
 
 

  
 

HỘI THẢO 

ĐẦU TƯ BỀN VỮNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA DOANH 

NGHIỆP VIỆT NAM Ở TIỂU VÙNG MÊ KÔNG  

Giới thiệu:  

Công cuộc Đổi mới (1986) của Việt Nam không chỉ bắt đầu bằng việc mở cửa thị trường 

Việt Nam cho các nhà đầu tư nước ngoài mà còn đánh dấu bằng việc Việt Nam đầu tư ra 

nước ngoài nhằm tìm kiếm thị trường và các đối tác mới. Từ dự án đầu tư đầu tiên ra nước 

ngoài năm 1989 đến hết năm 2015, Việt Nam đã đầu tư gần 20,8 tỷ USD ra nước ngoài 

thông qua 1.049 dự án. Con số này tương đương 5% tổng số dự án và 7% vốn đăng ký và 

14% vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp vào Việt Nam trong cùng giai đoạn. 

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) của Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò quan trọng 

đối với sự ổn định và phát triển của nền kinh tế Việt Nam. ODI giúp bù đắp những thiếu hụt 

nguồn cung nguyên liệu trong nước, mở rộng thị trường cũng như giúp củng cố vị thế của 

Việt Nam tại các quốc gia nhận đầu tư. Thực hiện theo Đề án thúc đẩy đầu tư của Việt Nam 

ra nước ngoài tại Quyết định 236/QĐ-TTg (2009), Việt Nam tăng cường đầu tư vào các lĩnh 

vực khoáng sản, dầu khí, nông lâm nghiệp, thủy điện, thông tin truyền thông và hạ tầng khu 

đô thị. Đây là những lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam và đều có số vốn 

đầu tư đăng ký trên 1 tỷ đô la Mỹ. 

Tính đến đâu năm 2016, Việt Nam đã đầu tư sang 68 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó, các 

quốc gia ở Tiểu vùng Mê Kông, đặc biệt là Lào và Campuchia là hai quốc gia được các doanh 

nghiệp Việt Nam lựa chọn đầu tư nhiều nhất. Bên cạnh những lợi thế về cơ chế, chính sách 

khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam – Lào - 

Campuchia được quy định tại Quyết định 482/QĐ-TTg ngày 14/4/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ và nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội; trình độ phát triển 

giúp cho đầu tư nông lâm nghiệp được coi là thế mạnh do phát huy được lợi thế so sánh của 

lĩnh vực này trong mối quan hệ với nền kinh tế ba nước và khu vực. Lĩnh vực nông lâm ngư 

nghiệp là lĩnh vực đứng thứ hai trong cơ cấu đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam và đứng 

thứ ba trong cơ cấu nhận đầu tư nước ngoài (FDI) và trong nước (DDI) của Lào và 

Campuchia (giai đoạn 2011 – 2015).  

Bên cạnh những thành tựu như giúp xóa đói giảm nghèo hay cải thiện cơ sở hạ tầng, hoạt 

động ĐTRNN của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp cũng tiềm ẩn những rủi ro do sự 



khác biệt về văn hóa, pháp luật và môi trường. Những khác biệt này có thể dẫn đến các 

tranh chấp và qua đó ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án cũng như hình ảnh của nhà đầu 

tư Việt Nam trong khu vực.  

Nhận thức được những rủi ro môi trường – xã hội từ hoạt động đầu tư trong lĩnh vực nông 

nghiệp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

và Tổ chức Oxfam Việt Nam đã thực hiện nghiên cứu, đánh giá nhanh thực trạng của các 

nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lào và Campuchia, qua đó giúp nhận diện vấn đề 

và huy động  Nhóm Doanh nghiệp Tiên phong khởi xướng sáng kiến xây dựng Hướng dẫn 

tự nguyện nhằm giảm thiểu rủi ro về Môi trường – Xã hội cho các Doanh nghiệp Việt Nam 

đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Tiểu vùng Mê Kông.  

Hội thảo “Đầu tư bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam ở tiểu 

vùng Mê Kông” được tổ chức sau một thời gian thực hiện nghiên cứu vầ xây dựng dự thảo 

Hướng dẫn tự nguyện đối với các Doanh nghiệp. Ban tổ chức hy vọng, Hội thảo là diễn đàn 

để cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội chia sẻ kinh 

nghiệm và giải pháp nhằm hoàn thiện Dự thảo Hướng dẫn tự nguyện và góp phần đóng góp 

cho chính sách đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. 

Mục tiêu: 

 Giới thiệu báo cáo nghiên cứu “Đầu tư nông nghiệp của Việt Nam tại Campuchia và 

Lào: Lợi ích, Tác động và Thách thức”; 

 Tham vấn hoàn thiện hướng dẫn tự nguyện “giảm thiểu rủi ro môi trường – xã hội 

trong đầu tư nông nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam ở tiểu vùng Mê Kông” ; 

 Bước đầu tạo dựng diễn đàn kết nối các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ 

chức xã hội trong nước và khu vực. 

Thời gian – địa điểm: 

 Thời gian: Sáng ngày 17/2/2017 

 Địa điểm: Phòng hội thảo 6, Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nộ 

Thành phần tham dự: Khoảng 120 đại biểu, bao gồm: 

 Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; 

 Các cơ quan quản lý liên quan đến đầu tư ra nước ngoài; 

 Các tổ chức nghiên cứu, tổ chức xã hội,  tổ chức phi chính phủ trong nước và khu 

vực; 

 Các ngân hàng, Quỹ đầu tư và các nhà tài trợ quốc tế. 

 

 

 



Dự kiến Chương trình: 

Thời gian Chương trình 

8:00 – 8:30 Đăng ký đại biểu 

8:30 – 8:45 Phát biểu chào mừng và khai mạc 

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

8:45 – 9:00 Đầu tư Việt Nam ra nước ngoài: Xu hướng và Chính sách 

Đại diện Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

9:00 – 9:15 Bài học kinh nghiệm từ quốc tế: Mùa vụ ngọt đắng và Chiến dịch 
đường sạch ở Campuchia 

Đại diện tổ chức Inclusive Development International 

9:15 – 9:35 Đầu tư nông nghiệp của Việt Nam tại Campuchia và Lào: Lợi ích, Tác 
động và Thách thức 

Ông Phạm Quang Tú – Tổ chức Oxfam tại Việt Nam 

9:35 – 9:50 Nghỉ giải lao 

9:50 – 11:00 Giảm thiểu rủi ro Môi trường – Xã hội: Hướng dẫn tự nguyện cho 
cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực 
nông nghiệp tại tiểu vùng Mê Kông.  

 Quá trình xây dựng Hướng dẫn, tổng quan và giai đoạn chuẩn bị 

Nguyễn Hoàng Phượng – Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

Trần Thị Thúy Hoa – Hiệp hội Cao su Việt Nam 

 Giai đoạn thực hiện 

Ông Phạm Quang Tú – Tổ chức Oxfam tại Việt Nam 

Ông Phạm Văn Thành – Tập đoàn Cao su Việt Nam 

 Giai đoạn kết thúc 

Ông Nguyễn Minh Đức – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Ông Vũ Ninh – Công ty Cổ phần GEMADEPT 

11: 00 – 12:20 Thảo luận 

12:20 – 12:30 Tổng hợp kết quả hội thảo 

Đại diện Trung tâm con người và Thiên nhiên (PanNature) 

 


