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3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên
quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ các DNNVV
trên địa bàn tỉnh Bình Dương có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ
và khả năng cân đối nguồn lực thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án,…theo quy
định của Luật Hỗ trợ DNNVV.
5. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên
quan, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả Kế hoạch số 2513/QĐUBND ngày 20/9/2017 về thực hiện đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.
Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao Quỹ Đầu tư - Phát triển tỉnh là tổ chức tài chính nhà
nước của tỉnh thực hiện đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.
7. Sở Công thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trìnhhỗ trợ
DNNVV tham gia chuỗi phân phối sản phNm trên địa bàn tỉnh.
8. Sở Tư pháp chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ
trợ pháp lý cho DN N VV theo Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.
9. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
Báo Bình Dương chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, hệ thống
thông tin cơ sở, Cổng thông tin điện tử của tỉnh tuyên truyền Luật Hỗ trợ DN N VV,
Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực
hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
10. Sở Công thương chủ trì phối hợp với Liên đoàn doanh nghiệp, Hội doanh
nhân trẻ, các Hiệp hội ngành hàng tỉnh đNy mạnh tổ chức các hoạt động thúc đNy liên
kết giữa doanh nghiệp lớn và DN N VV. Chủ động tổ chức tập hợp ý kiến, nhu cầu của
các hội viên, DN N VV gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh.
11. Các cơ quan, đơn vịtổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ, ngành Trung
ương triển khai thực hiện Chỉ thị số15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính
phủ. Thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc đNy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm
vụ công tác; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc;
trường hợp vượt thNm quyền, đề xuất trình cấp thNm quyền xem xét, quyết định.

