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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp tỉnh Hòa Bình. Nghiên cứu đã khảo sát 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp 

và 90 bộ quản lý các cấp ở tỉnh Hòa Bình. Hòa Bình đã quan tâm và ban hành nhiều chính sách, giải pháp nhằm cải 

thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tính đến 

năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 525 dự án nhưng trong đó chỉ có 59 dự án phát triển nông nghiệp và dự án trồng rừng 

(chiếm 11,2%), tổng vốn đầu tư khoảng trên 14,5 nghìn tỷ đồng. Vì vậy, kết quả đạt được từ thu hút đầu tư vào nông 

nghiệp còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Để tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp tỉnh Hòa Bình có hiệu quả và bền vững cần: hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách liên quan đến đất đai, tín 

dụng và đào tạo nguồn nhân lực; cải cách các thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; đầu tư nâng cấp và 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng lực của các HTX; Tích hợp các quy hoạch 

ngành, sản phẩm thành quy hoạch kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 

Từ khoá: Thu hút đầu tư, doanh nghiệp, phát triển nông nghiệp. 

Solutions for Attracting the Investment of Enterprises  
in Agriculture Sector in Hoa Binh Province 

ABSTRACT 

This study aimed to assess the current status of attracting the investment of enterprises and proposed solutions 

for enhancing the investment of enterprises in the agriculture sector in Hoa Binh province. This study collected 

information from 150 agricultural enterprises and 90 local government officials in Hoa Binh. Hoa Binh paid much 

attention and issued many policies and solutions to improve the investment environment, enhance competitiveness 

and attract enterprises to invest in agriculture sector. As of 2018, there were 525 projects in the province, of which 

only 59 were agricultural projects (accounting for 11.2%), with total investment of 14.5 trillion VND. However, the 

results obtained from attracting enterprises’ investment in agriculture were still low, not commensurate with the 

potential and advantages of the province. Therefore, there are a number of solutions should be implemented in order to 

effectively and sustainably attract enterprises investing in agriculture sector in Hoa Binh such as: completing and well-

implementing policies on land, credit and human resource improvement; reforming administrative procedures and 

improving the investment environment; investing in upgrading and completing infrastructure for agricultural production; 

improving the capacity of cooperatives; Integrating sectoral and product plannings into general socio-economic planning. 

Keywords: Attracting Investment, enterprises, agriculture development. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển 

nông nghiệp nhưng nëng suçt, chçt lượng và giá 

trð gia tëng cþa sân phèm nông nghiệp thçp đã 

khiến tëng trưởng ngành nông nghiệp trong 

những nëm gæn đåy cò xu hướng giâm và phát 

triển kém bền vững. Trong bøi cânh đæu tư cöng 

cho lïnh vực nông nghiệp, nông dân và nông 

thôn cþa Việt Nam nói chung và các tînh miền 

núi nói riêng còn gặp nhiều hän chế và bçt cêp, 

việc thu hýt đæu tư cþa doanh nghiệp vào nông 
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nghiệp nhìm nâng cao hiệu quâ và phát triển 

bền vững ngành nông nghiệp là vçn đề cçp thiết 

và đang được các cçp các ngành từ Trung ương 

đến đða phương trong câ nước quan tâm. 

Ở Việt Nam, tính riêng 6 tháng đæu nëm 

2019, có 1.634 doanh nghiệp đæu tư vào nöng 

nghiệp, nâng tùng sø doanh nghiệp nông nghiệp 

câ nước lên 10.988 đơn vð. Tuy nhiên, có mût 

thực tế là sự phát triển cþa các doanh nghiệp 

trong lïnh vực nông nghiệp còn rçt khiêm tøn so 

với tiềm nëng, lợi thế (ngu÷n lực về đçt đai, hệ 

sinh thái, lực lượng lao đûng, công nghệ…), sø 

doanh nghiệp đæu tư trong lïnh vực này chî 

chiếm khoâng 8% tùng sø doanh nghiệp câ nước, 

trong đò doanh nghiệp nông, lâm, thþy sân 

chiếm 1% (Quynh Dung, 2019).  

Hòa Bình là tînh cò điều kiện thù nhưỡng 

và khí hêu phong phý, đa däng: Đçt đai cò đû 

màu mỡ cao, diện tích đçt lâm nghiệp, đçt sân 

xuçt nông nghiệp và đçt chưa sử dụng lớn là 

điều kiện để phát triển đæu tư trong lïnh vực 

tr÷ng rừng, cây công nghiệp, dược liệu và sân 

xuçt nông nghiệp công nghệ cao. Tînh Hòa Bình 

thời gian qua đã cò nhiều cơ chế, chính sách, 

biện pháp nhìm câi thiện möi trường đæu tư 

kinh doanh và nång cao nëng lực cänh tranh, 

thu hút doanh nghiệp đæu tư phát triển nông 

nghiệp như: Nghð quyết 116/2015/NQ-HĐND 

tînh Hòa Bình về chính sách đặc thù khuyến 

khích doanh nghiệp đæu tư vào nöng nghiệp, 

nöng thön trên đða bàn tînh giai đoän 2016-

2020; Quyết đðnh 04/2016/QĐ-UBND tînh Hòa 

Bình về ban hành Quy đðnh thực hiện chính 

sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đæu tư 

vào nông nghiệp, nöng thön trên đða bàn tînh 

giai đoän 2016-2020; Đề án câi thiện möi trường 

đæu tư kinh doanh, nång cao nëng lực cänh 

tranh cþa tînh Hña Bình giai đoän 2016-2020; 

Đề án tái cơ cçu ngành nông nghiệp tînh Hòa 

Bình. Kết quâ thu hýt đæu tư cþa tînh Hòa Bình 

bước đæu đã cò những kết quâ tích cực và đã cò 

nhiều dự án thực hiện có hiệu quâ và góp phæn 

phát triển kinh tế - xã hûi cþa đða phương. Theo 

sø liệu cþa Sở Kế hoäch và Đæu tư tînh Hòa 

Bình, tính đến hết ngày 31/12/2018, trên đða 

bàn tînh có 525 dự án, trong đò chî có 59 dự án 

phát triển nông nghiệp và dự án tr÷ng rừng 

(chiếm 11,2%), tùng vøn đæu tư khoâng trên 

14,5 nghìn tỷ đ÷ng (Sở Kế hoäch và Đæu tư tînh 

Hòa Bình, 2019). Như vêy, kết quâ thu hýt đæu 

tư vào nông nghiệp cþa tînh Hòa Bình còn nhiều 

hän chế, sø lượng và chçt lượng các dự án đæu tư 

chưa tương xứng với tiềm nëng, lợi thế cþa tînh. 

Möi trường đæu tư kinh doanh chưa thực sự hçp 

dén đøi với các nhà đæu tư, đặc biệt là thu hýt đæu 

tư vào lïnh vực nông nghiệp nơi mà rþi ro trong 

đæu tư cao, tøc đû quay vòng vøn chêm. Nếu so 

sánh với mût sø tînh cò điều kiện kinh tế - xã hûi 

tương đ÷ng hoặc khò khën hơn như Sơn La, Yên 

Bái, Phú Thõ, Hà Giang kết quâ thu hút doanh 

nghiệp đæu tư vào nöng nghiệp cþa tînh Hòa Bình 

còn rçt thçp. Như vêy, kết quâ đät được từ thu 

hýt đæu tư vào nöng nghiệp còn thçp và chưa 

tương xứng với tiềm nëng cÿng như nhu cæu phát 

triển cþa ngành nông nghiệp trên đða bàn tînh, 

đặc biệt là phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, phát triển các sân phèm đặc sân, bân 

đða mang tính đặc thù cþa tînh Hòa Bình. 

Từ trước đến nay đã cò mût sø nghiên cứu về 

thu hýt đæu tư vào lïnh vực nông nghiệp như 

Duy Tuçn (2016), Mai Ngõc Cường (2000), 

Nguyễn Mäi (2010), Nguyễn Mänh Toàn (2010), 

Nguyễn Thð Mai Hương (2017), Træn Hào Hùng 

(2006), Trung Thành (2016), Phäm Thð Kim Len 

(2019), Træn Đình Thao & cs. (2016). Mặc dù vêy, 

phæn lớn các nghiên cứu mới chî dừng läi ở mô tâ 

xu hướng và thøng kê hiện träng, vén còn thiếu 

các nghiên cứu thâo luên sâu về các nguyên 

nhân, yếu tø ânh hưởng tới thu hýt đæu tư cþa 

doanh nghiệp vào nông nghiệp, những khoâng 

trøng và điểm yếu trong thực hiện các chính 

sách, giâi pháp nhìm thu hút doanh nghiệp đæu 

tư vào nöng nghiệp. Do đò, nghiên cứu này nhìm 

đánh giá thực träng và đề xuçt các giâi pháp thu 

hút doanh nghiệp đæu tư vào nöng nghiệp tînh 

Hòa Bình trong thời gian tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập thông tin 

Thông tin thứ cấp: Các thông tin thứ cçp 

liên quan đến các vën bân cþa Chính phþ, Sở Kế 

hoäch và Đæu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển, 

UBND tînh và các huyện, xã khâo sát về các 

chính sách thu hýt đæu tư cþa doanh nghiệp nói 

chung và doanh nghiệp sân xuçt kinh doanh 
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nông nghiệp nói riêng. Các báo cáo sø liệu thứ 

cçp về kết quâ đæu tư nòi chung và đæu tư cþa 

doanh nghiệp vào nông nghiệp nói riêng được 

thu thêp từ các cơ quan ở đða phương nhìm 

phục vụ nghiên cứu. 

Thông tin sơ cấp: Nghiên cứu lựa chõn khâo 

sát thực đða täi 7 huyện/thành phø thuûc tînh 

Hña Bình để thu thêp thông tin phục vụ nghiên 

cứu g÷m: thành phø Hòa Bình, huyện Yên Thþy, 

Lương Sơn, Mai Chåu, Cao Phong, Tån Läc và 

Läc Thþy. Vì đåy là những đða phương đäi diện 

cho các tiểu vùng có lợi thế trong sân xuçt nông 

nghiệp, các sân phèm nông lâm thþy sân có lợi 

thế và đåy là các đða phương đã cò các mö hình 

đæu tư cþa doanh nghiệp vào nông nghiệp đang 

triển khai. Nghiên cứu khâo sát hai nhóm đøi 

tượng g÷m: 1) 90 lãnh đäo và cán bộ nhân viên 

thuộc các cơ quan quân lý nhà nước các cấp của 

tỉnh Hòa Bình (cçp tînh, huyện, xã) nhìm đánh 

giá thực träng triển khai các giâi pháp, chính 

sách thu hýt đæu tư cþa doanh nghiệp vào nông 

nghiệp, tìm ra các thuên lợi, khò khën và bçt 

cêp trong thu hút doanh nghiệp đæu tư vào nöng 

nghiệp; 2) 150 doanh nghiệp/Cơ sở sân xuất và 

chế biến nông lâm thủy sân đã, đang hoặc có 

tiềm nëng đæu tư vào nöng nghiệp cþa tînh Hòa 

Bình nhìm phân tích những thuên lợi, khó 

khën và bçt cêp trong tiếp cên các chính sách, 

giâi pháp thu hýt đæu tư cÿng như quá trình 

đæu tư vào nöng nghiệp täi Hòa Bình. Các 

doanh nghiệp/cơ sở sân xuçt và chế biến nông 

lâm thþy sân được lựa chõn dựa trên các tiêu 

chí như quy mö sân xuçt, thời gian đæu tư vào 

nông nghiệp, lïnh vực đæu tư (tr÷ng trõt, chën 

nuôi, nuôi tr÷ng thþy sân, dược liệu, lâm 

nghiệp) nhìm đâm bâo mức đû đäi diện cho méu 

khâo sát. 

2.2. Phân tích thông tin 

Phương pháp thøng kê mô tâ và phương 

pháp so sánh được sử dụng chþ yếu trong 

nghiên cứu nhìm so sánh các chî tiêu liên quan 

thực hiện giâi pháp thu hút doanh nghiệp đæu 

tư vào nöng nghiệp trên đða bàn toàn tînh giữa 

các nëm và giữa các tiểu vùng sinh thái (huyện) 

khác nhau.  

Ngoài ra, nghiên cứu này sử dụng phương 

pháp cho điểm và xếp häng ưu tiên thöng qua 

thang đo LIKERT từ 1-5 mức đû để đánh giá sự 

hài lòng cþa các nhà đæu tư về möi trường đæu 

tư, chính sách hú trợ đæu tư, lợi thế ngành đæu 

tư, cơ sở hä tæng và thực träng đæu tư vào nöng 

nghiệp tînh Hòa Bình. Thang đo g÷m 5 mức đánh 

giá như sau: 1 - Rçt không hài lòng (RKHL); 2 - 

Không hài lòng (KHL); 3 - Trung bình (TB); 4 - 

Hài lòng (HL); 5 - Rçt hài lòng (RHL). Nghiên 

cứu sử dụng phương pháp tính chî sø bình quân 

gia quyền để tính chî sø hài lòng/thóa mãn cþa 

nhà đæu tư theo công thức sau: 

n

i i
k 1

n

i
k 1

x .u

X =

u








 

Trong đò: xi là mức đû hài lòng cþa nhà đæu 

tư theo các điểm tương ứng (1, 2, 3, 4, 5), ui là sø 

nhà đæu tư cò mức đû hài lòng xi. Khi đò giá trð 

khoâng cách được xác đðnh như sau d = 

(maximum - minimum)/n, áp dụng cho nghiên 

cứu này là 0,8. Vì vêy, chî sø điểm bình quân 

phân ánh mức đû hài lòng cþa nhà đæu tư vào 

nông nghiệp cþa tînh Hòa Bình, X  được chia 

thành các cçp đû như sau:  

1,00-1,80 là rçt không hài lòng;  

1,81-2,60 là mức không hài lòng;  

2,61-3,40 là hài lòng ở mức trung bình;  

3,41-4,20 là hài lòng ở mức khá; 

4,21-5,00 là mức hài lòng cao. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá các giâi pháp thu hút doanh 

nghiệp đæu tư vào nông nghiệp tỉnh Hòa 

Bình thời gian qua 

3.1.1. Nhóm giải pháp về quy hoạch và 

quản lý quy hoạch 

Tînh Hña Bình đã điều chînh quy hoäch 

tùng thể phát triển ngành nông nghiệp toàn 

diện các ngành, các lïnh vực cþa sân xuçt nông 

nghiệp bao g÷m: Tr÷ng trõt, chën nuöi, lâm 

nghiệp, nuôi tr÷ng thþy sân. UBND tînh Hòa 
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Bình đã cò Quyết đðnh sø 702/QĐ-UBND ngày 

27/4/2009 về việc phê duyệt đề cương và dự toán 

Quy hoäch vüng an ninh lương thực tînh Hoà 

Bình đến nëm 2020 và Quyết đðnh sø 819/QĐ-

UBND ngày 17/5/2011 về việc phê duyệt Quy 

hoäch vüng an ninh lương thực tînh Hoà Bình 

đến nëm 2020 (Bâng 1). Tînh Hòa Bình thực 

hiện công bø công khai quy hoäch này đến các 

Sở, Ban, ngành cþa tînh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phø và các cơ quan, đơn vð có liên 

quan để tù chức triển khai thực hiện quy hoäch 

hiệu quâ; đëng lên các trang web cþa tînh để các 

doanh nghiệp, các chþ đæu tư cò thể ním được 

quy hoäch cþa tînh, giúp doanh nghiệp cò đðnh 

hướng rô khi đæu tư vào phát triển nông nghiệp 

trên đða bàn tînh. 

Theo kết quâ đánh giá cþa các nhà đæu tư 

về công tác quy hoäch cþa tînh Hña Bình thì đa 

phæn các nhà đæu tư hài lñng ở mức khá về 

công tác quy hoäch, đặc biệt là tính công khai 

và tính hợp lý, khâ thi cþa quy hoäch nhên 

được sự hài lòng cao hơn cþa các nhà đæu tư 

(Bâng 2). Tuy nhiên, chçt lượng cþa quy hoäch 

tùng thể phát triển kinh tế - xã hûi, quy hoäch 

ngành, lïnh vực cþa tînh đã được duyệt chưa 

cao, còn ch÷ng chéo giữa quy hoäch ngành với 

lïnh vực nên khò khën trong triển khai và 

thiếu tính đ÷ng bû, thiếu khâ thi và kém hiệu 

quâ. Vì vêy, việc thu hýt đæu tư cþa doanh 

nghiệp vào nông nghiệp gặp nhiều khò khën. 

Mût sø đða điểm có tiềm nëng phát triển nông 

nghiệp nhưng chưa nìm trong quy hoäch nên 

khi xem xét dự án cơ quan thèm đðnh gặp 

nhiều khò khën. Nếu dự án chưa hoặc không có 

quy hoäch nhưng được đánh giá là phü hợp thì 

cÿng phâi mçt nhiều thời gian để bù sung vào 

quy hoäch, điều chînh quy hoäch và làm chêm 

tiến đû đæu tư cþa các doanh nghiệp. 

3.1.2. Nhóm giải pháp cải thiện kết cấu  

hạ tầng 

Tînh Hña Bình đã cò các chính sách nhìm 

hú trợ phát triển cơ sở hä tæng cho sân xuçt 

nông nghiệp như Quyết đðnh sø 1604/QĐ-

UBND và Nghð quyết sø 116/2015/NQ-HĐND 

và Quyết đðnh 3324/QĐ-UBND phê duyệt đề án 

phát triển kết cçu hä tæng đ÷ng bû giai đoän 

2016-2020, đðnh hướng đến nëm 2030, trong đò 

cò quy đðnh về hú trợ phát triển cơ sở hä tæng 

cho sân xuçt nông nghiệp. 

Bâng 1. Quy hoäch sử dụng đçt nông nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoän 2010-2020 (ha) 

Chỉ tiêu 
Hiện trạng  
năm 2009 

Kế hoạch  
năm 2010 

Kế hoạch  
năm 2015 

Quy hoạch 
năm 2020 

Diện tích đất nông nghiệp 307.984,59 329.100,39 357.757,81 357.382,29 

I. Đất sản xuất nông nghiệp 55.147,22 54.007,66 53.519,36 53.031,33 

1. Đất trồng cây hàng năm 47.269,46 45.995,79 43.677,35 41.359,18 

1.1. Đất lúa 28.622,43 28.000,00 27.500,00 26.000,00 

1.2. Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 361,72 1.000,00 2.000,00 3.000,00 

1.3. Đất trồng cây hàng năm khác 18.285,31 16.995,79 15.977,35 12.359,18 

2. Đất trồng cây lâu năm 7.877,76 8.011,87 9.842,01 11.672,15 

II. Đất lâm nghiệp 251.316,81 272.957,78 302.095,00 302.095,00 

1. Đất rừng sản xuất 94.931,08 106.074,32 140.039,50 140.039,50 

2. Đất rừng phòng hộ 136.915,32 123.877,46 119.049,50 119.049,50 

3. Đất rừng đặc dụng 19.470,41 43.006,00 43.006,00 43.006,00 

III. Đất ao hồ nhỏ NTTS 1.335,16 1.914,75 1.918,75 2.026,76 

IV. Đất nông nghiệp khác 185,40 220,20 224,70 229,20 

Nguồn: UBND tỉnh Hòa Bình, 2011. 
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Bâng 2. Đánh giá của nhà đæu tư về quy hoäch sử dụng đçt nông nghiệp tỉnh Hòa Bình 

Chỉ tiêu đánh giá 

Mức độ đánh giá 
(1 = Rất không hài lòng; 5 = Rất hài lòng) Điểm 

TB 
Mức độ  
hài lòng 

1 2 3 4 5 

Tính công khai, minh bạch của quy hoạch 0 1 6 112 31 4,2 Hài lòng mức khá 

Tính hợp lý, phù hợp và khả thi của quy hoạch 0 2 51 94 3 3,7 Hài lòng mức khá 

Tổ chức thực hiện quy hoạch 0 4 57 88 1 3,6 Hài lòng mức khá 

Tính hiệu quả của quy hoạch 0 6 63 81 0 3,5 Hài lòng mức khá 

 

Nguồn: UBND tỉnh Hòa Bình, 2018. 

Biểu đồ 1. Cơ cçu vốn đæu tư cho cơ sở hä tæng theo lĩnh vực  

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoän 2011-2015 

Bâng 3. Tổng mức đæu tư xåy dựng cơ sở hä tæng  

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoän 2011-2015 

Nguồn vốn Mức đầu tư (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) 

Vốn từ nguồn ngân sách nhà nước 16.942,0 37,41 

Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước 285,8 0,63 

Vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước 607,2 1,34 

Vốn từ khu vực dân cư và doanh nghiệp ngoài quốc doanh 24.898,0 54,98 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 2.556,0 5,64 

Tổng 45.289,0 100,00 

Nguồn: UBND tỉnh Hòa Bình, 2018. 

Trong 5 nëm vừa qua thþy lợi là lïnh vực 

được đæu tư nhiều nhçt chiếm 48%, lïnh vực giao 

thông chiếm 20% (Biểu đ÷ 1). Tuy nhiên, do đặc 

điểm đða hình là mût tînh miền núi, diện tích đçt 

sân xuçt nông nghiệp còn manh mún, các công 

trình thþy lợi dễ bð hư hóng, ngu÷n vøn đæu tư 

còn hän chế đã ânh hưởng tới công tác thþy lợi 

phục vụ sân xuçt, chưa thực sự đáp ứng nhu cæu 

tưới và tiêu cho sân xuçt nông nghiệp cþa tînh. 

Ngoài ngu÷n vøn ngån sách nhà nước, tînh 

Hña Bình đã chý trõng huy đûng ngu÷n vøn từ 

doanh nghiệp, các tù chức quøc tế và nhân dân 

đòng gòp để đæu tư phát triển hä tæng kỹ thuêt 

- xã hûi. Theo kết quâ thu hýt đæu tư giai đoän 

2011-2015 täi tînh Hòa Bình, ngu÷n vøn từ khu 

vực dån cư và doanh nghiệp ngoài quøc doanh 

chiếm tỷ trõng nhiều nhçt là 54,98%, vøn đæu tư 

trực tiếp từ nước ngoài chî chiếm 5,64%. 

48% 

20% 

18% 

14% 

Lĩnh vực thủy lợi 

Lính vực giao thông 

Giáo dục, y tế 

Thương mại, VH - XH 
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Bâng 4. Đánh giá của nhà đæu tư về cơ sở hä tæng  

phục vụ phát triển nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình 

Chỉ tiêu đánh giá 

Mức độ đánh giá 
(1 = Rất không hài lòng; 5 = Rất hài lòng) Điểm TB Mức độ hài lòng 

1 2 3 4 5 

Hệ thống điện đáp ứng nhu cầu 0 0 37 94 19 3,9 Hài lòng mức khá 

Hệ thống cấp nước, thoát nước  0 3 68 73 6 3,5 Hài Lòng mức khá 

Thông tin liên lạc thuận tiện 0 1 3 119 27 4,1 Hài lòng mức khá 

Giao thông thuận lợi 0 6 104 39 1 3,2 Hài Lòng mức TB 

Bâng 5. Đánh giá của cán bộ quân lý và nhà đæu tư tư nhån về các khó khăn,  

bçt cập đối với cơ sở hä tæng phục vụ sân xuçt nông nghiệp tỉnh Hòa Bình 

Chỉ tiêu 
Cán bộ quản lý (n = 90) Các nhà đầu tư (n = 150) 

Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

1. Về giao thông     

Đường ô tô vào các khu sản xuất nông nghiệp còn khó khăn  36 40,0 46 30,7 

Chất lượng đường kém 52 57,8 98 65,3 

Đi lại khó khăn mùa mưa, lũ 78 86,7 116 77,3 

2. Hệ thống điện     

Điện yếu, không ổn định 44 48,9 127 84,7 

3. Hệ thống thủy lợi     

Khó quản lý nước vào mùa mưa, lũ 72 80,0 81 54,0 

Không đủ nước tưới vào mùa khô 47 52,2 87 58,0 

 

Theo kết quâ đánh giá cþa doanh nghiệp và 

cþa cán bû quân lý, điều kiện cơ sở hä tæng cþa 

tînh chưa đáp ứng được yêu cæu, thiếu đ÷ng bû, 

đặc biệt là điện, giao thông và hệ thøng thþy lợi 

cho phát triển nông nghiệp (Bâng 5). Nhiều dự 

án chưa cò đường giao thöng đi tới hoặc đường 

đã xuøng cçp, chưa được đæu tư, hệ thøng điện 

không ùn đðnh dén tới nhà đæu tư khöng thể 

triển khai được dự án hoặc chi phí đæu vào và 

giá thành sân phèm, dðch vụ bð đèy lên cao, khó 

cänh tranh được với thð trường. 

3.1.3. Nhóm giải pháp về đất đai 

UBND tînh đã têp trung chî đäo các sở, 

ngành, đða phương đèy mänh câi cách hành 

chính, hú trợ doanh nghiệp, nhà đæu tư tháo gỡ 

khò khën trong giâi phóng mặt bìng, tiếp cên 

đçt đai, câi thiện möi trường kinh doanh, nâng 

cao nëng lực cänh tranh cþa tînh. Theo cán bû 

quân lý và các nhà đæu tư trong nöng nghiệp, 

hiện nay tînh đã quan tåm täo điều kiện cho các 

doanh nghiệp nhên các ưu đãi về đçt đai (Bâng 

6). Tuy nhiên, tỷ lệ các doanh nghiệp được nhên 

hú trợ hiện nay còn thçp, các thþ tục cñn rườm 

rà, phức täp, thời gian thực hiện để cò đçt säch 

cho sân xuçt còn dài, thiếu sức hçp dén cho các 

nhà đæu tư. 

Theo kết quâ khâo sát các doanh nghiệp 

đæu tư vào nöng nghiệp tînh Hòa Bình (Bâng 7), 

mức đû đánh giá về các chính sách ưu đãi đçt 

đai täi tînh Hña Bình là cñn chưa hài lñng, 

những chính sách ưu đãi về đçt đai cþa tînh läi 

chưa phát huy tác dụng, chưa thêt sự có tác 

đûng tích cực, khuyến khích doanh nghiệp mở 

rûng đæu tư. Theo ý kiến cþa các nhà đæu tư thì 

nguyên nhân lớn ânh hưởng tới thu hýt đæu tư, 

gây kéo dài thời gian thực hiện thþ tục hành 

chính täi tînh đò là khöng giao được đçt säch để 
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nhà đæu tư thực hiện, mà nhà đæu tư tự tìm vð 

trí sau đò thực hiện rçt nhiều các thþ tục g÷m: 

chờ phê duyệt bù sung vào quy hoäch sử dụng 

đçt; thực hiện các thþ tục đền bù, giâi phóng 

mặt bìng; thu h÷i đçt; giao đçt; quy hoäch xây 

dựng chi tiết; duyệt thiết kế cơ sở; cçp giçy phép 

xây dựng. 

So với các tînh lân cên, hiện nay điểm sø 

đánh giá cþa các doanh nghiệp về tiếp cên đçt 

đai cþa tînh Hña Bình đang ở mức thçp, các 

doanh nghiệp trên đða bàn tiếp cên đçt đai, mặt 

bìng sân xuçt, kinh doanh trên tương đøi khó 

khën. Cơ chế đền bù, thóa thuên giâi phóng mặt 

bìng còn nhiều bçt cêp, nhçt là các dự án do 

doanh nghiệp thóa thuên để giâi phóng mặt 

bìng… Từ nëm 2014 đến nay điểm sø cò tëng 

nhưng mức tëng chêm (Biểu đ÷ 2). Như vêy, 

tînh Hòa Bình cæn có những giâi pháp, chính 

sách để câi thiện và hú trợ doanh nghiệp tiếp 

cên các ưu đãi về đçt đai, rà soát läi quy hoäch 

để xác đðnh những vð trí đçt có khâ nëng thu 

hýt đæu tư nhìm phát huy lợi thế cþa tînh. 

3.1.4. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn 

nhân lực 

Chính quyền tînh thực hiện hú trợ kinh phí 

đào täo nghề trong nước, mức kinh phí đào täo 

phâi phù hợp với các quy đðnh hiện hành cho các 

doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu 

đãi đæu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đæu tư, dự 

án nông nghiệp khuyến khích đæu tư. Tuy nhiên, 

việc tiếp cên các chính sách hú trợ doanh nghiệp 

trong đào täo nghề và nâng cao chçt lượng ngu÷n 

nhân lực còn khó tiếp cên. Theo kết quâ điều tra 

các doanh nghiệp nông nghiệp đang hoät đûng 

täi Hòa Bình về chçt lượng ngu÷n lao đûng hiện 

nay, mức đû hài lòng cþa doanh nghiệp còn thçp. 

Ngu÷n lao đûng nông nghiệp hiện nay ở tînh khá 

d÷i đào và dễ tuyển dụng tuy nhiên lao đûng có 

kỹ thuêt cao, trình đû chuyên môn tøt thì còn ít, 

hæu như lao đûng doanh nghiệp tuyển vào đều 

phâi đào täo läi (Bâng 8). Vì vêy, tînh cæn có các 

chính sách để đào täo lực lượng lao đûng có chçt 

lượng cao, như vêy mới dễ thu hút các doanh 

nghiệp đæu tư vào tînh. 

Bâng 6. Đánh giá của cán bộ quân lý và nhà đæu tư tư nhån về thực hiện chính sách hỗ trợ 

đçt đai cho doanh nghiệp đæu tư vào nông nghiệp tỉnh Hòa Bình 

Chỉ tiêu 
Cán bộ quản lý (n = 90) Các nhà đầu tư (n = 150) 

Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Doanh nghiệp được bố trí đất  
ở khu quy hoạch 

56 62,2 52 34,7 

Miễn tiền sử dụng đất 42 46,7 41 27,3 

Giảm tiền sử dụng đất 62 68,9 87 58,0 

Ưu đãi thuê mặt bằng 41 45,6 63 42,0 

Bâng 7. Đánh giá của nhà đæu tư đối với chính sách ưu đãi về đçt đai  

cho các doanh nghiệp đæu tư vào nông nghiệp tỉnh Hòa Bình 

Chỉ tiêu đánh giá 

Mức độ đánh giá 
(1 = Rất không hài lòng; 5 = Rất hài lòng) Điểm 

TB 
Mức độ hài lòng 

1 2 3 4 5 

- Giá thuê đất thấp 0 1 74 52 24 3,7 Hài lòng mức khá 

- Giá điện, nước, cước vận tải hợp lý 0 2 86 58 3 3,4 Hài lòng mức TB 

- Mức độ tiếp cận với chính sách hỗ trợ đất đai 0 15  101 33 1 3,1 Hài lòng mức TB 

- Thủ tục hành chính liên quan đến đất đai cho 
sản xuất của đơn vị 

1 22 96 27 4 3,1 Hài lòng ở mức TB 

- Vấn đề giải phóng mặt bằng thuận lợi 1 14 84 49 2 3,2 Hài lòng ở mức TB 
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Nguồn: PCI Việt Nam, 2018. 

Biểu đồ 2. Chỉ số tiếp cận đçt đai theo đánh giá của doanh nghiệp  

täi một số tỉnh Việt Nam giai đoän 2007-2018 

Bâng 8. Đánh giá của nhà đæu tư về chçt lượng nguồn nhân lực hoät động  

trong lĩnh vực nông nghiệp täi tỉnh Hòa Bình 

Chỉ tiêu đánh giá 

Mức độ đánh giá 
(1 = Rất không hài lòng; 5 = Rất hài lòng) Điểm TB Mức độ hài lòng 

1 2 3 4 5 

- Nguồn lao động dồi dào 1 4 88 46 11 3,4 Hài lòng mức TB 

- Lao động có kỷ luật cao 1 30 79 38 2 3,1 Hài lòng mức TB 

- Khả năng tiếp thu, vận dụng tốt 1 33 90 26 0 2,9 Hài lòng mức TB 

- Dễ tuyển dụng cán bộ quản lý giỏi 2 62 65 21 0 2,7 Hài lòng mức TB 

- Ý thức tham gia liên kết của hộ nông dân  1 23 87 38 1 3,1 Hài lòng mức TB 

 

3.1.5. Nhóm giải pháp về cải cách hành chính 

Trong giai đoän vừa qua, tînh Hña Bình đã 

ban hành nhiều quyết đðnh điều chînh các hoät 

đûng liên quan đến đæu tư cþa doanh nghiệp 

vào đða bàn tînh. Ngoài ra hàng nëm, tînh tù 

chức các buùi đøi thoäi với doanh nghiệp để tiếp 

thu ý kiến đề nghð, nguyện võng cþa doanh 

nghiệp và có biện pháp giâi quyết, tháo gỡ kðp 

thời những khò khën vướng míc cþa từng doanh 

nghiệp. Tînh đã đưa trung tâm hành chính công 

cþa tînh vào hoät đûng, hæu hết các thþ tục 

hành chính đã được tiếp nhên và trâ kết quâ täi 

Trung tâm hành chính công. So với các tînh lân 

cên, thì chî sø về tính minh bäch cþa Hòa Bình 

là tương đøi ùn đðnh và đät mức khá cao. Từ 

nëm 2011 đến nay thì điểm sø về tính minh 

bäch không biến đûng nhiều, nëm 2017 và 2018 

điểm sø về tính minh bäch cþa tînh Hòa Bình 

đät cao nhçt trong 4 tînh (Biểu đ÷ 3). Tuy nhiên, 

công tác câi cách thþ tục hình chính, câi thiện 

möi trường đæu tư kinh doanh cþa tînh vén còn 

hän chế, thiếu sự phøi hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan quân lý nhà nước cò liên quan như thuế, 

tài nguyên möi trường, nông nghiệp… gåy nhiều 

khò khën cho các nhà đæu tư cò tiềm nëng muøn 

đæu tư vào nöng nghiệp cþa tînh Hòa Bình. Việc 

cung cçp thöng tin cho nhà đæu tư chưa đät yêu 

cæu, đặc biệt là vçn đề công khai và minh bäch 

hóa các thþ tục hành chính cò liên quan đến các 

thu tục đæu tư, cöng bø trên các phương tiện 

thöng tin đäi chúng về danh mục dự án cæn thu 

hýt đæu tư trong lïnh vực nông nghiệp để các 

nhà đæu tư cò thể sớm tiếp cên. 
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Nguồn: PCI Việt Nam, 2018.  

Biểu đồ 3. Chỉ số phân ánh tính minh bäch theo đánh giá của doanh nghiệp  

täi một số tỉnh ở Việt Nam giai đoän 2007-2018 

Bâng 9. Đánh giá của nhà đæu tư và cán bộ quân lý về tiếp cận chính sách hỗ trợ tín dụng 

cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

Chỉ tiêu 
Cán bộ quản lý (n = 90) Nhà đầu tư (n = 150) 

Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Mức vay quá ít 67 74,4 136 90,67 

Thời gian vay ngắn 60 66,7 144 96,00 

Thủ tục phức tạp 42 46,7 139 92,67 

Nguồn vốn khó tiếp cận 48 53,3 114 76,00 

 

3.1.6. Nhóm giải pháp về tín dụng 

Để ngu÷n vøn được tiếp cên tới doanh nghiệp 

nhanh chóng, hiệu quâ, UBND tînh Hòa Bình 

luôn tích cực phøi hợp chặt chẽ cùng với các ngân 

hàng, đặc biệt là ngân hàng NN và PTNT để 

triển khai nhanh chòng các chương trình phát 

triển kinh tế - xã hûi như: Chương trình cho vay 

kích cæu đæu tư, cho vay với lãi suçt ưu đãi dành 

cho các doanh nghiệp hoät đûng trong lïnh vực 

nông nghiệp công nghệ cao cþa tînh. Tuy nhiên, 

các doanh nghiệp vừa và nhó cÿng như các hợp 

tác xã trên đða bàn tînh chưa tiếp cên được với 

chính sách hú trợ tín dụng như Nghð đðnh 

57/2018/NĐ-CP cþa Chính phþ.  

Theo kết quâ đánh giá cþa cán bû quân lý 

và doanh nghiệp thì hiện nay tînh Hña Bình đã 

đưa ra nhiều giâi pháp hú trợ và täo điều kiện 

thuên lợi cho các doanh nghiệp tiếp cên vøn tín 

dụng, như: đơn giân hóa thþ tục cho vay, hú trợ 

doanh nghiệp lêp h÷ sơ vay vøn, thời hän cho 

vay phù hợp với chu kỳ sân xuçt kinh doanh, 

tëng bâo lãnh cho vay, nhên thế chçp bìng 

chính tài sân hình thành trong tương lai, thực 

hiện khoanh nợ, giâm nợ, giâm lãi suçt cho 

doanh nghiệp…; các giâi pháp đò đã giýp nhiều 

doanh nghiệp vượt qua khò khën, duy trì và 

phát triển sân xuçt kinh doanh (Bâng 9). Tuy 

nhiên, chính sách tín dụng vén còn mût sø bçt 

cêp như mức vay quá ít, mức vay cþa các ngân 

hàng còn thçp, thời gian vay ngín, ngu÷n vøn 

khó tiếp cên. Đặc biệt là các dự án đæu tư trong 

nông nghiệp thì các tài sân gín liền với đçt 

khöng được coi là tài sân để thế chçp nên việc 

doanh nghiệp tiếp cên vøn vay ưu đãi là khò 

khën và không khâ thi. 
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3.2. Kết quâ thu hút đæu tư của doanh 

nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Hòa Bình  

Nhờ việc quan tåm đến cöng tác đæu tư 

cÿng như tuyên truyền quâng bá hình ânh cþa 

tînh mà nhiều nhà đæu tư đã quan tåm đến lïnh 

vực nông nghiệp trong giai đoän 2015-2018. 

Tînh Hòa Bình có nhiều lợi thế phát triển nông 

nghiệp với các sân phèm thế mänh như cåy ën 

quâ, chën nuöi gia sýc, gia cæm, dược liệu, và cá 

l÷ng h÷. Giai đoän 2008-2018 đã cò 2.587 doanh 

nghiệp, nhà đæu tư được cçp giçy đëng ký kinh 

doanh, trong đó hoät đûng trong lïnh vực nông 

nghiệp, nông thôn 174 doanh nghiệp, chiếm 

6,7%. Từ nëm 2008 đến nay, UBND tînh đã cçp 

phép đæu tư cho 59 dự án đæu tư vào nöng 

nghiệp, nông thôn, chiếm 11,2% tùng sø dự án 

đæu tư vào tînh (Bâng 10). Các dự án đæu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn phæn lớn theo hình thức 

trang träi chën nuöi gia sýc, gia cæm; nuôi tr÷ng 

thþy sân; tr÷ng rừng; tr÷ng rau, cþ, quâ säch; 

cåy dược liệu. 

Trong khi lïnh vực công nghiệp, khai thác 

chế biến khoáng sân chiếm tỷ trõng dự án đæu 

tư mới ngày càng tëng thì các dự án đæu tư mới 

trong ngành nông nghiệp cò xu hướng giâm, tøc 

đû giâm bình quån 3,65%/nëm (Bâng 11). Sø dự 

án đæu tư mới vào nông nghiệp - lâm nghiệp - 

thuỷ sân không có nhiều biến đûng và chiếm tỷ 

trõng thçp nhçt trong các lïnh vực. Nguyên 

nhân chính là do các dự án nông nghiệp khó 

khën trong việc tích tụ đçt, khò khën trong tìm 

kiếm quỹ đçt säch để giao cho nhà đæu tư, đåy 

chính là mût trong những cân trở lớn đến thu 

hút doanh nghiệp đæu tư vào lïnh vực nông 

nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sân. Hơn nữa, tînh 

Hòa Bình vén chưa cò đðnh hướng và chiến lược 

rô ràng trong thu hýt đæu tư tư nhån vào từng 

lïnh vực cþa ngành nông nghiệp, hiện nay vén 

đang thu hýt đæu tư đa lïnh vực nên thiếu tính 

têp trung và chưa hiệu quâ. 

Nëm 2017 và 2018, nhiều hoät đûng thúc 

đèy hình thành các chuúi giá trð sân phèm 

thöng qua chương trình mục tiêu quøc gia xây 

dựng nông thôn mới được triển khai đã thu hýt 

được nhiều nhà đæu tư tham gia liên kết sân 

xuçt - tiêu thụ nông sân trên đða bàn tînh. Kết 

quâ cho thçy doanh nghiệp tham gia liên kết 

sân suçt - tiêu thụ nông sân trong lâm nghiệp 

có nhiều nhà đæu tư tham gia nhçt, thuỷ sân là 

lïnh vực cò ít nhà đæu tư nhçt (Bâng 12). 

Nguyên nhân là vì diện tích đçt lâm nghiệp lớn, 

tînh luôn täo điều kiện cho chþ rừng chþ đûng 

tù chức sân xuçt theo hướng xã hûi hóa sân xuçt 

lâm nghiệp. Trong khi đò thuỷ sân là lïnh vực có 

tiềm nëng lớn cþa tînh với dự án nuôi cá l÷ng 

trên vùng h÷ vén còn hän chế thu hýt nhà đæu 

tư do đñi hói vøn lớn, nhiều hû dân tham gia 

nuôi tr÷ng thuỷ sân nhưng chưa được phù biến 

đæy đþ về quy chuèn kỹ thuêt để nhên ưu đãi, 

đặc biệt là nuöi theo hướng VietGap. 

Kết quâ khâo sát cho thçy hiện nay quy mô 

vøn đæu tư vào nöng nghiệp tînh Hòa Bình vén 

còn thçp. Lïnh vực nông nghiệp, thþy sân có 

47,6% sø doanh nghiệp có mức vøn dưới 20 tỷ 

đ÷ng, lïnh vực lâm nghiệp có 33,3% (Bâng 13). 

Như vêy, phæn lớn các doanh nghiệp đæu tư vào 

nông nghiệp trên đða bàn tînh là doanh nghiệp 

vừa và nhó, thời gian thành lêp không lâu nên 

ngu÷n vøn hän chế, vì vêy quy mö đæu tư vén 

còn nhó lẻ, việc tiêu thụ các sân phèm chþ yếu 

là thð trường nûi tînh và các tînh lân cên nên 

hiệu quâ đæu tư vén chưa cao. 

Bâng 10. Tổng dự án đæu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Hoà Bình  

giai đoän 2015-2018 

Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 2017 2018 Tốc độ PTBQ (%) 

1. Tổng số dự án đầu tư dự án 421 449 495 525 107,64 

2. Lĩnh vực nông nghiệp       

- Số lượng dự án  dự án 52 53 55 59 104,30 

- Tỷ trọng dự án  % 12,3 11,8 11,1 11,2 - 

Nguồn: Báo cáo tình hình thu hút đầu tư và quân lý các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước ngày 11/4/2019 và 

báo cáo kết quâ thu hút đầu tư 2015, 2015, 2017 của Sở Kế hoäch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.  
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Bâng 11. Kết quâ thu hút đæu tư mới vào nông nghiệp tỉnh Hoà Bình giai đoän 2012-2018 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tốc độ phát triển (%) 

Tổng số dự án đầu tư 34 20 19 31 65 76 56 108,67 

1. Nông nghiệp (nông lâm thủy sản) 

- Số lượng dự án  5 3 3 8 5 2 4 96,35 

- Tỷ trọng dự án (%) 14,71 15,00 16,67 25,8 7,69 2,63 7,14 - 

2. Lĩnh vực khác 

- Số lượng dự án  29 17 16 25 60 74 54 110,92 

- Tỷ trọng dự án (%) 85,29 85,00 84,21 80,65 92,31 97,37 96,43 - 

Nguồn: Sở Kế hoäch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình, 2018. 

Bâng 12. Tổng hợp các loäi hình doanh nghiệp tham gia liên kết sân xuçt  

và tiêu thụ sân phèm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoän 2017-2018 

Loại hình doanh nghiệp 
Chăn nuôi - Trồng trọt Lâm nghiệp Thuỷ sản 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

Tổng 49 100,00 50 100 4 100 

Công ty TNHH 26 53,06 37 74 2 50 

Công ty cổ phần 22 44,9 12 24 2 50 

Doanh nghiệp tư nhân 1 2,04 1 2 0 0 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hoà Bình, 2018. 

Bâng 13. Kết quâ đæu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Hòa Bình  

theo quy mô vốn đæu tư giai đoän 2008-2018 

Quy mô vốn đầu tư 
Nông nghiệp - thủy sản Lâm nghiệp 

Số dự án (dự án) Tỷ lệ (%) Số dự án (dự án) Tỷ lệ (%) 

Dưới 20 tỷ 20 47,6 6 33,3 

Từ 20-50 tỷ 10 23,8 5 27,8 

Trên 50 tỷ 12 28,6 7 38,9 

Tổng 42 100,0 18 100,0 

Nguồn: Sở Kế hoäch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình, 2018. 

3.3. Một số giâi pháp nhằm tăng cường thu 

hút doanh nghiệp đæu tư vào nông nghiệp 

tỉnh Hòa Bình 

Kết quâ phân tích và khâo sát thực tế cho 

thçy để thu hút doanh nghiệp đæu tư vào nöng 

nghiệp tînh Hoà Bình cæn thực hiện mût sø giâi 

pháp để khíc phục hän chế trong chính sách 

như sau. 

Mût là, tînh Hòa Bình cæn rà soát läi các 

chính sách khuyến khích và thu hýt đæu tư cþa 

doanh nghiệp vào nông nghiệp, nghiên cứu để 

tích hợp các chính sách, tránh dàn trâi, ch÷ng 

chéo giữa các chính sách và giữa các ngành, lïnh 

vực. Nên cò các chính sách đặc thü, đặc biệt ưu 

đãi đøi với các doanh nghiệp nông nghiệp có các 

mô hình sân xuçt có hiệu quâ đæu tư cao để làm 

lực kéo cho sự phát triển nông nghiệp bền vững. 

Hai là, chú trõng đào täo nâng cao chçt 

lượng ngu÷n nhân lực cho nông nghiệp, có chính 

sách khuyến khích nâng cao chçt lượng và hiệu 

quâ đào täo lao đûng nông nghiệp, nông thôn ở 

các cơ sở đào täo trên đða bàn tînh. Tëng cường 

đào täo nång cao nëng lực cþa cán bû, thành 

viên cþa các HTX, tù hợp tác. Hiện nay các hoät 

đûng têp huçn chưa đi vào chiều sâu, ngu÷n 

kinh phí còn hän hẹp do đò chî mût sø đøi tượng 

được tham gia nên hiệu quâ chưa cao. 
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Bâng 14. Đề xuçt của các nhà đæu tư về về các giâi pháp cæn thực hiện  

nhằm tăng cường thu hút đæu tư vào nông nghiệp tỉnh Hòa Bình 

Đề xuất của nhà đầu tư Số lượng (ý kiến) Tỷ lệ (%) 

Cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết 123 82,00 

Thực hiện tốt cơ chế, chính sách ưu đãi 120 80,00 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 116 77,30 

Quan tâm đầu tư và nâng cao năng lực của HTX 99 66,00 

Tích tụ đất đai phục vụ sản xuất 97 64,67 

Cải cách thủ tục hành chính 95 63,33 

Tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn  85 56,67 

Hỗ trợ hình thành chuỗi liên kết 78 52,00 

Có chính sách đặc thù, ưu tiên cho DN nông nghiệp 62 41,33 

Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất 51 34,00 

 

Ba là, nâng cao chî sø tiếp cên đçt đai thöng 

qua việc hoàn thiện và công bø công khai quy 

đðnh sử dụng đçt, quy hoäch xây dựng, giâi 

phóng mặt bìng, hú trợ doanh nghiệp trong 

công tác khâo sát đða điểm, cung cçp thông tin 

quy hoäch, giâi quyết các thþ tục đæu tư xåy 

dựng. Tiếp cục câi cách thþ tục hành hình và 

minh bäch hòa möi trường đæu tư nhìm thu hút 

đæu tư cþa doanh nghiệp vào nông nghiệp. 

Bøn là, đæu tư nång cçp cơ sở hä tæng, huy 

đûng nhiều ngu÷n vøn thông qua xã hûi hòa để 

phát triển hệ thøng kết cçu hä tæng nông thôn 

như đường giao thông nông thôn, công trình 

thuỷ lợi, nâng cçp hệ thøng điện phục vụ ùn 

đðnh cho sân xuçt. 

Nëm là, nång cao nëng lực cþa các HTX và 

tëng cường liên kết giữa các HTX cüng lïnh vực 

hoät đûng và giữa HTX với nông dân nhìm giâi 

quyết vçn đề manh mýn đçt đai, hình thành 

vùng sân xuçt hàng hóa để thu hýt đæu tư cþa 

doanh nghiệp vào nông nghiệp. 

Sáu là, nên tích hợp các quy hoäch ngành, 

sân phèm thành quy hoäch kinh tế - xã hûi 

chung cþa tînh, công bø công khai quy hoäch để 

các doanh nghiệp kðp thời ním bít và tiếp cên 

với các cơ hûi đæu tư. 

Bây là, nâng cao hiệu quâ đæu tư và thu hýt 

đæu tư cþa doanh nghiệp trong nông nghiệp cæn 

chú trõng têp trung vào mût sø sân phèm nông 

nghiệp chþ lực và có lợi thế cþa tînh như: gäo 

chçt lượng cao; cam, quýt, bưởi; sân phèm dược 

liệu; trâu, bò; cá l÷ng h÷; gú rừng tr÷ng có chu 

kỳ sân xuçt trên 8 nëm. 

5. KẾT LUẬN  

Với quyết tâm täo möi trường đæu tư thuên 

lợi, hçp dén, tînh Hña Bình đã đät được những 

kết quâ khâ quan trong thu hýt đæu tư cþa 

doanh nghiệp vào nông nghiệp. Tính đến nëm 

2018 trên đða bàn tînh có 525 dự án, trong đò chî 

có 59 dự án phát triển nông nghiệp và dự án 

tr÷ng rừng (chiếm 11,2%), tùng vøn đæu tư 

khoâng trên 14,5 nghìn tỷ đ÷ng. Ngày càng có 

nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu, đæu tư täi 

Hòa Bình và các doanh nghiệp, nhà đæu tư đến 

đæu tư täi tînh hiện đang hoät đûng có hiệu quâ, 

góp phæn quan trõng cho phát triển kinh tế - xã 

hûi. Tuy nhiên, so với các ngành kinh tế khác, sø 

lượng doanh nghiệp đæu tư vào nöng nghiệp 

trên đða bàn tînh vén khiêm tøn, quy mô các dự 

án còn nhó và các doanh nghiệp đæu tư vào nöng 

nghiệp chþ yếu là doanh nghiệp nhó và siêu 

nhó, kiêm nhiều ngành nghề hoät đûng kinh 

doanh. Mặc dù thời gian qua, tînh đã cò mût sø 

chính sách nhìm khuyến khích và thu hút 

doanh nghiệp đæu tư vào nöng nghiệp, tuy 

nhiên việc thực hiện các chính sách còn nhiều 

bçt cêp, chưa hçp dén nhìm thu hýt được các 

nhà đæu tư quy mö lớn. Vì vêy, để tëng cường 

thu hút doanh nghiệp đæu tư và nång cao hiệu 
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quâ đæu tư cþa doanh nghiệp vào nông nghiệp 

tînh Hòa Bình, cæn thực hiện mût sø giâi pháp 

như sau: (1) Hoàn thiện và thực hiện tøt chính 

sách về thu hút doanh nghiệp đæu tư vào nöng 

nghiệp g÷m: chính sách tiếp cên đçt đai, chính 

sách ưu đãi về vøn, chính sách đào täo nghề cho 

lao đûng; (2) Tiếp tục câi cách các thþ tục hành 

chính liên quan đến đæu tư cþa doanh nghiệp 

nhìm rút ngín thời gian giâi quyết h÷ sơ; (3) 

Tëng cường đæu tư nång cçp và hoàn thiện cơ sở 

hä tæng täo điều kiện thuên lợi cho các doanh 

nghiệp yên tåm đæu tư vào phát triển nông 

nghiệp trên đða bàn tînh; (4) nång cao nëng lực 

cþa các HTX và tëng cường liên kết giữa các 

HTX cüng lïnh vực hoät đûng và giữa HTX với 

nông dân nhìm giâi quyết vçn đề manh mún 

đçt đai, hình thành vùng sân xuçt hàng hòa để 

thu hýt đæu tư cþa doanh nghiệp vào nông 

nghiệp; (5) Nên tích hợp các quy hoäch ngành, 

sân phèm thành quy hoäch kinh tế - xã hûi 

chung cþa tînh, công bø công khai quy hoäch để 

các doanh nghiệp kðp thời ním bít và tiếp cên 

với các cơ hûi đæu tư; (6) nång cao hiệu quâ đæu 

tư và thu hýt đæu tư cþa doanh nghiệp trong 

nông nghiệp cæn chú trõng vào mût sø sân phèm 

nông nghiệp chþ lực và có lợi thế cþa tînh như: 

gäo chçt lượng cao; cam, quýt, bưởi; sân phèm 

dược liệu; trâu, bò; cá l÷ng h÷; gú rừng tr÷ng có 

chu kỳ sân xuçt trên 8 nëm. 
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