
1. Tình hình đăng ký thành lập mới, thay đổi vốn, giải thể

I Tháng 07 (Từ 01 đến 15/07)             263 3.228.774,78 283 1.818.499,00 7,6% -43,7%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới             280 1.588.965,00 304 1.308.205,00 8,6% -17,7%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi 60 1.673.409,78 31 622.844,00 -48,3% -62,8%

    a Tăng vốn 60 1.673.409,78 28 631.939,00 -53,3% -62,2%

    b Giảm vốn 0 0,00 3 -9.095,00 N/A N/A

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -17 -33.600,00 -21 -112.550,00 23,5% 235,0%

II 7 Tháng (Từ 01/01 đến 15/07)         2.899 32.152.267,12                      3.283 32.970.172,03 13,2% 2,5%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới         3.042 18.539.539,30                      3.476 21.606.357,96 14,3% 16,5%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi 626 14.175.927,82 520 12.460.596,07 -16,9% -12,1%

    a Tăng vốn 610 14.559.936,82 492 14.316.184,07 -19,3% -1,7%

    b Giảm vốn 16 -384.009,00 28 -1.855.588,00 75,0% 383,2%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -143 -563.200,00 -193 -1.096.782,00 35,0% 94,7%

      36.541        300.978.492,20                    39.824 333.948.664,72

Số doanh nghiệp
Tỷ lệ thực tế / kế 

hoạch
Số doanh nghiệp

      39.824                      40.000 100%                   50.000 

283                               5 5628%                        291 

* Nhận xét:

80%

97%

a.Tình hình chung

Số doanh nghiệp tăng thêm trong kỳ

- Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong kỳ: 4,30 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2018 (5,01 tỷ)

* Nhận xét: Kỳ 1 tháng 07 năm 2019 có số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhẹ so với cùng kỳ là 8,6%, số vốn đăng ký mới lại giảm 17,7%. Số 

doanh nghiệp đăng ký tăng vốn và mức vốn đăng ký tăng đều giảm mạnh so với cùng kỳ, lần lượt là: 53,3% và 62,2%. Trong kỳ, phát sinh 03 doanh 

nghiệp giảm vốn so với cùng kỳ là 0 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký giải thể và mức vốn đăng ký giải thể đều tăng mạnh so với cùng kỳ, lần 

lượt là 23,5% và 235%.

Số doanh nghiệp lũy kế

31/12/2018 Kỳ báo cáo

- Kế hoạch 1 : Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2016 ban hành kèm Quyết định số 1923/QĐ-

UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Bình Dương.

- Kế hoạch 2: Chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 708/UBND-TH ngày 08/3/2017 về việc quán triệt thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Bình Dương.

Bình Dương, ngày          tháng            năm 2019

*Ghi chú:
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Số vốn đăng ký 

(triệu đồng)

Số lũy kế

Số doanh 

nghiệp
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Kỳ báo cáo

Tỷ lệ thực tế / kế hoạch

Kế hoạch 2Kế hoạch 1

2. Tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn 2019

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong nước

So sánh cùng kỳ (%)

Số vốn đăng 

ký 

Cùng kỳ năm trước

STT
Số doanh nghiệp

Số vốn đăng ký 

(triệu đồng)

- Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong kỳ: 1.400 lượt, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2018 (1.521 lượt).
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Biểu đồ 1: Số doanh nghiệp tạm ngưng, hoạt động trở lại trước thời hạn, 

bỏ địa chỉ kinh doanh kỳ 1 tháng 07 năm 2018, 2019

Kỳ báo cáo

Cùng kỳ năm trước



Doanh 

nghiệp vừa 

và nhỏ

Doanh nghiệp lớn Tổng số

Tạm ngừng 13 0 13

Giải thể 21 0 21

II. Tình hình đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Từ 01/7/2015 theo Luật Doanh nghiệp 2014)

I Tháng 07 (Từ 00 đến 15/07)                 6                    548.947 6 -830.687,75 0,0% -251,3%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới                 6                    154.969 6 180.684,17 0,0% 16,6%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi               13                    393.978 12 -1.011.371,92 -7,7% -356,7%

    a Tăng vốn               11                    427.052 7 670.761,27 -36,4% 57,1%

    b Giảm vốn 2 -33.073,89 5 -1.682.133,19 150,0% 4986,0%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể 0 0,00 0 0,00 N/A N/A

II 07 Tháng (Từ 01/01 đến 15/07)               83               10.744.093                         104 6.560.478 25,3% -38,9%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới               87                 6.038.230                         113              6.245.403 29,9% 3,4%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi             111                 4.981.531                         168 621.038 51,4% -87,5%

    a Tăng vốn               89                 5.586.688                         136              6.635.746 52,8% 18,8%

    b Giảm vốn               22 -605.157,39                           32 -6.014.707,46 45,5% 893,9%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -4 -275.668,00 -9 -305.963,00 125,0% 11,0%

        2.370 212.318.615,52                 2.544,00 221.284.083,32

- VP. Tỉnh ủy (b/c);

- Số lượng đăng ký tạm ngừng kinh doanh giảm so với cùng kỳ là 35% và không có doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh so với cùng kỳ là 25 doanh 

nghiệp

* Nhận xét:

- Tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn trong kỳ 1 tháng 07/2019: Trong kỳ qua, không có doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh so với cùng kỳ là 25 

doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng giảm so với cùng kỳ là 35%. Kỳ qua, số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại bằng so với cùng 

kỳ là 03 doanh nghiệp.

Số vốn đăng ký 

(triệu đồng)

Cùng kỳ năm trước

Hình thức đăng ký

b. Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng, hoạt động trở lại trong năm

Số vốn đăng 

ký 
Số doanh nghiệp

31/12/2018

Kỳ báo cáo

STT

c. Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể theo quy mô vốn

Số vốn đăng ký 

(triệu đồng)

So sánh cùng kỳ (%)

* Nhận xét: Tính trung bình, cứ 05 doanh nghiệp thành lập mới trong kỳ thì có 01 doanh nghiệp gặp khó khăn, bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm ngừng 

hoặc giải thể.

Số Lũy kếIII

- Lưu: VP, TH, ĐKKD.

- VP. UBND tỉnh (b/c);

- Ban giám đốc (b/c);

Số doanh 

nghiệp

Kỳ báo cáo

Trưởng phòngNơi gửi:

Nguyễn Quốc Bình

Người lập biểu

Ghi chú: Số doanh nghiệp FDI đăng ký cấp đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ: 01

Số doanh 

nghiệp

b. Tình hình doanh nghiệp tạm ngưng, hoạt động trở lại trước thời hạn theo tháng
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Biểu đồ 2: Số doanh nghiệp tạm ngừng, hoạt động trở lại năm 2018, 2019 theo tháng

Hoạt động trở lại Đăng ký tạm ngưng

79 51


