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Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Kon Tum trân trọng gửi tới toàn thể doanh nhân, doanh nghiệp đang đầu tư và 

chuẩn bị có kế hoạch đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất! 

Năm 2020 – 2021, tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp,  khó 

lường, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh, cắt giảm lao 

động, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng hoạt động; nhất là các lĩnh vực: 

Thương mại, dịch vụ, Công nghiệp chế biến nông, lâm sản; may mặc xuất 

khẩu,... Việc triển khai một số dự án đầu tư gặp khó khăn, giãn tiến độ... Nhưng, 

với tinh thần năng động, sáng tạo, vượt khó, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, 

các nhà đầu tư đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, nỗ lực thích 

ứng với những khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh; nêu cao tinh thần trách 

nhiệm cùng các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch và hoạt động an sinh 

xã hội, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

nhà. 

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch 

bệnh Covid-19, hỗ trợ  doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, phục hồi và 

tạo đà phát triển. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã và đang tập trung 

chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, 

chống dịch, các giải pháp hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh theo Chỉ thị số 

27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid-19. Ban 

quản lý Khu kinh tế phối hợp với các sở, ngành, địa phương đã hướng dẫn, 

tháo gỡ được một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, phát triển kết cấu 

hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, nhằm cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi 

trường đầu tư, tạo điều kiện tốt hơn để các doanh nhân, doanh nghiệp phát huy 

năng lực sản xuất kinh doanh của mình, tham gia tích cực vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Với tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng tỉnh Kon Tum 

phát triển bền vững, Ban quản lý Khu kinh tế xin cảm ơn, chia sẻ và tiếp tục 

đồng hành với các doanh nhân, các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế, 

các khu công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. 

Một lần nữa, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum xin gửi lời chúc tốt 



đẹp nhất và chúc toàn thể cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp sức khỏe, hạnh 

phúc, phát triển và thành công! 

Trân trọng! 

 

 TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
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