GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG
CHỈ TIÊU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp là đơn vị kinh tế thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có đầy đủ tư cách
pháp nhân, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư trực tiếp của nước ngoài hoặc theo Hiệp định ký kết giữa
chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài, bao gồm các loại hình doanh nghiệp
sau đây:
(1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý và địa phương quản lý (kể cả các
doanh nghiệp kinh tế Đảng, đoàn thể do nhà nước cấp vốn).
(2) Doanh nghiệp tập thể thành lập theo Luật Hợp tác xã.
(3) Doanh nghiệp tư nhân.
(4) Công ty hợp danh.
(5) Công ty trách nhiệm hữu hạn.
(6) Công ty cổ phần (kể cả doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá, công ty cổ phần có
vốn góp của nhà nước).
(7) Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh
được thành lập theo Luật Đầu tư trực tiếp của nước ngoài.
Số doanh nghiệp và các chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp chỉ tính cho các doanh
nghiệp đang còn hoạt động đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, không bao gồm: (1) Các
doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, mã số thuế nhưng chưa đi vào hoạt động sản
xuất kinh doanh; (2) Các doanh nghiệp đã giải thể, sát nhập, chuyển đổi loại hình; các
doanh nghiệp đã cấp đăng ký kinh doanh nhưng không có tại địa phương (đã xác minh
mà không thấy); (3) Các đơn vị không phải là doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập,
như các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, các đơn vị sự nghiệp.
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EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT OF SOME STATISTICAL
INDICATORS ON ENTERPRISE
Enterprises are economic units that independently keep business account and acquire
its own legal status. Thay may be set up by State Enterprise Law, Cooperative Law,
Enterprise Law, Foreign Investment Law or by Agreement between The Government of
Viet Nam and Government of Foreign Countries. There are following types of
enterprise:
(1) State owned enterprises at central level and at local level (including also enterprises
which are under controlling of the Party and organizations and their capital is provided
by the government).
(2) Collective enterprises set up by Cooperative Law.
(3) Private enterprises.
(4) Collective name companies.
(5) Limited companies.
(6) Joint-stock companies (including also state owned enterprises which were
privatized and companies which had capital share of the government).
(7) Enterprises with 100% foreign capital, foreign joint venture enterprises set up by
Foreign Investment Law.
Number of enterprises and statistical indicators of enterprises are only counted for
enterprises, which are still operating by 31 December every year, excluded following
enterprises: (1) Enterprises that received business license, tax codes but still do not
operate; (2) Enterprises that were dissolved, jointed to other enterprises or changed
type of business activity; Enterprises that got operation permission but do not locate in
local area (searching, but not found); (3) Economic units that do not independently
keep business account such as branches, dependent economic units and other noneconomic bodies.
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