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1. Tổng quan về chủ trương, chính sách phát triển doanh nghiệp 

trong nông nghiệp, nông thôn 

Cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích, hỗ 

trợ, phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trong thời gian vừa qua đã có nhiều đổi 

mới, chuyển biến tích cực, nhất là sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành 

Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng 

với quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

hệ thống cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được chú 

trọng, hoàn thiện và có nhiều cải cách mang tính đột phá. Chương trình mục tiêu 

Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 đã được Thủ tướng 

Chính phủ ban hành theo Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 phê 

duyệt; Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 

đã mở ra nhiều lĩnh vực và cơ hội đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn. Hệ 

thống chính sách, pháp luật về đất đai, đầu tư công, khoa học và công nghệ, hội 

nhập quốc tế và các chính sách phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp nông thôn đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp đầu tư vảo 

nông nghiệp, góp phần đẩy mạnh Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Về đất đai, Luật Đất đai năm 2013 đã nâng thời hạn giao đất nông nghiệp 

từ 20 năm lên 50 năm thống nhất cho các loại đất nông nghiệp; cho phép tích tụ , 
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tập trung ruộng đất để trồng cây hàng năm (trừ đất lúa và đất rừng phòng hộ, đặc 

dụng), nuôi trồng thủy sản, đất làm muối. Khuyến khích tích tụ đất đai thông 

qua cơ chế góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, nhận quyền thuê đất để 

thuận lợi cho ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa, phát triển sản xuất 

hàng hóa. Về đầu tư, Đảng, Nhà nước có chủ trương tăng đầu tư công cho lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn: “..., tăng mạnh đầu tư ngân sách nhà nước ngay từ 

năm 2009 và đảm bảo 5 năm sau cao gấp 2 lần 5 năm trước”1; Quốc hội đã ban 

hành hành Luật Đầu tư công (số 49/2014/QH13). Vốn đầu tư từ ngân sách nhà 

nước cho nông, lâm nghiệp, thủy sản trong tổng vốn đầu tư tăng dần theo các 

năm từ 2009-2015. Tuy nhiên, tỷ trọng tổng đầu tư xã hội cho nông, lâm nghiệp 

và thủy sản lại giảm : năm 2003, đầu tư cho nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 

8,46% vốn đầu tư toàn xã hội ; năm 2013 là 5,8% và năm 2014, khoảng 6,0% so 

với đầu tư toàn xã hội. 

Cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn đã khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào xây dwungj các 

chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp. Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 

19/12/2013 về đất đai, tín dụng, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển 

thị trường mà trong đó hỗ trợ chi phí quảng cáo đến 70%, được hỗ trợ dịch vụ tư 

vấn, hỗ trợ áp dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ cước phí vận tải. Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 về Hiện 

nay xuất hiện nhiều mô hình liên kết trong sản xuất, như mô hình cánh đồng lớn, 

hợp tác xã chăn nuôi, chuỗi sản xuất rau quả khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ 

sản phẩm... Vụ hè thu 2014 đã có 101 doanh nghiệp ký hợp đồng sản xuất và 

bao tiêu lúa gạo cho nông dân với diện tích là 77.420,4 ha; trong đó, hợp đồng 

thành công là 42.605,6 ha, bằng 55,0% diện tích đã ký. Mô hình “cánh đồng 

                                           
(1) Nghị quyết 26-NQ/TW.  
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mẫu lớn” được nhiều địa phương hưởng ứng và nhân rộng ở 43 tỉnh, thành trên 

cả nước, với diện tích khoảng 100.000 ha lúa. 

Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được 

ban hành. Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát 

triển nông nghiệp(2), Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín 

dụng xuất khẩu của Nhà nước; Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ 

trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp(3); Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 

nông sản, xây dựng cánh đồng lớn(4); Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 

28/5/2014 quy định về việc cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong 

chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa 

học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp …Quyết định số 418/QĐ-

TTg, ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược 

phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1895/QĐ-

TTg, ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương 

trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc 

gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi cũng được ưu tiên và chú trọng đầu tư 

trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn (Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 

23/4/2013). 

Về hội nhập quốc tế, chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế, chuyển giao 

khoa học và công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản đã tạo điều kiện 

thuận lợi chó các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao trình độ 

quản trị và ứng dụng công nghệ hiện đại. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 

31/NQ-CP ngày 13/5/2014 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết 22 của Bộ chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 49/NQ-CP 
                                           
(2) Thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ - CP ngày 12/4/2010. 
(3) Thay thế quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg. 
(4) Thay thế Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg. 
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ngày 10/7/2014 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa X về một 

số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi 

Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

2- Thực trạng doanh nghiệp nông nghiệp  

- Theo Tổng cục Thống kê, tính đến 31/12/2014, ngành nông nghiệp có 

3.844 doanh nghiệp (DN), chiếm dưới 1% tổng số 420.251 DN được điều tra 

(trên thực tế là các DN còn hoạt động). Cơ cấu của các DN NLTS chủ yếu là 

DN vừa và nhỏ (DNVVN), chiếm 96,53% tổng số DN nông nghiệp. Tỷ lệ này 

phản ánh tình trạng chung của các DN hoạt động tại Việt Nam khi tỷ lệ DNVVN 

cũng chiếm tới 97,87% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Cuối năm 2015 cả 

nước có 3.876 doanh nghiệp nông nghiệp, đến cuối tháng 6 năm 2016 số doanh 

nghiệp nông nghiệp đã tăng lên 4.080 doanh nghiệp.  

Theo phân ngành, DN hoạt động nhiều nhất trong lĩnh vực nông nghiệp 

(1.831 DN, chiếm 47,63%), tiếp đến là thủy sản (1.362 DN, chiếm 35,43%) và ít 

nhất là lâm nghiệp (651 DN, chiếm 16,94%) chủ yếu là DNVVN. Trong đó, có 

khoảng 50% DN ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản có quy mô hoạt động siêu 

nhỏ (dưới 10 lao động). Trong đó, DN nông nghiệp chiếm tỷ lệ 55,52%, DN lâm 

nghiệp chiếm tỷ lệ 19,33% và DN thủy sản chiếm tỷ lệ 25,15%. Đây chủ yếu là 

những DN mới được thành lập từ các cơ sở kinh doanh hoặc hộ kinh doanh lớn. 

Những DN này thường là không có cơ cấu tổ chức rõ ràng, mô hình quản lý theo 

kiểu sơ khai và đặc biệt không có chiến lược hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

Theo cơ cấu sở hữu, DN ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất trong 

tổng số DN NLTS và tỷ trọng này có xu hướng tăng lên từ 81,36% năm 2010 

lên 85,3% năm 2014. Tuy nhiên khu vực DN này mới chỉ chiếm đa số về số 

lượng DN, còn về lao động và tài sản vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ hơn so với khu 

vực DN Nhà nước trong ngành nông nghiệp. Giai đoạn 2010 – 2014, tỷ trọng về 

lao động của DN ngoài nhà nước tăng từ 22,0% lên 24,8% so với tổng lao động 

của DN NLTS, tỷ trọng về nguồn vốn tăng từ 23,58% lên 36,3% so với tổng vốn 
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của DN NLTS. So với các DN ngoài nhà nước nói chung thì tỷ lệ DN ngoài nhà 

nước hoạt động trong lĩnh vực NLTS rất thấp, chỉ chiếm 0,88%, thấp hơn rất 

nhiều so với tỷ lệ hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ với 69,05% và 

công nghiệp – xây dựng với 30,07%.  

Các DN Nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp 

mặc dù đã giảm đáng kể từ 417 DN xuống 400 DN trong giai đoạn 2010-2014 

tương đương với mức giảm từ 14,5% năm 2010 xuống 11% năm 2014 trong 

tổng số DN NLTS. Tuy nhiên, năm 2014 các DN Nhà nước trong ngành nông 

nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn về lao động (chiếm 71,48%) và vốn (chiếm 

58,5%). So với tổng số các DN Nhà nước nói chung thì tỷ trọng DN NLTS Nhà 

nước vẫn ở mức khá cao (chiếm 12,59%).  

Các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ít đầu tư vào lĩnh vực NLTS. 

Năm 2014, các DN NLTS FDI chỉ chiếm 3,12% về số lượng, 3,72% về lao động 

và 5,2% về nguồn vốn. Đáng chú ý, tỷ trọng các DN FDI trong lĩnh vực NLTS 

không thay đổi trong giai đoạn 2010-2014. Tính đến năm 2014, chỉ có 109 DN 

FDI trong lĩnh vực NLTS, chiếm 1,09% tổng số DN FDI trong nền kinh tế, 

trong đó có 95 DN 100% vốn nước ngoài và 14 DN liên doanh. 

Giai đoạn 2010 - 2014, tốc độ tăng trưởng DN NLTS đạt mức bình quân 

là 10,6%/năm, thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng DN nói chung 

(10,9%/năm). Tuy nhiên, tỷ trọng DN NLTS có xu hướng giảm so với DN cả 

nước, từ mức 1,61% năm 2007 xuống còn 0,96% năm 2014.  

Trong 10 tháng đầu năm 2015, cả nước đã thành lập mới 77.542 DN, tăng 

18,45% so với tổng số DN đang hoạt động đến cuối năm 2014 và tăng 29,19% 

so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó, số DN NLTS thành lập mới là 1.814 

DN, tăng 47,19% so với tổng số DN NLTS đang hoạt động đến cuối năm 2014 

và tăng 69,37% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, số DN NLTS ngừng hoạt 

động và giải thể cũng khá lớn 2.019 DN, chiếm 52,52% so với tổng số DN 

NLTS đang hoạt động đến cuối năm 2014 và tăng 77,11% so với cùng kỳ năm 
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2014. Như vậy, số DN NLTS đến tháng 10/2015 giảm 5,33% so với cuối năm 

2014. DN NLTS đang có xu hướng ngừng hoạt động và giải thể nhiều nhất so 

với DN chung cả nước. Trong 10 tháng đầu năm 2015, số DN cả nước đã giải 

thể (7.461 DN) chỉ bằng 9,6% so với số DN thành lập mới thì số DN NLTS đã 

giải thể (199 DN) bằng 11% so với số DN NLTS thành lập mới. Nhìn chung, số 

lượng DN NLTS chưa nhiều mà lại có xu hướng giảm đi trong thời gian gần 

đây. Đây chính là vấn đề đáng quan tâm khi Việt Nam có nhiều tiềm năng phát 

triển nông nghiệp với nhiều sản phẩm xuất khẩu đứng đầu thế giới.  

- Kinh tế hộ nông dân, cả nước có 9,3 triệu hộ nông dân, nhưng quy mô 

nhỏ: 69% số hộ có quy mô đất sản xuất nông nghiệp bình quân/hộ <0,5 ha, trong 

đó có 34,7% có quy mô <0,2 ha; 85% số hộ trồng lúa có quy mô nhỏ hơn 

0,5ha/hộ, trong đó có 50% số hộ có quy mô nhỏ hơn 0,2 ha/hộ, chỉ có 11,7% số 

hộ có quy mô >1 ha5, mỗi hộ có từ 2-5 mảnh ruộng khác nhau. Điều tra mức 

sống hộ gia đình của Tổng cục Thống kê năm 2014 cho thấy tỷ trọng thu nhập từ 

nông lâm thủy sản trong tổng thu nhập của hộ nông dân ngày càng giảm, và chỉ 

ở mức 28,1% tổng thu nhập của hộ nông dân. Đến cuối năm 2016, cả nước có có 

31.717 trang trại, trong đó có 5.980 trang trại trồng trọt, 16.523 trang trại chăn 

nuôi, 144 trang trại lâm nghiệp, 4.104 trang trại thủy sản và 4.963 trang trại tổng 

hợp. Vốn bình quân của 1 trang trại khoảng 1,3 tỷ đồng và giá trị nông sản hàng 

hóa bình quân một trang trại đạt khoảng 1,5 tỷ đồng/năm. Lao động của các trang 

trại chủ yếu là lao động gia đình, bao gồm cả chủ hộ trực tiếp tham gia sản xuất 

(chiếm trên 70%). Tổng diện tích đất trang trại là 133.826,6 ha, so với diện tích đất 

nông nghiệp đang sử dụng trong cả nước chiếm 0,6%. Bình quân 1 trang trại có 

4,54 ha đất trong đó  trang trại trồng trọt là 89.430 ha, bình quân 10,2 ha/trang trại;  

chăn nuôi 16.777 ha, bình quân 1,5 ha/trang trại; tổng hợp 12.636 ha, bình quân 3,1 

                                           
5 Tổng cục Thông kê, 2011 
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ha/trang trại; lâm nghiệp 6.739 ha, bình quân 15,7ha/trang trại; thủy sản 6.442 ha, 

bình quân 1,2 ha/trang trại.  

- Về kinh tế hợp tác, đến hết năm 2016 trong lĩnh vực nông nghiệp có 19 

liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và 10.756 hợp tác xã nông nghiệp (trồng trọt 

1.237, chăn nuôi 514, thủy lợi và nước sinh hoạt 577, lâm nghiệp 115, thuỷ sản 

663, diêm nghiệp 51, kinh doanh tổng hợp 7.599). Số hợp tác xã nông nghiệp 

tăng trung bình chỉ khoảng 180 hợp tác xã/năm sau khi có Luật Hợp tác xã 

2012, riêng năm 2016, số hợp tác xã giảm 189 HTX so với năm 2015. Số thành 

viên trong các hợp tác xã cả nước có khoảng 4,05 triệu (chiếm 27% số hộ nông 

nghiệp), trung bình 376 thành viên/hợp tác xã. Doanh thu đạt khoảng 1,1 tỷ 

đồng/hợp tác xã. Lợi nhuận bình quân khoảng 200 triệu đồng/hợp tác xã/năm; 

thu nhập bình quân của các thành viên và người lao động ước đạt khoảng 1,5 

triệu đồng/người/tháng. Hợp tác xã, phần lớn quy mô nhỏ, hoạt động đơn lẻ, 

thực hiện cung ứng đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, thiếu liên kết theo chiều 

dọc, từ cơ sở đến Trung ương, nên thiếu sự liên kết hợp tác, rất khó khăn đảm 

bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp của các hộ thành viên. 

3. Những khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư của doanh nghiệp 

vào nông nghiệp, nông thôn  

Mặc dù Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách rất cụ 

thể nhằm thu hút, khuyến khích phát triển doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, những chủ trương chính sách đến nay chậm 

đi vào cuộc sống, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong đầu tư và 

nông nghiệp. Cụ thể như sau: 

- Chính sách đất đai: doanh nghiệp còn khó khăn trong tiếp cận đất đai 

để đầu tư cơ sở sản xuất, chế biến. Các khó khăn về đất đai thường gặp đối với 

DN nông nghiệp là thiếu đất cho vùng nguyên liệu, thiếu đất xây dựng trụ sở, 

khu chế biến, giá thuê đất cao, cản trở chính yếu nhất để doanh nghiệp đầu tư và 

phát triển sản xuất kinh doanh ở khu vực nông nghiệp nông thôn. Chưa có chính 



 
 

8 
 

sách tạo quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho các công đoạn sau thu 

hoạch như phơi sấy, chế biến, kho chứa…Các quy định và hướng dẫn về góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất chưa đầy đủ, rõ ràng để người dân an tâm góp vốn 

với DN.  

Chính sách khuyến khích chuyển đổi, tích tụ ruộng đất nông nghiệp dưới 

hình thức trang trại, gia trại, cánh đồng mẫu lớn, đã thực hiện nhưng chậm được 

tổng kết rút kinh nghiệm nên chưa tạo được động lực mạnh mẽ cho DN cũng 

như người dân thực hiện. 

- Chính sách tài chính, tín dụng chưa phù hợp 

Vốn đầu tư phát triển cho nông lâm thủy sản có xu hướng giảm dần: bình 

quân vốn đầu tư phát triển cho nông lâm thủy sản giai đoạn 1996-2000 chiếm 

13,6% tổng vốn đầu tư phát triển, giạ đoạn 2001-2006 chiếm 6,4%, giai đoạn 

2006-2010 là 6,0%, giai đoạn 2011-2015 chỉ còn 5,4%. Theo chính sách hỗ trợ 

khi xây dựng dự án đầu tư nông nghiệp và dự án ứng dụng công nghệ cao, Nhà 

nước sẽ đầu tư điện, đường đến chân công trình xây dựng dự án, nhưng thực tế, 

hầu hết các địa phương thiếu ngân sách để đầu tư các công trình này, nên các 

DN phải tự túc, gây rất nhiều khó khăn khi đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư. 

Nhiều DN NLTS tiếp cận vốn tín dụng còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên 

nhân chủ yếu do hệ thống ngân hàng và tài chính ở khu vực nông thôn còn quá 

yếu, thiếu động lực cho vay tại nông thôn, đặc biệt đối với nông hộ và DN nhỏ, 

do chi phí giao dịch, quản lý, giám sát thấp, nhưng rủi ro cao. Ngoài ra, thủ tục 

còn nhiều phức tạp nên kể cả khi có những gói hỗ trợ tín dụng của Nhà nước, 

cũng rất khó để cho nông dân và DN nhỏ tiếp cận mặc dù có nhu cầu thực sự. 

Chính sách thuế, phí chưa có sự ưu tiên nhiều so với đầu tư vào các lĩnh 

vực khác; chính sách bảo hiểm nông nghiệp còn trong giai đoạn thí điểm, chưa 

trở thành công cụ bảo hiểm cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tránh 

được rủi ro do thiên tai, dịch bệnh.  
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- Một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp còn chưa phù 

hợp, khó tiếp cận  

Việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích ưu đãi cho phát triển 

DN NLTS còn gặp nhiều vướng mắc cản trở. Do thiếu nguồn tài chính để thực 

thi chính sách hỗ trợ DN nên các địa phương thường tập trung vào các chính 

sách tốn ít kinh phí như thực thi chính sách miễn, giảm tiền thuê đất hoặc các hỗ 

trợ nhỏ thông qua các chương trình như đào tạo nghề, hỗ trợ mua máy móc, thiết 

bị theo chương trình khuyến công…  

 Cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương còn thiếu những đánh giá 

cụ thể về hoạt động của DN đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Phần lớn các 

chính sách và chương trình trợ giúp DN đầu tư vào lĩnh vực nông lâm thủy sản 

chưa được tổng kết, đánh giá cụ thể. Thời gian xây dựng, ban hành một số chính 

sách còn kéo dài, chưa đi vào cuộc sống, trễ trong triển khai thực hiện, làm mất 

hiệu quả chính sách. Quy mô hỗ trợ cho DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

còn hạn hẹp; chất lượng và nội dung hỗ trợ chưa cao. Các hỗ trợ theo cơ cấu 

vùng, miền và ngành nghề chưa hợp lý. Chính sách hỗ trợ còn thiếu tính đồng 

bộ, còn đơn lẻ, rời rạc; việc phối, kết hợp giữa các chính sách chưa đồng bộ. 

Phương pháp xây dựng chính sách còn chậm đổi mới. 

Vai trò hiệp hội ngành hàng tham gia vào cơ chế điều hành quản lý ngành 

hàng còn hạn chế. 

- Về thủ tục hành chính và các quy định 

Thủ tục và các quy định đặt ra cho DN NLTS đang là một trong những 

hạn chế đáng quan ngại, có tới 79,2% DN NLTS được điều tra mong muốn Nhà 

nước tiếp tục cải cách hành chính để tạo điều kiện thông thoáng hơn cho DN 

phát triển. 

Báo cáo Tạo thuận lợi cho kinh doanh nông nghiệp 2016 của Ngân hàng 

Thế giới dựa trên điều tra 40 nước trên thế giới cho thấy môi trường kinh doanh 

nông nghiệp Việt Nam ở dưới mức trung bình chung của các nước.  
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- Năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp, hợp tác xã còn  hạn chế 

Năng lực liên kết với các đối tác, khả năng tìm kiếm và tiếp cận thông tin 

thị trường của chủ DN NLTS , HTX còn yếu là nguyên nhân chính gây cản trở 

tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp còn thiếu hiểu 

biết về các rào cản kỹ thuật, các quy định thương mại quốc tế, là một ảnh hưởng 

rất nghiêm trọng cho hoạt động SXKD của DN NLTS. Do đó, bất ổn về giá cả 

đầu vào, đầu ra, dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp. Năng lực cạnh tranh thấp, 

hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao, còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi 

ro. Phần lớn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn có quy mô siêu 

nhỏ, nhỏ và vừa. 

4- Kiến nghị giải pháp phát triển doanh nghiệp trong tiến trình tái cơ 

cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

Thực hiện chủ trương đã nêu tại Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII:“Phát huy vai trò chủ thể của hộ nông dân và kinh tế hộ; xác 

định vai trò hạt nhân của doanh nghiệp trong nông nghiệp…”; Nghị quyết 

Trung ương 5 Khóa XII về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực 

quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã nêu: “Có 

chính sách khuyến khích sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng chủ 

yếu dựa vào doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại có quy mô lớn, ứng dụng 

công nghệ cao”, để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

xin kiến nghị: 

Một là, Cần nhận thức, xác định rõ vai trò, lợi thế của nông nghiệp trong 

quá trình chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 

vai trò doanh nghiệp, doanh nhân trong nông nghiệp. Cần nhận rõ nông nghiệp 

nước ta là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển để thực hiện công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trọng 

trong quá trình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới, xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiện đại. 
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Các cơ quan hoạch định, triển khai, thực thi chính sách cần coi doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nông nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều 

kiện thuận lợi và hỗ trợ tích cực cho sản xuất – tiêu thụ nông sản và đầu tư phát 

triển nông thôn. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Tái cơ cấu nền 

nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững” và “Chương 

trình xây dựng nông thôn mới” có hiệu quả. 

Hai là, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát 

triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn  

-  Xây dựng, hoàn thiện thể chế: Tiếp tục hoàn thiện,  xây dựng thể chế, 

chính sách hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tạo sự cạnh 

tranh bình đẳng, minh bạch; hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. 

- Chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh: Hoàn thiện mạng lưới hệ thống 

thông tin hỗ trợ DN và tăng cường xúc tiến thương mại, quản lý thị trường; 

Thực thi hỗ trợ về tài chính, thuế và đảm bảo an sinh xã hội có hiệu quả; 

Khuyến khích phát triển các cụm công nghiệp, các dịch vụ phát triển kinh 

doanh. 

Thúc đẩy áp dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nông thôn. 

Thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển công nghệ sinh học, giống 

cây, giống con chất lượng cao để tạo ra và chủ động được nhiều giống cây trồng, 

vật nuôi và quy trình sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, tăng 

nhanh giá trị gia tăng trên mỗi đơn vị diện tích canh tác.  

- Tăng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và khả năng tiếp cận vốn của 

doanh nghiệp. Đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thực hiện chuyển đổi cơ 

cấu sản xuất nông nghiệp để phát huy lợi thế ở mỗi địa bàn. Tạo điều kiện để 

các doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn, 

quỹ đầu tư, gắn nghiên cứu với ứng dụng chuyển giao công nghệ cao trong sản 

xuất nông nghiệp.  
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- Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang 

trại: đánh giá lại toàn diện hoạt động của khu vực DNNLTS, HTX, chủ trang 

trại; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị; tăng cường 

năng lực nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; Phát triển quan hệ hợp tác 

giữa DNNVV với doanh nghiệp lớn, giữa doanh nghiệp trong nước với doanh 

nghiệp FDI. 

Phát triển năng lực các chủ thể kinh tế. Xây dựng chiến lựơc, quy hoạch 

phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại kinh 

doanh nông nghiệp và dịch vụ tại nông thôn. Có chính sách phát triển năng lực 

kinh doanh, doanh nhân hóa nông dân, doanh nghiệp hóa quản trị sản xuất nông 

nghiệp ở các địa phương. 

- Chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất trong nông nghiệp theo chuỗi giá 

trị từ khâu chọn giống, canh tác xanh, thu hoạch, sơ chế, chế biến tinh, thương 

mại, tài chính nông nghiệp. Thúc đẩy các loại hình liên kết sản xuất, sản xuất 

theo chuỗi, thông qua đó nhiều doanh nghiệp mới được hình thành từ trong 

ngành nông nghiệp và thu hút doanh nghiệp của các thành phần kinh tế tham gia 

vào chuỗi sản xuất nông nghiệp.  

Ba là, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp để thu hút, hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp  

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện tiếp cận chính sách hỗ 

trợ thuận lợi, dễ dàng. Công khai, minh bạch quy hoạch, các dự án đầu tư phát 

triển nông nghiệp, nông thôn; đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư 

đảm bảo cho doanh nghiệp dễ tiếp cận tín dung, đầu tư và tiếp nhận sự hỗ trợ 

của Nhà nước. 

- Cải thiện khó khăn trong việc tiếp cận đất đai. Thúc đẩy mạnh mẽ hình 

thành thị trường trao đổi, thuê mướn đất canh tác, đất nông nghiệp thông thoáng, 

tháo gỡ vướng mắc hạn điền nhằm giúp các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng, 
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phát triển quy mô sản xuất, kinh doanh trong. Có biện pháp để đảm bảo quỹ đất 

cho sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững.  

- Giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển thị trường bảo 

hiểm nông nghiệp; giảm tổn thất sau thu hoạch; phát triển ngành thú y, bảo vệ 

thực vật; ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào dự báo, phòng chống 

các tiêu cực của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan; có chính sách tài chính, tín 

dụng phù hợp với chu kỳ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ phát triển thị trường và 

quản trị doanh nghiệp cho các chủ thể kinh tế. 

- Tăng cường vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại 

ở các ngành hàng nông nghiệp. Phát triển các hiệp hội, tổ chức dịch vụ, tư vấn 

để trở thành cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; tham 

gia đối thoại, tham vấn xây dựng chính sách và thực hiện các chương trình trợ 

giúp doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện, 

nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại, 

chủ động hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm./. 
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