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

I Tháng 08 (Từ 01 đến 15/08)            272 2.321.418,05 276 2.257.134,63 1,5% -2,8%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới            290 1.510.999,00 299 1.894.449,00 3,1% 25,4%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi 39 842.179,05 37 449.185,63 -5,1% -46,7%

    a Tăng vốn 39 842.179,05 36 519.185,63 -7,7% -38,4%

    b Giảm vốn 0 0,00 1 -70.000,00 N/A N/A

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -18 -31.760,00 -23 -86.500,00 27,8% 172,4%

II 8 Tháng (Từ 01/01 đến 15/07)         3.436 36.418.396,10                     3.869 40.440.032,08 12,6% 11,0%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới         3.604 21.506.831,20                     4.103 27.093.140,96 13,8% 26,0%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi 714 15.578.024,90 588 14.662.773,12 -17,6% -5,9%

    a Tăng vốn 696 15.968.933,90 558 16.590.161,12 -19,8% 3,9%

    b Giảm vốn 18 -390.909,00 30 -1.927.388,00 66,7% 393,1%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -168 -666.460,00 -234 -1.315.882,00 39,3% 97,4%

      36.541        300.978.492,20                   40.410 341.418.524,77

Số doanh nghiệp
Tỷ lệ thực tế / kế 

hoạch
Số doanh nghiệp

      40.410                      40.000 vượt 1,03%                   50.000 

276                        291 

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: 1.481 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018 (1.288 lượt).

Tỷ lệ thực tế / kế hoạch

Kế hoạch 2Kế hoạch 1

2. Tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kỳ 1 - Tháng 8 năm 2019

Hình thức đăng ký

III

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:                /BC-ĐKKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ báo cáo

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:

Số doanh 

nghiệp

Số vốn đăng ký 

(triệu đồng)

Số lũy kế

Số doanh 

nghiệp

Hiện tại

- Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong kỳ: 6,34 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2018 (6,62 tỷ)

* Nhận xét: Kỳ 1 tháng 08 năm 2019 có số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký mới tăng so với cùng kỳ, lần lượt là 3,1% và 25,4%. 

Ngược lại, số doanh nghiệp đăng ký tăng vốn và mức vốn đăng ký tăng lại giảm so với cùng kỳ, lần lượt là 5,1% và 46,7%. Trong kỳ, phát sinh 01 

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 27,8% và 172,4%.

Số doanh nghiệp lũy kế

* Nhận xét:
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a.Tình hình chung

Số doanh nghiệp tăng thêm trong kỳ
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Đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn

Bỏ địa chỉ kinh doanh

Biểu đồ 1: Số doanh nghiệp tạm ngưng, hoạt động trở lại trước thời hạn, 

bỏ địa chỉ kinh doanh kỳ 1 tháng 08 năm 2018, 2019

Kỳ báo cáo

Cùng kỳ năm trước



Doanh 

nghiệp vừa 

và nhỏ

Doanh nghiệp lớn Tổng số

Tạm ngừng 15 0 15

Giải thể 23 0 23

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

I Tháng 08 (Từ 00 đến 15/08)                6 669.822,33 6 431.471,29 0,0% -35,6%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới                6 297.440,00 8 347.989,95 33,3% 17,0%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi              10 372.382,33 13 152.683,34 30,0% -59,0%

    a Tăng vốn                9 415.078,53 10 265.131,57 11,1% -36,1%

    b Giảm vốn 1 -42.696,20 3 -112.448,23 200,0% 163,4%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể 0 0,00 -2 -69.202,00 N/A N/A

II 08 Tháng (Từ 01/01 đến 15/08)              96 12.371.898,46                        121 8.448.672,56 26,0% -31,7%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới            100 6.794.359,67                        132 7.225.522,54 32,0% 6,3%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi            138 5.853.206,79                        194 1.598.315,02 40,6% -72,7%

    a Tăng vốn            114 6.528.070,38                        156 7.797.742,03 36,8% 19,4%

    b Giảm vốn              24 -674.863,59                          38 -6.199.427,01 58,3% 818,6%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -4 -275.668,00 -11 -375.165,00 175,0% 36,1%

        2.370 212.318.615,52                2.577,00 223.560.101,66

- VP. Tỉnh ủy (b/c);

Số doanh 

nghiệp

b. Tình hình doanh nghiệp tạm ngưng, hoạt động trở lại trước thời hạn theo tháng

- 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: 09

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 8 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

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

- Số lượng đăng ký tạm ngừng kinh doanh giảm so với cùng kỳ là 6,67% và không có doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh so với cùng kỳ là 04 

doanh nghiệp

* Nhận xét:

- Tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn trong kỳ 1 tháng 08/2019: Trong kỳ qua, không có doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh so với cùng kỳ là 04 

doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng giảm so với cùng kỳ là 6,67%. Kỳ qua, số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại tăng so với 

cùng kỳ là 50%.
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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


