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TÓM TẮT 

Dựa trên những ý kiến đánh giá của các đơn vị sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nghiên cứu 
này nhằm mô tả thực trạng môi trường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội, đồng thời xác 
định nhóm yếu tố nào thuộc môi trường đầu tư cản trở nhiều hơn tới thu hút đầu tư vào nông nghiệp 
của thành phố. Trên cơ sở xác định khung phân tích các yếu tố thuộc môi trường đầu tư, tác giả đã 
chia các nhóm yếu tố cấu thành môi trường đầu tư vào nông nghiệp thành ba mức độ khác nhau. 
Nhóm yếu tố gây cản trở nhiều nhất đến thu hút đầu tư vào nông nghiệp Hà Nội thuộc về nhóm vấn 
đề đất đai và chính sách phát triển nông nghiệp của thành phố. Mức thứ hai gồm ba nhóm yếu tố cấu 
thành đó là vốn, hạ tầng cơ sở và quản lý của thành phố. Mức thứ ba gồm nhóm yếu tố thị trường, 
công nghệ kỹ thuật và lao động.  

Từ khóa: Các yếu tố, đơn vị sản xuất t kinh doanh, Hà Nội, môi trường đầu tư, nông nghiệp, 
rào cản. 

SUMMARY 

Based on the evaluating opinions of the agricultural business units, this paper attempts to 
describe the current situation of investment environment in the Hanoi agricultural sector and to 
determine which factors belonging to the investment environment have more negative affects to the 
investment attraction. Starting from an analytic frame of the factors belonging to the investment 
environment, authors divided them into 3 different levels. The most important group affecting 
investment attraction is land and agricultural development policies of Hanoi city. The second 
important one relates to capital, infrastructures, and management. The last group includes market, 
technologies and labors. 

Key words: Agriculture, business units, constraints, factors, Hanoi, investment environment.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
Hμ Néi lμ mét trong nh÷ng ®Þa ph−¬ng 

thu hót ®−îc nhiÒu dù ¸n ®Çu t− tõ c¸c 
doanh nghiÖp trong vμ ngoμi n−íc. Tuy 
nhiªn, trªn thùc tÕ sè l−îng dù ¸n ®Çu t− 
vμo lÜnh vùc n«ng nghiÖp so víi c¸c ngμnh 

kinh tÕ kh¸c cßn kh¸ khiªm tèn. Theo sè 
liÖu cña Së KÕ ho¹ch vμ §Çu t− Hμ Néi, 
n¨m 2004 thμnh phè c«ng bè 37 dù ¸n kªu 
gäi ®Çu t− vμo ®Þa bμn, trong ®ã cã tªn mét 
sè dù ¸n liªn quan ®Õn s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp. Tuy nhiªn, cho ®Õn n¨m 2007, 13 
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dù ¸n ®ang ®i vμo thùc hiÖn th× hÇu nh− 
kh«ng cã dù ¸n nμo liªn quan trùc tiÕp ®Õn 
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, duy nhÊt chØ cã mét 
dù ¸n liªn quan ®Õn ph¸t triÓn khu sinh 
th¸i. Trong khi ®ã, so víi c¸c ®Þa ph−¬ng 
kh¸c, Hμ Néi ®−îc ®¸nh gi¸ lμ mét ®Þa bμn 
cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n ®Ó ph¸t 
triÓn n«ng nghiÖp (quy m« thÞ tr−êng lín, 
®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi, c¬ së h¹ tÇng 
kh¸ hoμn thiÖn, dÔ dμng tiÕp cËn víi tiÕn bé 
khoa häc kü thuËt, v.v...). 

Nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn hμnh ®Ó tr¶ 
lêi cho c¸c c©u hái: thùc tr¹ng m«i tr−êng 
®Çu t− vμo lÜnh vùc n«ng nghiÖp cña Hμ Néi 
nh− thÕ nμo? YÕu tè nμo thuéc m«i tr−êng 
®Çu t− c¶n trë nhiÒu h¬n ®Õn lμn sãng ®Çu 
t− vμo lÜnh vùc n«ng nghiÖp cña Hμ Néi?  

Môc tiªu cña bμi viÕt nμy lμ t×m hiÓu 
thùc tr¹ng m«i tr−êng ®Çu t− vμo lÜnh vùc 
n«ng nghiÖp cña Hμ Néi (tèt hay ch−a tèt, vμ 
nÕu ch−a tèt th× yÕu tè nμo g©y c¶n trë 
nhiÒu) d−íi gãc ®é ®¸nh gi¸ cña c¸c ®¬n vÞ 
s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp. KÕt qu¶ 
cña nghiªn cøu nμy cã thÓ gióp cho c¸c nhμ 
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cña thμnh phè vμ c¸c 
c¬ quan h÷u quan cã thªm nh÷ng th«ng tin 
tõ phÝa ng−êi ®Çu t− ®Ó ®−a ra vμ thùc thi 
c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vμ ®Þnh h−íng nh»m 
thu hót ®Çu t− h¬n n÷a vμo lÜnh vùc n«ng 
nghiÖp cña thμnh phè. Trong bμi viÕt nμy, 
chóng t«i chØ tËp trung t×m hiÓu ý kiÕn ®¸nh 
gi¸ cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh n«ng 
nghiÖp vÒ nh÷ng yÕu tè chñ yÕu trong m«i 
tr−êng ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp trªn ®Þa bμn 
thμnh phè Hμ Néi ch−a më réng.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU  

2.1. Khung ph©n tÝch m«i tr−êng ®Çu t− 

Theo Ng©n hμng ThÕ giíi (2004), m«i 
tr−êng ®Çu t− ®Ò cËp tíi nh÷ng c¬ héi vμ 
khuyÕn khÝch ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh 
doanh ®Ó ®Çu t− mét c¸ch cã hiÖu qu¶, t¹o 
viÖc lμm vμ ph¸t triÓn. C¸c yÕu tè cÊu thμnh 

m«i tr−êng ®Çu t− lμ khung ph¸p lý vμ 
nh÷ng qui ®Þnh, nh÷ng rμo c¶n tham gia vμ 
rót khái ngμnh kinh doanh, c¸c ®iÒu kiÖn 
trong thÞ tr−êng vÒ lao ®éng, tμi chÝnh, th«ng 
tin, dÞch vô c¬ së h¹ tÇng, còng nh− c¸c yÕu 
tè ®Çu vμo s¶n xuÊt kh¸c. ChÝnh phñ c¶i 
thiÖn m«i tr−êng ®Çu t− th«ng qua c¸c chÝnh 
s¸ch, c¸c thÓ chÕ vμ c¸c mèi quan hÖ víi c¸c 
c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh.   

 §Ò cËp tíi nh÷ng th−íc ®o chñ quan c¸c 
rμo c¶n chÝnh trong m«i tr−êng ®Çu t− ë 
n«ng th«n, Ng©n hμng ThÕ giíi (2006) ®· 
®−a ra 12 yÕu tè - ®ã lμ  qu¶n trÞ, chÝnh s¸ch 
m«i tr−êng, chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i, chÝnh 
s¸ch n«ng nghiÖp, thÞ tr−êng ®Êt ®ai, lao 
®éng, thuÕ, b¨ng ®á (red tape), marketing, 
tμi chÝnh, giao th«ng vËn t¶i, vμ c¸c lîi Ých 
c«ng céng. Hä còng nªu ra 05 rμng buéc chñ 
yÕu nhÊt trong m«i tr−êng ®Çu t− ë n«ng 
th«n Srilanka lμ giao th«ng vËn t¶i, chi phÝ 
tμi chÝnh, kh¶ n¨ng tiÕp cËn ®Õn tμi chÝnh, 
cÇu hμng hãa vμ ®iÖn.  

Khi so s¸nh c¸c rμng buéc chñ yÕu 
trong m«i tr−êng ®Çu t− gi÷a khu vùc 
thμnh thÞ vμ n«ng th«n ë Tanzania (The 
International Bank for Reconstruction and 
Development, 2007), c¸c t¸c gi¶ ®· xem xÐt 
nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n lμ thñ tôc vay vèn, cÇu 
thÞ tr−êng, chi phÝ tμi chÝnh, kh¶ n¨ng tiÕp 
cËn tμi chÝnh vμ b−u chÝnh viÔn th«ng, tiÕp 
cËn víi giao th«ng, chÊt l−îng ®−êng s¸, 
chÊt l−îng ®iÖn, kh¶ n¨ng tiÕp cËn ®iÖn, 
thuÕ, téi ph¹m vμ tham nhòng. §ång thêi, 
nhãm t¸c gi¶ cßn sö dông c¸c yÕu tè ®ã ®Ó 
so s¸nh møc ®é c¶n trë ®Çu t− cña chóng 
gi÷a Tanzania víi mét sè n−íc kh¸c nh− 
Srilanca, Kenya, Malawi... 

M«i tr−êng ®Çu t− trong n«ng nghiÖp cã 
thÓ ®−îc hiÓu lμ khung ph¸p lý vμ nh÷ng qui 
®Þnh, nh÷ng rμo c¶n tham gia vμ rót khái 
ngμnh kinh doanh, c¸c ®iÒu kiÖn trong thÞ 
tr−êng vÒ lao ®éng, tμi chÝnh, th«ng tin, dÞch 
vô c¬ së h¹ tÇng, còng nh− c¸c yÕu tè ®Çu 
vμo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh¸c ¶nh h−ëng 
®Õn viÖc ®Çu t−, ®Çu t− më réng s¶n xuÊt 
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kinh doanh, t¹o viÖc lμm vμ n©ng cao hiÖu 
qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¸ nh©n, doanh nghiÖp 
ho¹t ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp.  

Tõ lý luËn vμ thùc tiÔn cho thÊy r»ng, 
m«i tr−êng ®Çu t− bao gåm nhiÒu yÕu tè cÊu 
thμnh. Trong nghiªn cøu nμy, tïy thuéc vμo 
®Æc ®iÓm ®Þa bμn vμ ®iÒu kiÖn nghiªn cøu, 
c¸c t¸c gi¶ cã thÓ lùa chän nh÷ng yÕu tè chñ 
yÕu ®Ó ®¸nh gi¸. Do vËy, khung ph©n tÝch 
m«i tr−êng ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp Hμ Néi 
trong nghiªn cøu nμy ®−îc biÓu diÔn qua 
h×nh 1.  

M«i tr−êng ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp Hμ 
Néi bao gåm c¸c yÕu tè cÊu thμnh: (i) Qu¶n 
lý nhμ n−íc cña thμnh phè Hμ Néi (mét c¬ 
chÕ qu¶n lý râ rμng, minh b¹ch vμ ®¶m b¶o 
sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhμ ®Çu t− tham gia 
ho¹t ®éng ®Çu t− nhiÒu h¬n); (ii) ChÝnh 
s¸ch n«ng nghiÖp cña Hμ Néi (c¸c chÝnh 
s¸ch, quy ®Þnh hç trî s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
cña thμnh phè nh− chÝnh s¸ch tÝn dông, 
chÝnh s¸ch thuÕ… còng gióp thóc ®Èy c¸c 
ho¹t ®éng ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp Hμ Néi); 
(iii) C¬ së h¹ tÇng (hÖ thèng giao th«ng, 
thñy lîi, ®iÖn, xö lý chÊt th¶i… hoμn thiÖn, 
thuËn lîi sÏ thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Çu t− vμo 
n«ng nghiÖp); (iv) HÖ thèng thÞ tr−êng (quy 
m« thÞ tr−êng ®Çu vμo vμ ®Çu ra; sù ®Çy ®ñ, 
râ rμng vÒ th«ng tin thÞ tr−êng; c¸c ho¹t 
®éng liªn doanh liªn kÕt trªn thÞ tr−êng sÏ 
lμ c¸c yÕu tè cã t¸c ®éng lín ®Õn quyÕt ®Þnh 
®Çu t− cña c¸c nhμ ®Çu t−. Mét thÞ tr−êng 
réng më, d©n sè ®«ng, tiÒm n¨ng chi tiªu 
lín sÏ lμm t¨ng søc thu hót vèn ®Çu t−); (v) 
Kü thuËt c«ng nghÖ (mét khu vùc cã tr×nh 
®é khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ cao sÏ 
khuyÕn khÝch c¸c nhμ ®Çu t− bá vèn nhiÒu 
h¬n vμo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 
vμ ng−îc l¹i); (vi) §Êt ®ai: C¸c chÝnh s¸ch 
vÒ quy ho¹ch ®Êt n«ng nghiÖp, thñ tôc cÊp 
giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, nguån 
thuª ®Êt, thêi gian thuª ®Êt… sÏ lμ nh÷ng 
yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn m«i tr−êng 

®Çu t− vμo n«ng nghiÖp Hμ Néi); (vii) Tμi 
chÝnh (c¸c yÕu tè nh− kh¶ n¨ng tiÕp cËn 
nguån tÝn dông chÝnh thèng, møc l·i suÊt, 
chi phÝ giao dÞch, thñ tôc vay vèn, thêi gian 
vay… còng lμ nh÷ng yÕu tè mμ c¸c nhμ ®Çu 
t− quan t©m khi muèn ®Çu t− vμo n«ng 
nghiÖp); (viii) Lao ®éng (møc tiÒn c«ng, sù 
s½n cã lùc l−îng lao ®éng cã tay nghÒ, kü 
n¨ng vμ tr×nh ®é cña ng−êi lao ®éng… sÏ lμ 
nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng rÊt quan träng ®Õn 
viÖc ®Çu t−. §éi ngò lao ®éng trÎ, dåi dμo, 
cã n¨ng lùc cao víi chi phÝ lao ®éng thÊp lμ 
mét yÕu tè thu hót c¸c nhμ ®Çu t− ®Ó khai 
th¸c lîi thÕ vÒ lao ®éng). 

 M«i tr−êng ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp t¸c 
®éng tíi kÕt qu¶ vμ hiÖu qu¶ ®Çu t− vμo 
n«ng nghiÖp. Song b¶n th©n nã l¹i chÞu t¸c 
®éng bëi 2 nhãm yÕu tè vi m« vμ vÜ m«.  

C¸c yÕu tè vi m« bao gåm: (i) møc ®é vμ 
kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t− trong n«ng 
nghiÖp; (ii) kÕt qu¶ vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt 
kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh 
doanh n«ng nghiÖp. M«i tr−êng ®Çu t− 
thuËn lîi sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhμ ®Çu t− 
t¨ng c−êng møc ®é ®Çu t−, n©ng cao kÕt qu¶ 
vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ng−îc 
l¹i, nÕu møc ®é ®Çu t− vμ kÕt qu¶, hiÖu qu¶ 
s¶n xuÊt kinh doanh thay ®æi ®Õn mét giai 
®o¹n nhÊt ®Þnh, m«i tr−êng ®Çu t− sÏ biÕn 
®æi cho phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn, hoμn 
c¶nh míi. Hay nãi c¸ch kh¸c, kÕt qu¶ vμ 
hiÖu qu¶ ®Çu t− trong s¶n xuÊt kinh doanh 
lμ c¬ së thóc ®Èy viÖc c¶i thiÖn hoÆc thay 
®æi m«i tr−êng ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp.  

C¸c yÕu tè vi m« bao gåm 3 nhãm: (i) 
C¸c chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp cña Nhμ n−íc; 
(ii) VÊn ®Ò héi nhËp kinh tÕ cña ViÖt Nam 
vμ cña c¸c vïng; (iii) N¨ng lùc c¹nh tranh 
cña Hμ Néi víi c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c. NÕu 
c¸c chÝnh s¸ch thuËn lîi, ViÖt Nam më cöa 
héi nhËp s©u réng vμ n¨ng lùc c¹nh tranh 
cña Hμ Néi cao th× m«i tr−êng ®Çu t− cña 
Hμ Néi sÏ ®−îc c¶i thiÖn vμ ng−îc l¹i. 
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H×nh 1. Khung  ph©n tÝch vÒ m«i tr−êng ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp Hμ Néi 
2.2. Ph−¬ng ph¸p thu thËp vμ ph©n tÝch 
       sè liÖu 

PhÇn lín kÕt qu¶ nghiªn cøu ®−îc dùa 
trªn sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2008 víi ®èi t−îng 
®iÒu tra lμ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh 
t¹i 5 huyÖn ngo¹i thμnh cña thμnh phè Hμ 
Néi (§«ng Anh, Gia L©m, Sãc S¬n, Tõ Liªm, 
Thanh Tr×). Tæng sè mÉu ®iÒu tra theo phiÕu 
®iÒu tra tiªu chuÈn lμ 200; trong ®ã sè l−îng 
doanh nghiÖp n«ng nghiÖp (doanh nghiÖp 
nhμ n−íc, doanh nghiÖp t− nh©n, c«ng ty 
tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vμ c«ng ty cæ phÇn) lμ 
60, hîp t¸c x· lμ 41 vμ trang tr¹i lμ 99. Bªn 
c¹nh ®ã, mét sè th«ng tin thø cÊp còng ®−îc 
thu thËp tõ Uû ban Nh©n d©n thμnh phè, Së 
KÕ ho¹ch vμ §Çu t−, Së N«ng nghiÖp vμ 
PTNT, Niªn gi¸m Thèng kª vμ mét sè 
website.  

Sau khi thu thËp, sè liÖu ®−îc tæng hîp 
vμ ph©n tÝch th«ng qua phÇn mÒm Excel. 
Thèng kª m« t¶ lμ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch sè 
liÖu chÝnh ®−îc sö dông trong nghiªn cøu 
nμy. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 

3.1. §¸nh gi¸ cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt 
       kinh doanh vÒ møc ®é ¶nh h−ëng 
       cña nh÷ng yÕu tè thuéc m«i tr−êng 
       ®Çu t− trong n«ng nghiÖp Hμ Néi tíi  
       thu hót ®Çu t− 

KÕt qu¶ ®iÒu tra c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt 
kinh doanh (SXKD) n«ng nghiÖp vÒ thø tù 
c¸c h¹n chÕ thuéc c¸c nhãm yÕu tè cÊu thμnh 
m«i tr−êng ®Çu t− trong n«ng nghiÖp Hμ Néi 
®−îc thÓ hiÖn ë h×nh 2.  

Quản lý của thành phố Hà Nội 

Chính sách nông nghiệp của Hà Nội 

Cơ sở hạ tầng công cộng 

Thị trường 

Kỹ thuật công nghệ 

Đất đai 

Tài chính 

Lao động 

MÔI TRƯỜNG 
ĐẦU TƯ VÀO 

NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI 

Mức độ và kết quả của đầu tư 

 Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh
 của: 

- Doanh nghiệp nông nghiệp 
- Hợp tác xã nông nghiệp 
- Trang trại và nông hộ 

ĐẨU TƯ TRONG 
NÔNG NGHIỆP 

HÀ NỘI 

Chính sách nông 
nghiệp của Nhà 

nước 

Hội nhập kinh tế 

Năng lực cạnh tranh 
của Hà Nội với các 
địa phương khác 
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        Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2008 

H×nh 2. §¸nh gi¸ chung vÒ c¸c yÕu tè cÊu thμnh m«i tr−êng ®Çu t− 
vμo n«ng nghiÖp thμnh phè Hμ Néi 

Cã thÓ thÊy r»ng 2 nhãm yÕu tè cÊu 
thμnh m«i tr−êng ®Çu t− g©y c¶n trë nhÊt 
®Õn viÖc thu hót ®Çu t− vμo lÜnh vùc n«ng 
nghiÖp Hμ Néi lμ vÊn ®Ò ®Êt ®ai vμ c¸c chÝnh 
s¸ch n«ng nghiÖp cña thμnh phè (cã h¬n 50% 
sè ý kiÕn ®ång ý). TiÕp theo ®ã lμ 3 nhãm yÕu 
tè, bao gåm vèn, c¬ së h¹ tÇng vμ qu¶n lý cña 
thμnh phè (liªn quan ®Õn thñ tôc hμnh chÝnh 
vμ th¸i ®é phôc vô) ®−îc xÕp ë møc thø hai 
vÒ h¹n chÕ ®Õn viÖc thu hót ®Çu t− vμo n«ng 
nghiÖp Hμ Néi, víi tû lÖ tr¶ lêi trong kho¶ng 
tõ lín h¬n 30% ®Õn nhá h¬n 50%. Ba nhãm 
yÕu tè lμ thÞ tr−êng, c«ng nghÖ kü thuËt vμ 
lao ®éng ®−îc xÕp nhãm cuèi. Cã thÓ coi ba 
nhãm yÕu tè cuèi nμy lμ nhãm mμ g©y ra rμo 
c¶n Ýt nhÊt cho viÖc thu hót ®Çu t− vμo n«ng 
nghiÖp cña Hμ Néi.  

3.2. §¸nh gi¸ cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt 
        kinh doanh vÒ tõng yÕu tè cÊu thμnh 
        m«i tr−êng ®Çu t− trong n«ng nghiÖp 
       Hμ Néi 

3.2.1. VÊn ®Ò qu¶n lý cña thμnh phè Hμ Néi 

Nãi ®Õn vÊn ®Ò qu¶n lý cña thμnh phè 
trong lÜnh vùc ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp, cã 

thÓ ®Ò cËp tíi nhiÒu néi dung nh− viÖc cÊp 
giÊy phÐp, gi¶i phãng mÆt b»ng, dÞch vô 
c«ng, thñ tôc qu¶n lý hμnh chÝnh vÒ thuÕ, 
c«ng an, ng©n hμng, h¶i quan… Nghiªn cøu 
nμy tËp trung ®i s©u vμo ph©n tÝch qu¶n lý 
hμnh chÝnh cña Hμ Néi theo 2 nhãm néi 
dung - ®ã lμ thñ tôc hμnh chÝnh vμ th¸i ®é 
cña c¸c c¬ quan thμnh phè liªn quan ®Õn ®Çu 
t− cña c¸c ®¬n vÞ SXKD n«ng nghiÖp.  

* Thñ tôc hμnh chÝnh 
Tõ c¸c ý kiÕn thu thËp cña c¸c ®¬n vÞ 

SXKD n«ng nghiÖp t¹i Hμ Néi vÒ thñ tôc 
thuª ®Êt, thñ tôc vay vèn, thñ tôc cÊp giÊy 
phÐp kinh doanh còng nh− mét sè thñ tôc 
kh¸c liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®Çu t− vμ s¶n 
xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ (gi¶i phãng 
mÆt b»ng, xin cÊp phÐp x©y dùng nhμ m¸y 
s¶n xuÊt hay ®Êu nèi víi h¹ tÇng...), kÕt qu¶ 
chØ ra mét sè h¹n chÕ cô thÓ vÒ thñ tôc hμnh 
chÝnh khi tiÕn hμnh ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp 
lμ thñ tôc thuª ®Êt mÊt thêi gian vμ r−êm rμ 
(20,6%), thñ tôc vay vèn chËm trÔ (22,4%), 
thñ tôc cÊp giÊy phÐp kinh doanh g©y nhiÒu 
phiÒn hμ (24,2%), thuÕ dÞch vô doanh nghiÖp 
cao (6%) vμ mét sè lý do kh¸c (3,3%). 
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B¶ng 1. H¹n chÕ cña c¸c thñ tôc hμnh chÝnh khi ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp 
                                                                                                   §¬n vÞ tÝnh (§VT): %  

Loại hình 1 2 3 4 5 

Doanh nghiệp nông nghiệp (DNNN) 12,1 9,5 9,5 6,0 0,8 

Hợp tác xã (HTX) 1,7 4,3 5,2 - 0,8 

Trang trại 6,8 8,6 9,5 - 1,7 

Tổng số 20,6 22,4 24,2 6,0 3,3 

 Nguồn: Số liệu điều tra 
        Chú thích: 1= Thủ tục thuê đất, 2 = Thủ tục vay vốn, 3 = Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh,  
                         4 = Thuế dịch vụ doanh nghiệp cao, 5 = Khác. 

§¸nh gi¸ vÒ thñ tôc hμnh chÝnh chØ cã 
0,8% vμ 19,8% ý kiÕn c¸c ®¬n vÞ SXKD n«ng 
nghiÖp t¹i ®Þa bμn Hμ Néi cho r»ng c¸c thñ 
tôc hμnh chÝnh lμ rÊt nhanh gän vμ nhanh 
gän. Trong khi ®ã, 26,6% ®ång ý víi ý kiÕn 
c¸c thñ tôc hμnh chÝnh lμ mÊt thêi gian. Lý 
do vÒ viÖc mÊt thêi gian cña c¸c thñ tôc 
hμnh chÝnh còng ®−îc c¸c ®¬n vÞ liÖt kª lμ do 
tiªu cùc phÝ cao (1,6%), c¸c thñ tôc hμnh 
chÝnh kh«ng cô thÓ vμ khã hiÓu (4,2%), c¸c 
thñ tôc ph¶i ®−îc tiÕn hμnh qua nhiÒu c«ng 
®o¹n (14,5%) vμ nh÷ng lý do nh− ®¬n vÞ ph¶i 
cã con dÊu (0,8%) cïng víi chøng nhËn vÒ an 
toμn s¶n phÈm (0,8%).    

* Th¸i ®é phôc vô c«ng quyÒn cña c¸c c¬ 
quan Nhμ n−íc 

Qua thùc tÕ ®iÒu tra cho thÊy, mét tû lÖ 
rÊt Ýt nh÷ng ®¬n vÞ SXKD n«ng nghiÖp cã 
nh÷ng nhËn xÐt tiªu cùc vÒ th¸i ®é phôc vô 
cña c¸c c¬ quan nhμ n−íc t¹i Hμ Néi vμ phÇn 
lín c¸c ý kiÕn nghiªng vÒ th¸i ®é phôc vô 
b×nh th−êng vμ thËm chÝ th©n thiÖn. §iÒu 
nμy phÇn nμo ®ã h¬i kh¸c th−êng ®èi víi 
thùc tr¹ng chung vÒ th¸i ®é phôc vô cña c¸c 
c¬ quan chÝnh quyÒn. C¬ quan g©y phiÒn 
nhiÔu nhiÒu nhÊt trong c«ng t¸c phôc vô ®ã 
lμ uû ban nh©n d©n (UBND) quËn huyÖn víi 
tû lÖ 13,7% ý kiÕn c¸c ®¬n vÞ ®−îc pháng vÊn, 
tiÕp ®ã lμ ng©n hμng n«ng nghiÖp (NHNN)  
(7,6%), chi côc thuÕ vμ chi côc h¶i quan 
(t−¬ng øng lμ 5% vμ 5,1%). 

Lý do mμ c¸c ®¬n vÞ ®−a ra vÒ phiÒn hμ 
trong th¸i ®é phôc vô cña UBND lμ nh÷ng 
thñ tôc hμnh chÝnh ®−îc tiÕn hμnh qua 

nhiÒu giai ®o¹n (1,7%) vμ nh÷ng thñ tôc lμ 
kh«ng cô thÓ (3,4%). Nguyªn nh©n dÉn ®Õn 
th¸i ®é phôc vô phiÒn nhiÔu cña UBND 
quËn huyÖn chñ yÕu lμ do c¸c thñ tôc qua 
rÊt nhiÒu giai ®o¹n (6%), thñ tôc kh«ng cô 
thÓ (5,2%), tiªu cùc phÝ (0,8%), vμ nh÷ng lý 
do kh¸c (1,7%) nh− lÞch lμm viÖc kh«ng ®óng, 
hÑn gÆp l¹i nhiÒu lÇn g©y t©m lý kh«ng tho¶i 
m¸i vμ mÊt thêi gian… Lý do cho th¸i ®é 
phôc vô g©y phiÒn nhiÔu cña chi côc thuÕ lμ 
h¹ch s¸ch quan liªu trong phôc vô (1,7%), 
qu¸ nhiÒu c«ng ®o¹n trong thùc hiÖn mäi thñ 
tôc (1,7%) vμ nh÷ng lý do kh¸c víi tû lÖ ý 
kiÕn t−¬ng tù.  

3.2.2. ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp cña Hμ Néi  

§a sè c¸c ®¬n vÞ ®Òu nhËn xÐt r»ng 
chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp cña Hμ Néi lμ kh«ng 
æn ®Þnh (60,3% ý kiÕn pháng vÊn). §iÒu nμy 
ph¶n ¸nh mét thùc tÕ dÔ nhËn thÊy lμ n«ng 
nghiÖp Hμ Néi ch−a t¹o cho m×nh mét ®Æc 
®iÓm riªng biÖt vμ hiÖn t¹i cßn qu¸ nhiÒu bÊt 
cËp cÇn gi¶i quyÕt.  

Nh÷ng chÝnh s¸ch cßn bÊt cËp lμm gi¶m 
hiÖu qu¶ ®Çu t− cña c¸c ®¬n vÞ SXKD n«ng 
nghiÖp còng nh− tÝnh hÊp dÉn cña m«i 
tr−êng ®Çu t− trong n«ng nghiÖp t¹i Hμ Néi 
lμ g×? KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy, næi bËt nhÊt 
®−îc c¸c ®¬n vÞ nªu ra lμ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai, 
chÝnh s¸ch thuÕ vμ mét sè chÝnh s¸ch kh¸c 
nh− chÝnh s¸ch vÒ kiÓm so¸t chÊt l−îng vμ 
khèi l−îng n«ng s¶n trong s¶n xuÊt vμ thÞ 
tr−êng. Trong ®ã, chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ®−îc 
®¸nh gi¸ lμ ch−a phï hîp, ®Æc biÖt lμ gi¸ ®Òn 
bï ®Êt ®ai. 
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Biểu đồ 2: Tỷ lệ ý kiến đánh giá về 
chính sách nông nghiệp của thành phố
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Qua ®iÒu tra, c¸c ®¬n vÞ SXKD n«ng 

nghiÖp ®Òu cho r»ng cÇn thiÕt tån t¹i song 
song 2 hÖ thèng gi¸ (gi¸ do Nhμ n−íc qui 
®Þnh vμ gi¸ trªn thÞ tr−êng ®Êt ®ai), nh−ng 
®iÒu quan träng lμ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 hÖ 
thèng gi¸ lμ kh«ng qu¸ xa vμ nã ph¶n ¸nh 
®óng quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr−êng. §iÒu 
nμy thÓ hiÖn sù thiÕt lËp chÝnh x¸c khung 
gi¸ ®Êt cña c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai vμ ph¶n 
¸nh ch©n thùc kh¶ n¨ng sinh lîi tõ ®Êt. HiÖn 
t¹i, sù chªnh lÖch gi÷a hÖ thèng gi¸ ®Êt lμ 
kh¸ lín, gi¸ ®Êt thùc tÕ ë nhiÒu khu vùc ®« 
thÞ vμ vïng ven ®« qu¸ cao so víi kh¶ n¨ng 
sinh lêi tõ viÖc sö dông ®Êt. ChÝnh s¸ch thuÕ 
còng vÉn cßn nh÷ng bÊt cËp nhÊt ®Þnh. 
Ch¼ng h¹n, quy ®Þnh vÒ thuÕ VAT hiÖn nay 
ch−a phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh ë 
n«ng th«n v× ®Çu vμo cho s¶n xuÊt kinh 
doanh cña c¸c ®¬n vÞ SXKD ë n«ng th«n chñ 
yÕu ®−îc cung cÊp bëi c¸c hé c¸ thÓ - hä 
kh«ng ph¶i lμ c¸c ph¸p nh©n nªn c¸c ®¬n vÞ 
SXKD ë n«ng th«n kh«ng thÓ chøng minh 
ho¸ ®¬n chøng tõ vÒ nguån gèc hμng ho¸ ®Ó 
®−îc miÔn gi¶m hoÆc ho·n thuÕ VAT.  

3.2.3. §Êt ®ai   

* Khã kh¨n khi thuª ®Êt 

ViÖc tiÕn hμnh thuª ®Êt ®−îc ®¸nh gi¸ lμ 
cßn rÊt nhiÒu bÊt cËp vμ khã kh¨n. §a sè c¸c 

®¬n vÞ SXKD n«ng nghiÖp ®Òu cho r»ng viÖc 
thuª ®Êt ®−îc triÓn khai d−íi nhiÒu thñ tôc, 
thêi gian cho thuª kh«ng phï hîp, nguån 
quü ®Êt nghÌo nμn do phÇn lín ®Êt n«ng 
nghiÖp ®−îc chuyÓn ®æi cho môc ®Ých sö 
dông phi n«ng nghiÖp mang l¹i hiÖu qu¶ 
kinh tÕ cao h¬n. ChØ cã 77,6% c¸c ®èi t−îng 
®iÒu tra tr¶ lêi c©u hái vÒ vÊn ®Ò thuª ®Êt, 
trong ®ã 48,2% cho r»ng viÖc thuª ®Êt lμ khã 
vμ rÊt khã kh¨n, 29,4% cßn l¹i cho r»ng viÖc 
thuª ®Êt ®−îc tiÕn hμnh t−¬ng ®èi dÔ dμng.    

YÕu tè ®øng ®Çu tiªn trong sè c¸c yÕu tè 
g©y c¶n trë tiÕp cËn ®Êt ®ai cña chñ ®Çu t− 
lμ thñ tôc hμnh chÝnh phøc t¹p (12,3%). Khã 
kh¨n th−êng gÆp trong c¸c thñ tôc hμnh 
chÝnh mμ c¸c ®¬n vÞ SXKD th−êng gÆp ph¶i 
lμ qu¸ tr×nh thô lý hå s¬ cña c¸n bé ®Þa 
chÝnh t¹i ®Þa ph−¬ng. T¸c phong lμm viÖc 
cña c¸n bé c«ng chøc ®Þa ph−¬ng trong qu¸ 
tr×nh thô lý hå s¬ còng khiÕn c¸c nhμ ®Çu t− 
e ng¹i (®ã lμ ch−a tÝnh ®Õn nh÷ng tiªu cùc 
nh− chi phÝ lãt tay hay nh÷ng lo¹i tiªu cùc 
phÝ kh¸c). Trong nh÷ng vÊn ®Ò v−íng m¾c vÒ 
thñ tôc khi thuª ®Êt, khã kh¨n g©y bëi c¸n 
bé ®Þa chÝnh t¹i ®Þa ph−¬ng trong qu¸ tr×nh 
thô lý hå s¬ ®−îc thèng kª lμ 41,3% ý kiÕn, 
nh÷ng khã kh¨n g©y ra bëi chÝnh quyÒn ®Þa 
ph−¬ng chiÕm tû lÖ 26,6% ý kiÕn trong tæng 
sè, cßn l¹i lμ nh÷ng vÊn ®Ò nh− chi phÝ lãt 
tay, tiªu cùc phÝ kh¸c.  

H×nh 3. Tû lÖ ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp 
cña thμnh phè 

   Nguồn: Số liệu điều tra 
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Biểu đồ 3: Đánh giá về thuê đất
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YÕu tè thø hai g©y khã kh¨n trong qu¸ 

tr×nh thuª ®Êt ®ã lμ viÖc chuyÓn ®æi h×nh 
thøc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp nh− ®· nãi ë 
trªn g©y nªn tr−êng hîp khan hiÕm ®Êt ®ai 
côc bé t¹i mét sè quËn huyÖn, ph¶n ¸nh ®iÒu 
nμy lμ 12,1% tæng sè ®¬n vÞ ®iÒu tra ®−a ra 
lý do thuª ®Êt khã lμ khan hiÕm ®Êt cho 
thuª. Ngoμi ra lμ nh÷ng ý kiÕn kh¸c vÒ nhu 
cÇu thuª ®Êt lín, thñ tôc gi¶i phãng mÆt 
b»ng kh«ng ®ång nhÊt, gi¸ thuª cao víi tû lÖ 
ý kiÕn trong tæng sè lμ kh«ng cao.  

YÕu tè cuèi cïng g©y khã kh¨n trong 
qu¸ tr×nh thuª ®Êt ®ã lμ thêi gian cho thuª 
®Êt kh«ng phï hîp. Nhãm ®¬n vÞ SXKD ®iÒu 
tra ®−a ra nh÷ng lý do vÒ thêi gian thuª 
kh«ng phï hîp lμ ng¾n so víi môc ®Ých kinh 
doanh cña c¸c ®¬n vÞ, kh«ng ®ñ chiÒu dμi cho 
quay vßng lîi nhuËn chiÕm 2,3% trong tæng 
mÉu ®iÒu tra. 

* TiÕp cËn th«ng tin khi thuª ®Êt 
ViÖc tiÕp cËn th«ng tin khi muèn cã ®Êt 

cña c¸c ®¬n vÞ SXKD còng ®−îc ph¶n håi víi 
ý kiÕn khã kh¨n chiÕm tû lÖ kh¸ lín lμ 
47,4%. Lý do lμ vèn quü ®Êt khan hiÕm, quy 
ho¹ch ®Êt n«ng nghiÖp nhá lÎ, manh món, 

kh«ng cã møc ®é tËp trung cao. ë mét sè hîp 
t¸c x· vμ trang tr¹i ven ®« nh− Tõ Liªm, Gia 
L©m, Thanh Tr×... khai th¸c th«ng tin vÒ ®Êt 
cho thuª tõ nh÷ng n«ng hé muèn tho¸t ly 
n«ng nghiÖp lμ rÊt khã kh¨n v× ®a sè nh÷ng 
nguån ®Êt n«ng nghiÖp nμy ®· ®−îc c¸c ®èi 

t−îng ®Çu t− kh¸c khai th¸c sím tr−íc ®ã 
cho c¸c khu c«ng nghiÖp hoÆc nhμ ë trong 
qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ Hμ Néi. 

3.2.4. Lao ®éng 

C¸c ®¬n vÞ SXKD t¹i Hμ Néi kh«ng gÆp 
nhiÒu khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò lao ®éng phæ 
th«ng. GÇn 50% sè mÉu ®iÒu tra cho r»ng 
tuyÓn dông lao ®éng phæ th«ng lμ mét c«ng 
viÖc kh¸ dÔ dμng v× cung lao ®éng nhiÒu vμ 
chi phÝ lao ®éng võa ph¶i.Víi nh÷ng dÉn 
chøng trªn, kh«ng ng¹c nhiªn g× khi cã rÊt Ýt 
ý kiÕn c¸c ®¬n vÞ cho r»ng viÖc thuª m−ín 
lao ®éng phæ th«ng lμ khã. Tån t¹i mét sè 
nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc tuyÓn dông lao 
®éng phæ th«ng khã chØ x¶y ra ë tû lÖ rÊt nhá 
nh÷ng lý do nh− lao ®éng kh«ng thÝch ®¬n vÞ 
(6,8%), lao ®éng kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña 
c¸c ®¬n vÞ (4,2%), tÝnh bÊt æn ®Þnh cña lao 
®éng (1,6%), c¹nh tranh gi¸ thuª lao ®éng 
víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c (2,5%), tÝnh chÊt ®Æc thï 
s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ (4,2%). §èi 
víi lao ®éng chuyªn m«n, mét nöa sè ®¬n vÞ 
®iÒu tra cho r»ng viÖc tuyÓn dông lao ®éng 
chuyªn m«n lμ kh«ng khã (50,9%). ChØ cã 
20,4% ®¬n vÞ ®iÒu tra nhËn ®Þnh viÖc tuyÓn 
dông lao ®éng chuyªn m«n cã khã kh¨n. 
Nh÷ng ý kiÕn nμy phÇn lín nghiªng vÒ 
nh÷ng ý kiÕn cña hîp t¸c x· vμ trang tr¹i. 
Lý do chÝnh cho r»ng viÖc tuyÓn dông lao 
®éng chuyªn m«n khã phÇn lín nghiªng vÒ 
cung lao ®éng thiÕu (6,7%) vμ ®¬n vÞ kh«ng 
®¸p øng ®−îc nhu cÇu lao ®éng (5,9%).  

H×nh 4. §¸nh gi¸ vÒ chÝnh s¸ch thuª ®Êt cña thμnh phè 
   Nguồn: Số liệu điều tra 
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Biểu đồ 4: Tiếp cận thông tin khi thuê đất
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Biểu đồ 5: Ý kiến về tuyển dụng lao động 
chuyên môn
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3.2.5. HÖ thèng thÞ tr−êng 

Nh×n chung víi mét thÞ tr−êng nh− Hμ 
Néi, nhμ ®Çu t− kh«ng gÆp nhiÒu trë ng¹i 
trong qu¸ tr×nh thu mua ®Çu vμo phôc vô 
s¶n xuÊt (13,7% vμ 62,9% ý kiÕn cho r»ng 
mua ®Çu vμo rÊt dÔ vμ dÔ). ChØ cã mét tû lÖ 
nhá ý kiÕn cho r»ng, mua ®Çu vμo khã víi lý 
do gi¸ c¶ biÕn ®éng (4,3%), thÞ tr−êng c¹nh 
tranh (0,8%), kh«ng ®¸p øng ®−îc khèi l−îng 
yªu cÇu vμ nh÷ng lý do kh¸c (3,4%) (H×nh 7). 

Còng nh− viÖc mua ®Çu vμo cho s¶n 
xuÊt n«ng nghiÖp, tiªu thô s¶n phÈm n«ng 
nghiÖp trªn thÞ tr−êng Hμ Néi ®−îc nhiÒu 

®¬n vÞ SXKD ®¸nh gi¸ lμ thuËn lîi (dÔ vμ rÊt 
dÔ). So s¸nh gi÷a c¸c lo¹i h×nh th× tû lÖ lín 
h¬n c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp (DNNN) 
cho r»ng tiªu thô gÆp nhiÒu khã kh¨n so víi 
c¸c hîp t¸c x· vμ trang tr¹i (H×nh 8).  

Nh÷ng lý do ®−a ra cho viÖc khã kh¨n 
trong tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp trªn 
thÞ tr−êng Hμ Néi lμ cÇu s¶n phÈm thÊp 
(0,8%), s¶n phÈm míi ch−a ®−îc ng−êi tiªu 
dïng biÕt ®Õn (0,8%), quy m« s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp ®ang bÞ thu hÑp vμ nh÷ng lý do kh¸c 
chiÕm 2,6% trong ý kiÕn cña c¸c ®¬n vÞ ®iÒu 
tra.  

H×nh 5. TiÕp cËn th«ng tin khi thuª ®Êt 

H×nh 6. ý kiÕn vÒ tuyÓn dông lao ®éng chuyªn m«n 
       Nguồn: Số liệu điều tra 
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Biểu đồ 6: Tỷ lệ ý kiến đánh giá về 
mua đầu vào
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Biểu đồ 7: Tỷ lệ ý kiến đánh giá về 
tiêu thụ sản phẩm ở Hà Nội
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3.2.6. Tμi chÝnh  

§¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh cho vay tÝn dông 
chÝnh thèng, ®a sè c¸c ®¬n vÞ SXKD n«ng 
nghiÖp ®iÒu tra t¹i ®Þa bμn Hμ Néi nghiªng vÒ 
ý kiÕn rÊt khã vay tÝn dông chÝnh thèng phôc 
vô cho ®Çu t− s¶n xuÊt kinh doanh (49,1%). 
ChØ cã 22,5% ý kiÕn c¸c ®¬n vÞ ®iÒu tra cho 
r»ng vay tÝn dông chÝnh thèng lμ dÔ vμ phÇn 
lín c¸c ®¬n vÞ nμy thuéc khu vùc néi ®« nªn 
møc ®é tiÕp cËn víi c¸c ng©n hμng ®a d¹ng vμ 
dÔ dμng h¬n. GÇn 27% c¸c ®¬n vÞ ®iÒu tra cho 
r»ng viÖc tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn tÝn dông 
chÝnh thèng lμ b×nh th−êng v× ®a sè c¸c ®èi 
t−îng nμy lμ hîp t¸c x· - mét lo¹i h×nh cã 
kh¶ n¨ng tiÕp cËn cao víi chÝnh quyÒn ®Þa 

ph−¬ng, còng nh− c¸c quü tÝn dông phôc vô 
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹i ®Þa ph−¬ng.  

Tr¶ lêi vÒ nh÷ng lý do khã kh¨n trong 
viÖc vay vèn tõ nh÷ng nguån tÝn dông chÝnh 
thèng (B¶ng 2), c¸c ®¬n vÞ ®−a ra lμ thñ tôc 
hμnh chÝnh cña c¸c ph−¬ng thøc cho vay qu¸ 
phøc t¹p (15,5%), ®a sè c¸c ®¬n vÞ kh«ng cã 
®ñ tμi s¶n thÕ chÊp khi vay (14,5%), nguån 
vèn khã tiÕp cËn v× thiÕu th«ng tin vμ quan 
hÖ (7,7%), trong thuyÕt tr×nh xin vay vèn 
kh«ng ®−a ra ®−îc lý do cho kh¶ n¨ng thanh 
to¸n nguån vèn vay (3,4%), thêi gian cho vay 
qu¸ ng¾n kh«ng ®¸p øng ®−îc nhu cÇu ®Çu 
t− dμi h¹n cho mét sè ngμnh hμng s¶n phÈm 
n«ng nghiÖp (3,3%).  

H×nh 7. Tû lÖ ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ mua ®Çu vμo 

H×nh 8. Tû lÖ ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ tiªu thô s¶n phÈm ë Hμ Néi 
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B¶ng 2. Lý do vÒ khã kh¨n trong vay tÝn dông chÝnh thèng 
                                                                                                                        §VT: % 

Loại hình 1 2 3 4 5 6 

DNNN 4,3 2,5 5,2 - 0,8 2,5 

HTX 3,4 5,2 - 3,4 0,8 - 

Trang trại 7,8 6,8 2,5 - 1,7 1,7 

Tổng số 15,5 14,5 7,7 3,4 3,3 4,2 

         Nguồn: Số liệu điều tra 
        Chú thích: 1 = Thủ tục phức tạp, 2 = Thiếu tài sản thế chấp, 3= Khó tiếp cận nguồn vốn, 4 = Không có khả  

                                   năng trả nợ, khả năng thanh toán, 5 = Thời gian cho vay ngắn không đáp ứng đươc nhu cầu,  
                                  6 = Khác 

B¶ng 3. Tû lÖ ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cña Hμ Néi 
                                                                                                                        §VT: % 

Đánh giá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Rất kém 6,9 1,7 2,6 4,3 6,9 7,8 0,9 0,9 5,2 0,9 2,6 

2. Kém 24,1 12,1 18,1 11,2 12,1 18,1 2,6 2,6 14,7 0,9 11,2 

3. Bình thường 38,8 36,2 41,4 33,6 37,1 30,2 33,6 29,3 42,2 46,6 37,1 

4. Tốt 23,3 17,2 25,9 39,7 30,2 14,7 53,4 59,5 19,0 26,7 24,1 

5. Rất tốt 2,6 0,0 2,6 2,6 1,7 0,9 6,9 2,6 1,7 0,9 0,9 

Nguồn: Số liệu điều tra 
Chú thích: 1 = Hệ thống giao thông, 2 = Hệ thống kho cảng bến bãi, 3 = Đất đai, mặt bằng kinh doanh,  

                          4 = Hệ thống cung cấp điện, 5 = Hệ thống thuỷ lợi, 6 = Hệ thống xủ lý nước thải, 7 = Hệ thống thông 
                          tin liên lạc, 8= An ninh trật tự, 9 = Quy hoạch kế hoạch, 10 = Hệ thống giáo dục, đào tạo nghề,  
                          11 = Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

3.2.7. C¬ së h¹ tÇng 

C¬ së h¹ tÇng ®ang dÇn trë thμnh mét 
yÕu tè kh¸ quan träng trong xem xÐt ®Çu t− 
n«ng nghiÖp cña c¸c nhμ ®Çu t− (17,2% vμ 
26,6%). C¸c ®¬n vÞ ®iÒu tra cho r»ng, c¬ së 
h¹ tÇng ®ãng vai trß rÊt quan träng vμ quan 
träng trong ®Çu t−. T¹i Hμ Néi, víi hÖ thèng 
c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n ®−îc chó ý x©y dùng 
l¹i tõ nh÷ng n¨m 90 thÕ kû XX cho ®Õn nay 
céng thªm qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ ®ang diÔn ra 
m¹nh t¹i c¸c vïng ven ®«, yÕu tè thÞ tr−êng 
d−êng nh− ®−îc kÐo gÇn h¬n ®Õn víi s¶n 
xuÊt. §iÒu nμy kÝch thÝch rÊt nhiÒu ®ång vèn 
vμo ®Çu t− s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.  

Trong sè c¸c h¹ tÇng c¬ së chÝnh cña 
thμnh phè Hμ Néi (B¶ng 3), hÖ thèng giao 
th«ng n«ng th«n vμ hÖ thèng xö lý chÊt th¶i 
cña thμnh phè lμ hai yÕu tè h¹ tÇng ®−îc 

nhiÒu chñ ®Çu t− ®¸nh gi¸ cßn kÐm vμ rÊt 
kÐm (c¸c tû lÖ nμy lÇn l−ît lμ 31% vμ 25,9% 
mÉu ®iÒu tra). HiÖn nay, hÖ thèng xö lý n−íc 
th¶i cña thμnh phè míi cã hai tr¹m thÝ ®iÓm 
t¹i Kim Liªn vμ Tróc B¹ch, ch−a cã c¸c khu 
xö lý n−íc th¶i tËp trung nªn hÇu hÕt n−íc 
th¶i sinh ho¹t, c«ng nghiÖp, vμ bÖnh viÖn 
ch−a ®−îc xö lý triÖt ®Ó tr−íc khi th¶i xuèng 
c¸c kªnh, m−¬ng tho¸t n−íc nªn g©y ra « 
nhiÔm nghiªm träng. Thu gom r¸c th¶i vμ 
chÊt th¶i ®¹t kho¶ng 95% trong khu vùc c¸c 
quËn néi thμnh vμ 70% t¹i c¸c huyÖn ngo¹i 
thμnh; kho¶ng 96% l−îng r¸c th¶i thu gom 
®−îc xö lý b»ng c«ng nghÖ ch«n lÊp. NhiÒu 
khu vùc vμ tuyÕn phè cßn bÞ óng ngËp khi 
m−a to. ChØ cã duy nhÊt hÖ thèng th«ng tin 
liªn l¹c, an ninh trËt tù vμ cung cÊp ®iÖn 
®−îc c¸c doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ cao.  
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Biểu đồ 8: Tỷ lệ ý kiến đánh giá về vai trò 
của KHCN
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3.2.8. Khoa häc c«ng nghÖ 

§¸nh gi¸ vÒ vai trß cña khoa häc c«ng 
nghÖ, c¸c ®¬n vÞ ®Òu kh¼ng ®Þnh vai trß rÊt 
quan träng cña khoa häc c«ng nghÖ trong 
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (31,8% ý kiÕn cho r»ng 
rÊt quan träng, 36,2% ý kiÕn cho r»ng quan 
träng) (H×nh 9).  

HiÖn t¹i, c¸c ®¬n vÞ SXKD n«ng nghiÖp 
víi ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh nhËn ®−îc rÊt 
nhiÒu sù hç trî cña c¸c c¬ quan khoa häc 
c«ng nghÖ t¹i Hμ Néi (55,1% ý kiÕn ®iÒu tra). 
ViÖc g¾n liÒn khoa häc nghiªn cøu phôc vô 
thùc tiÔn s¶n xuÊt gióp ®¬n vÞ lu«n chñ ®éng 
®−îc h−íng ®i s¶n xuÊt kinh doanh cña 
chÝnh m×nh, mang l¹i nh÷ng ®ét ph¸ kinh 
doanh, nh÷ng s¶n phÈm chñ lùc ®Æc thï 
riªng cho n«ng nghiÖp thñ ®«. Nh−ng hiÖn 
t¹i nh÷ng ®¬n vÞ víi quy m« nhá míi chØ 
dõng l¹i ë c«ng viÖc ¸p dông nh÷ng khoa häc 
kü thuËt c«ng nghÖ ®−îc chuyÓn giao tíi 
n«ng nghiÖp n«ng th«n th«ng qua nh÷ng c¬ 
quan chuyªn tr¸ch nh− Së N«ng nghiÖp vμ 
Ph¸t triÓn n«ng th«n, hoÆc nh÷ng c¬ quan 
nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ trong n«ng 
nghiÖp, viÖc liªn kÕt víi c¸c c¬ quan nghiªn 
cøu khoa häc lμ rÊt Ýt (29,3% ®¬n vÞ pháng 
vÊn tham gia hîp t¸c) dÉn ®Õn t×nh tr¹ng 
nhiÒu s¶n phÈm khoa häc c«ng nghÖ cña c¸c 
c¬ quan khoa häc kh«ng b¸m s¸t víi nhu cÇu 

s¶n xuÊt thùc tiÔn, trong khi s¶n xuÊt vÉn 
b¸m s¸t nh÷ng c¸ch thøc truyÒn thèng, l¹c 
hËu. ViÖc chuyÓn giao khoa häc kü thuËt 
lu«n ®−îc thùc hiÖn triÖt ®Ó (49,9%) nh−ng 
®a phÇn chØ xuÊt hiÖn trong nh÷ng doanh 
nghiÖp n«ng nghiÖp, cßn trang tr¹i vμ hîp 
t¸c x· vÉn chñ yÕu b¸m vμo kinh nghiÖm 
truyÒn thèng víi mét vμi c¶i tiÕn tiÕp cËn tõ 
s¸ch b¸o vμ c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng, 
truyÒn h×nh.  

4. KÕT LUËN 
M«i tr−êng ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp cña 

Hμ Néi ®· tõng b−íc ®−îc c¶i thiÖn, song 
vÉn cßn c¸c rμo c¶n cÇn ®−îc gì bá. Theo ý 
kiÕn ®¸nh gi¸ cña c¸c ®¬n vÞ SXKD, trong 
c¸c nhãm yÕu tè cÊu thμnh m«i tr−êng ®Çu 
t− vμo n«ng nghiÖp cã thÓ chia lμm ba møc 
kh¸c nhau. Møc quan träng hμng ®Çu thuéc 
vÒ nhãm c¸c vÊn ®Ò ®Êt ®ai vμ chÝnh s¸ch 
ph¸t triÓn n«ng nghiÖp cña thμnh phè. 
Nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ trong nhãm nμy lμ quy 
ho¹ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, chÝnh s¸ch 
hç trî ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, thuª vμ thêi 
gian thuª ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Møc 
thø hai gåm ba nhãm yÕu tè cÊu thμnh ®ã lμ 
vèn, h¹ tÇng c¬ së vμ qu¶n lý cña thμnh 
phè. Trong ®ã tËp trung tËp trung vμo c¸c 
vÊn ®Ò nh− tiÕp cËn vèn vay chÝnh thèng 

H×nh 9. Tû lÖ ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ vai trß cña khoa häc c«ng nghÖ 
 Nguồn: Số liệu điều tra 
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cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh n«ng 
nghiÖp, c¬ së h¹ tÇng vÒ hÖ thèng thñy lîi, 
giao th«ng n«ng th«n, c¸c thñ tôc hμnh 
chÝnh vμ th¸i ®é cña c¸c c¬ quan thμnh phè 
®èi víi c¸c ®¬n vÞ SXKD. MÆc dï cßn ph¶i 
c¶i thiÖn h¬n n÷a c¸c thñ tôc hμnh chÝnh vμ 
th¸i ®é cña c«ng chøc, nh−ng qua ®iÒu tra 
cã rÊt nhiÒu ý kiÕn tÝch cùc vÒ sù ®æi míi 
c¸c thñ tôc hμnh chÝnh vμ th¸i ®é c«ng chøc 
®èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trªn 
®Þa Hμ Néi. Møc thø ba gåm nhãm yÕu tè 
thÞ tr−êng, c«ng nghÖ kü thuËt vμ lao ®éng. 
§©y lμ nhãm cã thÓ ®−îc xem lμ lîi thÕ cña 
Hμ Néi so víi c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c, song 
vÉn cßn cã c¸c rμo c¶n nh− khã kh¨n tuyÓn 
dông lao ®éng tr×nh ®é cao, hÖ thèng chî, 
ph−¬ng tiÖn kü thuËt chÕ biÕn vμ b¶o qu¶n 
n«ng s¶n cÇn ph¶i ®−îc c¶i thiÖn. 

Trªn c¬ së t×m hiÓu c¸c rμo c¶n ®Çu t− 
vμo n«ng nghiÖp Hμ Néi, viÖc nghiªn cøu ®Ò 

 
 
 
 

xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thu hót ®Çu t− vμo 
n«ng nghiÖp cña thμnh phè lμ cÇn thiÕt. Tuy 
nhiªn, do khu«n khæ bμi viÕt cã h¹n nªn 
nhãm t¸c gi¶ sÏ tr×nh bμy néi dung nμy ë bμi 
viÕt sau.   
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