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

I Tháng 05 (Từ 16 đến 31/05)             295 3.696.438,84 336 3.133.883,98 13,9% -15,2%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới             305 2.047.213,00 363 2.840.617,08 19,0% 38,8%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi 61 1.671.775,84 57 425.216,90 -6,6% -74,6%

    a Tăng vốn 60 1.674.274,84 54 481.356,90 -10,0% -71,2%

    b Giảm vốn 1 -2.499,00 3 -56.140,00 200,0% 2146,5%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -10 -22.550,00 -27 -131.950,00 170,0% 485,1%

II 05 Tháng (Từ 01/01 đến 31/05)         2.176 25.620.485,42                      2.494 23.514.557,59 14,6% -8,2%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới         2.279 14.563.463,10                      2.641 16.413.454,52 15,9% 12,7%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi 488 11.479.222,32 440 8.021.302,07 -9,8% -30,1%

    a Tăng vốn 473 11.844.131,32 420 9.809.395,07 -11,2% -17,2%

    b Giảm vốn 15 -364.909,00 20 -1.788.093,00 33,3% 390,0%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -103 -422.200,00 -147 -920.199,00 42,7% 118,0%

      36.541        300.978.492,20                    39.035 324.493.050,28

Số doanh nghiệp
Tỷ lệ thực tế / kế 

hoạch
Số doanh nghiệp

      39.035                      40.000 98%                   50.000 

336                             25 1323%                        289 

78%

116%

a.Tình hình chung

Số doanh nghiệp tăng thêm trong kỳ

- Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong kỳ: 7,86 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018 (6,71 tỷ)

* Nhận xét: Kỳ 2 tháng 05 năm 2019 có số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký mới đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt là 19% và 38,8%. 

Ngược lại, số doanh nghiệp đăng ký tăng vốn và mức vốn đăng ký tăng lại lại giảm so cùng kỳ, lần lượt là 10% và 71,2%. Trong kỳ, phát sinh 03 

doanh nghiệp giảm vốn so với cùng kỳ là 01 doanh nghiệp, mức vốn đăng ký giảm lại tăng gấp 21,46 lần so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký 

giải thể và mức vốn đăng ký giải thể đều tăng cao so với cùng kỳ, lần lượt: 170% và 485,1 %.

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: 1.765 lượt, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2018 (1.386 lượt).
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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 05 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 27 0 27

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 16 đến 31/05)                 7                    314.817 10 978.763,87 42,9% 210,9%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới                 7                    295.746 11 540.485,00 57,1% 82,8%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi               11                      19.071 12 440.678,87 9,1% 2210,8%

    a Tăng vốn                 8                    195.509 11 463.778,87 37,5% 137,2%

    b Giảm vốn 3 -176.438,14 1 -23.100,00 -66,7% -86,9%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể 0 0,00 -1 -2.400,00 N/A N/A

II 05 Tháng (Từ 01/01 đến 31/5)               60                 8.637.688                           82 9.160.802 36,7% 6,1%

1 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới               63                 5.196.078                           90              5.411.199 42,9% 4,1%

2 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi               81                 3.650.468                         123 3.891.000 51,9% 6,6%

    a Tăng vốn               63                 4.135.461                         107              4.261.552 69,8% 3,0%

    b Giảm vốn               18 -484.993,45                           16 -370.552,02 -11,1% -23,6%

3 Doanh nghiệp đăng ký giải thể -3 -208.858,00 -8 -141.397,00 166,7% -32,3%

        2.370 212.318.615,52                 2.511,00 223.405.852,28

- VP. Tỉnh ủy (b/c);

- Số lượng đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng mạnh so với cùng kỳ là 112,5%, số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại tăng so với cùng kỳ là 

33,33%.

* Nhận xét:

* Nhận xét:

- Tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn trong kỳ 2 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 so với cùng kỳ là 25%. Kỳ qua, số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại 

tăng so với cùng kỳ là 33,33%.

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 08 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 51


