ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

Số: 514 /KH-UBND
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 19 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
1. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
2. Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia năm 2022.
3. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI.
4. Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai
về tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai
(24/5/1932-24/5/2022).
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
- Giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích, ưu
đãi đầu tư vào tỉnh Gia Lai, nhằm thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư vào tỉnh, làm tiền
đề cho các hoạt động đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các
doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tương lai.
- Hội nghị cũng là dịp để tỉnh Gia Lai gửi thông điệp đến các cấp, các ngành
Trung ương, các địa phương và Quý doanh nhân trong và ngoài nước sự cố gắng, nỗ
lực của cả hệ thống chính trị trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tạo kênh gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà đầu tư, các tổ
chức quốc tế; hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động hợp tác, giao lưu kết nối giao thương doanh
nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài
tỉnh thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
vùng căn cứ cách mạng trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu:
Hội nghị Xúc tiến đầu tư được tổ chức chu đáo, trang trọng nhưng đảm bảo tiết
kiệm, hiệu quả; kết hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; tạo ấn tượng tốt cho cộng đồng doanh
nghiệp trong, ngoài nước khi đến tỉnh Gia Lai tìm kiếm cơ hội đầu tư.
III. NỘI DUNG:
1. Tên Hội nghị: “Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022” (sau đây
gọi là Hội nghị).
2. Quy mô: Hội nghị cấp tỉnh khoảng 450 đại biểu.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, ngày 21/5/2022 (buổi chiều).
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- Địa điểm Hội nghị: Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Sở Kế hoạch và Đầu tư
thống nhất địa điểm cụ thể tổ chức hội nghị, báo cáo UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tuần lễ
các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh).
- Ngoài phòng tổ chức Hội nghị, sẽ bố trí thêm 02 phòng:
+ Phòng số 1: Để lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban ngành giải đáp thắc mắc của Nhà
đầu tư.
+ Phòng số 2: Để kết nối các Nhà đầu tư có nhu cầu hợp tác với nhau.
4. Chủ trì Hội nghị
Chủ trì: Lãnh đạo Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai.
5. Đơn vị thực hiện
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Các đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp
& Phát triển nông thôn, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Sở Tài nguyên & Môi
trường, Sở Thông tin & Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; UBND thành phố
Pleiku; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai và các đơn vị có liên quan.
6. Chương trình Hội nghị:
13h30 – 14h00: Đăng ký đại biểu.
14h00 – 14h10: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
14h10 – 14h30: Phát biểu khai mạc Hội nghị.
14h30 – 14h40: Chiếu phim “Gia Lai – Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư”.
14h40 – 15h00: Phát biểu của lãnh đạo Trung ương.
15h00 – 16h00: Diễn đàn với chủ đề “Lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh Gia Lai
trong xu thế hội nhập và phát triển”.
16h00 – 16h30: Giải lao đồng thời giải đáp các thắc mắc của Nhà đầu tư nếu có
nhu cầu.
16h30 – 16h50: Ký kết Bản ghi nhớ giữa tỉnh và các nhà đầu tư; ký kết cam kết
hợp tác đầu tư giữa các nhà đầu tư.
16h50 – 17h10: Ký kết các cam kết tài trợ tín dụng.
17h10 – 17h30: Trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án.
17h30 – 17h40: Tổng kết, bế mạc Hội nghị.
7. Thành phần tham dự:.
7.1. Khách nước ngoài: (dự kiến 50 đại biểu)
a) Tổng Lãnh sự Quán các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Phần Lan, Ấn Độ, Hoa
Kỳ, Singapore và Đại Sứ quán Israel tại Hà Nội (đại điện tham dự 07 nước).
b) Các tổ chức tài chính quốc tế: World Bank; ADB; JICA; KOICA; Ifad, Unicef
(06 tổ chức).
c) Các Ngân hàng thương mại quốc tế: United Overseas Bank - Singapore (OUB);
SMBC; Shinhan - Woori của Hàn Quốc (04 ngân hàng).
d) Các cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh: JETRO
Hồ Chí Minh; KOTRA Hồ Chí Minh, Cơ quan IE - Singapore Hồ Chí Minh; Hiệp hội
Thương mại Hàn Quốc KITA; Hiệp hội văn hoá kinh tế Hàn – Việt (KOVECA);
Trung tâm giao lưu Nhật – Việt; KKCCI tại Hà Nội (07 cơ quan).
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đ) Các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Hồ Chí Minh: Hiệp hội thương mại
Hoa Kỳ (AMCHAM); Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản (JBAH); Hiệp hội Doanh
nghiệp Hàn Quốc (Kocham); Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore (SBG); Phòng TMCN
Ấn độ (Incham); Bộ phận Japan desk tại Thành phố Hồ Chí Minh (06 tổ chức).
e) Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Israel, Nga,
Ấn Độ, … (20 doanh nghiệp).
7.2. Khách trong nước (dự kiến mời 400 đại biểu):
a) Bộ, ngành Trung ương: 145 người
- Mời Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự và chỉ đạo Hội nghị:
16 người.
- Lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính
phủ; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài chính; Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Thông tin và Truyền
thông; Ngân hàng Nhà nước; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Dự kiến
30 người.
- Ban Kinh tế Trung ương, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, chuyên gia kinh
tế của Việt Nam: Dự kiến 15 người.
- Lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Phú Yên, Đăk Lăk,
Kon Tum, Đăk Nông, Lâm Đồng..: Dự kiến 14 người.
- Các Tổng Công ty, Tập đoàn kinh tế: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tập
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel; Tập
đoàn dệt may Việt Nam; Tập đoàn Mường Thanh; Tập đoàn Điện lực; Tập đoàn
Vingroup; Viện Năng lượng Việt Nam; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng
Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và nhỏ Việt Nam; Hiệp
hội doanh nghiệp TP. HCM, Hà Nội; Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Hà Nội và TP.
HCM; Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam; Hiệp hội Hồ
tiêu Việt Nam; Hiệp hội du lịch Việt Nam; Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam; … Dự kiến: 70 người.
b) Khách trong tỉnh: 230 người.
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam: 19 người.
- UBND huyện, thị xã, thành phố (mỗi đơn vị 2 người): 34 người.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh (kể cả các ngành phối hợp thực hiện),
mỗi đơn vị 01 người: 46 người.
- Lãnh đạo các doanh nghiệp FDI; một số doanh nghiệp có dự án đang triển khai
tại tỉnh Gia Lai, một số doanh nghiệp trao quyết định chủ trương đầu tư và ký cam kết
đầu tư: 104 đơn vị, mỗi đơn vị 01 người: 104 người.
- Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai;
Liên hiệp các hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh; Hiệp hội du lịch tỉnh: 05 người.
- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh: 22 người
c) Báo chí, truyền hình trong và ngoài nước: 25 người
Mời đại diện các báo, đài của Trung ương thường trú tại tỉnh.
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8. Tài liệu phục vụ Hội nghị.
- Chương trình Hội nghị, tờ rơi quảng bá Hội nghị, tài liệu giới thiệu về các dự án
kêu gọi đầu tư.
- Tập tài liệu quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa
bàn tỉnh Gia Lai.
- Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Gia Lai; các tập tóm tắt dự án kêu gọi
đầu tư của tỉnh Gia Lai; USB card (File mềm bao gồm các tài liệu trên).
- Đĩa CD-ROM về “Gia Lai – Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư”.
- Tài liệu giới thiệu quảng bá của các đơn vị tài trợ cho Hội nghị (nếu có).
- Danh sách các dự án ký kết ghi nhớ và trao quyết định chấp thuận chủ trương
đầu tư.
9. Tiến độ thực hiện:
- Lập dự toán và phê duyệt kinh phí Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm
2022: Hoàn thành trước ngày 20/3/2022.
- Xây dựng Makét, phông của Hội nghị, in ấn tài liệu chung, dịch thuật … giới
thiệu về Hội nghị. Đặt bài phát biểu tại Hội nghị với các Bộ, ngành, đơn vị … liên hệ
diễn giả…: Hoàn thành trước ngày 01/4/2022.
- Hoàn thành việc xây dựng Maket, phông của Hội nghị, in ấn tài liệu chung, dịch
thuật… giới thiệu về Hội nghị và bài phát biểu tại Hội nghị với các Bộ, ngành, đơn vị
… liên hệ diễn giả…: Hoàn thành trước ngày 15/4/2022.
- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho Hội nghị gồm: Chương trình Hội nghị, tờ rơi
quảng bá Hội nghị; Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Gia Lai; các tập tóm tắt dự
án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai; USB card (File mềm bao gồm các tài liệu trên); Đĩa
CD-ROM về “Gia Lai – Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư” (sau khi lấy ý kiến của
các sở, ngành, địa phương và sẽ phối hợp với FLC để hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh);
Tài liệu giới thiệu quảng bá của các đơn vị tài trợ cho Hội nghị (nếu có); Danh sách các
dự án ký kết ghi nhớ và trao quyết định chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước ngày
29/4/2022.
- Công tác Chuẩn bị ký kết và trao Giấy chứng nhận đầu tư: Hoàn thành trước
06/5/2022.
- Chuẩn bị Hội trường; maket Hội nghị; chuẩn bị bài Khai mạc, Bế mạc và các bài
phát biểu cho Lãnh đạo UBND tỉnh: Hoàn thành trước 06/5/2022.
- Rà soát các công tác chuẩn bị Hội nghị: Hoàn thành trước 16/5/2022
10. Tổ chức thực hiện:
Các Sở: Ngoại vụ, Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Văn hoá,
Thể thao & Du lịch, Tài nguyên & Môi trường, Thông tin và truyền thông, Ban Quản
lý Khu kinh tế tỉnh và UBND thành phố Pleiku phối hợp cùng với Sở Kế hoạch và Đầu
tư trong công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị; chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội
dung, cung cấp tài liệu liên quan theo lĩnh vực quản lý của ngành và cử người giải đáp
cho các doanh nghiệp, đại biểu tham gia họp báo và Hội nghị; đồng thời thực hiện các
nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh.
Ngoài nhiệm vụ chung trên thì các Sở, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ cụ thể
như sau:
10.1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai:
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- Tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung kế hoạch chi tiết do Sở Kế
hoạch và Đầu tư và các cơ quan đề xuất, xây dựng lịch hoạt động của lãnh đạo UBND
tỉnh tại Hội nghị.
- Trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thư mời, bài phát biểu do các cơ quan liên
quan dự thảo; gửi Thư mời đại biểu của Bộ, ngành trung ương và đại biểu trong tỉnh
tham dự hội nghị.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan trong
công tác đón tiếp, hậu cần, điều phối xe đưa đón đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến
đầu tư và các hoạt động liên quan của Hội nghị.
- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.
10.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Là đơn vị thường trực, làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của
tỉnh tham mưu UBND tỉnh trong việc tổ chức Hội nghị.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, đơn vị
trong việc liên hệ, đón tiếp, hậu cần, điều phối xe đưa đón đại biểu tham dự Hội nghị
xúc tiến đầu tư và các hoạt động liên quan của Hội nghị.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chương trình
truyền thông, công tác báo chí, quảng bá trước, trong và sau Hội nghị; lập thủ tục cấp
phép xuất bản các ấn phẩm phục vụ Hội nghị.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành đề xuất các dự án trong và ngoài khu kinh tế
Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, khu công nghiệp để chuẩn bị ký kết, trao quyết định chủ
trương đầu tư; chuẩn bị các nội dung liên quan để giải đáp cho các doanh nghiệp và đại
biểu tham gia họp báo và Hội nghị.
- Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông
thiết kế maket, mẫu logo, dịch thuật, xuất bản… bộ tài liệu, DVD, quà tặng, vật phẩm,
tài liệu trưng bày, tài liệu trình chiếu, cung cấp các thông tin phục vụ cho công tác
tuyên truyền; người dẫn chương trình; trang thiết bị… tại Hội nghị.
- Chuẩn bị các điều kiện để ký cam kết, hợp đồng đầu tư tín dụng giữa các ngân
hàng và doanh nghiệp đăng ký đầu tư tại Gia Lai.
- Chuẩn bị thư mời, các bài phát biểu, đáp từ của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội
nghị xúc tiến đầu tư đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng
UBND tỉnh gửi Thư mời đại biểu, doanh nghiệp tham dự hội nghị và các hoạt động.
- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho Hội nghị gồm: Chương trình Hội nghị, tờ rơi
quảng bá Hội nghị; Tập tài liệu quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư áp
dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Gia Lai; các
tập tóm tắt dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai; USB card (File mềm bao gồm các tài
liệu trên); Đĩa CD-ROM về “Gia Lai – Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư”.
- Là cơ quan thường trực, chủ động báo cáo đề xuất với UBND tỉnh và triển khai
các nội dung công việc phát sinh, chưa được thể hiện trong kế hoạch để để đảm bảo hội
nghị được tổ chức thành công.
10.3. Sở Ngoại vụ:
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên hệ đón tiếp khách mời
là lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam,...
10.4. Sở Công Thương:
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên hệ đón tiếp khách
mời là lãnh đạo của Bộ Công Thương.
- Đề xuất, chọn lọc các doanh nghiệp tiêu biểu, phù hợp mời tham gia Hội nghị.
10.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên hệ đón tiếp khách
mời là lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Rà soát, đề xuất các đối tác, dự án tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp để ký
kết đầu tư tại Hội nghị.
10.6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên hệ đón tiếp khách
mời là lãnh đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Chỉ đạo treo các biển tấm lớn, pano, băng rôn, khẩu hiệu tại thành phố Pleiku;
các vị trí có liên quan đến Hội nghị; cung cấp các thông tin phục vụ cho công tác tuyên
truyền tại Hội nghị.
10.7. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên hệ đón tiếp khách
mời là lãnh đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung họp báo, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu
tư quản lý phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp.
10.8. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên hệ đón tiếp khách mời
là lãnh đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
10.9. Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên hệ đón tiếp khách
mời là lãnh đạo của Bộ Tài chính.
- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và trên cơ sở dự toán được lập theo đúng
quy định của các cơ quan, đơn vị có liên quan, kiểm tra, rà soát tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch đảm bảo
hiệu quả, tiết kiệm.
10.10. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh:
- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách khách mời là các doanh nghiệp,
nhà đầu tư đã, đang và dự kiến đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp.
- Đề xuất các dự án, đối tác đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp để ký kết
đầu tư, trao Giấy chứng nhận đầu tư.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch treo Pano, áp phích tại Khu Công
nghiệp của tỉnh.
10.11. Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku:
- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh trên địa bàn trong thời gian
tổ chức Hội nghị.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch treo băng rôn, khẩu hiệu, panô
quảng bá.
IV/ KINH PHÍ THỰC HIỆN.
Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn tài trợ hợp
pháp khác.
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022;
yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Pleiku theo
phân công khẩn trương triển khai thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
PHÓ CHỦ TỊCH
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Gia Lai;
- Lưu: VT, HCQT, CNXD, KGVX,
NC, NL, TTTH, KTTH.

Hồ Phước Thành

