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MỞ ĐẦU 

 Tính cấp thiết của đề tài 

Vốn đầu tư phát triển kinh tế nói chung và vốn đầu tư phát triển 

Nông nghiệp nói riêng là một vấn đề đặc biệt quan trọng, đóng góp 

vào sự phát triển và tăng trưởng kinh tế. Việc thu hút vốn đầu tư vào 

lĩnh vực Nông nghiệp như thế nào để đáp ứng được nhu cầu đầu tư 

phát triển của ngành Nông nghiệp theo hướng Nông nghiệp tiên tiến; 

đồng thời việc thu hút vốn đó phải đạt được hiệu quả kinh tế cao. 

Gia Lai là tỉnh nằm ở vùng Tây Nguyên, có nhiều lợi thế về vị 

trí địa lý, tiềm năng đất đai và con người. Xuất phát từ một tỉnh nông 

nghiệp là chính, Đảng và Chính phủ đã định hướng trong quy hoạch 

phát triển xã hội đến năm 2020 xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành trung 

tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của vùng Bắc Tây Nguyên và vùng động 

lực trong tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. 

Trong đó, Nông nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc tăng trưởng 

kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước (NSNN), giải quyết 

công ăn việc làm cho người lao động được xác định là bước đột phá 

để đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.  

Để đạt được các mục tiêu trên, trong thời gian tới ngành Nông 

nghiệp của tình cần phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, đồng thời phải 

khắc phục được các yếu kém vẫn còn tồn tại làm ảnh hưởng đến quá 

trình phát triển Nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói 

chung mà nguyên nhân chính là việc thiếu nguồn vốn đầu tư. 

Để có cái nhìn cụ thể hơn về thực trạng phát triển, hiệu quả thu 

hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Gia Lai, qua đó đề xuất 

những chính sách, giải pháp thu hút vốn đầu tư, tôi chọn nghiên cứu 

đề tài: “Thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai” cho luận văn của mình. 
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 Mục tiêu nghiên cứu  

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thu hút vốn đầu tư vào lĩnh 

vực Nông nghiệp. 

- Đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông 

nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 – 2015. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư 

vào lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Gia Lai thời gian tới. 

 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn đề lý luận và thực tiễn 

liên quan đến hoạt động thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp 

tỉnh Gia Lai. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan 

đến thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp. 

+ Về thời gian: Đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư vào lĩnh 

vực Nông nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 - 2015. Nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp có ý nghĩa trong thời gian tới. 

+   Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

 Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thống kê mô tả; 

- Phương pháp phân tích tổng hợp; 

-  Phương pháp phân tích so sánh; 

- Nguồn số liệu sử dụng trong đề tài là dữ liệu thứ cấp: Kế thừa 

các công trình nghiên cứu trước đó, tổng hợp các nguồn số liệu thông 

qua niên giám thống kê, các báo cáo, tổng kết của các sở, ngành trong 

tỉnh và lấy thông tin qua các phương tiện đại chúng: tạp chí, internet… 
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 Ý nghĩa khoa học của đề tài 

- Hệ thống hóa và làm rõ lý luận cơ bản về bản chất, nội dung, 

vai trò của thu hút vốn đầu tư đối với phát triển Nông nghiệp. 

- Phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông 

nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 - 2015. 

- Xây dựng các quan điểm phương hướng và đề xuất các giải 

pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp phù hợp 

với tình hình cụ thể của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn năm 2016 - 2020. 

 Kết cấu của đề tài 

Chương 1: Cơ sở lý luận về thu hút vốn đầu tư vào Nông nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào Nông nghiệp tỉnh 

Gia Lai.  

Chương 3: Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư vào Nông 

nghiệp tỉnh Gia Lai. 
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CHƯƠNG 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH 

VỰC NÔNG NGHIỆP 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ VỐN ĐẦU TƯ VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ 

1.1.1. Một số khái niệm   

a. Khái niệm đầu tư  

Đầu tư là sự hi sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các 

hoạt động nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn 

các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó.  

b. Khái niệm vốn đầu tư 

Vốn đầu tư là tiền tích lũy của xã hội, của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ, tiền tiết kiệm của dân cư và vốn huy động từ các 

nguồn vốn khác đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội 

nhằm duy trì và tạo năng lực mới nền kinh tế - xã hội. 

c.Khái niệm thu hút vốn đầu tư 

Thu hút vốn đầu tư là hoạt động nhằm khai thác, huy động các 

nguồn vốn đầu tư để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế.  

d. Khái niệm Nông nghiệp 

Nông nghiệp nếu hiểu theo nghĩa hẹp chỉ có ngành trồng trọt, 

ngành chăn nuôi và ngành dịch vụ trong nông nghiệp. Còn nông nghiệp 

hiểu theo nghĩa rộng nó còn bao gồm cả ngành lâm nghiệp và ngành 

thủy sản nữa. 

1.1.2. Các loại vốn đầu tư 

a. Vốn đầu tư trong nước 

 Nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước 

Nguồn vốn trong nước là vốn đầu tư phát triển từ NSNN, vốn 

tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn của khu vực DN tư nhân và dân 
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cư chủ yếu được hình thành từ các nguồn tiết kiệm trong nền kinh tế.  

 Nguồn vốn đầu tư của các DN 

Vốn đầu tư của các DN thường được hình thành từ thu nhập của 

DN còn lại, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, chính sách cổ tức và nguồn 

khấu hao tài sản của DN.  

 Tiết kiệm của khu vực dân cư 

Tiết kiệm của khu vực dân cư là khoản tiền còn lại của thu nhập 

sau khi đã phân phối và sử dụng cho mục đích tiêu dùng.  

b. Vốn đầu tư ngoài nước 

 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

Đây là nguồn vốn quan trọng nhất trong số các nguồn huy động 

từ nước ngoài.  

 Viện trợ phát triển chính thức (ODA) 

Vốn viện trợ phát triển chính thức là nguồn vốn do Chính phủ 

các nước, các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), 

Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) và các tổ chức quốc tế tài trợ thông qua hình 

thức viện trợ không hoàn lại, hoặc cho vay với lãi suất thấp, thậm chí 

không có lãi.  

 Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO) 

Những năm gần đây, tính chất của những khoản viện trợ này đã 

có sự thay đổi, chuyển dần từ viện trợ nhân đạo sang hỗ trợ cho việc 

phát triển các công trình cơ sở hạ tầng có quy mô vừa và nhỏ.  

1.1.3. Đặc điểm của sản xuất Nông nghiệp ảnh hưởng đến 

thu hút vốn đầu tư 

- Sản xuất nông nghiệp được tiến hành trên địa bàn rộng lớn, 

phức tạp, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên mang tính khu vực rõ 

rệt. Đặc biệt trên cho thấy ở đâu có đất và lao động thì có thể tiến hành 

sản xuất nông nghiệp. 
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- Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao.  

- Nông nghiệp nước ta đang từ tình trạng lạc hậu, tiến lên xây 

dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo định hướng XHCN.  

1.1.4. Ý nghĩa của thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp 

a. Thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp góp phần 

tăng trưởng kinh tế 

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) hoặc tổng sản lượng quốc gia (GNP) hoặc quy mô sản lượng 

quốc gia tính bình quân trên đầu người trong một thời gian nhất định. 

b. Thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Đầu tư chính là phương tiện đảm bảo cho cơ cấu kinh tế được 

hình thành hợp lý.  

c. Thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp góp phần tạo 

công ăn việc làm cho địa phương  

Vốn đầu tư phát triển đã tạo ra nhiều DN mới, nhiều dự án mới 

trực tiếp thu hút được một số lượng lớn lao động tham gia.  

d. Thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp làm tăng 

nguồn thu cho NSNN  

Việt gia tăng vốn đấu tư vào Nông nghiệp giúp mở rộng sản 

xuất, gia tăng sản phẩm nông nghiệp góp phần tăng thu nhập cho các 

đối tác tham gia hoạt động qua đó làm gia tăng việc đóng góp nguồn 

thu cho ngân sách từ các đối tượng trong nền kinh tế. 

1.2. NỘI DUNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC 

NÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Quảng bá hình ảnh Nông nghiệp 

Hình ảnh Nông nghiệp tiêu biểu cho sự đơn giản hóa phần lớn những 

liên hệ và các mẫu thông tin gắn liền với Nông nghiệp ở địa phương.  
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1.2.2. Hoạt động xúc tiến đầu tư 

Xúc tiến đầu tư là các biện pháp để giới thiệu, quảng cáo cơ hội 

đầu tư với bên ngoài, các cơ quan xúc tiến đầu tư địa phương thường 

tổ chức các đoàn tham quan, khảo sát ở các địa phương khác và nước 

ngoài; tham gia, tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn đầu tư, kinh 

tế ở khu vực và quốc tế.  

1.2.3. Hoạt động hỗ trợ đầu tư 

a. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính  

Nỗ lực cải cách bộ máy hành chính, hệ thống pháp lý, hoàn thiện 

các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận 

tiện, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đầu tư và quy trình thực hiện 

đầu tư dự án.  

b. Chính sách ưu đãi về đất đai, mặt bằng 

Xây dựng một chính sách đất đai hợp lý, phù hợp được thể hiện 

trên các mặt: lợi ích kinh tế của người dân, của doanh nghiệp và quản 

lý hiệu quả của Nhà nước.  

1.2.4. Hoạt động cải thiện môi trường đầu tư 

Môi trường đầu tư được cải thiện rõ nhất thông qua kết quả điều 

tra về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chỉ số PCI được xem 

là "tiếng nói" quan trọng của các DN dân doanh về môi trường kinh 

doanh địa phương, là kênh thông tin tham khảo tin cậy về địa điểm đầu 

tư, là một động lực cải cách quan trọng đối với môi trường kinh doanh 

cấp tỉnh. 

1.2.5. Hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng  

Cơ sở hạ tầng được hiểu là hệ thống giao thông vận tải - đường 

bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường sông, đường 

ống; hệ thống liên lạc viễn thông, hệ thống cung cấp năng lượng, 

nước…  
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1.2.6. Hoạt động phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao là điều 

kiện rất quan trọng để các địa phương vượt qua được những hạn chế 

về tài nguyên thiên nhiên và trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư.  

1.2.7. Những chỉ tiêu phản ánh kết quả thu hút vốn đầu 

tư vào lĩnh vực Nông nghiệp 

a. Số lượng dự án đầu tư được thu hút  

Số lượng dự án được thu hút phản ánh kết quả công tác thu hút 

đầu tư của địa phương, tăng số lượng các dự án đầu tư vào ngành Nông 

nghiệp là yêu cầu cấp thiết hiện nay.  

b. Quy mô vốn đầu tư được thu hút 

Quy mô vốn đầu tư được thu hút là lượng vốn được phân bổ cho 

một dự án đầu tư được quy đổi giá trị bằng tiền. Quy mô vốn có thể 

cho ta thấy được dự án đầu tư đó là lớn hay nhỏ, có ảnh hưởng rộng 

hay hẹp… đến lĩnh vực cần thu hút.  

c. Lĩnh vực thu hút vốn đầu tư 

Lĩnh vực thu hút vốn đầu tư là những lĩnh vực Nông nghiệp mà 

địa phương có tiềm năng và nhu cầu cần thu hút đầu tư. Việc xác định 

đúng các lĩnh vực Nông nghiệp cần thu hút sẽ đảm bảo cho địa phương 

phát triển đúng hướng, phù hợp với các mục tiêu của địa phương và 

mục tiêu phát triển của quốc gia, phát huy được những lợi thế so sánh 

của địa phương. 

d. Nguồn thu hút vốn đầu tư 

Nguồn thu hút vốn đầu tư là nguồn gốc sở hữu của vốn đầu tư 

theo loại hình kinh tế, lãnh thổ kinh tế. Nguồn thu hút vốn đầu tư thể 

hiện tính đa dạng của chủ sở hữu vốn đầu tư và mức độ năng động của 

việc thu hút vốn đầu tư.  

e.Vốn đầu tư thực hiện 

Vốn đầu tư thực hiện là số vốn thực tế nhà đầu tư đã chi ra (đã 
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được giải ngân) để thực hiện mục đích đầu tư.  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU 

TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

1.3.2. Điều kiện kinh tế  

1.3.3. Điều kiện chính trị - xã hội 

a. Sự ổn định về chính trị - xã hội 

b. Nguồn nhân lực chất lượng 

c.Thủ tục hành chính 

1.4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG 

THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

1.4.1. Kinh nghiệm của tỉnh Đăk Lăk 

1.4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Nghệ An 

1.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Gia Lai 
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CHƯƠNG 2  

THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC 

NÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI 
 

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KINH 

TẾ - XÃ HỘI TỈNH GIA LAI 

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

Gia Lai là một tỉnh miền núi nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên 

độ cao trung bình 700 - 800 m so với mực nước biển, với diện tích 

15.536,92 km  

2.1.2. Tình hình kinh tế  

Tính theo giá thực tế thì GDP năm 2015 đạt 58.571 tỷ đồng tăng 

144% so với năm 2010 với giá trị 24.000 tỷ đồng. Trong đó GDP trong 

khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trên 35%, năm 2012 chiếm 

39,52%.  

2.1.3. Tình hình xã hội  

Dân số năm 2015 của tỉnh là 1.397.400 người, trong đó đồng 

bào các dân tộc thiểu số chiếm 44,46%. Mật độ dân số trung bình 83,84 

người/km2.  

2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU 

TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI 

2.2.1. Tăng trưởng sản xuất Nông nghiệp 

  Trong giai đoạn 2010 - 2015, Sản xuất nông, lâm, thủy sản 

phát triển ổn định và tương đối toàn diện. Giá trị sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thủy sản năm 2015 (theo giá thực tế) đạt 36,4 ngàn tỷ đồng, 

tăng 55,08% so với năm 2010;  

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành Nông nghiệp 

Cùng với đó, hoạt động thu hút vốn đầu tư vào ngành Nông 
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nghiệp còn tác động mạnh mẽ đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, 

phát huy lợi thế so sánh của vùng trọng điểm, khu kinh tế, khu vực 

nông thôn… đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.  

2.2.3. Kết quả thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp 

trong thời gian qua 

a. Số lượng dự án đầu tư được thu hút 

Tính riêng trong ngành Nông nghiệp, số dự án đầu tư vào ngành 

Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã có bước đột phá, số dự án tuy có tăng 

không cao nhưng quy mô vốn đầu tư đã tăng rõ rệt, nếu năm 2010 

ngành Nông nghiệp thu hút được 11 dự án với tổng vốn là 1.139,30 tỷ 

đồng thì năm 2015 thu hút được 19 dự án với tổng vốn là 2.429,63 tăng 

8 dự án và hơn 1,3 ngàn tỷ đồng so với năm 2010. 

Bảng 2.5. Số lượng dự án đầu tư được thu hút vào NN giai đoạn 

2010 - 2015 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Số dự án đầu tư 

thu hút (dự án) 
11 10 14 15 17 19 

Số vốn đầu tư 

được thu hút 

(Tỷ đồng) 

1.139,30 1.383,68 1.641,58 1.799,30 2.095,00 2.429,63 

(Nguồn: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai) 

b. Quy mô vốn đầu tư được thu hút 

Quy mô vốn đầu tư được thu hút vào ngành Nông nghiệp tăng 

dần qua các năm. Nếu năm 2010 quy mô đầu tư là 1.707,81 tỷ đồng, 

đến năm 2015 tăng lên 8.169,6 tỷ đồng, tăng 1.198.349 tỷ đồng so với 

năm 2010.   
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Hình 2.6. Quy mô Vốn đầu tư vào nông nghiệp giai đoạn 2010-2015 

 

(Nguồn: Sở KH-ĐT và Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai) 

c. Lĩnh vực thu hút vốn đầu tư 

Có thể nhận thấy rằng phần lớn số vốn đầu tư vào ngành Nông, 

Lâm nghiệp và thủy sản trong những năm qua chủ yếu tập trung đầu 

tư vào ngành Nông nghiệp và Lâm nghiệp, tỷ trọng đầu tư vào ngành 

thủy sản chiếm tỷ trọng thấp. 

Bảng 2.6. Thu hút vốn đầu tư theo lĩnh vực giai đoạn 2010-2015 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng số  

toàn tỉnh 

(Tỷ đồng) 

8.031 9.249 10.305 11.295 13.146 15.224 

Ngành Nông 

nghiệp (Tỷ 

đồng) 

1.139,30 1.383,68 1.641,58 1.799,30 2.095,00 2.429,63 

Trồng trọt 780,18 939,54 1.184,67 1.028,83 1.189,48 1.104,05 

Chăn nuôi 265,41 332,99 321,50 622,06 718,51 1.107,66 

- Dịch vụ 

Nông 

nghiệp 

93,71 111,15 135,41 148,42 187,01 217,92 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai) 
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d. Nguồn thu hút vốn đầu tư 

Nếu xét theo thành phần kinh tế thì vốn đầu tư trong nước (vốn 

khu vực Nhà nước và vốn khu vực ngoài Nhà nước) chiếm tỷ trọng 

chủ yếu trong tổng số vốn đầu tư vào ngành Nông nghiệp của tỉnh. 

Bảng 2.7. Nguồn vốn đầu tư ngành Nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2015 

Chỉ tiêu 

(tỷ đồng) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng số  1.139,30 1.383,68 1.641,58 1.799,30 2.095,00 2.429,63 

Vốn đầu 

tư từ ngân 

sách nhà 

nước 

226,49 248,65 626,26 136,03 547,21 192,82 

Vốn của 

doanh 

nghiệp 

nhà nước 

80,09 52,44 177,29 239,31 116,06 196,61 

Vốn vay 

nước 

ngoài 

(ODA) 

128,17 274,24 186,65 234,09 413,13 365,27 

vốn khu 

vực doanh 

nghiệp 

ngoài nhà 

nước 

500,95 504,35 291,38 785,03 557,90 1.110,00 

vốn dân 

cư 
203,59 303,99 360,00 404,84 460,69 564,94 

Vốn FDI 0 0 0 0 0  

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai) 
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e. Vốn đầu tư thực hiện 

Giai đoạn 2010 - 2015, tổng số vốn đầu tư vào ngành Nông 

nghiệp đã thực hiện là 10.815,52 tỷ đồng, chiếm 49,97% tổng vốn đầu 

tư vào ngành Nông nghiệp đã đăng ký. Tỷ lệ giải ngân bình quân vốn 

đầu tư vào ngành Nông nghiệp cả giai đoạn 2010 - 2015 đạt 50,13%.   

Bảng 2.8. Vốn đầu tư thực hiện ngành Nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2015 

Chỉ tiêu Giai đoạn 2010 - 2015 

Vốn đầu tư đăng ký 816.957.749 

Vốn đầu tư thực hiện 544.642.148 

Tỷ lệ giải ngân bình quân giai đoạn 

2010 - 2015 (%) 
66,67% 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai) 

2.3. THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN ĐẦU 

TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI 

2.3.1. Hoạt động quảng bá hình ảnh Nông nghiệp 

Trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đã từng bước đẩy mạnh hoạt 

động quảng bá hình ảnh Nông nghiệp đến các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú.  

2.3.2. Hoạt động xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp 

Trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt 

động xúc tiến thu hút vốn đầu tư vào ngành Nông nghiệp. Tỉnh đã tổ 

chức, tham gia nhiều hội thảo, hội nghị cũng như các diễn dàn để thu 

hút các nguồn vốn đầu tư 

2.3.3. Hoạt động hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp 

a. Cải cách thủ tục hành chính 

Nhận thức cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư 
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b. Chính sách ưu đãi về đất đai 

Các dự án đầu tư phải nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.  

c. Chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh đầu tư các kết cấu hạ tầng thiết yếu như: 

Cấp điện, cấp thoát nước, đường giao thông đến hàng rào các dự án 

của nhà đầu tư và trong các KCCN, KDL, KKTCK đã quy hoạch. 

d. Hỗ trợ xúc tiến thương mại 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí 1 lần/1 năm cho mỗi doanh 

nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tham gia các cuộc triển lãm, 

Chợ Công nghệ ở trong nước  

2.3.4. Hoạt động cải thiện môi trường đầu tư 

Việc Gia Lai được đánh giá cao trên lĩnh vực này cho thấy cộng 

đồng doanh nghiệp đã nhìn nhận rất tức cực đối với phương pháp làm 

việc của đội ngũ lãnh đạo tỉnh. 

2.3.5. Hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng  

Trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đã không ngừng nổ lực, 

nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng để ngày càng cải thiện và đáp ứng yêu 

cầu đó.  

2.3.6. Hoạt động phát triển nguồn nhân lực 

Đào tạo nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ hàng đầu 

của tỉnh Gia Lai, vừa có tính cấp bách vừa có tính chiến lược nhằm 

xây dựng lực lượng lao động có phẩm chất và năng lực ngày càng cao, 

có cơ cấu ngành nghề hợp lý. 

2.4. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI   

2.4.1. Những thành tựu đạt được 

Sau khi UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 
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05/2012/QĐ-UBND, tính đến tháng 6/2014 đã có 22 dự án được cấp 

giấy phép đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là: 3.528 tỷ đồng, thì có 

12 dự án đầu tư liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.  

2.4.2. Những tồn tại trong thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực 

Nông nghiệp 

Thứ nhất, những ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, quy trình và thủ tục 

thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp trong Quyết 

định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh Gia Lai 

thì đều “lạc hậu” và thiếu cởi mở  

Thứ hai, phần lớn các địa phương trong đó có tỉnh Gia Lai, chưa 

cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn” cũng như thực hiện các chính sách 

khuyến khích như quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP.  

Thứ ba, hiện nay tỉnh Gia Lai chưa có những hoạt động nhằm 

cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của khu vực 

nông nghiệp, nông thôn. 

Thứ tư, việc ưu đãi hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh còn rất khiêm tốn và chưa đạt 

yêu cầu đề ra 

Thứ năm, việc thực hiện các khoản ưu đãi, hỗ trợ cho doanh 

nghiệp đang ở mức rất hạn chế,  

Thứ sáu, các doanh nghiệp chưa hào hứng với chính sách đã ban 

hành do mức hỗ trợ từ ngân sách và các chính sách về thuế, thuê đất, 

hỗ trợ đào tạo, công nghệ, tư vấn… chưa đủ hấp dẫn  
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Thứ bảy, cơ chế tài chính quy định còn chưa rõ, chưa rành mạch, 

chưa quy định nguồn cụ thể để đầu tư.  

2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại 

 Nguyên nhân khách quan: 

 Nguyên nhân chủ quan: 
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CHƯƠNG 3  

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ  

VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI 
 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

3.1.1. Mục tiêu, định hướng phát triển ngành Nông nghiệp 

tỉnh Gia Lai 

Tỷ trọng nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ trong cơ cấu kinh 

tế vào năm 2016 là 33,0%, 36,7%, 30,3% và đến năm 2020 là 28%, 

38% và 34%; 

3.1.2. Quan điểm, định hướng thu hút vốn đầu tư phát triển 

ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai 

- Thu hút vốn đầu tư hướng tới mục tiêu phát triển Nông nghiệp 

nhanh và bền vững.  Thu hút vốn đầu tư theo một cơ cấu hợp lý nhằm huy 

động tối ưu các nguồn lực vốn cho phát triển Nông nghiệp.  Đa dạng hóa 

các hình thức huy động vốn cho đầu tư phát triển Nông nghiệp.  

3.1.3. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển Nông nghiệp 

Bảng 3.1. Dự báo huy động nguồn vốn thực hiện  

Chỉ tiêu 

Giai đoạn 2011 - 2015 Giai đoạn 2016 - 2020 

Ngàn tỷ 

đồng 
% 

Ngàn tỷ 

đồng 
% 

Tổng vốn đầu tư 10 100 24 100 

Vốn đầu tư từ ngân 

sách nhà nước 
1,9-2 20 4-4,08 17.00 

Vốn của doanh 

nghiệp nhà nước 
7,9-8,1- 8,1 2-2,16 9.00 
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Chỉ tiêu 

Giai đoạn 2011 - 2015 Giai đoạn 2016 - 2020 

Ngàn tỷ 

đồng 
% 

Ngàn tỷ 

đồng 
% 

Vốn vay nước ngoài 1,45-1,53 15,2 3,2-3,37 14,05 

vốn khu vực doanh 

nghiệp ngoài nhà 

nước 

3,4-3,7 36 9,4-9,59 38,45 

vốn dân cư 20,5-20,8 20,7 4,9-5,20 21.50 

(Nguồn: Sở KH-ĐT tỉnh Gia Lai) 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI 

3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển Nông nghiệp 

của tỉnh 

Do đó để thu hút đầu tư phát triên nông nghiệp, tỉnh Gia Lai tiếp 

tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tông thể phát triển ngành 

nông nghiệp tỉnh từ nay cho đến năm 2020.  

3.2.2. Xây dựng các chính sách thu hút vốn đẩu tư vào lĩnh 

vực Nông nghiệp theo từng nguồn vốn 

a. Thu hút vốn ngân sách nhà nước và tin dụng ưu đãi 

Triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Bố trí cơ cấu chi ngân 

sách nhà nước hợp lý, đảm bảo tốc độ tăng chi cho đầu tư phát triển 

phải cao hơn tôc độ tăng chi sự nghiệp kinh tế - xã hội, tốc độ tăng chi 

sự nghiệp kinh tế - xã hội phải lớn hơn tốc độ tăng chi quản lý nhà 

nước và chi khác.  
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b. Thu hút vốn đầu tư của các tổ chức kinh tể ngoài quốc 

doanh và dân cư 

Cần áp dụng các biện pháp tích cực để huy động nguồn vốn này 

bổ sung vào vốn đầu tư phát triển kinh tế. Cần đa dạng hóa các hình 

thức thu hút vốn đầu tư như: đóng góp các quỹ  

c. Giải pháp thu hút vẩn đầu tư nước ngoài 

 Khai thác có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nguồn vốn 

ủy thác đầu tư từ nguồn vốn ODA 

Cần phải sơ kết, tổng kết để đúc rút kinh nghiệm cho việc tiếp 

tục thực hiện các dự án và triển khai các dự án tiếp theo. 

Đối với nguồn vốn ủy thác đầu tư: Thời gian qua, chủ yếu do 

các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB, các quỹ tài chính quốc 

tế… đầu tư thông qua các dự án phát triển.  

 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)  

Cần hoàn thiện cơ chê, chính sách khuyến khích FDI vào các 

ngành chế biến nông, lâm sản, trồng rừng - chể biến gỗ, chăn nuôỉ - 

sản xuất thức ăn gia súc như: chính sách về ưu đãi vốn và tín dụng, 

chính sách thuế, chính sách đất đai, chính sách phát triển vùng nguyên 

liệu, phát triển thị trường, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhân lực. 

3.2.3. Hoàn thiện hoạt động quảng bá hình ảnh Nông nghiệp 

 Xây dựng hình ảnh Nông nghiệp ấn tượng 

- Tỉnh cần tận dụng những kênh tuyên truyền để cho nhà đầu tư 

thấy được Gia Lai có nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản phong 

phú, lao động dồi dào… là một nơi khá lí tưởng cho các dự án đầu tư 

vào ngành Nông nghiệp. Xây dựng slogan và logo phù hợp với các thế 

mạnh, thể hiện được bản sắc văn hoá riêng của tỉnh. 

- Đẩy mạnh hiệu quả của công tác cải cách hành chính, qui trình, 

thủ tục đầu tư để xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn cho các 
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nhà đầu tư.  

 Tổ chức tuyên truyền hình ảnh, thương hiệu thông qua các 

phương tiện thông tin một cách hiệu quả: 

- Sử dụng các hình thức báo đài, internet. Thiết kế, hoàn thiện 

Website và cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin về cơ hội đầu tư, 

phổ biến các hồ sơ về dự án kêu gọi đầu tư cho các nhà đầu tư. Tạo 

cổng thông tin trực tuyến để có sự tương tác chặt chẽ và giải đáp thắc 

mắc nhanh chóng cho nhà đầu tư. 

3.2.4. Hoàn thiện hoạt động xúc tiến đầu tư 

Cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là cải 

cách thủ tục đầu tư; tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để sẵn sàng tiếp 

nhận các dự án đầu tư; ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư hấp dẫn, 

minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật; 

Xây dựng cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư hiệu quả. Mở rộng các hỉnh 

thức dầu tư BOT, BT, BTO, PPP,... tạo điều kiện thuận lợi dổ phát 

triển các thị trường vốn; phát triển các hình thức liên doanh, licn kết 

dầu tư, góp vốn đâu tư bằng tài sản; 

 Xây dựng bộ hồ sơ đầy đủ đối với các dự án kêu gọi đầu tư 

 Xây dựng các kênh xúc tiến đầu tư hiệu quả 

 Xây dựng cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư hiệu quả 

3.2.5. Hoàn thiện Hoạt động hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực 

Nông nghiệp 

a. Cải cách thủ tục hành chính 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng “một cửa liên 

thông, một đầu mối” để tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư. Cải tiến 

mạnh thủ tục hành chính liên quan đến các hoạt động đầu tư theo 

hướng tiếp tục đơn giản hoá việc cấp phép đầu tư, mở rộng phạm vi 

các dự án thuộc diện đăng ký cấp phép đầu tư.  
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b. Chính sách ưu đãi về đất đai 

Phải đảm bảo mặt bằng cần thiết, hợp lý phục vụ sản xuất kinh 

- doanh nông nghiệp cho các nhà đầu tư theo phương thức cho thuê 

hoặc chuyển quyền sử dụng đất.  

3.2.6. Cải thiện môi trường đầu tư 

Sự nổ lực chủ quan từ hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước 

có tác động rất lớn đến thu hút đầu tư, trong nhiều trường hợp có tính 

vượt trội hơn cả chính sách ưu đãi, những hỗ trợ cụ thể hay cơ sở hạ 

tầng hiện đại.  

3.2.7. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng  

Cần đẩy mạnh xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ 

sở hạ tầng xã hội.  Song song với việc cải tạo các hệ thống cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật, tỉnh cũng cần có những định hướng dài hạn nhằm phát 

triển đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội.  

 Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

 Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội 

3.2.8. Phát triển nguồn nhân lực 

 Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức:  

 Nâng cao chất lượng nguồn lao động có tay nghề  

 Nâng cao trình độ sản xuất cho lao động nông thôn: 

  



23 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng tuy nhiên do thời gian nghiên cứu 

có giới hạn, nên luận văn không thể tránh khỏi một số thiếu sót. Do 

vậy tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy Cô 

và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng tôi xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình và 

chu đáo của Thầy TS. Lê Bảo, các Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế 

Đà Nẵng -  Đại học Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông Nghiệp 

và phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Dự án TNSP Gia Lai, Cục 

Thống kê tỉnh Gia Lai đã giúp tôi hoàn thành luận văn này. 

2. KIẾN NGHỊ 

Để ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển theo 

hướng hiệu quả, bền vững và đảm bảo công bằng xã hội, tác giả xin 

kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan các vấn 

đề sau: 

2.1. Đối với Quốc hội 

Giảm tình trạng luật, chính sách luôn thay đổi gây ra sự không 

an tâm cho các nhà đầu tư về môi trường pháp lý của Việt Nam. Tiếp 

tục xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Tài nguyên, Luật DN, 

Luật Môi trường và các văn bản liên quan đến đầu tư cho phù hợp với 

xu thế hội nhập kinh tế quốc tế mới, nhất là khi nước ta đã tham gia 

sâu vào WTO và vừa tham gia hiệp định thương mại xuyên thái bình 

dương (TPP). 

2.2. Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan 

Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan quan tâm giúp tỉnh, hàng 

năm có kế hoạch bổ sung thêm vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng 
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ngành Nông nghiệp đối với những tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội khó 

khăn theo quy định của Chính phủ. 

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển 

vùng chuyên canh Nông nghiệp của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho các địa phương trong việc đầu tư hạ tầng phát triển các trang trại 

chăn nuôi lớn, các nông trường lớn. 

- Chính phủ cần đẩy mạnh chương trình Xúc tiến Đầu tư quốc 

gia, việc tổ chức thực hiện chương trình Xúc tiến Đầu tư Quốc gia cần 

phân chia theo vùng, có sự liên kết các tỉnh trong khu vực có điều kiện 

tương đồng để tổ chức chung một Hội nghị  

- Có cơ chế liên kết hoạt động xúc tiến đầu tư giữa các tổ chức 

từ Trung ương đến địa phương; có sự hỗ trợ quảng bá của các cơ quan 

truyền thông cho các địa phương về công tác xúc tiến đầu tư. Tăng 

cường khâu đào tạo tập huấn cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư./. 


