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THÔNG BAO
Thông tin lirn khi thiyc hin thu tiic Bang k kinh doanh
1. Doanh nghiêp tij tra cfru quy djnh hin hành v dang k doanh nghip
d chun bj ho sr dáng k doanh nghiép:
Can cir Nghi djnh s 01/2
02 1/ND-CP ngày 04 tháng 01 nàm 2021 cüa ChInh
phü v däng k doanh nghiép;
CAn cir Lut doanh nghiêp s 59/2
020/QH14 ngày 17 tháng 06 nAm 2020 cüa
Quc hôi;
CAn cir Quy& djnh s 2 7/2 018/QD-TTg

ngày 06 tháng 07 nAm 2018 cüa Thu
trOng Chinh phü v vic ban hành H tMng ngAnh kinh t Vit Nam;
Thông tu s Ol/2021/TT-BKJ-JDT ngày 16 tháng 03 nAm 2021 cUa B tru'&ng
B K hoach và iM ti.r huàng dn v dang k doanh nghiép.
Trong do:
- Thành phn h s duçc quy djnh tircing t'rng tirng !oai hmnh doanh nghip ti
Nghj djnh s O 1/2 021/NDCp và Lust Doanh nghiêp st 5
9/2 020/QH14;
- Doanh nghiêp, nguii thành 1p doanh nghip 1ira ch9n ngânh kinh t cp bn
trong H thng ngành kinh t Vit Nam d ghi ngành, ngh kinh doanh trong Gthy
d nghi dAng k2 doanh nghiép, Thông báo thay di ni dung dAng k2 doanh nghiép
hoc giy d nghi cp dtM sang Giy chüng nhn dAng k doanh nghip;
- Dja chi trçi sâ chInh phâi bao gm: S nha (hoàc thira dt, t bAn d), ngách,
hem, ngO, duo'ng, phM/xOmJp/thon; xâ/phung/thi trk; qun!huyen]thj xJthành
pM thuôc tinh; tinhlthành pM;
- Loi giy tar phAp 1 cüa cá nhân: Chirng minh nhân dAn! CAn cirâc cong
dân!Hô chi&i/ Loi khác (ghi r5,).
2. Doanh nghiép truy cp vào website cüa S& Ké hoch và Bãu tur tinh BInh
Dirong ("http://sokhdL binhduong.gov. vtz')
dé tAi tài 1iu kham thAo.
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3. Doanh nghip np ho so' qua ming din tur ti website:
"https://dangkyquamang. dkkdgov. viii"
- Trtthng hçip doanh nghip dang k thay di ni dung Bang k doanh
nghip/dan vi trirc thuc và Bang k cp 1i Giy chüng nhnIGiy xác nhn thI kê
khai "So' giá'y tàpháp lj cia ngwài dgi din theo pháp lut ghi trên Giá'y ch&ng nh2n
dáng doanh nghip" là s chüng minh nhân dânlcãn cuàc cong dânIh chiu cUa
nguôi theo pháp 1ut ghi trên Giy chüng then dang k doanh nghip.
- Sau khi nhp lieu và dInh kern hi) so trên h thi)ng cci si dü lieu, d np hi) so
doanh nghip cn thrc hin các buOc sau:
Biro'c 1: Ch9n "Chuán bj"
Bithc 2: Ch9n "Ky so'/xác thrc bang tài khoán DKKD"
Btro'c 3: Di)i vâi hi) so không thu phi cong bi), doanh nghip n ch9n "Nç5p h
so' vào Phông DKKD". Di)i vOi hi) so có thu phi cong bi) thl doanh nghip .tn ch9n
"Thanh toán" d np hi) so.
- Sau 3 ho.c 5 ngày lam vic (tüy vào thU tic hành chInh dàng k) k tü ngày
lam vic tip theo trong gii hành chInh sC có kt qua gi:ri v thu din tr cUa ngthi
np hi) so.
4. Kiêm tra trng thai hi) so'
- Doanh nghip ch9n "Danh sách h so' dáng lç$', tip theo chçn "HInh t/'nc
dàng k37', doanh nghip ch9n mt trong các hInh thirc sau: Thành 1p mài doanh
nghip/dan vj trxc thuc; Bang k cp 1i Giy chrng nhnIGiây xác nhn; Bang k
thay di)i ni dung däng k doanh nghip/don vi trirc thuc, k& thUc .n ch9n "Lçc hi)
so" d tim hi) so dä np.
- Ti "Các ban in" doanh nghip ch9n in biên nhn d kim tra ngày d%r kMn trà
kát qua.
- Tti "Trgng thai n5p h so'" se có các tnthng hçip sau:
+ Trtthng hqp 1: th hin "dã iwu" thi doanh nghip chua np hi) so;
+ Trueing hçp 2: th hin "da ti4i nhn" thI doanh nghip dA np hi) so dn
Phong DKXD và châ xü 1.
- Tti "Trgng thai x lj h so'" se có các trueing hqp sau:
+ Truô'ng hçp 1: "dang trInh" hi) soda duçic xü 1, chà länh do duyt.
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+ Tru&ng hçip 2: "du'crc ch4r, thuán"
kt qua xi:r 1 h so dà &rçxc PhOng DKKD
cMp thun và cp giy.
5. Dôi vcri h so' np qua mng 1in tü':
- Van bàn dién tr là van bàn duâi dng thông dip dtt lieu dixcic to 1p hoc
throc s hóa tr van bàn giy và th hién chfnh xác, toàn vçn ni dung cüa v.n bàn
giy. Van bàn din t1r có th dnh dng ".doc" hoc ".docx" hoc ".pdf'.
- Ten van bàn din tCr phái duçc dt trong Irng vâi ten 1oi giy tô trong h so
b.ng bàn giy.
- H so clang k doanh nghip qua mng thông tin din tfr duçrc chp thu.n khi
có dy dü cac yeu cu sau: k) trirc tip trên van bàn giy và quét (scan) van bàn giy
(khong ghép chü k)2 trong M
so) hoäc có th sü diing thu k3 s ct k trirc tip trên
v.n bàn diên t1r.
- Can ci.r K hoach s 5910/KH-IJBNTJ
ngày 18 tháng 11 nãm 2021 cüa Uy ban
nhân dan tinh Binh Duong v dam báo l trinh, tin dQ hoàn thành trin khai thirc
hin djch vi cong trirc tuyn m1:c do 3, 4 trên dja bàn tinh BInh Di.rong. Hin tai
Phông Dàng k kinh doanh — Sà K hoch va Du tu tinh Binh Ducmg trin khai th?c
hin djch vi cong trrc tuyn mi'rc d 4 là trá k& qua h so clang k kinh doanh thông
qua djch vi bmi chInh cong Ich (biru din).
D clam
bão t& cong tác trã kt qua qua bixu din duqc chInh xac và thu.n igi,
doanh nghip cn ké khai và nhp lieu dy dü các thông tin v s din thoai, email
và dla chi lien l.c cüa nguM np M so thông tin ti tn.rông dtr lieu "Nguai np h
so" khi np h so qua m?ng din tr. Trong do dja chi lien lac cUa ngui np h so là.
clia chi Phông Däng k
kinh doanh gi:ri kt qua giy xác nhn/giy chthig nhn!thOng
bao dn doanh nghip.
Ci.rc phI chuyn phát s do doanh nghiép thanh toán va theo mCrc phi cüa don
vj cung cp djch vi bi.ru chInh cong Ich quy djnh.
6. Dti vói h so' np qua d!ch viii biru chInh cong ich (biru din):
H so clang k doanh nghip thrgc tip nhn d nhp thông tin vào H thng
thông tin quc gia v clang k doanh nghiep khi có dü các cliu
kin sau day: Dä ncp
dU phi, 1 phi clang k3' doanh nghiep và phi cong b nti dung clang k doanh nghiêp
theo quy djnh ti Diu 32, Diu 35 Nghi djnh s 01/2
021/ND-Cp ngày 04 tháng 01
nàm 2021 cüa Chfnh phü v clang k) doanh nghip.
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PhI, 1 phi d.ng k2 doanh nghip có th chuyn vào tài khoãn cUa Phông D.ng
k kinh doanh thông qua s tài khoàn ngân hang Vietcombank — CN BInh Ducing:
1024919750.
Luu : L phi clang k doanh nghip không dugc hoàn trà cho doanh nghip
trong trueing hcip doanh nghip không duçic cp clang k doanh nghip Diu 37 Nghj
djnh sé 01/2021 /ND-CP ngày 04 tháng 01 näm 2021 cüa ChInh phCi v clang k doanh
nghip.
Tru&ng hcip doanh nghip không di.rçc cp clang k) doanh nghip, doanh nghip
së ducic hoàn trá phi cong b ni dung clang k doanh nghip.
BIBU PHI, L1 PHI DANG K DOAN}T NGHIP
(Ban hành kern theo Thông tu' s 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 nárn 2019
cia Bó trithng Bô Tài chInh quy djnh rnzc thu, ch d3 thu, nóp, quán l và th dyng
phi cung cdp thông tin doanh nghip, l phi dáng kj doanh nghip)
Stt

Ni dung

Don vj tInh

Mtrc thu

Dng/1n

50.000

1

L phi clang k doanh nghip (bao
gm: Cp mói, cp 1i, thay di ni
dung GiAy chi'rng then clang k3'
doanh nghip và Gi.y chirng nhn
clang k hot clng chi nhánh, van
phông di din, dja dim kinh
doanh cüa doanh nghip)

2

Phi cung cp thông tin doanh
nghip

a

Cung c.p thông tin Giy chirng
nhn clang k doanh nghip; Giy
chirng nhn hoit clng chi nhánh,
van phOng dai din, clja dim kinh
doanh

Dng/bãn

20.000

b

Cung cétp thông tin trong h sci clang
k doanh nghip; Cung cp báo cáo
tài chInh các 1oi doanh nghip

Dng/bãn

40.000
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Dông/báo

C

Cung cp báo cáo tng hçip v
doanh nghiêp

d

Cong b ni dung dang k doanh
nghip

Dng/1n

100.000

d

Cung cp thông tin doanh nghip
theo tài khoãn tü 125 bãnitháng trâ
len

Dng/tháng

4.500.000

cáo

150.000

7. Thirc hin K hoch chuyn di s tinh BInh Duong giai don 2021 — 2025,
djnh huàng 2030 theo quyt djnh s 816/QD-UBND ngày 31/3/2021 cüa UBND tinh
Bmnh Duong nhm phát trin chinh quyn st,, kinh t s và x hi s gop phn lam
thay di tng th và toàn din hot dng quân l doanh nghip sau dang k thãnh lap,
d6ng thii t.o 1p và duy trI kênh thông tin lien h giira chInh quyn và doanh nghip
d trin khai các thông tin, chInh sách h trçl, cüng nhu nm bt và tháo gor các khó
khãn cho doanh nghip. Phông Dàng k kinh doanh tinh BIrth Ducmg d nghj các cá
nhân, t chüc, doanh nghip khi thrc hin các thu tiic dang k doanh nghip h trq
b sung c.p nht thông tin s din thoi, thu din ti'r cüa doanh nghip và ngu?ii thành
1p doanh nghip (ngu&i dii din theo pháp 1u.t cüa cong ty).
8. Các Ii thirô'ng gp khi xtr 1 ho sO' qua ming din tfr:
Di vái doanh nghip:
- Np sai lung khi dang k h so qua mtng din tCr
so dang k chua k ten các cá nhân có lien quan
- Nh.p thông tin trén h thng khác vâi van bàn din tü dInh kern; 1i phông ch
khi nhp ten doanh nghip
- H so np ti Phông Dang k kinh doanh chua phü hçip theo du miic quy djnh
- Diu l cOng ty không dy du các nOi dung chü yu theo Lut Doanh nghip
2020
- So hóa ho so mci, nhôe
Di v&i chuyên viên xi' l,j:
- D9c chua ht, không nm ht ni dung h so khi ra thông báo sra dM, b sung
- Ni dung thông báo sua dôi, bô sung không rô rang, khó hiêu, thiêu can cir
-Ho so sau khi doanh nghip/cá nhn bô sung, süa dôi chi xern dung ni dung
yêu câu bô sung trong khi có the doanh nghip np 1i có diêu chinh các ni dung
khác
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- Phát hin các 1i h sci sai nhung vn trInh chp thun không ghi chü hoc báo
länh do.
9. Hin tai co mt so cá nhãn mo danh PhOng Däng k kinh doanh tinh BInh
Diing lien h vi doanh nghip qua din thoi Ca nhãn yêu câu mua sách, dTa vã
dang k lap tp huân. Phông Däng k kinh doanh tinh BInh Duo'ng chi lien h vâi
doanh nghip qua các so din thoi: 02743.823.718-02743.824817-02743.824818094139 1888.
//

No'inhjn:
- Website Sr KHDT;
- Can b phông;
- Ltru: Van thir, DKKD (Nb).
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