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Phát Triển Kinh Tế Địa Phương
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Tóm tắt: 

Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống là việc làm có ý nghĩa và rất cần 
thiết, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của mỗi làng nghề truyền thống 
trong cả nước nói chung và các doanh nghiệp làng nghề truyền thống của 

tỉnh Bình Dương nói riêng rất cần sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, chính 
quyền và các tổ chức xã hội. Xuất phát từ ý nghĩa đó Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 52/2018/NĐ-CP, Quy định một số nội dung, chính sách phát triển ngành nghề nông 
thôn và làng nghề. UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định 3530/QĐ-UBND phê duyệt 
Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, nhằm duy 
trì và phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Từ khóa: Bình Dương, làng nghề truyền thống, chủ trương, chính sách phát triển 
làng nghề. 

Abstract: 
Conservation and development of traditional trade villages are meaningful and 

essential jobs, besides the efforts and efforts of each traditional trade village in the 
country in general and traditional trade village enterprises of Binh Duong province 
in particular needs the support and assistance of the State, authorities and social 
organizations. Stemming from that meaning, the Government has issued Decree No. 
52/2018 / ND-CP, prescribing a number of contents and policies to develop rural 
industries and trade villages. The People’s Committee of Binh Duong Province issued 
Decision 3530 / QD-UBND Approving the Rural Industry Development Plan of Binh 
Duong Province until 2020, in order to maintain and develop traditional trade villages 
in Binh Duong province.
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