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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: 1292/UBND-KTTH

Bình Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2018

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ
tướng Chính phủ về tiếp tục đNy mạnh triển
khai, thực hiện hiệu quả N ghị quyết số
35/N Q-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố.
Sau gần 2 năm triển khai thực hiện N ghị quyết số 35/N Q-CP ngày 16/5/2016
của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (sau đây gọi là
N ghị quyết 35/N Q-CP) và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả N ghị quyết số 35/N Q-CP (sau đây gọi là Chỉ thị
26/CT-TTg)đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực đặc biệt trong công tác cải cách
thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh... góp phần
vào thành quả chung trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; qua đó đã nhận được sự
hưởng ứng và phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tính
riêng năm 2017, đã có 5.542 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 29.029
tỷ đồng, tăng 16,5% về số doanh nghiệp và tăng 39,5% về số vốn đăng ký so với cùng
kỳ năm 2016; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 02 tỷ 808 triệu đô la Mỹ, vượt
100% kế hoạch năm 2017.
Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng công tác triển khai N ghị
quyết 35/N Q-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg vẫn còn những điểm hạn chế chưa tạo được
những đột phá thực sự thúc đNy phát triển doanh nghiệp và chưa được các cấp, các
ngành quan tâm thực hiện triệt để như tiến độ triển khai xây dựng đường dây nóng để
tiếp nhận và xử lý các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp còn chậm, công tác phối
hợp thực hiện các nhiệm vụ còn chưa chặt chẽ...
Để tiếp tục đNy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả N ghị quyết 35/N Q-CP và
Chỉ thị 26/CT-TTg của Chính phủ trong năm 2018, Ủy ban nhân dân (UBN D) tỉnh yêu
cầu các Sở, ban ngành và UBN D các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các
nhiệm vụ sau:

