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GIỚI THIỆU 
 

Tháng 12/2009, tại Hội thảo “Vai trò của nông nghiệp trong khủng hoảng và 

tái cấu trúc nền kinh tế” do IPSARD tổ chức, các nhà nghiên cứu đã nhận định khó 

khăn lớn nhất của nông nghiệp – nông thôn vẫn là thiếu vốn, bởi vì, như TS Đặng 

Kim Sơn khẳng định: “Nông nghiệp Việt Nam chưa thể hút vốn đầu tư !”. 

Vậy làm thế nào để thu hút dòng vốn chảy vào nông nghiệp nông thôn? Làm 

thế nào để  ngân sách Nhà nước đầu tư cho khu vực này đạt hiệu quả cao nhất? Đó là 

băn khoăn lớn của rất nhiều nhà nghiên cứu chính sách hiện nay. 

Tài liệu tham khảo “Chính sách tài chính trong nông nghiệp – nông thôn 

Trung Quốc” là tập hợp những kinh nghiệm đầu tư, quản lý tài chính của quốc gia có 

dân số nông thôn lớn nhất thế giới này. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NÔNG NGHIỆP  
NÔNG THÔN  TRUNG QUỐC. 

 

Trung Quốc là một quốc gia đông dân nhất thế giới (1,331 tỷ người năm 20091), 

với 53,4% dân số sống ở khu vực nông thôn, tương đương với 710 triệu người. Vấn 

đề phát triển nông nghiệp, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân nông thôn 

ảnh hưởng to lớn đến mục tiêu xây dựng “đời sống trung lưu toàn diện” và “xã hội 

hài hòa” mà Trung Quốc đang theo đuổi.  Chính phủ Trung Quốc luôn coi đây là một 

vấn đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Ở mỗi thời kỳ phát triển, Trung Quốc luôn 

đưa ra những chính sách quan trọng  để tạo sự chuyển biến trong tiến trình phát triển 

nông nghiệp, nông thôn. Tiến trình cải cách chính sách phát triển nông nghiệp nông 

thôn đã được chính phủ Trung Quốc thực hiện trong một quá trình lâu dài. 

1.1 Xóa bỏ công xã nhân dân, xác lập chế độ kinh doanh hộ gia đình 
 

Chế độ công xã nhân dân được hình thành từ năm 1958 và tồn tại đến năm 

1985.  Công xã nhân dân là một hình thức tổ chức đời sống và sản xuất ở nông thôn 

dưới hình thức tập thể. Mô hình này đã được thay thế hoàn toàn vào năm 1985 vì 

những khuyết điểm và hạn chế của nó. Sau đó, khu vực nông thôn thiết lập lại thể chế 

xã, được coi là đơn vị hành chính cơ sở nông thôn. 

                                                            
1 Cục Thống kê Trung Quốc 



Các công xã nhân dân tổ chức, quản lý sản xuất và phân phối hàng hóa ở nông 

thôn. Sau đó mô hình này được thay thế bởi thể chế hộ gia đình, trong đó, nông dân 

có quyền tự chủ trong kinh doanh, trở thành chủ sở hữu và độc lập tham gia vào thị 

trường. Sự thay đổi này đã giải phóng mạnh mẽ sức lao động ở nông thôn.  

 

 

1.2 Mở cửa toàn diện thị trường nông sản 
 

Tháng 12 năm 2002,  Luật Nông nghiệp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

được sửa đổi.  Một trong những thay đổi lớn nhất là quy định sử dụng thị trường để 

điều tiết kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Thị trường nông sản tạo ra mối liên kết 

giữa sản xuất và tiêu dùng. Nhu cầu của thị trường trở thành căn cứ cho việc điều 

chỉnh tổ chức sản xuất nông nghiệp ở nông thôn, nâng cao chất lượng nông sản và 

tính cạnh tranh của hàng hóa. 

1.3 Xóa bỏ thuế nông nghiệp 
 

Từ những năm đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ 10 (2000 – 2005), Trung Quốc 

bắt đầu chú trọng giảm gánh nặng của người dân nông thôn bằng cách giảm và xóa 

thuế trong nông nghiệp. Lần lượt nhiều loại phí ngoài thuế và các loại thuế trong 

nông nghiệp được miễn, giảm. 

Năm 2004, cải cách thuế nông nghiệp đi vào chiều sâu. Nhiều loại thuế được 

xóa bỏ như thuế chăn nuôi, thuế đặc sản nông nghiệp (trừ thuốc lá), thuế nông nghiệp 

ở một số vùng. Chính phủ thực hiện trợ cấp trực tiếp cho nông dân trồng lương thực. 

Nông dân tại các vùng trồng lương thực trọng yếu được trợ cấp về cây giống, mua 

máy móc nông nghiệp cỡ lớn…   



Năm 2005, Trung Quốc có 28 tỉnh được hoàn toàn miễn thuế nông nghiệp. Đại 

hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa X (Quốc hội Trung Quốc khóa X) đã quyết định 

xóa bỏ hoàn toàn thuế nông nghiệp, thuế đặc sản và miễn thu thuế chăn nuôi.  

Kết quả của quá trình này là năm 2006, nông dân Trung Quốc giảm chi hơn 

100 tỷ Nhân Dân tệ (NDT), trung bình 120 NDT/người. Từ năm 2001 đến 2004, 

Trung Quốc đã miễn giảm 23,4 tỷ NDT thuế nông nghiệp; miễn 6,8 tỷ NDT thuế cây 

đặc sản nông nghiệp; miễn giảm thuế do thiên tai, mất mùa 16 tỷ NDT. 

1.4 Trợ cấp trực tiếp cho nông dân 
 

Đồng  thời với việc miễn trừ thuế nông nghiệp, Trung Quốc thực hiện trợ cấp 

trực tiếp cho nông dân. Từ khi gia nhập WTO đến nay, Trung Quốc lần lượt đưa ra 

hàng loạt chính sách trợ cấp nông nghiệp, hằng năm liên tiếp tăng mức độ và phạm vi 

hỗ trợ tài chính.  

Từ năm 2002, hai tỉnh An Huy và Cát Lâm thực hiện thí điểm việc trợ cấp với 

nhiều chính sách mới được ban hành như mở rộng thị trường mua bán lương thực, 

cho phép điều chỉnh giá thu mua lương thực theo sự điều tiết của thị trường, điều 

chỉnh  trợ cấp Chính phủ cho nông dân. 

Trung Quốc chuyển từ hình thức hỗ trợ gián tiếp cho nông dân thông qua khâu lưu 

thông, bán sản phẩm trên thị trường sang hình thức hỗ trợ trực tiếp cho nông dân bằng 

cách bù phần chênh lệch khi giá bán trên thị trường thấp hơn so với mức giá bảo hộ 

của nhà nước.  

Trong bối cảnh sản lượng lương thực giảm liên tiếp 5 năm (2004- 2009), Chính 

phủ  Trung Quốc có thêm nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp nông dân như hỗ trợ giống, 

cho vay mua máy móc thiết bị nông nghiệp. Đối với nông dân trồng lương thực, khi 

giá vật tư nông nghiệp tăng, Chính phủ Trung Quốc trợ cấp trực tiếp trên tổng chi phí 



tăng thêm. Kế hoạch năm 2010, Chính phủ sẽ trợ cấp cho nông dân trồng lương thực 

86,7 tỷ NDT. 

1.5 Đẩy mạnh  cải cách nông thôn 
 

Hội nghị Trung ương Khóa 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua 

chiến lược “Đẩy mạnh phát triển cải cách nông thôn”: “Lấy xây dựng nông thôn mới 

Chủ nghĩa Xã hội làm nhiệm vụ chiến lược, lấy con đường hiện đại hóa nông nghiệp 

mang màu sắc Trung Quốc làm phương hướng cơ bản…”. Quyết định này nêu rõ 

nhiệm vụ cải cách nông thôn toàn diện sâu sắc trong thời kỳ mới, lấy hạt nhân là cải 

cách chế độ đất đai nông thôn, “Cung cấp cho nông dân quyền kinh doanh bao thầu 

đất đai có đảm bảo theo quy định của Nhà nước”. Chính phủ quy định tăng cường 

quản lý đất đai nông thôn, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Các địa phương xây dựng 

quy hoạch sử dụng đất thống nhất giữa thành thị và nông thôn, giữa quy hoạch đất 

xây dựng  hạ tầng, đô thị hóa và đất nông nghiệp… 

Đối với ‘thể chế kinh doanh kết hợp hai tầng”, một mặt các hộ gia đình phải tạo 

sự chuyển biến trong sản xuất để nâng cao năng suất và giá trị hàng hóa, mặt khác, thị 

trường nông thôn cần được đa dạng hóa về hình thức hoạt động, có sự liên kết, phối 

hợp chặt chẽ, hiệu quả. 

Chương trình cải cách toàn diện nông thôn cũng xác định nhiệm vụ hoàn thiện 

chế độ bảo hộ, hỗ trợ nông nghiệp, nông dân. Quy mô và phạm vi hỗ trợ cho nông 

dân được tăng cường, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường trợ cấp 

cho người trồng cây lương thực. 

Chính sách tài chính cho nông thôn phát triển theo hướng tăng cường phát triển 

tài chính có tính chất thương mại, có tính hợp tác, kết hợp giữa nhiều đối tượng tham 

gia. Chính phủ cho phép thành lập các tổ chức tài chính nông thôn hoạt động với mục 



đích sinh lời. Các chính sách này nhằm nâng cao năng lực, phát triển nguồn vốn và 

mở rộng thị trường tài chính nông thôn. 

Những chính sách tích cực của Trung Quốc đã góp phần đưa sản xuất nông 

nghiệp tăng trưởng liên tục, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia cung cấp đủ lương 

thực cho hơn 1,3 tỷ dân. Kinh tế nông thôn Trung Quốc phát triển nhanh, mức thu 

nhập của nông thôn tăng mạnh. Chất lượng cuộc sống ở nông thôn ngày càng được 

cải thiện rõ rệt.  

Trong bối cảnh phát triển hiện nay, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh 

chiến lược phát triển, ban hành các chính sách mới để thúc đẩy sự phát triển của nông 

nghiệp, nông thôn. 

2. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ TAM NÔNG CỦA TRUNG QUỐC 
 

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng Trung Quốc vẫn luôn phải đối 

mặt với nhiều thách thức từ nông nghiệp – nông thôn. Chính vì vậy, Trung Quốc đã 

đưa “tam nông” trở thành một chiến lược lớn, luôn có sự điều chỉnh trong chính sách 

để hướng đến sự phát triển xã hội hài hòa. Chính sách tài chính được xác định là một 

trong những giải pháp quan trọng để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp 

– nông thôn – nông dân Trung Quốc. 

2.1  Chủ trương sử dụng công cụ tài chính hỗ trợ “tam nông” phát triển. 
 

Nông nghiệp là một ngành cơ bản để xây dựng đất nước Trung Quốc phát triển  

toàn diện, hài hòa, cung cấp nguồn lực ổn định để hoàn thành mục tiêu xây dựng 

thành công Chủ nghĩa Xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Từ  năm 2004 đến nay, 

Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành 6 văn kiện quan trọng về xây dựng chiến lược 

phát triển tam nông theo đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các văn kiện này 



đều xác định rõ: “Phát triển Tam nông hiện nay cần phải hỗ trợ tài chính cho nông 

thôn, cần có một thể chế chính sách tài chính đầu tư  vào nông nghiệp – nông thôn 

đủ mạnh”. 

Sở dĩ cần chú trọng về chính sách tài chính cho tam nông là vì mặc dù vai trò 

của nông nghiệp, nông thôn hết sức quan trọng, nhưng trong một thời gian dài chưa 

được đầu tư chưa đúng mức, chưa tạo thành động lực cho nông thôn phát triển.  Cơ sở 

hạ tầng nông thôn còn yếu kém, nông dân còn thiếu cơ hội để phát triển kinh tế, nâng 

cao thu nhập và mức sống.  

Trung Quốc cần có một chính sách tài chính hợp lý để cung cấp đủ nguồn lực 

hỗ trợ cho khu vực nông thôn phát triển. Chính sách tài chính cần đóng vai trò phân 

bổ hợp lý các nguồn lực tại khu vực nông thôn, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển 

các dự án có triển vọng tốt. Sự phân bổ lại nguồn lực này sẽ điều chỉnh cơ cấu của 

ngành nông nghiệp hợp lý hơn. 

Thực hiện tốt các chính sách tài chính cho nông thôn để góp phần nâng cao 

hiệu quả chính sách quốc gia về chiến lược phát triển tam nông . Đặc biệt, sau khủng 

hoảng kinh tế, đầu tư tài chính vào nông nghiệp – nông thôn cần được tăng cường để 

tạo động lực vực dậy khu vực này. 

2.2 Các loại hình chính sách tài chính hỗ trợ cho khu vực Tam nông 
 

Chính sách tài chính hỗ trợ tam nông của Trung Quốc được thực hiện trên một 

phạm vi lãnh thổ nông thôn rộng lớn, với những điều kiện thực tế, vì vậy Chính phủ 

Trung Quốc đưa ra nhiều loại chính sách khác nhau. 

2.2.1 Hỗ trợ gia tăng sản lượng nông nghiệp 
 



Để thúc đẩy phát triển sản xuất, Trung Quốc thực hiện đầu tư tài chính trực tiếp 

để tăng sản lượng nông nghiệp, hướng đến hai mục tiêu chính: tăng động lực sản xuất 

của nông dân; nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp và chính sách cứu trợ, phòng 

chống thiên tai. 

- Chính sách tăng động lực sản xuất của nông dân được thực hiện thông qua các 

hình thức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chính sách khen thưởng 

Chính phủ Trung Quốc chi ngân sách quốc gia để hỗ trợ trực tiếp cho nông dân 

về giống cây trồng, vật nuôi, lương thực, mua sắm thiết bị, máy móc nông nghiệp, các 

chi phí đầu vào khác.  

Về chính sách khen thưởng, Nhà nước thực hiện thưởng cho các huyện đạt sản 

lượng và năng suất cao trong sản xuất nông nghiệp hằng năm (đạt kết quả bao nhiêu 

thì sẽ được mức thưởng tương ứng). 

- Chính sách nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp.  

  Trung Quốc tiến hành đầu tư tài chính cho nông thôn để phát triển sản xuất 

nông nghiệp tổng thể trên quy mô lớn.  Nguồn vốn chính được tập trung để xây dựng 

các công trình thuỷ lợi, hạ tầng giao thông nông thôn… phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Nguồn lực tài chính cũng được tập trung để đầu tư phát triển khoa học công  

nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Một mặt, nhà nước hỗ trợ nông dân tiền vốn để mua 

sắm các máy móc nông nghiệp lớn, phục vụ hiện đại hoá sản xuất. Mặt khác, nguồn 

ngân sách được dùng đầu tư, khuyến khích sự sáng tạo của nông dân trong việc phát 

minh và cải tiến các loại máy móc. Đầu tư tài chính cho  khoa học công nghệ để thúc 

đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp là một chính sách lớn của Trung Quốc nhằm đẩy 

nhanh quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. 

Bảng 1:Tình hình đầu tư phát triển nông nghiệp toàn Trung Quốc giai đoạn 2003-

2008 ( Vạn NDT) 



Năm Tổng đầu tư Ngân sách 
Trung ương

Ngân sách 
địa phương 

Tỷ trọng 
ngân sách 

nhà 
nước/tổng 
đầu tư (%) 

Tỷ lệ tăng 
(%) 

2003 2379916.78 867132.39 625027.81 36.44 13.81 

2004 2566991.19 856504.12 582983.51 33.37 -1.23 

2005 3067780.62 1018301.48 627123.01 33.19 18.90 

2006 3367432.48 1099003.45 741514.99 32.64 7.93 

2007 3633491.63 1210595.51 798649.09 33.32 10.15 

2008 3925882.55 1324435.30 905516.74 33.74 9.40 

(Nguồn: Niên giám Tài chính Trung Quốc 2009) 

- Cứu trợ và phòng chống thiên tai 

Những năm gần đây, Trung Quốc hứng chịu nhiều thiên tai, trong đó khu vực 

nông nghiệp và nông thôn hứng chịu thiệt hại lớn nhất. Vì vậy, Chính phủ Trung 

Quốc dành riêng một nguồn ngân sách để cứu trợ và phòng chống thiên tai, giúp 

người dân nông thôn ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất. 

Nguồn ngân sách này được dùng để cứu trợ trực tiếp cho nông dân tính trên 

thiệt hại trong chăn nuôi và trồng trọt. Đồng thời, Nhà nước cũng hỗ trợ ngân sách 

giúp nông dân tiếp tục đầu tư sản xuất. 

Bên cạnh việc cứu trợ, hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp, Chính phủ Trung 

Quốc đang tích cực xây dựng cơ chế phòng chống rủi ro, phòng chống thiên tai để 

giúp người dân nông thôn chủ động đối phó và giảm nhẹ thiệt hại. 

Bảng 2:Ngân sách chống thiên tai 2005- 2009 (Triệu NDT) 

Năm Kinh phí Phục hồi Hỗ trợ Chống lũ Các thiên Cứu trợ 



cứu trợ 
hạn hán 
lũ lụt lớn 

sản xuất 
nông 

nghiệp 

khẩn cấp lụt hạn 
hạn 

tai khác lâm 
nghiệp 

2005 12.63 2.0 4.9 5.5 4.5 - 

2006 14.35 7.7 - -  2.1 

2007 16.65 6.8 5.3 -  0.6 

2008 24.8 7.7 - -  0.6 

(Nguồn: Niên giám Tài chính Trung Quốc 2009) 

2.2.2 Đầu tư tài chính hỗ trợ nông thôn phát triển 
 

Song song với việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, Chính phủ Trung 

Quốc còn đầu tư xây dựng nông thôn toàn diện: xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo nhà 

ở, phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phát triển giáo dục cho người dân nông 

thôn. 

Bảng 3:Tổng đầu tư tài sản cố định nông thôn liên tục tăng trong những năm gần 

đây.  

Năm Đầu tư toàn 
xã hội 

Đầu tư tài 
sản cố định 
nông thôn 

Tỉ trọng  đầu tư 
tài sản cố định 
nông thôn với 
đầu tư toàn xã 
hội 

Tỷ lệ tăng trưởng 
đầu tư tài sản cố 
định  

2003 55566.6 9754.9 17.6 21.8 

2004 70477.4 11449.3 16.2 17.4 

2005 88773.6 13678.5 15.4 19.5 

2006 109998.2 16629.5 15.1 21.6 

2007 137323.9 19859.5 14.5 19.4 



2008 172828.4 24090.1 13.9 21.3 

(Nguồn: Niên giám Tài chính Trung Quốc 2009) 

Giáo dục và Y tế là hai lĩnh vực được chú trọng đầu tư nhất trong chính sách hỗ 

trợ phát triển nông thôn của Trung Quốc. Hệ thống giáo dục bắt buộc ở nông thôn 

được Chính phủ xây dựng cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc gia, đảm bảo kinh phí 

cho hoạt động giáo dục và kế hoạch phát triển đôi ngũ giáo viên có biên chế. Ngoài ra, 

học sinh đi học còn nhận được ưu đãi, miễn giảm của  Nhà nước. 

Y tế nông thôn cũng được đầu tư toàn diện. Hệ thống y tế cấp cơ sở được xây 

dựng để đảm bảo phục vụ nhu cầu tại chỗ cho người dân. Đội ngũ nhân viên y tế cấp 

cơ sở được đào tạo và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, Chính 

phủ thực hiện nhiều chính sách nhằm nâng cao điều kiện khám chữa bênh, chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân:  hệ thống bảo hiểm y tế nông thôn, bảo hiểm khám chữa bệnh 

cho người nghèo;  cơ chế y tế nông thôn mới, cứu trợ y tế… 

Gần đây, Trung Quốc đang thực hiện thí điểm chính sách lương hưu cho nông 

dân (còn gọi là bảo hiểm dưỡng lão cho nông dân). Tất cả những chính sách này đã 

thúc đẩy sự phát triển của nông thôn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn 

và thành thị… 

2.2.3 Chính sách tài chính tăng thu nhập cho nông dân 
 

Chính phủ tích cực hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng thị 

trường trao đổi hàng hóa ở nông thôn.  

Để ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp, Trung Quốc tích cực miễn giảm 

các loại thuế, các khoản phí ngoài thuế cho nông dân, hỗ trợ chi phí đầu vào sản xuất 

nông nghiệp: giống cây trồng vật nuôi, thức ăn chăn nuôi… (đã đề cập ở phần trên). 



Đầu ra của sản xuất nông nghiệp cũng được Chính phủ đảm bảo bằng cách quy 

định mức giá nông sản cơ bản, đảm bảo cho nông dân có lãi. Nếu giá trên thị trường 

thấp hơn mức giá cơ bản thì chính phủ sẽ bù phần chênh lệch. 

Chính phủ Trung Quốc thực hiện chính sách đưa hàng hóa về nông thôn. Các 

loại máy móc nông nghiệp, đồ điện gia dụng… được đưa về nông thôn bán với mức 

giá ưu đãi. Thị trường nông sản ở nông thôn được xây dựng và hoàn thiện cơ chế vận 

hành. Nông dân tích cực tham gia vào thị trường, cân đối đầu vào và đầu ra của sản 

xuất nông nghiệp, đảm bảo sản xuất có lãi. 

Lồng ghép hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và xây dựng thị trường trao đổi hàng 

hóa ở nông thôn đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Đây là một 

chính sách mang lại hiệu quả rất lớn trên thực tế. 

2.2.4 Xây dựng mạng lưới tín dụng nông thôn 
 

Để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tài chính cho nông nghiệp, nông thôn, Trung 

Quốc đã xây dựng một mạng lưới tín dụng nông thôn với nhiều loại hình, nhiều tổ 

chức cùng tham gia.  

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc được xem là nòng cốt phát triển tín dụng 

ở nông thôn, liên tục tăng cường mức độ hỗ trợ cho nông thôn. Năm 2008, số dư tín 

dụng cho nông thôn chiếm 13,52% tổng số dư tín dụng của ngân hàng này. Năm 2009, 

biên độ cho vay ở khu vực nông thôn của Ngân hàng Nông nghiệp  được nâng lên cao 

hơn tiêu chuẩn thông thường của các ngân hàng khác.  

Phạm vi nghiệp vụ và loại hình dịch vụ cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp 

từng bước được mở rộng. Ngân hàng cho nông dân vay với nhiều mục đích khác nhau, 

trong đó quan trọng nhất là cho vay xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và cho doanh 

nghiệp vay để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 



Năm 2007, Hệ thống Bưu điện mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tín dụng, thực 

hiện các hoạt động cho vay vốn, thay vì chỉ thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm như 

trước. Nhờ có mạng lưới các điểm bưu điện rộng khắp ở cấp xã, hoạt động cho vay 

của “Ngân hàng tiết kiệm bưu điện” phát triển nhanh chóng, số lượng khách hàng 

ngày càng lớn. Thông qua kênh phân phối vốn này, Nhà nước đã hỗ trợ hết sức tích 

cực và hiệu quả cho khu vực nông thôn, đặc biệt là các vùng sâu, vùng hẻo lánh. 

Ở nông thôn Trung Quốc đã hình thành các hợp tác xã tín dụng thực hiện kinh 

doanh vốn. Các hợp tác xã này hoạt động theo cơ chế thị trường tiền tệ, đồng thời có 

những chính sách ưu đãi cho vay với nhiều hình thức huy động vốn linh hoạt. Nhờ đó, 

tại nhiều địa phương, các hợp tác xã này trở thành bộ phận nòng cốt trong hoạt động 

cho vay và hỗ trợ nông dân. Ưu thế lớn nhất của hình thức này là huy động được 

nguồn lực tài chính tại chỗ, giúp giảm bớt gánh nặng cho ngân sách quốc gia và tăng 

tính chủ động cho các địa phương. 

2.3 Các ý tưởng chính sách tài chính cho khu vực nông nghiệp, nông thôn 

  

Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục có những điều chỉnh 

về thể chế, chính sách mới để hỗ trợ nông thôn, thúc đẩy sự phát triển của nông 

nghiệp.                                                                                                                                               

2.3.1 Triển khai  phí bảo hiểm nông nghiệp  
 

Nông dân Trung Quốc đã và đang phải đối mặt với rủi ro từ nhiều phía: thiên 

tai, dịch bệnh, mất mùa, đồng thời chính họ cũng không ý thức đầy đủ, đánh giá đúng 

mức độ rủi ro. Vì vậy, Chính phủ Trung Quốc lập đề án thí điểm triển khai phí bảo 

hiểm cho sản xuất nông nghiệp. Chính phủ tạo điều kiện về mặt cơ chế, có những ưu 

đãi về thuế, nguồn vốn cho các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp cận thị trường nông thôn. 

Năm 2009, hoạt động thí điểm bảo hiểm ở một số tỉnh đã cho kết quả bước đầu. 



2.3.2 Thu hút vốn đầu tư về nông thôn 
 

Chính phủ Trung Quốc xác định để nông nghiệp và nông thôn tạo được bước 

phát triển đột biến thì cần thu hút được vốn từ khối tư nhân đầu tư vào khu vực này. 

Để hút vốn, Chính phủ đưa ra những ưu đãi về chính sách cho doanh nghiệp như ưu 

đãi về thuế, hạ thấp tiêu chuẩn hoạt động sản xuất kinh doanh ở nông thôn, cải cách 

thủ tục hành chính.  

Các quỹ đầu tư nông nghiệp ở nông thôn được thành lập để trở thành công cụ 

chủ yếu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân. Các quỹ này được khuyến khích xây dựng 

các mô hình quản lý đầu tư mới, hiệu quả cao. 

  Nhà nước chia sẻ rủi ro bằng các chính sách về thuế, dịch vụ bảo hiểm. Các 

chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã được gia hạn, đặc biệt đối với các tổ 

chức tài chính cấp huyện được ưu đãi lớn về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

2.3.3 Khen thưởng 
 

Chính sách khen thưởng được thực hiện nhằm tạo động lực trong sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn bằng lợi ích vật chất cụ thể. Mức độ 

khen thưởng tương ứng với bậc thang doanh số cho vay của các tổ chức tín dụng. Tổ 

chức tín dụng cấp huyện được ưu tiên, khen thưởng nhiều nhất để khuyến khích phát 

triển kinh doanh và mở rộng mạng lưới, số lượng tổ chức đăng ký hoạt động. Các tổ 

chức tín dụng có nợ xấu từ năm trước tồn đọng thì sẽ không được xem xét khen 

thưởng.  

2.3.4 Phát triển hệ thống tổ chức bảo lãnh mới 
 

Khu vực nông thôn sẽ được thực hiện hệ thống bảo lãnh cho vay mới, với 

nhiều ưu đãi hơn so với mặt bằng chung. Các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư nông 



nghiệp được ưu tiên vay vốn ngân hàng, đơn giản hóa về thủ tục, nâng cao tỷ lệ cho 

vay trên tài sản thế chấp. 

Nông dân vay vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư vào nông nghiệp, xây 

dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất sẽ được nhà nước hỗ trợ lãi suất.  

2.3.5 Thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh  
 

Để thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, Nhà nước đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ 

thống luật pháp, đơn giản hóa thủ tục. Luật Nông nghiệp đã được sửa đổi trong đó có 

điều khoản nêu rõ trách nhiệm hỗ trợ nông dân của các tổ chức tài chính. “Luật Hợp 

tác tài chính” đang được dự thảo nhằm quy định cụ thể về hoạt động của các tổ chức 

tài chính, tín dụng, quỹ đầu tư nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

kinh doanh của các tổ chức này cũng như giúp hình thành các mô hình hoạt động kinh 

doanh, cho vay thế chấp mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


