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CHÍNH PHỦ 

Số: 2015-CP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NGHỊ ĐỊNH 

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI  

VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Chính phủ ban hành Nghị định về Chính sách Khuyến khích đầu tư 

nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp. 

 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

 Nghị định này quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ 

trợ của Nhà nước 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 các 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 thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (sau đây gọi 

chung là nông nghiệp).  

2. Đối tượng áp dụng 

a. Nghị định này áp dụng đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là nhà đầu 

tư nước ngoài) được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp 

luật đầu tư và pháp luật có liên quan của Việt Nam. 

DỰ THẢO 
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b. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức cá nhân có liên quan thực 

hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của Nghị định này. 

 Điều 2. Giải thích từ ngữ  

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Công nghiệp phụ trợ nông nghiệp là ngành công nghiệp sản xuất vật 

liệu, phụ tùng, linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho các ngành 

nông nghiệp sản xuất, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hay 

sản phẩm nông nghiệp tiêu dùng. 

2. Dự án chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu là dự án chế biến các 

sản phẩm nông nghiệp tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có hợp tác 

liên kết ổn định với tổ chức, hộ nông dân trong việc tiêu thụ, chế biến nguồn 

nguyên liệu. 

  

CHƯƠNG II 

CÁC NGÀNH NGHỀ ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

TRONG NÔNG NGHIỆP 

Điều 3. Danh mục ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư 

1. Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I của Nghị 

định này.  

  2. Địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số .... ngày ... quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư, gồm (i) Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc 

biệt khó khăn; và (ii) Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. 

 3. Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực, 

ngành nghề được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này, đầu tư tại địa bàn 

có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại Phụ lục II của Nghị định 

số .... ngày ... quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư. 

 4. Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực, ngành nghề 

quy định tại Phụ lục I của Nghị định này đầu tư tại các địa bàn trên toàn quốc. 

  Điều 4. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư 

1. Căn cứ vào danh mục ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư tại Điều 3 

của Nghị định này, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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(sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) chủ trì, phối hợp với Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập danh mục Dự án kêu gọi đầu tư. 

2. Dự án kêu gọi đầu tư phải nêu rõ: mục tiêu dự án; quy mô dự án; 

giai đoạn đầu tư, vốn đầu tư; quy hoạch đất; các hỗ trợ, bảo lãnh (nếu có). Cơ 

quan Nhà nước đầu mối thực hiện hỗ trợ thực hiện dự án. 

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư phải được đăng trên trang thông tin điện 

tử của địa phương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

CHƯƠNG III 

ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

 Điều 5. Nguyên tắc ưu đãi và hỗ trợ đầu tư 

1. Việc ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định trong Nghị định này là các ưu 

đãi hỗ trợ bổ sung của nhà nước dành cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 

một số lĩnh vực quy định của Nghị định này. Đối với các ưu đãi hỗ trợ đầu tư 

không quy định trong Nghị định này, thì nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi, 

hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật có liên quan. 

2. Trong cùng một thời gian, nếu nhà đầu tư được hưởng nhiều mức ưu 

đãi khác nhau,thì nhà đầu tư được lựa chọn áp dung mức ưu đãi,hỗ trợ đầu tư 

có lợi nhất. 

3.  Ưu đãi, hỗ trợ được áp dụng cho dự án đầu tư thuộc danh mục dự án 

nông nghiệp ưu đãi đầu tư nêu tại Điểm 3 và 4, Điều 3 của Nghị định này và 

bảo đảm các điều kiện ưu đãi quy định tại Nghị định này. 

  Điều 6. Miễm giảm thuế 

  Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư thuộc danh mục các dự án ưu đãi 

đầu tư được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này được miễn, giảm các 

loại thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

  Điều 7. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

  1. Nhà đầu tư có dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định này 

khi thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì được áp dụng mức giá thấp nhất 

của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quy định. 
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  2. Nhà đầu tư có dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định này 

được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào 

hoạt động. 

  3. Nhà đầu tư có dự án ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt 

nước trong 15 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động. 

  4. Nhà đầu tư có dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định này 

được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, 

đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng. 

  5. Nhà đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự 

án đầu tư được thuê lại quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng, nhận góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức để thực 

hiện dự án đầu tư. 

Điều 8. Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP 

  1. Chính phủ khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 về đầu tư theo hình thức công tư: 

a. Công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn; 

b. Các công trình cơ sở hạ tầng, dịch vụ cảng cá; 

c. Các công trình thu gom, xử lý nước thải, chất thải ở nông thôn; 

d. Các công trình khu nông nghiệp công nghệ cao; 

e. Các dịch vụ phát triển liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; 

f. Các dự án cải tiến, chọn tạo giống mới; ứng dụng công nghệ trong 

dự tính, dự báo dịch hại cây trồng và kiểm dịch động vật; ứng dụng công nghệ 

trong bảo quản nông sản, thủy sản. 

3. Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết lĩnh 

vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn. 

4. Vốn đầu tư của nhà nước để hỗ trợ xây dựng công trình đối với dự 

án có hoạt động, kinh doanh, thu phí từ người sử dụng; những khoản thu 

không đủ để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận; thanh toán cho nhà đầu tư cung 

cấp dịch vụ theo hợp đồng BTL, hợp đồng BLT và các hợp đồng tương tự 

khác nêu tại Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư cũng được áp 
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dụng cho cả dự án do Bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đề xuất và dự án 

do nhà đầu tư đề xuất. 

  Điều 9. Hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, 

phát triển giống cây trồng vật nuôi 

Nhà đầu tư có dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất phát triển giống cây 

trồng vật nuôi bao gồm nghiên cứu, bảo tồn, chọn tạo, nhân giống cây trồng 

vật nuôi được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư như sau: 

1.  Các dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Nghị định 

này được hưởng ưu đãi hỗ trợ phải có quy mô đối với cơ sở nghiên cứu bảo 

tồn, chọn tạo, nhân giống vật nuôi và cây trồng theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, phát triển giống vật 

nuôi được miễn trừ thủ tục khảo nghiệm đối với các giống mới, thức ăn chăn 

nuôi thuộc các loại nuôi thông thường và tinh, phối, giống và ấu trùng của 

chúng khi có chứng nhận tiêu chuẩn giống của các Hiệp Hội giống và đã được 

sử dung rộng rãi trên thế giới. 

3. Được áp dụng cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi để 

khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh như nhà đầu tư trong nước. 

4. Được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ưu tiên cho thuê đất và dành quĩ đất 

thích hợp để thực hiệndự án; được thuê đất với hộ nông dân để sản xuất, phát 

triển cây trồng,vật nuôi. 

5.  Dự án đầu tư sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục triển khai thực hiện dự án và giải 

quyết những vướng mắc phát sinh khi thực hiện dự án đầu tư. 

  Điều 10. Hỗ trợ đầu tư đối với dự án phát triển công nghiệp phụ trợ 

trong lĩnh vực nông nghiệp 

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư có dự án sản xuất công nghiệp phụ trợ 

trong lĩnh vực nông nghiệp được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư như sau: 

1. Các dự án được hỗ trợ quy định tại Nghị định này phải tạo giá trị gia 

tăng cao trong sản phẩm nông nghiệp và có quy mô theo quy định của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ưu tiên cho thuê đất và dành quĩ đất, 

diện tích thích hợp để thực hiện dự án. 
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3. Dự án đầu tư sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở 

nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện 

các thủ tục triển khai thực hiện dự án và giải quyết những vướng mắc phát 

sinh khi thực hiện dự án đầu tư. 

Điều 11. 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 

Nhà đầu tư có dự án đầu tư chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp gắn 

với vùng nguyên liệu và xuất khẩu được hưởng ưu đãi hỗ trợ đầu tư như sau: 

1. Các dự án được hưởng hỗ trợ đầu tư phải bảo đảm: 

a. Giá trị chế biến phải bảo đảm ít nhất tăng 2 lần so với nguyên liệu 

thô ban đầu; 

b. Phải bảo đảm yêu cầu về môi trường theo quy định của pháp luật về 

môi trường; 

c. Phải sử dụng  ít nhất 60% nguyên liệu trong nước; 

d.  Có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm từ hộ gia đình nông dân có thời hạn 

ít nhất 5 năm. 

2. Được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ưu tiên cho thuê đất và dành quĩ đất, 

diện tích đất thích hợp để thực hiện dự án. 

3. Nhà đầu tư có dự án chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, trong 

trường hợp vùng nguyên liệu ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó 

khăn hoặc dự án đầu tư tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 

thì chi phí vận chuyển nguyên liệu đến nhà máy chế biến và chi phí về môi 

trường sẽ được tính 1,5 lần khi hoạch toán chi phí sản xuất để xác định thuế 

thu nhập doanh nghiệp. 

5. Dự án đầu tư sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở 

kế hoạch và Đầu tu chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục triển khai thực hiện dự án và giải 

quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. 

6. Được áp dụng cơ chế chính sách hỗ trợ để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiên tai, dịch bệnh như nhà đầu tư trong nước. 

7. Đối với dự án đầu tư, nhà đầu tư ký kết hợp đồng sản xuất, cung ứng 

nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm đối với hộ gia đình và cá nhân, Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh hỗ trợ tổ chức cho việc ký kết hợp đồng; hỗ trợ nhà đầu tư, hộ gia 

đình và cá nhân thực thi các cam kết trong hợp đồng. 
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8.  Để thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu tập trung, tạo ra chuỗi liên 

kết sản xuất, chế biến, xuất khẩu, nhà nước hỗ trợ một phần vốn, tín dung ưu 

đãi để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu nguyên liệu tập trung. Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ vào qui hoạch phát triển vùng nguyên 

liệu tập trung trình Thủ tướng chính phủ kế hoạch vốn từ ngân sách và tín 

dụng ưu đãi cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng 

rào khu nguyên liệu tập trung. 

Điều 12. Hỗ trợ đầu tư đối với dự án sản xuất thuốc thú y, thuốc 

bảo vệ thực vật sinh học 

Nhà đầu tư có dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y, thuốc 

bảo vệ thực vật được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư như sau:  

1. Được ưu tiên hỗ trợ và giành quĩ đất thích hợp về diện tích, vị trí tiền 

thuê đất để thưc hiện dự án.. 

2. Được miễn trừ thủ tục khảo nghiệm đối với thuốc thú y, bảo vệ thực 

vật khi sản phẩm đã được sử dụng phổ biến ở quốc tế. 

3.  Nhà đầu tư thực hiện dự án sản xuất thuốc thú y,thuốc bảo vệ thực 

vật được thiết lập hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ sản phẩm do doanh 

nghiệp sản xuất. 

4. Dự án đầu tư sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,Sở 

kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục triển khai thực hiện dự án và giải 

quyết những vướng mắc phát sinh khi thực hiện dự án đầu tư. 

Điều 13. Thủ tục áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

1.   Việc áp dụng ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật 

đầu tư. 

2.  Đối với dự án đầu tư áp dụng cơ chế hỗ trợ đầu tư theo quy định tại 

các Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Nghị định này, nhà đầu tư căn cứ 

vào đối tượng được hưởng quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên 

quan tự xác định biện pháp hỗ trợ tại các cơ quan có thẩm quyền áp dụng ưu 

đãi, hỗ trợ đầu tư. Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chủ trì hỗ trợ nhà 

đầu tư thực hiện các hỗ trợ cho nhà đầu tư. 
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CHƯƠNG IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  Điều 14. 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 

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 

1. Xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp; 

ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật về 

đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 

2. Tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ công bố, sửa đổi, bổ sung danh 

mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định này trong từng thời 

kỳ phát triển kinh tế xã hội; 

3. Tham mưu về dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

của Thủ tướng Chính phủ; 

4. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm tra hỗ trợ 

đối với dự án đầu tư được hỗ trợ từ ngân sách trung ương; 

5. Phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, cân đối nguồn vốn từ ngân sách 

trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương trình cấp có thẩm 

quyền quyết định. 

6. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong phạm vi cả nước; 

7. Hướng dẫn, phổ biến, tổ chức thực hiện, theo dõi kiểm tra, đánh giá 

việc thi hành các văn bản pháp luật về đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn; 

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong việc giám sát, đánh giá, 

thanh tra hoạt động đầu tư nước ngoài; tổ chức vận động xúc tiến đầu tư trong 

lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 

9. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và danh mục các dự án thu hút vốn 

đầu tư nước ngoài; tổ chức vận động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn; 

10.  Phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cơ quan ngang Bộ giải 

quyết các vướng mắc của dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 



[Dự thảo xin ý kiến các Bộ, Ngành] 

9 
 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Đầu tư và pháp 

luật có liên quan. 

  Điều 15. 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 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban Nhân 

dân cấp tỉnh trong phạm vi chức năng của mình thực hiện quản lý nhà nước về 

đầu tư, về áp dụng ưu đãi hỗ trợ theo quy định của pháp luật Đầu tư và quy 

định của Nghị định này. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp 

tỉnh: 

a. Tham mưu đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; tham mưu về áp dụng, ưu đãi, 

hỗ trợ đầu tư. 

b. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết những vướng mắc 

của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Điều 16. Hoạt động xúc tiến đầu tư 

1. Nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư, việc quản lý hoạt động xúc tiến 

đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi 

hành Luật Đầu tư. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ: 

a. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành và địa 

phương liên quan xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu 

tư; hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm trong lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn. 

b. Xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia trong 

lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

c. Thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc chương trình xúc tiến đầu 

tư theo thẩm quyền, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương thực hiện hoạt động 

xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại địa phương, vùng, 

khu vực có liên quan. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính 

và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch kinh phí xúc tiến đầu tư cho 

chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

và chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ. 
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4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Bộ phận xúc tiến 

đầu tư nước ngoài để thực hiện việc quản lý nhà nước và xúc tiến hoạt động 

đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Căn cứ vào yêu cầu xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ trình 

Thủ tướng Chính phủ cử cán bộ tại Bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài. 

   Điều 17. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày… tháng…năm 2015. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính 

phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐNĐ,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng trung ương và các ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia; 

- VBTW Mặt trân Tổ Quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP, BTCN, các PCN; 

- Website Chính phủ; 

- Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ các Vụ, Cục, 

đơn vị trực thuộc, công báo 

- Lưu Văn thư, HTQT  

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC VÀ NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 2015/CP ngày__tháng__năm 2015  

về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp)  

TT Lĩnh vực / Ngành, nghề 

I Sản xuất và phát triển giống cây trồng, vật nuôi 

1 Giống rau, hoa, hạt giống ngô và lúa lai 

2 
Giống gốc các vật nuôi chính có năng suất, chất lượng cao như bò, lợn, gia cầm (gà thịt, gà 

trứng) 

3 Sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sản xuất gỗ lớn 

4 Các loại giống thủy sản và giống thủy sản mới sạch bệnh  

II Sản xuất nguyên vật liệu phụ trợ tạo giá trị gia tăng cao  

1 Sản xuất thức ăn bổ sung phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi  

2 Công nghệ xử lý môi trường chăn nuôi 

3 Sản xuất thiết bị chuồng trại chăn nuôi; thiết bị giết mổ (tự động) và thiết bị chế biến sữa; 

sản xuất thiết bị, dụng cụ để sản xuất thuốc thú y trong nước; dụng cụ, thiết bị, hóa chất 

để chẩn đoán, xét nghiệm; dụng cụ và thiết bị phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn 

và thủy sản 

4 Công nghệ xử lý nhiệt, xử lý chiếu xạ để phục vụ xuất khẩu nông sản  

5 Công nghiệp phụ trợ trong chế biến gỗ  

6 Xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ cảng cá phục vụ vận chuyển sản phẩm nông nghiệp 

7 Sản xuất các trang thiết bị tiên tiến phục vụ nuôi trồng và khai thác thủy hải sản 

III 
Chế biến sâu các sản phẩm nông nghiêp, lâm nghiệp, thủy sản gắn với vùng nguyên 

liệu và xuất khẩu 

1 Lúa gạo: Chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ lúa gạo 

2 Rau quả: Bảo quản, chế biến  rau quả có GTGT cao phục vụ xuất khẩu 

3 Sắn: Chế biến sâu các sản phẩm từ sắn 

4 
Cà phê, ca cao: Công nghệ chế biến ướt cà phê; chế biến cà phê hòa tan, lên men và chế 

biến ca cao các loại 

5 
Chè: Xây dựng nhà máy sản xuất đồ uống công nghiệp (đóng lon, chai...) sử dụng nguyên 

liệu từ chè để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu 
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TT Lĩnh vực / Ngành, nghề 

6 
Cao su: Chế biến sâu sản phẩm cao su; xây dựng và phát triển hệ thống xử lý nước thải 

nhà máy sơ chế cao su để bảo vệ môi trường 

7 Đầu tư xây dựng cánh đồng lớn, xây dựng và phát triển khu nguyên liệu tập trung 

8 Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp, 

bán công nghiệp 

9 Chế biến phụ phẩm từ nông, lâm, thủy sản 

10 Chế biến các sản phẩm từ lợn, mật ong, sữa, trứng 

11 Trồng, chế biến và tiêu thụ lâm sản ngoài gỗ  

12 
Đầu tư cơ sở chế biến phi thực phẩm (hóa mỹ phẩm, dược phẩm…) từ nguyên liệu, phụ 

phẩm từ chế biến thủy sản  

III Sản xuất thuốc thú y, bảo vệ thực vật 

1 Sản xuất các sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

2 Sản xuất vắc-xin thú y lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm và vắc-xin thủy sản  

3 Sản xuất thuốc thú y sử dụng công nghệ mới (không ảnh hưởng tới môi trường, không tồn 

dư, không kháng thuốc)  

4 Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học 

 


