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Báo cáo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

Tiềm năng, cơ hội và định hướng giải pháp thu hút DN đầu tư vào nông 

nghiệp 

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, thời gian 

qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư 

tư nhân trong và ngoài nước, như chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn; chính sách ưu đãi về thuế, tín d ng, đ t đai; khuyến khích doanh nghiệp  i n 

kết s n  u t với nông dân, g n với ti u th  nông s n,  ây dựng cánh đ ng  ớn; hỗ trợ nh   gi   

t n th t trong nông nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư  ây dựng khu, v ng nông nghiệp ứng 

d ng công nghệ cao, nông nghiệp s ch và các quy định về đầu tư hợp tác công tư (PPP) trong 

nông nghiệp, nông thôn.  

Các chính sách đó được triển khai thực hiện ngay từ khi được ban hành và tiếp t c hoàn thiện 

theo hướng t o  ôi trường ngày càng thuận  ợi để khai thác tiể  năng, cơ hội đầu tư nh   thu 

hút ngày càng nhiều ngu n vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  

1. Tiềm năng và cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  

Một là, Việt Na   à nước có  ợi thế c nh tranh về phát triển nông nghiệp nhiệt đới với điều kiện 

sinh thái đa d ng, số giờ n ng nhiều, ngu n nước d i dào, nông dân có kỹ năng, cần c  chịu khó 

và giángày công  ao động tương đối th p. Đây chính  à điều kiện tiền đề để các chủ trương, chính 

sách của Đ ng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn t o ra những bước phát triển vượt bậc 

trong đ   b o an ninh  ương thực, thúc đẩy s n  u t hàng hóa,  ở rộng thị trường  u t khẩu và 

t o ra sự quan tâ  của doanh nghiệp đối với ngành nông nghiệp Việt Na . Tăng trưởng nông 

nghiệp Việt Na đ t  ức trung bình 3,5%/nă  trong giai đo n 1986-2017. Nhiều  ặt hàng có 

năng su tcao, chi phí s n  u t th p, có  ợi thế c nh tranh cao và đang từng bước chiế   ĩnh thị 

trường thế giới. Năng su t  úa g o cao nh t trong khu vực Đông Na  Áđ t 5,6 t n/ha,gần g p 

đôi so với Thái Lan và g p 1,5  ần so với Ấn Độ; năng su tcà ph  đ t 2,6 t n nhân  ô/ha, cao g p 

1,5  ần so với Brazi , g p 3  ần so với Co o bia, Indonesia;năng su t h  ti u đ t 2,6 t n/ha, g p 3 

 ần so với Indonesia và 1,3  ần của Ấn Độ; năng su t cá tra bình quân đ t 209 t n/ha, có aonuôi 

đ t 300-400 t n/ha, cao nh t thế giới; năng su t tô  sú đ t 0,45 t n/ha, tô  thẻ chân tr ng đ t 

3.91 t n/ha, cao hơn so với Ấn Độ (tô  thẻ chân tr ng năng su t 3,5 t n/ha) và Thái Lan (tô  

thẻ chân tr ng năng su t 3,6 t n/ha). 



Hai là, thị trường trong nước và quốc tế có nhiều thuận  ợi cho doanh nghiệp nông nghiệp phát 

triển. Do quá trình tăng trưởng kinh tế, gia tăng dân số và đô thị hóa, nhu cầu ti u d ng  ương 

thực, thực phẩ  trong nước tăng   n rõ rệt đối với hầu hết các nông s n, từ các s n phẩ  ti u 

d ng thiết yếu như  úa g o, rau qu , thịt  ợn đến các s n phẩ  có giá trị cao hơn như thịt bò, thủy 

s n và c  các s n phẩ  cao c p như đ  gỗ nội th t, hoa, cây c nh, rau qu  hữu cơ, dược  iệu, 

sữa… Giai đo n 2011-2015, thị trường thực phẩ  của Việt Na  ngày càng  ớn và có tốc độ tăng 

trưởng cao nh t (15,4%/nă ) so với các nước trong khu vựcASEAN (tăng ở  ức dưới 

10%/nă ). Từ nay đến nă  2020, thị trường ti u d ng thực phẩ  của Việt Na  cũng được dự 

báo tăng trưởng cao nh t so với các nước trong khu vực.  

Hội nhập quốc tế   nh  ẽ và việc tha  gia các hiệp định thương   i quốc tế, các FTAs giúp 

Việt Na  phát huy được  ợi thế c nh tranh,  ở rộng thị trường, tăng khối  ượng  u t khẩu.T ng 

ki  ng ch  u t khẩu giai đo n 2013 - 2017 đ t 157,07 tỷ USD, bình quân đ t 31,5 tỷ USD/nă ; 

tính ri ng 6 tháng đầu nă  2018 đ t 19,4 tỷ USD, tăng 12,0% so với c ng kỳ nă  2017[1]. Đã 

có 10 nhó   ặt hàng có ki  ng ch  u t khẩu từ 1,0 tỷ USD trở   n (trồng trọt: lúa gạo, cao su, 

cà phê, hạt tiêu, hạt điều, sắn, rau quả; thủy sản: tôm, cá tra; lâm nghiệp: gỗ và sản phẩm từ 

gỗ), trong đó có 5  ặt hàng (trồng trọt: trái cây, hạt điều, cà phê; tôm; đồ gỗ) đ t ki  ng ch 

 u t khẩu tr n 3 tỷ USD. Nông s n Việt Na  hiện có  ặt tr n 180 quốc gia và v ng  ãnh th , 

trong đó có những thị trường  ớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật B n, EU… Xu t khẩu nông s n 

Việt Na  đứng thứ 2 Đông Na  Á và đứng thứ 13 thế giới. Năng  ực c nh tranh và vị thế của 

nông nghiệp Việt Na  ngày càng được nâng cao. 

Ba là,nông nghiệp Việt Na còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt  à phát triển các s n phẩ  

chế biến, các s n phẩ  có giá trị gia tăng cao và các s n phẩ  ứng d ng công nghệ cao.Trình độ 

khoa học tr n thế giới ngày càng phát triển và hội nhập   nh  ẽ cũng t o cơ hội tốt cho các 

doanh nghiệp nông nghiệp có thể tăng cường đầu tư nâng cao năng su t, ch t  ượng và hiệu qu . 

Những công nghệ giống  ới cho năng su t cao, ch t  ượng tốt, gi   chi phí giá thành trong s n 

 u t; công nghệ chế biến b o qu n ngày càng phát triển giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị hàng 

nông s n. Ngành chế biến và phân phối hàng nông  â  thủy s n được coi  à  ột trong những 

ngành có nhiều tiề  năng và dư địa về thị trường để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đây  à 

cơ hội cho ngành nông nghiệp t o th   nhiều giá trị gia tăng  ới, t o việc  à  và nâng cao thu 

nhập, đời sống cho người dân nông thôn. 

Bốn là, cơ chế chính sách và khung pháp  ý ngày càng được hoàn thiện, thu hút, t o động  ực cho 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thời gian qua, Nhà nước đã  ây dựng khung 

pháp  ý ngày  ột thông thoáng và ban hành nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư tư nhân trong 

và ngoài nước vào nông nghiệp, nông thôn.Quốc hội đã thông qua Luật đầu tư, Luật Doanh 

nghiệp sửa đ i, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã  ây dựng 

hoặc tha  gia  ây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách thu 

hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, như chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (các Nghị định số: 210/2013/NĐ-CP, 

57/2018/NĐ-CP), chính sách tín d ng ph c v  phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 

55/2015/NĐ-CP), chính sách b o hiể  nông nghiệp (Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 

18/4/2018), chính sách đầu tư theo hình thức đối tác công tư (các Nghị định số: 15/2015/NĐ-CP, 

63/2018/NĐ-CP), chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hợp tác,  i n kết s n  u t quy  ô  ớn 

(Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP), chính sách hỗ trợ gi   t n th t 
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trong nông nghiệp (Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg), chính sách phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao (theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012, số 

575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015, số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015, số 19/2018/QĐ-TTg ngày 

19/4/2018vàchính sách khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo; Chương trình tín d ng khuyến 

khích phát triển nông nghiệp cao, nông nghiệp s ch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 

07/03/2017của Chính phủ (“Gói tín d ng 100.000 tỷ”).  

Đặc biệt, trong 5 nă  2014 - 2018 Chính phủ đã ban hành 5 Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 

18/3/2014, số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015, số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, số 19-2017 ngày 

06/02/2017, số 19-2018/NQ-CP ngày15/5/2018 về c i thiện  ôi trường kinh doanh, nâng cao 

năng  ực c nh tranh quốc gia, Nghị quyết 35/2015/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ doanh 

nghiệp đến nă  2020 và gần đây nh t  à các Nghị Định của Chính phủ: số 52/2018/NĐ-CP ngày 

12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn, số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, số 58/2018/NĐ-CP 

ngày 18/4/2018 về b o hiể  nông nghiệp, số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách 

khuyến khích hợp tác,  i n kết trong s n  u t và ti u th  s n phẩ  nông nghiệp, đã có nhiều ưu 

đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.Các Nghị định  ới tập trung 

vào các cơ chế chính sách ưu đãi về sử d ng, thu  đ t đai,  ặt b ng kinh doanh, ưu đãi về thuế, 

hỗ trợ tín d ng, đào t o  ao động, phát triển thị trường, đầu tư cơ sở h  tầng đến hàng rào doanh 

nghiệp, ưu ti n hỗ trợ  ột số dự án đầu tư vào nông nghiệp nh t  à các dự án về  i n kết, chế 

biến sâu, ứng d ng khoa học công nghệ cao. Gi   thủ t c hành chính, c i thiện  ôi trường đầu 

tư kinh doanh; đẩy   nh phân c p về địa phương. Đây  à những cơ hội tốt t o điều kiện thuận 

 ợi cho doanh nghiệp khi đầu tư vào  ĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.  

Thực hiện chỉ đ o của Chính phủ, đến nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đã t  chức rà soát, đơn 

gi n hóa TTHC[2], đơn gi n hóa 241/345 điều kiện đầu tư kinh doanh, đ t 69,8 %. Bộ đề  u t 

c t gi  , đơn gi n hóa 35/64 TTHC  i n quan đến kiể  tra chuy n ngành, đ t 54,6%. Bộ có 

7.698 dòng hàng thuộc 251 nhó  s n phẩ  hàng hóa ph i KTCN; cần c t gi   125 nhó  s n 

phẩ  hàng (Danh   c s n phẩ , hàng hóa đề  u t  o i khỏi Danh   c hàng hóahóa kiể  tra 

chuy n ngành: 132, đ t 52,6%).  

2. Tình hình thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  

a) Những kết qu  chủ yếu 

- Về gia tăng số  ượng doanh nghiệp nông nghiệp: Thời gian gần đây, ngành nông nghiệp thu hút 

ngày càng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn  ớn trong nước quan tâ  tì  hiểu và đã đầu tư với quy 

 ô  ớn, đặc biệt  à các  ô hình s n  u t nông nghiệp ứng d ng công nghệ cao. Trong giai đo n 

2005 - 2016 số  ượng các doanh nghiệp ho t động s n  u t kinh doanh trong khu vực nông  â  

thủy s n tăng từ 2.217 doanh nghiệp   n 4.400 doanh nghiệp, bình quân tăng 6,4%/nă . Nă  

2017, có 1.955 doanh nghiệp đăng ký thành  ập  ới trong  ĩnh vực nông nghiệp, đưa số  ượng 

doanh nghiệp đang ho t động trong  ĩnh vực nông nghiệp đ t tr n 5.661 doanh nghiệp.Tính đến 

Quý II/2018 có kho ng 7.600 doanh nghiệp nông nghiệp; nếu tính c  doanh nghiệp chế biến 

nông  â  thủy s n và doanh nghiệp thương   i hàng  ương thực thực phẩ , số  ượng đã tăng từ 

12.113 doanh nghiệp nă  2005   n 42.000 doanh nghiệp. 
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B n c nh sự tăng   n của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp,  ột số doanh nghiệp 

tập đoàn  ớn ngoài  ĩnh vực nông  â thủy s n cũng đẩy   nh đầu tư vào nông nghiệp, như tập 

đoàn Vingroup, MaSan, Hi  a , Viette , FLC, Hoàng Anh Gia Lai, Pan group… Những đơn vị 

này cũngáp d ng nhiều quy trình s n  u t hiện đ i, áp d ng công nghệ  ới và đã cho những kết 

qu  ban đầu khá tốt. Với các dự án đầu tư bài b n, các doanh nghiệp đãbước đầu t o được hiệu 

ứng  an tỏa, thu hút th   nhiều nhà đầu tư  ới, th p  ửa tinh thần khởi nghiệp cho nông dân trở 

thành doanh nhân tr n chính   nh đ t của họ. 

- Về quy  ô vốn và hiệu qu  đầu tư: Trong vòng 10 nă  (2005-2015), t ng vốn đầu tư vào khu 

vực nông nghiệp của doanh nghiệp tăng g p 4  ần (từ  ức 44.273,1 tỷ đ ng   n  ức 231.334 tỷ 

đ ng). Quy  ô vốn bình quân trong các doanh nghiệp nông nghiệp trong nước nă  2016  à 35,8 

tỷ đ ng/doanh nghiệp (vốn bình quân doanh nghiệp c  nước  à 72,82 tỷ đ ng/doanh nghiệp). 

Nếu tính ri ng doanh nghiệp chế biến nông  â  thủy s n  à hơn 73,1 tỷ đ ng/doanh nghiệp, cao 

hơn bình quân c  nước và g p gần 3  ần so với nă  2005. 

Mặc d   à ngành chịu nhiều rủi ro về thời tiết, biến đ i khí hậu và thị trường, nhưng các doanh 

nghiệp nông nghiệp vẫn cho hiệu qu   n định và có phẩn cao hơn so với các doanh nghiệp khác. 

Tính toán cho c  giai đo n đủ dài 2007 - 2015, hiệu su t sinh  ợi tr n tài s n (ROA), được tính 

b ng  ợi nhuận trước thuế/t ng tài s n của doanh nghiệp nông nghiệp  uôn đ t tr n 10% so với 

 ức 3,4% của các doanh nghiệp nói chung. B n c nh đó, hiệu su t sinh  ợi tr n vốn chủ sở hữu 

(ROE - được tính b ng  ợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nông nghiệp) đ t 

bình quân tr n 15% trong c  giai đo n 2007 - 2015,  ức cao nh t trong t t c  các ngành. Điều 

này cũng cho th y nông nghiệp  à  ĩnh vực có nhiều tiề  năng và có nhiều doanh nghiệp ho t 

động tốt (Báo cáo doanh nghiệp nă  2016 của VCCI). 

- Về sử d ng  ao động: Sự phát triển của các doanh nghiệp nông nghiệp có vai trò quan trọng và 

đóng góp nhiều trong việc thúc đẩy s n  u t, đẩy   nh  u t khẩu, t o việc  à  cho  ao động 

nông nghiệp, nông thôn và góp phần phát triển kinh tế,  n định  ã hội. T ng số  ao động thường 

 uy n hiện đang  à  việc trong các doanh nghiệp nông nghiệp nă  2017  à hơn 300 nghìn người 

(chiế  2,3% t ng số  ao động trong khu vực doanh nghiệp c  nước). Bình quân  ỗi doanh 

nghiệp nông nghiệp sử d ng hơn 30  ao động/doanh nghiệp, cao hơn so với số  ao động bình 

quân trong doanh nghiệp chung c  nước (28  ao động/doanh nghiệp). 

b) Những t n t i, h n chế 

- Mặc d  số  ượng doanh nghiệp nông nghiệp tăng   n nhưng vẫn còn chiế  tỷ trọng r t nhỏ 

(kho ng tr n 1%) trong t ng số các doanh nghiệp của c  nước. Nếu tính th   c  doanh nghiệp 

chế biến nông  â  thủy s n và doanh nghiệp thương   i các  ặt hàng  ương thực thực phẩ , số 

doanh nghiệp ho t động trong  ĩnh vực nông nghiệp chiế  kho ng 8% trong t ng số doanh 

nghiệp c  nước. B n c nh đó, có tới tr n 95% số doanh nghiệp nông nghiệp có quy  ô vừa và 

nhỏ đang  à thách thức  ớn trong nâng cao năng  ực c nh tranh và phát triển  i n kết s n  u t theo 

chuỗi giá trị s n phẩ  nông nghiệp. 

- Trình độ áp d ng khoa học công nghệ của các doanh nghiệp nông nghiệp còn th p. Theo báo 

cáo của VCCI, có tới 75% doanh nghiệp s n  u t ở Việt Na  đang sử d ng  áy  óc hết kh u 

hao. Các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt  à khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp 



si u nhỏ vẫn  oay hoay không thể thoát ra được những  áy  óc có công nghệ   c hậu 2 - 3 thế 

hệ.  

- Hiệu qu  sử d ng  ao động của doanh nghiệp nông nghiệp chưa cao. Theo T ng c c Thống k , 

doanh thu bình quân người  ao động trong doanh nghiệp nông nghiệp b ng kho ng 1/5 so với 

doanh nghiệpho t động trong  ĩnh vực khác. 

- Năng  ực  i n kết hợp tác và phát triển các chuỗi giá trị của doanh nghiệp nông nghiệp còn h n 

chế. Kh  năng  i n kết với các đối tác, tì  kiế  và tiếp cận thông tin thị trường, các rào c n kỹ 

thuật, các quy định thương   i quốc tế còn h n chế. Doanh nghiệp  ới chỉ chú trọng đến khâu 

s n  u t, các khâu chế biến và  arketing còn kếu ké .Mối  i n kết giữa doanh nghiệp và nông 

dân hay các t  chức đ i diện cho nông dân (hợp tác  ã/t  hợp tác) thiếu bền vững, chưa g n kết 

được  ợi ích và trách nhiệ  của các b n với nhau. 

3. Một số định hướng giải phápưu tiên thu hút đầu tưvào nông nghiệp, nông thôn thời gian 

tới 

Thứ nhất, thực hiện đ ng bộ các gi i pháp đẩy   nh quá trình cơ c u   i ngành nông nghiệp g n 

với đ i  ới  ô hình tăng trưởng và  ây dựng nông thôn  ới; trong đó, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT  ác định các ưu ti n phát triển ngành theo ba tr c s n phẩ  chính, bao g  :  

Các sản phẩm chủ lực quốc gia (các s n phẩ  có giá trị  u t khẩu tr n 1 tỷ USD/nă : úa g o, 

cao su, cà ph , h t ti u, h t điều, s n, rau qu , tô , cá tra, gỗ và s n phẩ  từ gỗ; các ngành hàng 

có quy  ô thị trường nội địa  ớn như thịt  ợn, thịt gia cầ ). Ưu ti n thu hút đầu tư của doanh 

nghiệp quy  ô  ớn, đóng vai trò h t nhân, dẫn d t, phát triển chuỗi giá trị đ ng bộ. Tập trung thu 

hút đầu tư vào các c    i n kết ngành c p v ng, g n với các v ng chuy n canh  ớn của các 

doanh nghiệp, kết nối giữa khu h t nhân của c   (g   trung tâ  nghi n cứu khoa học công 

nghiệp, tài chính, thương   i,  ogistic) và các vệ tinh g   các khu/c   công nghiệp dịch v  hỗ 

trợ nông nghiệp c p tỉnh.Các v ng ưu ti n thu hút đầu tư cho các s n phẩ  chiến  ược này  à:  úa 

g o ở v ng đ ng b ng sông H ng, v ng đ ng b ng sông Cửu Long; cà ph , cao su, h t ti u, h t 

điều ở v ng Tây Nguy n và v ng Đông Na  Bộ; chè ở v ng Trung du,  iền núi phía B c và 

Tây Nguy n; cây ăn qu  ở Trung du  iền núi B c Bộ, đ ng b ng sông H ng, duy n h i  iền 

trung, Đông Na  Bộ và đ ng b ng sông Cửu Long);cá da trơn ở v ng đ ng b ng sông Cửu 

Long, tô  và h i s n ở v ng Duy n h i Trung Bộ, v ng Đông Na  Bộ và v ng đ ng b ng Sông 

Cửu Long; gỗ ở  iền núi phía B c, v ng Duy n h i Trung Bộ và Tây Nguy n. 

Chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh (như các s n phẩ  đủ  ớn có t ng giá trị  u t khẩu 

từ 500 triệu USD/nă ).Ưu ti n thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với s n phẩ  có  ợi thế của 

địa phương, tập trung thu hút vào các c    i n kết ngành c p tỉnh, g n với v ng nguy n  iệu của 

doanh nghiệp, kết nối giữa khu h t nhân của c   (khu/v ng nông nghiệp ứng d ng công nghệ 

cao t i các tỉnh) và các khu/c   công nghiệp - dịch v  hỗ trợ nông nghiệp c p tỉnh.  

Chuỗi giá trị đặc sản địa phương(chu i giá trị s n phẩ  đặc th  v ng  iền) có quy  ô nhỏ, g n 

với chỉ dẫn địa  ý c  thể, được  ây dựng và phát triển c ng với  ây dựng nông thôn  ới theo  ô 

hình “Mỗi  ã  ột s n phẩ ”. Ưu ti n thu hút đầu tư của doanh nghiệp quy  ô cực nhỏ, doanh 

nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác  ã, hộ s n  u t kinh doanh đối với các  ặt hàng đặc s n của địa 



phương theo  ô hình “Mỗi  ã  ột s n phẩ ” (one co  une one product - OCOP), g n với các 

tiểu v ng có s n phẩ  đặc s n v ng  iền.  

Thứ hai, ưu ti n các doanh nghiệp đầu tư, nghi n cứu, chuyển giao, ứng d ng vào các nhó   ĩnh 

vực, ngành nghề sau: 

- Đầu tư, phát triển v ng s n  u t tập trung trong các  ĩnh vực tr ng trọt, chăn nuôi, nuôi tr ng 

thủy s n. 

- S n  u t, phát triển giống cây tr ng, vật nuôi, giống cây  â  nghiệp, giống thủy s n. S n  u t 

đầu vào như phân bón, thuốc b o vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và thủy s n, chế phẩ  sinh học, 

thuốc thú y chăn nuôi và thủy s n. 

- Ứng d ng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật  iệu  ới, công nghệ tự động 

hóa và các công nghệ cao được ưu ti n đầu tư phát triển trong s n  u t nông nghiệp,  â  nghiệp, 

di   nghiệp, thủy  ợi, thủy s n. 

- Đầu tư vào  ĩnh vực chế biến, b o qu n nông,  â , thủy s n, dược  iệu, tinh chế  uối; s n  u t 

 áy, thiết bị, ch t ph  gia, ph  trợ ph c v  cho s n  u t nông nghiệp,  â  nghiệp, ngư nghiệp, 

di   nghiệp,  áy chế biến thực phẩ ; công nghệ giết   , b o qu n chế biến gia súc, gia cầ , 

tập trung, công nghiệp; s n  u t hàng thủ công; s n phẩ  văn hóa, dân tộc truyền thống. 

- Thu go ,  ử  ý ch t th i r n sinh ho t, nước th i sinh ho t t i nông thôn; thu go   ử  ý ch t 

th i  àng nghề; Đầu tư hệ thống c p nước s ch, thoát nước, công trình thủy  ợi và hệ thống tưới 

ti n tiến, tiết kiệ  nước. 

Thứ ba, tiếp t c hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy   nh c i cách hành chính để thu hút   nh 

 ẽ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Trong thời gian tới, doanh nghiệp nông 

nghiệp được coi  à  ực  ượng dẫn d t các chuỗi giá trị nông nghiệp và t o hiệu ứng  an tỏa cho 

phát triển kinh tế -  ã hội. Để có thể thu hút và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn; Chính phủ chỉ đ o các Bộ, ngành, địa phương tiếp t c đẩy   nh c i cách thủ 

t c hành chính, c t gi   các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, nâng cao ch t  ượng 

 ôi trường kinh doanh trong nông nghiệp, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ 

trợdoanhnghiệp theo các Nghị Định của Chính phủ: số 52/2018/NĐ-CP, số 57/2018/NĐ-CP, số 

58/2018/NĐ-CP, số 98/2018/NĐ-CP. Đ ng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận có thời h n  âu dài 

với đ t đai, ph  hợp vớicác quyền sử d ng hợp pháp của nhà đầu tư; tăng cường đầu tư nâng c p 

cơ sở h  tầng nông thôn nh   t o điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án;  ây dựng cơ 

chế khuyến khích   nh  ẽ hơn các nhà đầu tha  gia  ây dựng và kinh doanh kết c u h  tầng 

nông nghiệp, nông thôn theo nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt  à đầu tư theo hình thức đối tác 

công tư (PPP).Thực hiện Nghị định 58/2018/NĐ-CP về b o hiể  nông nghiệp cũng sẽ khuyến 

khích doanh nghiệp b o hiể  thực hiện và t o điều kiện cho t  chức, cá nhân s n  u t trong 

ngành nông  â  thủy s n chủ động kh c ph c và b  đ p thiệt h i về tài chính do các rủi ro   y ra 

trong quá trình s n  u t. Các cá nhân, doanh nghiệp t  chức s n  u t nông nghiệp theo  ô hình 

s n  u t hợp tác,  i n kết, tập trung, quy  ô  ớn có ứng d ng khoa học công nghệ và các quy 

trình s n  u t ti n tiến vào s n  u t, hướng tới nền nông nghiệp s ch, công nghệ cao, thân thiện 

với  ôi trường được hỗ trợ 20% phí b o hiể  nông nghiệp. B n c nh đó, Chính phủ tiếp 



t choàn thiện các chính sách nâng cao ch t  ượng đào t o ngu n nhân  ực kỹ thuật nông nghiệp, 

giúp gi   chi phí đào t o ban đầu cho các nhà đầu tư, đặc biệt cho các  ĩnh vực ưu ti n thu hút 

đầu tư./. 

 

[1]T ng ki  ng ch  u t khẩu NLTS nă  2017  à 36,5 tỷ USD, đ t  ức cao nh t từ trước đến 

nay, tăng 13,5% so với nă  2016, tăng 14  ần so với nă  1995. 

[2]Đối với các TTHC thuộc cơ chế  ột cửa quốc gia của Bộ: Nă  2018, ngoài 9 TTHC đã hoàn 

thành thí điể , đã  ựa chọn triển khai  ới 25 TTHC; đến nay đã hoàn thành triển khai chính thức 

đối với 04/25 TTHC  ới. Đối với TTHC tr n c ng dịch v  công trực tuyến của Bộ: gần 500 dịch 

v  công  ức độ 2 đã được tích hợp   n c ng; 9 thủ t c kết nối  ột cửa quốc gia t i Bộ được kết 

nối   n c ng. Hệ thống dịch v  công trực tuyến  ức độ 3,4 vận hành an toàn, thông suốt; đã 

hoàn thành  ây dựng 18 TTHC dịch v  công trực tuyến  ức độ 4. 
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