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

I Tháng 07 (Từ 01 đến 31/07)            265 1.944.710,93 310 5.212.725,42 17,0% 168,0%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới            272 1.456.292,90 328 3.592.334,00 20,6% 146,7%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi 49 559.918,03 31 1.752.991,42 -36,7% 213,1%

    a Tăng vốn 47 566.818,03 30 1.754.791,42 -36,2% 209,6%

    b Giảm vốn 2 -6.900,00 1 -1.800,00 -50,0% -73,9%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -7 -71.500,00 -18 -132.600,00 157,1% 85,5%

II 7 Tháng (Từ 01/01 đến 31/07)         3.164 34.096.978,04                     3.593 38.182.897,45 13,6% 12,0%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới         3.314 19.995.832,20                     3.804 25.198.691,96 14,8% 26,0%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi 675 14.735.845,84 551 14.213.587,49 -18,4% -3,5%

    a Tăng vốn 657 15.126.754,84 522 16.070.975,49 -20,5% 6,2%

    b Giảm vốn 18 -390.909,00 29 -1.857.388,00 61,1% 375,1%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -150 -634.700,00 -211 -1.229.382,00 40,7% 93,7%

      36.541        300.978.492,20                   40.134 339.161.390,14

Số doanh nghiệp
Tỷ lệ thực tế / kế 

hoạch
Số doanh nghiệp

      40.134                      40.000 vượt 0,34%                   50.000 

310                        290 

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: 1.393 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018 (1.366 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 7 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: 10,95 tỷ đồng, tăng 104,67% so với cùng kỳ năm 2018 (5,35 tỷ)

* Nhận xét: Kỳ 2 tháng 07 năm 2019 có số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhẹ so với cùng kỳ là 20,6%, tuy nhiên số vốn đăng ký mới lại tăng 

cao so với cùng kỳ là 146,7% (nguyên nhân: Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hiệp Thành City đăng ký vốn điều lệ 600 tỷ đồng, Công ty cổ 

phần Kiến Á Mỹ Hảo đăng ký vốn điều lệ 360 tỷ đồng). Số doanh nghiệp đăng ký tăng vốn giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên mức vốn đăng ký tăng lại 

tăng cao so với cùng kỳ là 209,6% (nguyên nhân: Công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành đăng ký mức vốn tăng là 965 tỷ đồng). Trong 

kỳ, phát sinh 01 doanh nghiệp giảm vốn so với cùng kỳ là 02 doanh nghiệp, số vốn đăng ký giảm vốn giảm 73,9%. Số doanh nghiệp đăng ký giải thể 

và mức vốn đăng ký giải thể đều tăng mạnh so với cùng kỳ, lần lượt là 157,1% và 85,5%.

Số doanh nghiệp lũy kế 80%
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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 2 tháng 07 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 18 0 18

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 31/07)                7                    956.821 11 1.426.618,48 57,1% 49,1%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới                7                    457.527 11 602.024,85 57,1% 31,6%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi              17                    499.294 13 824.593,63 -23,5% 65,2%

    a Tăng vốn              16                    526.304 10 896.864,95 -37,5% 70,4%

    b Giảm vốn 1 -27.010,00 3 -72.271,32 200,0% 167,6%

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

II 07 Tháng (Từ 01/01 đến 31/07)              90               11.700.914                        115 7.987.096 27,8% -31,7%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới              94                 6.495.757                        124              6.847.428 31,9% 5,4%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi            128                 5.480.824                        181 1.445.632 41,4% -73,6%

    a Tăng vốn            105                 6.112.992                        146              7.532.610 39,0% 23,2%

    b Giảm vốn              23 -632.167,39                          35 -6.086.978,78 52,2% 862,9%

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                2.562,00 222.998.555,12

- 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: 07

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 10 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 28,21% và không có doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh so với cùng kỳ là 51 

doanh nghiệp

* Nhận xét:

* Nhận xét:

- Tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn trong kỳ 2 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 21,5%. 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


