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ỦY BA HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3508/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐNH
Về việc phê duyệt Đề án Đ5y mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trên
địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020
ỦY BA HÂ DÂ TỈH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày
12/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp
phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ hỗ trợ và phát
triển doanh nghiệp đến năm 2020;
Căn cứ Nghị Quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 04/02/2017 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 2017, định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khNu của Việt N am
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Chương trình số 24-Ctr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát
triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình
Dương, giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 3242/QĐ-UBN D ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 24-Ctr/TU ngày
16/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển
công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số32/2016/QĐ-UBN D ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Bình Dương giai
đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-UBN D ngày 11/6/2013 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Dương phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh;

