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đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp 
 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

 

 Thực hiện Chỉ thị 1617/CT-TTg ngày 19/9/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực 

tiếp nước ngoài; Nghị quyết số 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 11/2014 giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về Chính sách 

khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp (gọi tắt là dự thảo 

Nghị định); và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Ban soạn thảo, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định, 

như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

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

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

vị trí 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 và 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) đã 

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

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

hướng mạnh ra xuất khẩu, cải thiện năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính 

cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp. FDI trong nông nghiệp luôn được 

coi là các lĩnh vực được khuyến khích và đặc biệt khuyến khích đầu tư. Nếu 

được phát huy tốt, FDI trong nông nghiệp cùng với các nguồn đầu tư trong 

nước khác có thể góp phần chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông 

nghiệp theo hướng sản xuất lớn, thúc đẩy sự phát triển các tiểu ngành có lợi 

thế so sánh, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, đồng thời 

thông qua đó góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn Việt Nam.  

DỰ THẢO 
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Tuy nhiên dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp còn 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… Một  

trong những nguyên nhân quan trọng là còn thiếu những chính sách đặc thù và  

chiến lược để định hướng cho việc thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc 

biệt là các lĩnh vực cụ thể mà ta cần thu hút vốn FDI và có lợi thế cạnh trạnh. 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng thu hút FDI trong ngành nông nghiệp, 

thực tiễn hoạt động của các dự án FDI nông nghiệp thực hiện tại Việt Nam và 

báo cáo đánh giá tác động của các dự án FDI đối với phát triển khu vực nông 

nghiệp, nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá việc dự 

thảo Nghị định về Chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực 

nông nghiệp là cần thiết và cấp bách, đồng thời đề xuất xây dựng dự thảo 

Nghị định theo các nội dung dưới đây. 

 II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU XÂY 

DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

 Quá trình trình xây dựng dự thảo Nghị định đã quán triệt những quan 

điểm chỉ đạo, mục tiêu và yêu cầu sau: 

- 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 
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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. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ phân công, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã có các Quyết định số 946/QĐ-BNN-HTQT ngày 

25/3/2015 và số 1057/QĐ-BNN-HTQT ngày 1/4/2015 thành lập Ban soạn 

thảo và Tổ biên tập Nghị định về Chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài 

vào lĩnh vực nông nghiệp với thành phần tham gia của Văn phòng Chính phủ, 

các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, 

Tài chính, Ngoại giao, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và 

Công nghệ. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các cơ quan 

tiến hành các công việc sau: 

1. Đánh giá thực trạng thu hút và thực hiện các dự án FDI trong nông 

nghiệp. 

2. Xây dựng Chiến lược tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 

vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp Việt Nam đến 2030. 

3. Phối hợp với các Bộ, ngành (thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên 

tập) dự thảo Nghị định về Chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào 

lĩnh vực nông nghiệp.  

4. Tổ chức hội thảo tham vấn 2 miền Bắc và Nam để lấy ý kiến rộng rãi 

các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, cộng đồng quốc tế, các doanh 

nghiệp trong nước và nước ngoài, các tỉnh. Dự thảo cũng được đăng trên trang 

web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt) để lấy ý kiến rộng rãi của các thành phần kinh tế và người dân. 

5. Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi dự thảo Nghị định lấy ý kiến của 

các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, đồng thời thực hiện thủ tục đăng tải dự thảo Nghị định trên trang 

thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến công chúng. 
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6. Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các đối tượng nêu trên, ý kiến 

thẩm định của Bộ Tư pháp và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định. 

IV. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CHÍNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

  Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 17 điều và 1 Phụ lục quy định danh 

mục các ngành, nghề ưu đãi đầu tư, gồm những nội dung chủ yếu như sau: 

Chương I – Quy định chung: Gồm 2 điều, quy định các vấn đề chung 

như sau: 

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy định các chính sách 

khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất 

phát triển 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 quy định tại dự thảo Nghị định này sẽ áp dụng 

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

- Giải thích từ ngữ: Dự thảo Nghị định quy định và làm rõ một số khái 

niệm về công nghiệp phụ trợ nông nghiệp, dự án chế biến sâu. Đây là các khái 

niệm mới cần được giải thích rõ. 

Chương II – Các ngành nghề ưu tiên đầu tư nước ngoài trong nông 

nghiệp: Gồm 2, điều quy định danh mục các ngành nghề ưu đãi đầu tư và dự 

án kêu gọi đầu tư. 

- Danh mục ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư: Dự thảo viện dẫn phụ 

lục I quy định Danh mục ngành các nghề ưu đãi đầu tư. Về địa bàn ưu đãi đầu 

tư, Nghị định viện dẫn danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư được ban hành kèm 

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

điều của Luật Đầu tư.  

Danh mục các ngành, nghề ưu đãi đầu tư cụ thể hóa 4 lĩnh vực nêu 

trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định, theo đó các dự án đầu tư được đầu tư 

tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì thuộc dự án đặc 

biệt ưu đãi đầu tư, các dự án đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh 

tế xã hội khó khăn thì thuộc dự án ưu đãi đầu tư. 

  - Danh mục dự án kêu gọi đầu tư: Quy định trình tự, nội dung và qui 

trình lập danh mục kêu gọi đầu tư . 

Chương III – Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư: Gồm 9 điều, quy 

định các chính sách chung như nguyên tắc ưu đãi hỗ trợ đầu tư và các chính 

sách hỗ trợ cụ thể cho 4 lĩnh vực khuyến khích đầu tư.  

- Dự thảo quy định nguyên tắc ưu đãi đầu tư dựa trên các lĩnh vực 

ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định trong Phụ lục ban hành kèm 
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theo Nghị định. Đối với các dự án ưu đãi đầu tư không qui định trong dự thảo 

Nghị định này sẽ áp dụng các ưu đãi chung của Luật đầu tư và pháp luật có 

liên quan. Dự thảo qui định nguyên tắc lựa chọn áp dụng mức ưu đãi hỗ trợ có 

lợi nhất trong trường hợp trong cùng thời gian nhà đầu tư được hưởng nhiều 

mức ưu đãi. 

  - Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp: Dự thảo qui định viện dẫn các ưu 

đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu theo qui định 

chung của pháp luật thuế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ các qui định của 

pháp luật thuế. 

- Miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Dự thảo quy định cụ thể 

việc thuê đất cho dự án đầu tư trong nông nghiệp phù hợp với quy định mới 

của Luật Đất đai. Dự thảo có đưa ra qui định, nhà đầu tư được thuê lại đất của 

hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư. 

 - Hỗ trợ đầu tư đối với 4 lĩnh vực cụ thể: Các chính sách hỗ trợ  chủ yếu 

là ưu tiên tiếp cận quyền thuê đất theo hướng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh dành 

quĩ đất,diện tích và vị trí thích hợp cho dự án trên cơ sở phù hợp với qui 

hoạch. Nhà đầu tư FDI được áp dụng cơ chế khôi phục sản xuất khi gặp thiên 

tai dịch bệnh như nhà đầu tư trong nước, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hỗ 

trợ và chỉ định cơ quan làm đầu mối giải quyết các vướng mắc phát sinh trong 

quá trình thực hiện dự án.  

Đối với dự án chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu tập trung, Nhà 

nước hỗ trợ vốn, tín dụng ưu đãi nhằm phát triển vùng nguyên liệu về cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật, được xem xét miễn thủ tục khảo nghiệm như thuốc thú y, giống 

cây trồng và vật nuôi khi các sản phẩm trên đã được sử dụng rộng rãi trên 

quốc tế. 

Đối với việc sản xuất thuốc thú y thì doanh nghiệp FDI cũng được thiết 

lập hệ thống bán buôn bán lẻ nhằm khuyến khích đầu tư vào sản xuất.  

Đối với lĩnh vực chế biến gắn với vùng nguyên liệu tại vùng có điều 

kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, chi phí vận chuyển từ vùng nguyên liệu 

đến nhà máy được tính 1,5 lần chi phí khi hạch toán tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp.  

Chương IV - Tổ chức thực hiện: Gồm 4 điều, quy định rõ trách nhiệm 

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

vực nông nghiệp. 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 và Phát triển nông thôn trong công tác xây dựng 

chính sách, cơ chế, xúc tiến đầu tư cho đến hoạt động hỗ trợ đầu tư và  kiểm 

tra giám sát hoạt động đầu tư. 
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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. 

V. GIẢI TRÌNH VÀ TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ 

Nội dung phần V sẽ được bổ sung sau khi các Bộ, ngành và địa phương 

gửi ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định và Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo 

Nghị định. 

VI. KIẾN NGHỊ 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ các tài 

liệu liên quan và đề nghị Chính phủ cho ý kiến với dự thảo Nghị định. 

TÀI LIỆU KÈM THEO TỜ TRÌNH 

 1. Dự thảo Nghị định về Chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài 

vào lĩnh vực nông nghiệp. 

 2. Văn bản góp ý của các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương 

kèm theo Bảng tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

 3. Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp kèm theo báo cáo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư 

pháp. 

 4. Báo cáo thuyết minh chi tiết và đánh giá tác động. 

 
  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp 

- Lưu VT, HTQT (HH-04). 
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