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CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 27-6-2018

ỦY BA HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

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

Số: 2470/KH-UBND

Bình Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH
Triển khai tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh
doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020
trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Căn cứ Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp
tục thực hiện 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 Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành
chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày
03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về
phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa”;
Triển khai nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh
trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số
04/2017/QH14 ngày 12/06/2017;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều
kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 20182020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức về vai trò, ưu điểm của mô hình tổ
chức doanh nghiệp, phòng ngừa các rủi ro pháp lý trong kinh doanh cho người dân.
- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đNy hộ kinh doanh chuyển sang hoạt
động theo hình thức doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.
- Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là
đến năm 2020 toàn tỉnh có 50.000 doanh nghiệp hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ.

