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

I Tháng 06 (Từ 16 đến 30/06)            193 1.408.644,86 234 3.814.855,89 21,2% 170,8%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới            204 1.021.825,00 249 1.670.238,89 22,1% 63,5%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi 35 454.319,86 25 2.192.950,00 -28,6% 382,7%

    a Tăng vốn 35 454.319,86 21 2.246.350,00 -40,0% 394,4%

    b Giảm vốn 0 0,00 4 -53.400,00 N/A N/A

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -11 -67.500,00 -15 -48.333,00 36,4% -28,4%

II 6 Tháng (Từ 01/01 đến 30/06)         2.636 28.923.492,34                     3.000 31.151.673,33 13,8% 7,7%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới         2.762 16.950.574,30                     3.172 20.298.153,26 14,8% 19,7%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi 566 12.502.518,04 489 11.837.752,07 -13,6% -5,3%

    a Tăng vốn 550 12.886.527,04 464 13.684.245,07 -15,6% 6,2%

    b Giảm vốn 16 -384.009,00 25 -1.846.493,00 56,3% 380,8%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -126 -529.600,00 -172 -984.232,00 36,5% 85,8%

      36.541        300.978.492,20                   39.541 332.130.166,02

Số doanh nghiệp
Tỷ lệ thực tế / kế 

hoạch
Số doanh nghiệp

      39.541                      40.000 99%                   50.000 

234                             13 1835%                        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: 1.125 lượt, tăng 45,35% so với cùng kỳ năm 2018 (774 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 2 - Tháng 6 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: 6,71 tỷ đồng, tăng 33,93% so với cùng kỳ năm 2018 (5,01 tỷ)

* Nhận xét: Kỳ 2 tháng 06 năm 2019 có số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký mới đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt là 22,1% và 

63,5%. Số doanh nghiệp đăng ký tăng vốn giảm mạnh so với cùng là 40%, tuy nhiên mức vốn đăng ký tăng lại tăng cao so cùng kỳ là 394,4% 

(nguyên nhân: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An đăng ký tăng 1.960 tỷ đồng). Trong kỳ, phát sinh 04 doanh nghiệp giảm vốn 

so với cùng kỳ là 0 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký giải thể tăng 36,4%, tuy nhiên mức vốn đăng ký giải thể lại giảm mạnh so với cùng kỳ là 

28,4%.

Số doanh nghiệp lũy kế

* Nhận xét:

79%

81%

a.Tình hình chung

Số doanh nghiệp tăng thêm trong kỳ
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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 2 tháng 06 năm 2018, 2019

Kỳ báo cáo

Cùng kỳ năm trước



Doanh 

nghiệp vừa 

và nhỏ

Doanh nghiệp lớn Tổng số

Tạm ngừng 11 0 11

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 06 (Từ 16 đến 30/06)                7                    446.605 7 -2.067.792,07 0,0% -563,0%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới                7                      77.303 7 162.367,00 0,0% 110,0%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi                9                    369.302 20 -2.230.159,07 122,2% -703,9%

    a Tăng vốn                8                    410.600 14 1.509.201,27 75,0% 267,6%

    b Giảm vốn 1 -41.297,84 6 -3.739.360,34 500,0% 8954,6%

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

II 06 Tháng (Từ 01/01 đến 30/06)              77               10.195.146                          98 7.113.816 27,3% -30,2%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới              81                 5.883.261                        107              5.787.369 32,1% -1,6%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi              98                 4.587.553                        156 1.632.410 59,2% -64,4%

    a Tăng vốn              78                 5.159.637                        129              5.964.984 65,4% 15,6%

    b Giảm vốn              20 -572.083,49                          27 -4.332.574,27 35,0% 657,3%

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                2.537,00 222.076.722,75

- 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: 3

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 09 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 tăng so với cùng kỳ là 21,21% và không có doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh so với cùng kỳ là 19 

doanh nghiệp

* Nhận xét:

- Tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn trong kỳ 2 tháng 06/2019: Trong kỳ qua, không có doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh so với cùng kỳ là 09 

doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng giảm so với cùng kỳ là 26,67%. Kỳ qua, không có doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại so với 

cùng kỳ là 01 doanh nghiệp.
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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


