Plezkii:
- Dam bão ngun rnrâc d cung cp cho toàn b các boat dng cüa chucing trInh.
* - Phi hçip vài don vj t chüc sr kiin thrc hin chuong trInh d cung cp
nguôn nuâc den các gian hang, dja diem pha chê cà phé ti khu vrc tnrng bay, gi61
thiu cà phê dê doanh nghip m&i the dii biêu, khách và nông dan tham quan thu&ng
thüc Ca phé.
4.18. D nghi Hip hjJi dwiiz/z izghip tin/i Gia Lai, Hi2p 1z3i Dii ljch tin!:
Gia Lai, H3i Doani: nhân tré:
Phi hqp vci S& Nông nghip và Phát trin nông thôn, Sâ Cong Thuong, So
Van hóa, The thao và Du ljch và các SO ban ngành có lien quan huy dng nguôn lirc
xâ hi boa; thôn tin, 4n dng các hi viên, doanh nghip tham gia trLrng bay, giOi
thiu san phâm, am thirc và tham gia chuong trInh "Ngày cà phê Vit Nam" lan thu
3 - nàm 2019 tai tinh.
5. Tien d9 thtyc hiçn
- Tháng 7-8/20 19, UBND tinh phê duyt K hoach tng th "Ngày Ca phê Vit
Nam" lan thu 3 - näm 2019 ti Gia Lai; Ban Chi dao phê duyt phân cong nhim vti
cho các thãnh vién Ban Chi dao; Ban To chüc phé duyt phãn côn nhim vi cho các
thành vién Ban To chirc và to chüc hQp, thông nhat Ke hoach chi tiêt;
- Tháng 9/20 19 hoàn chinh cong tác chun bj, 1p danh sách các doanh
nghip san xuât, ch bin cà phê, hang nông san, khách m&i tham gia, danh sách
dr kién các nhà tài tr trong và ngoài nuOc; hoàn thin kjch bàn chixong trInh Lé
K'nim.
- Tháng 10 - 11/2019 rà soát, tng duyt k hoach, chuong trInh chi tit,
giy m&i dai biu tham du.
- Tháng 12/2019 t chüc thrc hin các ni dung chucing trInh theo k hotch
dA duqc phé duyt.
6. Kinh phi
Tong kinh phi dr kin t chuc "Ngày cà phé Vit Nam" ln th(r 3 - nãm
2019 tai Gia Lai: 6.000.000.000 dông (sáu t dong), trong dO:
gui
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- Kinh phi cüa Hip hi cà phê ca cao Vit Nam h trçr: 2.050.000.000 dng
- Phân con lai là ngân sách tinh và kinh phi xâ hi hóa (huy dng tr nguôn
dóng gop cüa các don vi doanh nghip, thành viên hip hi Ca phê ca cao Vit
Nam): 3.950.000.000 dông.
(co bang tong hcip chi tiét tçzi phu lyc 2 kè,n theo,)
7. Di vol các hoyt dng thng ghép trtróc, trong thOi diem t chác "Ngày
Ca phê Vit Nam" In thir 3-nãm 2019 ti tIn Ii:
Các don vj thrçic giao chü trI chju trách nhim xây dung k hoch chi tit, dr
toán kinh phi thrc hin, trInh cap cô thâm quyên phé duyt và to chüc thrc hin
dam bâo dung tiên dO, hiu qua; phôi hçip Hip hOi cà phê ca cao Vit Nam và các
sà, ngành lien quan cüa tinh to churc thrc hin các hoat dng "Ngày Ca phê Vit
Nam" - näm 2019 tinh Gia Lai.
Trên da' là Kê hoach tong the "Ngày Ca phê Vit Nam" lan thcr 3 - näm 2019
ti Gia Lai, dê nghj các co quan, don vj có lien quan triên khai thrc hin. Trong
qua trInh triên khai nêu có khó khàn vuàng mac, kjp thii báo cáo ye Ban to chcrc
(thông qu%4'Nông nghip và Phát triên nông thôn) dê diêu chinh, bô sung cho
phCi hçp.f.
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TCH
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Phiihicl
Thôi gian, dja dim ti chfrc các hoit dng "Ngày cà phê Vit Nam" Ian thfr 3 - nãm 2019
và các hoit dng Ing ghép

Thôi gian

Ni dung

Dja dim

Do'n vl thirc hin

Quang trueing dai
doàn k&

UBND thành ph
Pleiku

Quang tnrông dai
do kt

UBND thành ph
Pleiku

Quãng tnx&ng dai
doàn k&

UBND thành phô
Pleiku

Qung tnthng dai
doAnkt

UBND thAnh ph
Pleiku

Quãng trumg dai
doAn kt

UBND thành phô
Pleiku

thang
Ngày
03/12/20 19
2

Ngày 0306/12/2019
Ngày0307/12/2019

4

Ngay0407/12/2019
NgAy
04/12/2019

6

8

Tir ngày 0710/12/2019

L hi dix?ing ph6 chü d "VU
diu Cng chieng"
8h00 ngày 03/12 Hi chçi Nong Sail Va
dn 16h00 ngày thirc, chU d "Mi xA, ph.r?ng
06/12/2019
1 sánphm"
8hOOngàyO3/12
Chung trInh giâi thiu Hoa
dn 16h00 ngày
Lan
07/12/20 19
1 6h00 - 17h30

4 ngày

19h30 - 21h45

4 ngày

T& ngày 0809/12/2019

2 ngày

Ngày
08/12/20 19

13h-17h

Trin lAm ãnli xua và nay
Chiu phim phóng sii tài 1iu
"Do thj Pleiku - 90 nAm xây
dirng và phát tri&n, VAn ngh
quãn chüng, trInh din cong
chiêng và nhac ci dan tOc
Không gian trtrng bay gii
thiu sAn phAm

QuAng ti ng
doãnkt

Khách sn Tre Xanh,
thAnh ph Pleiku
(hoc dja dim phü
hçip khác)
Vtràn cà phê và nhà
Tham quan vx&n cà phê, nhà may sAn xut, ch
mAy chê bin cà phé
bin cà phê chit
hrçing cao
Tp huAn k5' thut trirc quan
cong ngh tuâi nhô giQt Isarel

Trung tam phát trin
Doanh nhân Vit Nam,
Sâ Cong Thung
SO Nong nghip và
PTNT

S& Nong nghip và
Phát trin nông thôn

Ghi chIi

Ngày
08/12/20 19
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Ngày
09/12/20 19
Ngay
10/12/2019

18h00

20h00 - 21h30
7h30 - 11h30

Giao thuong các doanh
nghip xut khAu cà phê Vit
Nam VOl các nha 'WP khaU
cà phë nithc ngoài và Gala
Dinner

Khách skin Hoang
Anh Gia Lai (hoc
dja dim phü hçrp
khác)

Trung tam phât triên
Doanh nhãn Vit Nam;
Sâ Van Hóa,, The thao
và Du ljch

L KS' nim "Ngày Ca phê
Vjët Nam" lAn 3 - näm 2019

Quãng truông Dai
Doàn Kt

Trung tam phát triên
Doanh nhãn Vit Nam,
Sâ Van Hóa, Th thao
vàDuljch

Hi nghj xüc tin dAn tu tinh
GiaLainäm2019

Khách san Hoàng
AnhGiaLai

Sâ K hoach và DAn tu
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Phii he 2
n kinh phi to chile "Ngày c pliê Vit Nam" Ian thñ 3 - nm 2019
tai t1nh Gia Lai
DVT: VND
UBND tin II
Gia Lai, Xã
li(1 hóa

Tng chi phI

IIiçp 1191 cã phê
en cao

2.500.000.000

800.000.000

1.700.000.000

Tharn quan vuàrn Ca phê, nha
may, chui cra hang cà phé

100.000.000

-

100.000.000

3

Gala Dinner

500.000.000

200.000.000

300.000.000

4

T chirc L k' niêm

1.800.000.000

700.000.000

1.100.000.000

Thông tin tuyên truyên, quãng
bá tti tinh.

300.000.000

-

300.000.000

Don tip khách quôc tê, ngoIi
giao

300.000.000

300.000.000

-

Don tiêp dui biêu các B, ngành
và các tinh trông cà phê

300.000.000

8

Cong tác chun bj

100.000.000

50.000.000

50.000.000

9

Dtr phOng

100.000.000

-

100.000.000

Stt

Các hoit dng
Không gian trung bay, gii
thiu san phArn

6

Tong cong

6.000.000.000

300.000.000

2.050.000.000

3.950.000.000

