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I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CHỦ TRƯƠNG, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG 

VÀ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Sự cần thiết xây dựng dự thảo Nghị định 

Sau gần 30 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến 

quan trọng. Đóng góp cho thành tựu này, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng 

một vai trò quan trọng. Khu vực kinh tế này đã chiếm tới gần 25% của nền kinh 

tế. Vốn đóng góp FDI tương ứng 10% GDP, tạo việc làm cho người lao động, 

tạo ra lan tỏa về công nghệ,tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần thúc 

đẩy chính sách xoá đói giảm nghèo trong khu vực nông nghiệp,nông thôn. 

FDI trong lĩnh vực nông, lâm và ngư nghiệp (gọi tắt là nông nghiệp) cũng 

đã có những tác động tích cực, tạo nguồn vốn, kỹ thuật cho phát triển nông 

nghiệp, nông thôn. FDI trong nông nghiệp cũng giúp nền nông nghiệp Việt Nam 

hướng mạnh ra xuất khẩu, mở rộng thị trường, giúp cải thiện năng xuất, chất 

lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh 

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và thế giới. 

Tuy nhiên dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp còn hết sức hạn chế, 

các dự án FDI trong nông nghiệp nhỏ cả về quy mô và tỷ trọng vốn đầu tư, chưa 

tương xứng với tiềm năng cũng như thế mạnh của nền nông nghiệp Việt Nam. 

Tính đến năm 2014, tổng số dự án lũy kế còn hiệu lực trong lĩnh vực nông, lâm, 

ngư nghiệp là 512 với tổng số vốn đăng ký trên 3,43 tỷ USD, chỉ chiếm 3,06% 

tổng số dự án FDI và 1,35% tổng số vốn đăng ký của các dự án FDI trong cả 

nước. 

Nguyên nhân hạn chế thu hút dòng vốn FDI vào nông nghiệp phụ thuộc 

nhiều vào các yếu tố như cơ sở hạ tầng, tích tụ đất đai, nguồn nhân lực, nguồn 

cung cấp nguyên liệu, quy mô sản xuất nhỏ, manh mún.v.v.. Nhưng một trong 

nguyên nhân quan trọng là còn thiếu những chính sách đặc thù, chiến lược, định 

hướng, quy định rõ ràng cho việc thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt 
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là các lĩnh vực mà ta cần thu hút vốn FDI và có lợi thế cạnh trạnh. Bên cạnh đó, 

các văn bản pháp luật cũng như chính sách được ban hành chưa thể hiện được 

những chính sách đặc thù và các ưu tiên cụ thể và thể hiện chiến lược, định 

hướng thu hút vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp.Chính sách thu hút vốn 

FDI trong nông nghiệp được áp dụng chung như các lĩnh vực khác và dàn trải 

trên tất cả các lĩnh vực. Một số lĩnh vực mà Việt Nam cần thu hút vốn FDI như: 

Phát triển giống cây trồng vật nuôi, phát triển công nghiệp phụ trợ tạo giá trị gia 

tăng cao cho sản phẩm nông nghiệp; chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp gắn 

với vùng nguyên liệu và xuất khẩu; sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật 

cũng như các chính sách đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong nông 

nghiệp thiếu các chính sách ưu đãi, đặc biệt cơ chế hỗ trợ đủ hấp dẫn nhà đầu tư 

nước ngoài. 

Nghị định sẽ đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, quy định rõ các lĩnh vực cụ 

thể ưu đãi đầu tư và đặc biệt mang tính ổn định. 

2. Chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về Chính sách 

khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp 

Nhu cầu tăng cường thu hút FDI trong nông nghiệp còn được khẳng định 

rõ từ chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian vừa qua, 

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, Luật và các văn bản dưới 

Luật nhằm thu hút vốn đầu tư xã hội, vốn đầu tư FDI, cụ thể: 

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 "Về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn” đã chỉ ra sự cần thiết phải “…có cơ chế, chính sách đủ mạnh khuyến 

khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn, kể cả huy động vốn ODA và FDI”; Nghị quyết TW 7 (khóa X) về 

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn (giai đoạn 2008-2013) đã khẳng định thêm 

cần “Mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất nông 

nghiệp và xây dựng nông thôn”; Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 

của Chính phủ về khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Nghị 

định này quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước dành 

cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và khuyến khích tất cả 

các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn không phân biệt doanh 

nghiệp ở khu vực sở hữu nào (bao gồm khu vực FDI); Đặc biệt vừa qua Quốc 

hội đã thông qua Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luât có hiệu lực từ 01/07/2015.  

Ngoài các chính sách của Chính phủ, các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã 

ký mở ra cơ hội cũng như thách thức cho đầu tư nói chung và FDI trong nông 

nghiệp nói riêng, bao gồm các cam kết song phương và cam kết đa phương 

(trong WTO), và đặc biệt mới đây Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam 
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với Liên minh Châu Âu, Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương TPP đã được 

các nước tham gia hoàn tất quá trình đàm phán. Với sự hiện diện của các cam 

kết này, các nhà đầu tư nước ngoài được bảo đảm tốt hơn trong quá trình đầu tư, 

kể cả trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến đầu tư nước ngoài. 

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH. 

- Thể chế hóa các chính sách thu hút FDI được đề cập trong Nghị quyết 

26-NQ/TW ngày 05/08/2008 về Tam Nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân).  

- Xây dựng một văn bản thống nhất đồng bộ quy định các chính sách đặc 

thù thu hút vốn đầu tư FDI trong nông nghiệp, tập trung vào một số lĩnh vực cụ 

thể, tạo ra khâu đột phá cho phát triển nông nghiệp, lĩnh vực mà ta còn thiếu, 

còn yếu và khả năng thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. Quy 

định cụ thể, chi tiết 4 lĩnh vực trọng điểm ưu đãi đầu tư nước ngoài, gồm: (1) 

Sản xuất và phát triển giống cây trồng, vật nuôi; (2) Sản xuất nguyên vật liệu 

phụ trợ tạo giá trị gia tăng cao; (3) Chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản gắn với vùng nguyên liệu và xuất khẩu; và (4) Sản xuất thuốc 

thú y và bảo vệ thực vật. 

- Dự thảo Nghị định chủ yếu tạo ra cơ chế, chính sách thu hút vốn FDI và 

thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, minh bạch cho nhà đầu tư. Các chính sách 

hỗ trợ đầu tư không áp dụng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền từ ngân sách nhà nước và 

địa phương. Các chính sách trong dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với các 

chính sách chung được quy định trong các Luật như Đầu tư, Doanh nghiệp, Đất 

đai, Thuế…, không tạo ra sự chồng chéo và không thống nhất giữa các văn bản. 

- Nghị định làm rõ chức năng quản lý FDI trong lĩnh vực nông nghiệp 

giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm phối hợp thúc đẩy và hỗ 

trợ hoạt động xây dựng, thực hiện cũng như xúc tiến đầu tư các dự án FDI. 

III. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định ngoài 1 Phụ lục quy định Danh mục ngành nghề ưu 

đãi đầu tư, Dự thảo bao gồm 4 Chương, 17 Điều với những nội dung chủ yếu 

như sau: 

Chương I. Quy định chung  

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1) 

Nghị định quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ nhằm thu hút 

đầu tư nước ngoài vào sản xuất phát triển giống, cây trồng,vật nuôi; sản xuất 

phát triển công nghiệp phụ trợ tạo giá trị gia tăng cao cho sản phẩm nông 

nghiệp; chế biến các sản phẩm nông nghiệp gắn với vùng nguyên liệu và xuất 
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khẩu;sản xuất thuốc thú y,thuốc bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp,lâm 

nghiệp và thuỷ sản (sau đây gọi chung là nông nghiệp). 

Dự thảo Nghị định không quy định khuyến khích đầu tư FDI vào tất cả 

các lĩnh vực nông nghiệp nói chung. Đối với các lĩnh vực không nêu trong 4 lĩnh 

vực qui định trong Dự thảo Nghị định này sẽ theo qui định chung của pháp luật 

đầu tư và pháp luật có liên quan.  

Giải thích từ ngữ (Điều 2) 

Dự thảo Nghị định quy định và làm rõ một số khái niệm công nghiệp phụ 

trợ nông nghiệp; Dự án chế biến sâu.  

Chương II. Ngành nghề ưu tiên đầu tư nước ngoài trong nông nghiệp  

Danh mục ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư (Điều 4); dự án kêu gọi 

đầu tư (Điều 5), quy định trình tự và nội dung và qui trình lập danh mục kêu gọi 

đầu tư . 

Chương III. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư  

Chương này gồm các chính sách chung: nguyên tắc ưu đãi hỗ trợ đầu tư 

(Điều 6); miễn giảm thuế (Điều 7); miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

(Điều 8); hỗ trợ đầu tư xây dựng cánh đồng lớn, khu nguyên liệu tập trung, khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu kinh tế (Điều 9); dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư PPP (Điều 10). Dự thảo cũng qui định các chính sách 

hỗ trợ cụ thể cho 4 lĩnh vực khuyến khích đầu tư: Hỗ trợ đầu tư đối với dự án 

trong lĩnh vực sản xuất, phát triển giống cây trồng vật nuôi (Điều 11); Hỗ trợ 

đầu tư đối với dự án phát triển công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp 

(Điều 12); Hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp 

gắn với vùng nguyên liệu tập trung và xuất khẩu (Điều 13); Hỗ trợ đầu tư đối 

với dự án sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật (Điều 14).  

Chương IV. Tổ chức thực hiện  

   Chương IV. Tổ chức thực hiện bao gồm các điều làm rõ trách nhiệm của 

các Bộ, ngành trong việc quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực 

nông nghiệp nông thôn: Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn trong việc quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp 

(Điều15); Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý hoạt động đầu tư trong lĩnh 

vực nông nghiệp (Điều16); Trách nhiệm của các Bộ, ngành trung ương và Ủy 

ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (Điều17); Hoạt 

động xúc tiến đầu tư (Điều 18); Hiệu lực thi hành (Điều 19). Điểm nổi bật trong 

nội dung Chương này là quy định về cơ chế phối hợp trong quản lý Nhà nước 

đối với hoạt động đầu tư và vai trò quản lý ngành của Bộ Nông nghiệp phát triển 
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Nông thôn trong công tác xây dựng chính sách, cơ chế, xúc tiến đầu tư cho đến 

hoạt động hỗ trợ đầu tư, kiểm tra giám sát hoạt động đầu tư. 

Phụ lục I quy định danh mục các ngành, nghề ưu đãi đầu tư thuộc 4 lĩnh 

vực ưu đãi đầu tư của ngành nông nghiệp. 

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1 Tác động về mặt pháp lý 

Sau khi ban hành, Nghị định này sẽ là công cụ pháp lý quan trọng của 

ngành nông nghiệp trong việc đưa ra các chính sách đặc thù và lĩnh vực ưu đãi 

đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 

Qua đó tránh đưa ra các chính sách chỉ quan tâm tới cái “Chúng ta mong muốn” 

mà chưa chú ý tới cái “Nhà đầu tư nước ngoài” mong muốn. Nghị định sẽ bổ 

sung thêm các chính sách đặc thù và lĩnh vực cụ thể ưu đãi đầu tư cho các văn 

bản pháp luật hiện hành về đầu tư trong nông nghiệp. Nghị định định hướng cụ 

thể và rõ ràng các chính sách đặc thù và lĩnh vực ưu đãi đầu tư để các Nhà đầu 

tư có thể hoạch định chiến lược đầu tư có trọng điểm hơn, từ đó phát huy được 

kết quả và hiệu quả của đồng vốn đầu tư của mình.  

 Nghị định cũng góp phần nâng cao tính minh bạch của hệ thống pháp luật 

quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp, phù hợp các 

quy định hiện hành của Việt Nam và các cam kết của Việt Nam khi hội nhập 

kinh tế quốc tế, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, thuận lợi cho các Nhà đầu tư 

nước ngoài khi đầu tư vào ngành nông nghiệp.  

2. Tác động về kinh tế, xã hội 

Với việc ban hành Nghị định, ngành nông nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận 

lợi để kêu gọi cho các Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào bốn lĩnh vực ưu tiên: 

sản xuất và phát triển giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất nguyên vật liệu phụ trợ 

tạo giá trị gia tăng cao; chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản gắn với vùng nguyên liệu và xuất khẩu; sản xuất thuốc thú y, bảo vệ 

thực vật. Đây là những  lĩnh vực mà năng lực sản xuất trong nước còn yếu, chưa 

đáp ứng được nhu cầu, vì vậy cần có vốn, công nghệ tiên tiến và công nghệ sạch 

từ Nhà đầu tư nước ngoài để tạo cú hích nhằm tăng năng lực cạnh tranh của 

ngành, giá trị gia tăng sản phẩm, an toàn về sinh thực phẩm, tạo thêm nhiều 

công ăn việc làm và thu nhập cho người nông dân. Hơn nữa, nguồn vốn FDI 

trong nông nghiệp giúp thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiện đại cho ngành và 

các lĩnh vực cụ thể quan tâm, tiêu thụ nguyên liệu, cung cấp giống, vật tư chất 

lượng cao cho nông dân, tiếp cận thị trường quốc tế lớn hơn, tạo ra năng suất và 

giá trị cao, đóng góp vào GDP và thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.  
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3. Tác động về hiệu quả thực thi của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân  

Sự rõ ràng, cụ thể trong các chính sách đặc thù và lĩnh vực ưu đãi đầu tư 

nước ngoài quy định trong Nghị định sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước và các 

đối tượng chịu sự tác động hiểu đúng, hiểu thống nhất và thuận tiện khi thực 

hiện và áp dụng khi Nghị định được ban hành.  

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, Nghị định sẽ góp phần nâng cao quản 

lý nhà nước về đầu tư nước ngoài vào ngành nông nghiệp. Nghị định được ban 

hành sẽ giúp các Nhà đầu tư nước ngoài định hướng được đầu tư của mình vào 

lĩnh vực nông nghiệp thông qua Danh mục các ngành nghề, địa bàn, dự án kêu 

gọi đầu tư, từ đó nâng cao được hiệu quả và kết quả của đầu tư. Đồng thời tăng 

thu hút đầu tư theo hình thưc đối tác công tư PPP, sự tham gia vào chuỗi sản 

xuất để tăng giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.          

Tóm lại, khi Nghị định này được ban hành sẽ đảm bảo được tính khả thi, 

thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước, đối tượng thực thi pháp luật, nâng 

cao ý thức pháp luật, niềm tin các chính sách kêu gọi đầu tư nước ngoài vào lĩnh 

vực nông nghiệp.  

V. DỰ BÁO KẾT QUẢ SAU KHI BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Với các chính sách khuyến khích nêu trong dự thảo Nghị định, mục tiêu 

những kết quả dự kiến đạt được khi Nghị định được ban hành như sau: 

- Tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, góp phần 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo 

hướng sản xuất hàng hoá nông lâm thủy sản có chất lượng và giá trị gia tăng 

cao, tăng trưởng trong nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường, bổ sung nguồn 

vốn cho phát triển nông nghiệp và nông thôn; áp dụng khoa học tiên tiến, đẩy 

mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, 

tạo nhiều việc làm và nâng cao đời sống của người lao động.  

- Nâng tổng số vốn FDI thực hiện đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư 

nghiệp lên mức 4,5 tỷ USD vào năm 2020 và 6 tỷ USD vào năm 2030; nâng tỷ 

trọng vốn đầu tư FDI trong nông nghiệp trên tổng đầu tư FDI trong toàn bộ nền 

kinh tế lên mức khoảng từ  4-5% vào sau năm 2020. 

- Tăng cường thu hút FDI có chất lượng và giá trị gia tăng cao, sử dụng và 

bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên, sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, 

tạo thêm nhiều việc làm và hỗ trợ cho những khâu yếu trong chuỗi giá trị nông 

sản, thúc đẩy công tác xúc tiến đầu tư FDI vào nông nghiệp một cách hiệu quả 

và đồng bộ. 
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- Nâng giá trị hàng nông sản xuất khẩu của khu vực FDI trong nông 

nghiệp trên địa bàn cả nước từ 10-15% vào năm 2020 so với năm 2015 và 30-

40% vào năm 2030. 

- Các hình thức thu hút FDI cho nông nghiệp phù hợp được mở rộng và 

hoàn thiện như hình thức đối tác công tư (PPP), liên doanh, liên kết, hợp đồng 

với người nông dân bên cạnh hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài.  

                     

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu VT, HTQT. 
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