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

I Tháng 05 (Từ 01 đến 15/05)             286 2.290.350,00 285 3.213.397,59 -0,3% 40,3%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới             294 1.935.098,00 302 2.124.040,50 2,7% 9,8%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi 42 402.052,00 54 1.143.919,09 28,6% 184,5%

    a Tăng vốn 39 410.952,00 51 1.194.919,09 30,8% 190,8%

    b Giảm vốn 3 -8.900,00 3 -51.000,00 0,0% 473,0%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -8 -46.800,00 -17 -54.562,00 112,5% 16,6%

II 05 Tháng (Từ 01/01 đến 15/05)         1.881 21.924.046,58                      2.158 20.380.673,61 14,7% -7,0%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới         1.974 12.516.250,10                      2.278 13.572.837,44 15,4% 8,4%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi 427 9.807.446,48 383 7.596.085,17 -10,3% -22,5%

    a Tăng vốn 413 10.169.856,48 366 9.328.038,17 -11,4% -8,3%

    b Giảm vốn 14 -362.410,00 17 -1.731.953,00 21,4% 377,9%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -93 -399.650,00 -120 -788.249,00 29,0% 97,2%

      36.541        300.978.492,20                    38.699 321.359.166,30

Số doanh nghiệp
Tỷ lệ thực tế / kế 

hoạch
Số doanh nghiệp
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a.Tình hình chung

Số doanh nghiệp tăng thêm trong kỳ

- Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong kỳ: 7,03 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018 (6,58 tỷ)

* Nhận xét: Kỳ 1 tháng 05 năm 2019 có số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký mới đều tăng nhẹ so với cùng kỳ, lần lượt là 2,7% và 

9,8%. Số doanh nghiệp đăng ký tăng vốn tăng so với cùng kỳ là 30,8%, tuy nhiên mức vốn đăng ký tăng lại tăng cao so cùng kỳ là 190,8% (Nguyên 

nhân: Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen đăng ký tăng 384 tỷ đồng và Công ty cổ phần bất động sản Quang Phúc đăng ký tăng 155 tỷ đồng). Trong 

kỳ, số doanh nghiệp đăng ký giảm vốn bằng so với cùng kỳ là 03 doanh nghiệp, tuy nhiên mức vốn đăng ký giảm vốn lại giảm mạnh so với cùng kỳ 

là 473%. Số doanh nghiệp đăng ký giải thể và mức vốn đăng ký giải thể đều tăng cao so với cùng kỳ, lần lượt: 112,5% và 16,6 %.

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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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: 1.346 lượt, tăng 8%% so với cùng kỳ năm 2018 (1.241 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 05 năm 2018, 2019

Kỳ báo cáo

Cùng kỳ năm trước



Doanh 

nghiệp vừa 

và nhỏ

Doanh nghiệp lớn Tổng số

Tạm ngừng 36 0 36

Giải thể 17 0 17

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

I Tháng 05 (Từ 01 đến 15/05)                 3                    237.495 10 1.929.877,59 233,3% 712,6%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới                 4                      74.047 10 1.303.741,15 150,0% 1660,7%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi                 7                    167.968 18 626.136,44 157,1% 272,8%

    a Tăng vốn                 6                    172.968 16 643.526,06 166,7% 272,0%

    b Giảm vốn 1 -5.000,00 2 -17.389,62 100,0% 247,8%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -1 -4.520,00 0 0,00 -100,0% -100,0%

II 05 Tháng (Từ 01/01 đến 15/5)               53                 8.289.919                           72 8.182.038 35,8% -1,3%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới               56                 4.867.380                           79              4.870.714 41,1% 0,1%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi               70                 3.631.397                         111 3.450.321 58,6% -5,0%

    a Tăng vốn               55                 3.939.952                           96              3.797.773 74,5% -3,6%

    b Giảm vốn               15 -308.555,30                           15 -347.452,02 0,0% 12,6%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -3 -208.858,00 -7 -138.997,00 133,3% -33,4%

        2.370 212.318.615,52                 2.494,00 222.196.400,62

- VP. Tỉnh ủy (b/c);

- Số lượng đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng mạnh so với cùng kỳ là 200%, phát sinh 02 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn so 

với cùng kỳ là 0 doanh nghiệp.

* Nhận xét:

* Nhận xét:

- Tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn trong kỳ 1 tháng 05/2019: Trong kỳ qua, không có doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh so với cùng kỳ là 02 

doanh nghiệp. Ngược lại, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng lại tăng cao so với cùng kỳ là 200%. Kỳ qua, phát sinh 02 doanh nghiệp đăng ký hoạt 

động trở lại trước thời hạn so với cùng kỳ là 0 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: 7

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


