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MỞ ĐẦU
1.

Tính cấp thiết của luận án
Sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm làm ra luôn là thách thức và

là mối quan tâm, lo lắng của chính phủ các quốc gia trên thế giới. Bởi lẽ sản phẩm
nông nghiệp do các hộ nông dân, phần lớn thuộc đối tƣợng nghèo trong xã hội làm
ra, nếu không đƣợc tiêu thụ tốt và có lợi cho họ, thì thu nhập và đời sống của họ sẽ
bị ảnh hƣởng xấu, trách nhiệm sẽ có phần thuộc về Chính phủ.
Thể chế giao dịch nông sản có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển thị
trƣờng nông sản nói riêng và nền kinh tế nói chung. Phát triển thể chế giao dịch
nông sản sẽ góp phần thúc đẩy các hình thức giao dịch nông sản phát triển đa dạng
và hiệu quả. Các hình thức giao dịch nông sản phát triển sẽ góp phần giải quyết bài
toán tiêu thụ nông sản cho nông dân. Ở Việt Nam, các hình thức giao dịch nông sản
truyền thống dựa trên nền sản xuất nông nghiệp nhỏ, lẻ, phân tán,lạc hậu đã tồn tại
từ lâu và còn phát huy tác dụng. Các hình thức giao dịch nông sản phổ biến ở các
quốc gia có nền kinh tế thị trƣờng phát triển đã hình thành nhƣng còn rất sơ khai.
Thể chế cho các hình thức giao dịch nông sản đã hình thành nhƣng chƣa hoàn thiện,
chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập. Các hình
thức giao dịch nông sản và thể chế của nó còn một số nhƣợc điểm sau:
- Thứ nhất, hình thức giao dịch nông sản điển hình là giao dịch mua bán trao
tay bằng tiền mặt (giao dịch giao ngay – spot transaction) giữa ngƣời nông dân và
ngƣời mua gom (thƣơng lái). Ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), số lƣợng
ngƣời mua gom rất lớn, họ đi khắp nơi trong vùng trực tiếp mua nông sản từ nông
dân và chở đến các chợ đầu mối, chợ bán lẻ, các cơ sở chế biến hay xuất khẩu. Thể
chế giao dịch trong trƣờng hợp này chủ yếu dựa trên tập quán và thông lệ, thiếu
vắng hệ thống pháp lý vững chắc. Nếu thiếu quyền pháp lý vững chắc, các bên sẽ bị
hạn chế về loại hình và tính chất của các giao dịch mà họ thực hiện (McMillan và
Woodruff, 2000; Katz, 2000) [57] [61]. Điều này dẫn đến quy mô và phạm vi hoạt
động giao dịch bị hạn chế làm cho thị trƣờng nông sản kém phát triển.
- Thứ hai, hình thức giao dịch qua chợ đầu mối và chợ trung tâm nông sản
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đã hình thành nhƣng hoạt động chƣa tốt, thậm chí có thể nói là không hiệu quả.
Xuất phát từ quan điểm “đƣa thị trƣờng đến cho nông dân”, chính phủ đã xây dựng
các chợ đầu mối, chợ trung tâm nông sản nhƣng nhiều chợ sau khi xây dựng xong
chỉ hoạt động vài tháng đóng cửa. Đây là hình thức giao dịch tập trung, khác với
hình thức giao dịch thông qua chợ đầu mối theo cách truyền thống đã tồn tại từ lâu.
Sự thiếu vắng thể chế quản lý phù hợp với hình thức giao dịch này là nguyên nhân
dẫn đến hoạt động giao dịch không phát triển.
- Thứ ba, sản xuất theo hợp đồng (contract farming) đƣợc xem là hình thức
giao dịch nông sản tiên tiến nhằm gắn kết ngƣời nông dân với ngƣời mua bằng hợp
đồng quan hệ (relational contracting). Đây là hình thức “chuyển đổi giao dịch một
lần và vô danh thành một loạt các giao dịch lặp đi lặp lại giữa các bên quen biết
nhau” (Quinn, Majur và Anh, 2006) [65]. Xuất phát từ lợi ích của sản xuất theo hợp
đồng và xu hƣớng chuyển dịch từ giao dịch giao ngay sang giao dịch dƣới hình thức
sản xuất theo hợp đồng ngày càng gia tăng trên thế giới (Minot, 1986; Eaton và
Shepherd, 2001; McDonald, 2004; Harvey, Klein và Sykuta, 2005) [50] [54] [59]
[62], thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng ở Việt Nam, với tƣ cách là khung
pháp lý cho hoạt động giao dịch, chính thức đƣợc hình thành thông qua Quyết định
số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tƣớng Chính phủ về Chính sách
khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Từ khi có Quyết định này, Việt
Nam “dấy lên” một phong trào mà chúng ta thƣờng gọi là “Sản xuất theo hợp đồng
và liên kết 4 nhà”. Sau 7 năm thực hiện, nhiều doanh nghiệp đã thất bại không mua
đƣợc hàng hóa, hoặc không thu hồi đƣợc vốn đầu tƣ ứng trƣớc cho nông dân, tình
trạng vi phạm hợp đồng xảy ra khắp nơi. Nông dân cho đổ lỗi cho doanh nghiệp và
ngƣợc lại. Vậy, thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng theo Quyết định
80/2002/QĐ-TTg khó thực hiện và không thành công trong thực tiễn.
- Thứ tư, hình thức giao dịch mua hàng trƣớc, giao hàng sau (giao dịch triển
hạn – forward transaction) đã tồn tại và phát triển dựa trên sự tin cậy dần bị “phá
vỡ” do quy mô, phạm vi hoạt động giao dịch mở rộng. Hình thức giao dịch kỳ hạn
(futures transaction) đƣợc xem là công cụ phòng chống rủi ro trong kinh doanh
nông sản nhƣng các doanh nghiệp thực hiện giao dịch thông qua Sở giao dịch hàng
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hóa nƣớc ngoài bị thua lỗ và phải ngừng giao dịch; còn ở Việt Nam chƣa có Sở giao
dịch hàng hóa hoàn chỉnh. Hình thức giao dịch quyền chọn (option transaction)
chƣa áp dụng trong hoạt động giao dịch nông sản. Thể chế giao dịch giao sau (triển
hạn, kỳ hạn và quyền chọn) bƣớc đầu hình thành nhƣng chƣa hoàn thiện, chƣa đáp
ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn hoạt động giao dịch là nguyên nhân làm cho các hình
thức giao dịch giao sau chƣa phát triển.
Thực tiễn đã chỉ ra rằng thể chế quản lý không phù hợp là nguyên nhân dẫn
đến các hình thức giao dịch nông sản không hiệu quả. Luận án nghiên cứu “Phát
triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam” để giúp cho các nhà hoạch định
chính sách, các chủ thể kinh doanh trên thị trƣờng nông sản có cơ sở khoa học vững
chắc phát triển các hình thức giao dịch nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế
quốc tế hiện nay.
2.

Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án
Xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện thể chế giao dịch nông sản, nhiều nhà khoa

học trong nƣớc đã quan tâm nghiên cứu. Các công trình này đã đóng góp lớn về mặt
lý luận, cũng nhƣ thực tiễn. Khái quát một số công trình nghiên cứu có liên quan
đến luận án nhƣ sau:
- TS. Dƣơng Ngọc Thí và ThS. Trần Minh Vĩnh (2006) chủ nhiệm đề tài
“Nghiên cứu đánh giá các hình thức giao dịch thương mại nông sản ở Việt Nam”
của Viện chính sách và chiến lƣợc phát triển nông nghiệp nông thôn. Đề tài tập
trung phân tích 4 hình thức giao dịch nông sản: thứ nhất, mua bán tự do thông qua
ngƣời mua gom; thứ hai, mua bán thông qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với hộ
nông dân; thứ ba, mua bán thông qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với hợp tác xã,
tổ hợp tác; và thứ tƣ, mua bán tại chợ đầu mối nông sản.
- PGS.TS. Vũ Trọng Khải và TS. Nguyễn Thắng (2006) chủ nhiệm đề tài
“Đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước”. Đây là đề tài
trọng điểm cấp Bộ của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đề tài này tập trung nhận dạng
và phân tích các hình thức đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nông nghiệp
nhà nƣớc. Đề tài đã xác định đƣợc một số mô hình khoán trong doanh nghiệp nông
nghiệp nhƣng khi đƣợc xét dƣới góc độ thƣơng mại lại là hình thức sản xuất theo
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hợp đồng.
- PGS.TS. Nguyễn Văn Nam và TS. Selwyn Heibron (2004) chủ nhiệm đề tài
“Nghiên cứu điều kiện hình thành sàn giao dịch nông sản tại Việt Nam”. Đề tài
thuộc dự án “Tăng cƣờng năng lực hội nhập quốc tế cho ngành nông nghiệp và phát
triển nông thôn” do AUSAID tài trợ. Đề tài tập trung: thứ nhất, đánh giá hệ thống
phân phối và tiêu thụ nông sản của 8 mặt hàng gạo, cà phê, cao su, chè, điều, rau
quả và thịt; thứ hai, giới thiệu một kiến thức về thị trƣờng triển hạn, thị trƣờng kỳ
hạn, thị trƣờng quyền chọn; thứ ba, đề xuất phƣơng hƣớng và giải pháp phát triển
hệ thống giao dịch nông sản ở Việt Nam và các điều kiện cần chuẩn bị để thiết lập
sàn giao dịch nông sản; và thứ tƣ, đề xuất mô hình thí điểm giao dịch cà phê và chợ
buôn bán rau quả.
- ThS.Vũ Thị Minh Nguyệt (2004) chủ nhiệm đề tài “Định hướng và các giải
pháp phát triển thị trường hàng hoá tập trung tại Tp.Hồ Chí Minh” của Viện kinh
tế TP.HCM. Đề tài tập trung: thứ nhất, nghiên cứu bản chất phát triển của thị trƣờng
hàng hóa tập trung mà chủ yếu là thị trƣờng hàng hóa giao sau và cơ chế vận hành
của các sàn giao dịch hàng hóa; thứ hai, đánh giá các mô hình thí điểm thị trƣờng
hàng hóa tập trung tại Tp. Hồ Chí Minh; thứ ba, xác định mô hình, cơ chế hoạt động
chung cho sàn giao dịch hàng hóa tại Tp.Hồ Chí Minh; và thứ tƣ, đề xuất giải pháp
phát triển thị trƣờng hàng hóa giao sau.
- PGS.TS. Vũ Trọng Khải, GS. Đỗ Thái Đồng và TS. Phạm Bích Hợp (2004)
chủ nhiệm đề tài cấp nhà nƣớc mã số KC.07-13 “Phát triển nông thôn Việt Nam từ
làng xã truyền thống đến văn minh thời đại”. Đề tài đã khẳng định mô hình sản
xuất theo hợp đồng và sự liên kết giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp, nhà khoa học
dƣới sự quản lý của nhà nƣớc theo pháp luật là cơ sở kinh tế của mô hình phát triển
cụm làng và tiểu vùng nông thôn, phi làng xã. Một kết luận quan trọng liên quan
đến tiêu thụ hàng hóa nông sản là đề tài đã xác định đƣợc lợi ích thiết thực của các
chủ thể tham gia vào giao dịch nông sản khi thực hiện mô hình liên kết giữa doanh
nghiệp và nông dân trong chuỗi giá trị sản xuất – chế biến – tiêu thụ nông sản thông
qua hợp đồng.
Ngoài ra cũng còn nhiều đề tài nghiên cứu về hình thức giao dịch nông sản
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nhƣng chƣa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống về thể chế giao dịch
quy định về cấu trúc tổ chức, cơ chế vận hành và điều kiện vật chất cho các hình
thức giao dịch nông sản hoạt động. Khung lý thuyết để phát triển thể chế giao dịch
nông sản chƣa đƣợc làm sáng tỏ. Luận án sẽ tập trung làm rõ cơ sở khoa học và
thực tiễn của việc phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam.
3.

Mục tiêu của luận án

3.1. Mục tiêu chung
Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và đề xuất giải pháp phát triển thể
chế giao dịch nông sản ở Việt Nam nhằm góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh
cho các chủ thể tham gia vào thị trƣờng nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế
quốc tế, đồng thời góp phần xóa đói, giảm nghèo cho các hộ nông dân Việt Nam.
3.2. Mục tiêu cụ thể
- Luận giải cơ sở khoa học và kinh nghiệm một số nƣớc về thể chế giao dịch
nông sản.
- Nhận dạng và phân tích, đánh giá thực trạng các hình thức giao dịch và thể
chế giao dịch nông sản đã xuất hiện và đang hoạt động ở Việt Nam.
- Đề xuất một số giải pháp phát triển các hình thức giao dịch và thể chế giao
dịch nông sản ở Việt Nam.
4.

Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Nghiên cứu các hình thức và thể chế giao dịch nông sản thông qua các quan hệ
giao dịch nông sản giữa các chủ thể tham gia vào quá trình kinh doanh nông sản.
Thể chế của các hình thức giao dịch nông sản đƣợc nghiên cứu trên những khía
cạnh: cấu trúc tổ chức, cơ chế vận hành và những điều kiện vật chất để phát triển.
Luận án chƣa có điều kiện nghiên cứu khía cạnh hiệu quả của từng hình thức giao
dịch thông qua nghiên cứu chuỗi giá trị và chi phí marketing nông sản.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: luận án nghiên cứu các hình thức và thể chế giao dịch nông
sản với những mẫu điều tra mang tính đại diện và tiện lợi. Do điều kiện thời gian và
kinh phí có hạn nên luận án chỉ tập trung nghiên cứu một số trƣờng hợp điển hình ở
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3 khu vực sản xuất nông sản chính ở Nam Bộ: Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu
Long và Đông Nam Bộ.
- Về thời gian: luận án nghiên cứu trong thời gian phát triển các hình thức
giao dịch nông sản dù là tự giác hay tự phát, nhƣng chú trọng giai đoạn hiện tại.
5.

Phƣơng pháp nghiên cứu

5.1. Cách tiếp cận nghiên cứu
Luận án sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính để xây dựng cơ sở khoa
học phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam. Luận án đã thực hiện nghiên
cứu định tính thông qua 2 bƣớc là nghiên cứu định tính sơ bộ và nghiên cứu định
tính chính thức. Nghiên cứu định tính sơ bộ nhằm nhận dạng và phân loại các loại
hình thể chế giao dịch nông sản đã và đang hoạt động ở Việt Nam. Nghiên cứu định
tính chính thức nhằm tổng quát hóa các hiện tƣợng, sự vật, quá trình để tìm ra bản
chất, đặc trƣng của các loại hình thể chế giao dịch nông sản. Thông qua nghiên cứu
thực địa (Field research) và nghiên cứu so sánh lịch sử (Historical comparative
research) bằng phƣơng pháp nghiên cứu tình huống (case study method), luận án
mô phỏng thế giới thực các loại hình thể chế giao dịch nông sản về mặt cấu trúc, cơ
chế tƣơng tác giữa các chủ thể tham gia vào quá trình giao dịch trong điều kiện vật
chất cụ thể có tính lịch sử.
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu đƣợc đề cập ở trên, luận án nghiên cứu tập
trung trả lời những câu hỏi nghiên cứu sau:
1) Giao dịch nông sản là gì? Thể chế giao dịch nông sản là gì? Thể chế giao
dịch nông sản có bản chất và nội dung gì?
2) Bài học kinh nghiệm nào của thế giới cần rút ra để phát triển thể chế giao
dịch nông sản ở Việt Nam?
3) Thể chế quản lý vĩ mô của nhà nƣớc trong thời gian qua có ảnh hƣởng nhƣ
thế nào đến quá trình phát triển các hình thức giao dịch nông sản ở Việt
Nam?
4) Thực tiễn hình thành và phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam
trong thời gian qua có những vấn đề gì nảy sinh cần phải giải quyết?
5) Thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam cần phải hoàn thiện nhƣ thế nào?
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6) Những giải pháp nào cần phải đặt ra để phát triển thể chế giao dịch nông
sản ở Việt Nam?
7) Nhà nƣớc và doanh nghiệp cần phải làm gì để phát triển thể chế giao dịch
nông sản ở Việt Nam?
Quy trình nghiên cứu của luận án đƣợc khái quát hóa qua các bƣớc nhƣ sau :
Nghiên cứu lý luận và kinh
nghiệm một số nƣớc về
phát triển thể chế giao dịch
nông sản

Cơ sở khoa học về thể chế
giao dịch nông sản

Nhận dạng và phân tích các
trƣờng hợp điển hình ở
Việt Nam

Đề xuất các giải pháp hỗ
trợ phát triển thể chế giao
dịch nông sản ở Việt Nam

Đề xuất hƣớng hoàn thiện
thể chế các hình thức giao
dịch nông sản ở Việt Nam

Đánh giá và rút ra các vấn
đề nảy sinh khi thực hiện
thể chế giao dịch nông sản
ở Việt Nam

Đề xuất một số kiến nghị

Kết luận

Nguồn: Bảo Trung (2005), Phát triển nghiên cứu của luận án.
Hình 0-1: Quy trình nghiên cứu của luận án
5.2. Phƣơng pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu
5.2.1. Đối tƣợng khảo sát
Đối tƣợng khảo sát là các chủ thể tham gia giao dịch một số nông sản chủ yếu
ở Việt Nam bao gồm doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản trong và
ngoài nƣớc, các HTX, trang trại, chợ đầu mối, chợ trung tâm nông sản, ngƣời mua
gom, các tổ chức tham gia giao dịch kỳ hạn.
5.2.2. Nguồn dữ liệu
Nguồn dữ liệu thứ cấp: các tài liệu lý thuyết về thể chế giao dịch nông sản, các
bài báo khoa học trong nƣớc và quốc tế, các công trình nghiên cứu khoa học của các
tác giả trong và ngoài nƣớc, các báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các báo
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cáo hoạt động kinh doanh của các chủ thể tham gia giao dịch nông sản, tra cứu tài
liệu trên internet.
Nguồn dữ liệu sơ cấp bao gồm dữ liệu thu thập thông qua quan sát, phỏng vấn
không cấu trúc và thảo luận nhóm.
- Luận án thực hiện khảo sát thực tế thông qua phƣơng pháp quan sát các
hoạt động giao dịch của các chủ thể tham gia giao dịch nông sản trên thị trƣờng
nông sản. Tác giả đã trực tiếp quan sát các hoạt động giao dịch nông sản trực tiếp
giữa các chủ thể tham gia giao dịch, hoạt động giao dịch nông sản tại các chợ đầu
mối, trung tâm buôn bán nông sản, và hoạt động giao dịch nông sản qua Sở giao
dịch hàng hóa LIFFE và NYBOT.
- Luận án thực hiện khảo sát thực tế thông qua phỏng vấn không cấu trúc và
thảo luận nhóm. Tác giả đã trực tiếp thực hiện các cuộc phỏng vấn các nhà quản trị
của doanh nghiệp, HTX, ngân hàng và các chủ trang trại/nông dân. Việc phỏng vấn
đƣợc thực hiện trong vòng 3 năm 2005-2007. Ngoài ra, tác giả cũng đã tổ chức thảo
luận nhóm với các doanh nghiệp, HTX, thƣơng nhân và nông dân. Nội dung tác giả
thực hiện phỏng vấn không cấu trúc và thảo luận nhóm nhƣ sau:
+ Các hình thức giao dịch nông sản: yêu cầu các đối tƣợng khảo sát mô tả
hoạt động giao dịch nông sản.
+ Cấu trúc tổ chức của các hình thức giao dịch: yêu cầu mô tả vị trí, vai trò,
chức năng, nhiệm vụ của các chủ thể tham gia giao dịch nông sản; mối quan hệ
giữa các chủ thể.
+ Cơ chế vận hành của các hình thức giao dịch: yêu cầu mô tả cụ thể cơ
chế hoạt động của từng hình thức giao dịch về các khía cạnh: giá cả, thanh toán,
giao hàng, chất lƣợng, thông tin thị trƣờng…
+ Cơ sở vật chất: yêu cầu mô tả các phƣơng tiện vật chất nhƣ phƣơng tiện
vận chuyển, nhà kho, xƣởng chế biến, hạ tầng giao thông, hạ tầng thƣơng mại, hạ
tầng thông tin mà các chủ thể đang sử dụng để thực hiện giao dịch.
+ Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động giao dịch: yêu cầu các đối
tƣợng khảo sát cho biết những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện các hoạt động
giao dịch nông sản.
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5.2.3. Phƣơng pháp tiến hành thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu
Để đảm bảo các tình huống sử dụng trong luận án mang tính đại diện cho tổng
thể và đáng tin cậy, luận án đã thực hiện các bƣớc tiến hành thu thập, xử lý và phân
tích nhƣ sau:
Bước 1: Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu của luận án, tác giả xây dựng danh
mục các đối tƣợng khảo sát dự kiến. Trên cơ sở khoa học về thể chế giao dịch nông
sản, tác giả sử dụng phƣơng pháp lấy mẫu phi xác suất phân tầng và thuận tiện để
xây dựng danh mục đối tƣợng khảo sát. Danh mục mẫu đại diện đƣợc phân tầng
theo các hình thức giao dịch và thể chế giao dịch nông sản, có nghĩa ứng với từng
hình giao dịch và thể chế giao dịch có nhóm đối tƣợng khảo sát khác nhau.
Bước 2: Trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm một số nƣớc, tác giả thực hiện
nghiên cứu định tính sơ bộ bằng cách phỏng vấn không cấu trúc các đối tƣợng khảo
sát. Bƣớc này nhằm khám phá xem các đối tƣợng khảo sát đang áp dụng hình thức
giao dịch nào. Từ đó, tác giả nhận dạng và phân loại các đối tƣợng khảo sát theo các
hình thức giao dịch nông sản và xây dựng danh mục các đối tƣợng khảo sát cần tiến
hành nghiên cứu sâu ở bƣớc tiếp theo (xem Phụ lục 1).
Bước 3: Tác giả thực hiện nghiên cứu định tính chính thức thông qua nghiên
cứu thực địa và nghiên cứu lịch sử. Trong nội dung này, phƣơng pháp tình huống
(case study method) đƣợc sử dụng để nghiên cứu thể chế giao dịch nông sản ở Việt
Nam. Dữ liệu phân tích bao gồm dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp. Tác giả trực tiếp
thu thập các tài liệu thứ cấp từ các đối tƣợng khảo sát. Thông qua các tài liệu thứ
cấp tác giả phỏng vấn sâu không cấu trúc và bán cấu trúc các chủ thể tham gia vào
hoạt động giao dịch nông sản. Ngoài ra, tác giả cũng thu thập nguồn dữ liệu sơ cấp
thông qua quan sát các hoạt động giao dịch nông sản và thảo luận trực tiếp các
chuyên gia.
Bước 4: Từ dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập đƣợc, tác giả sử dụng phƣơng
pháp thống kê mô tả, mô hình hóa, tiếp cận hệ thống để phân tích đánh giá thể chế
giao dịch nông sản về mặt cấu trúc, cơ chế và điều kiện vật chất. Thông qua phƣơng
pháp quy nạp, tác giả xây dựng cơ sở khoa học về thể chế giao dịch nông sản và vận
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dụng nó để phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển các thể chế
giao dịch nông sản ở Việt Nam.
Bước 5: Các tình huống nghiên cứu (xem Phụ lục 2), các nội dung và kết quả
nghiên cứu của luận án đƣợc hoàn thiện thông qua phƣơng pháp thảo luận nhóm tập
trung. Thảo luận nhóm tập trung đƣợc thực hiện trong các lớp đào tạo Giám đốc
doanh nghiệp khóa 15, 16, 17, 18 và 19, các lớp bồi dƣỡng Chủ nhiệm HTX, Chủ
trang trại tại Trƣờng Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II. Nội dung thảo luận
nhóm tập trung cũng liên quan đến các hình thức giao dịch nông sản, cấu trúc tổ
chức, cơ chế vận hành và cơ sở vật chất của từng hình thức giao dịch nông sản.
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận án cũng đƣợc trình bày tại hội thảo về tiêu
thụ nông sản đƣợc tổ chức bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT. Một số nội dung của luận
án cũng đã đƣợc chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các học viên tham dự lớp học
và chuyên gia tham dự hội thảo.
6.

Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của luận án

6.1. Về mặt lý luận
- Luận án khẳng định thể chế giao dịch nông sản là khung pháp lý hay tập
quán, thông lệ quy định về cấu trúc tổ chức và cơ chế vận hành của các hoạt động
giao dịch nông sản giữa 2 hay nhiều chủ thể tham gia phù hợp với điều kiện vật chất
nhất định. Kết luận này xuất phát từ việc nghiên cứu thể chế dƣới góc độ quản lý
doanh nghiệp, khác với cách hiểu về thể chế hiện nay đƣợc nghiên cứu dƣới góc độ
quản lý nhà nƣớc.
- Luận án phân loại thể chế giao dịch nông sản nhƣ sau: thể chế giao dịch sản
xuất theo hợp đồng, thể chế giao dịch giao ngay và thể chế giao dịch giao sau. Việc
phân loại này dựa trên bản chất kinh tế - xã hội của các hình thức giao dịch. Đó là
sự phối hợp theo ngành dọc giữa ngƣời mua và ngƣời bán.
- Luận án khẳng định sản xuất theo hợp đồng là một loại hình giao dịch nông
sản. Mặc dù, nhìn bên ngoài, hình thức này gần giống với giao dịch giao sau nhƣng
giao dịch này hoàn toàn khác vì bản chất của giao dịch sản xuất theo hợp đồng là
giá cả đƣợc thỏa thuận giữa ngƣời mua và ngƣời bán tại thời điểm ký kết hợp đồng
dựa trên cơ sở phân bổ 3 yếu tố: lợi ích, rủi ro và quyền quyết định.
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- Luận án khẳng định giao dịch giao ngay bao gồm hai hình thức là giao dịch
phân tán và giao dịch tập trung.
- Luận án khẳng định các hình thức mua bán phổ biến trên thị trƣờng nông
sản Việt Nam từ lâu nhƣ “mua mão”, “mua lúa non”, “hợp đồng bao tiêu nông sản”,
“hợp đồng trừ lùi chốt giá sau” là một dạng sơ khai của giao dịch giao sau.
6.2. Về mặt thực tiễn
- Luận án giúp cho các chủ thể tham gia giao dịch nông sản có cơ sở khoa
học để xây dựng chiến lƣợc mua, bán nông sản phù hợp với điều kiện kinh tế Việt
Nam, từ đó giảm thiểu tối đa những tổn thất có thể xảy ra do biến động của môi
trƣờng kinh doanh.
- Luận án giúp cho các nhà quản lý vĩ mô hoạch định thể chế phát triển thị
trƣờng nông sản lành mạnh và bền vững phù hợp với quy luật khách quan, góp phần
xóa đói giảm nghèo cho nông dân và nâng cao khả năng cạnh tranh hàng nông sản
Việt Nam trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc khi Việt Nam đã và ngày càng hội
nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỂ CHẾ GIAO DỊCH
NÔNG SẢN
1.1.

Khái niệm, bản chất và nội dung của giao dịch nông sản và thể chế giao
dịch nông sản

1.1.1. Khái niệm thị trƣờng và thị trƣờng nông sản
Thị trƣờng đƣợc hiểu là nơi ngƣời mua và ngƣời bán (hay ngƣời có nhu cầu và
ngƣời cung cấp) tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau để trao đổi, mua bán hàng
hóa vật phẩm hay dịch vụ. Với nghĩa hẹp, thị trƣờng là nơi diễn ra các hoạt động
mua và bán một thứ hàng hóa nhất định nào đó nhƣ thị trƣờng gạo, thị trƣờng cà
phê, thị trƣờng chứng khoán, thị trƣờng vốn. Cũng có một nghĩa hẹp khác, thị
trƣờng là một nơi xác định nào đó, diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa vật
phẩm hay dịch vụ nhƣ chợ, siêu thị, trung tâm thƣơng mại hoặc thị trƣờng Thành
phố Hồ Chí Minh, thị trƣờng Hà Nội.
Trong kinh tế học cổ điển và tân cổ điển, khái niệm thị trƣờng đƣợc hiểu rộng
hơn là tập hợp các thỏa thuận mà ngƣời mua và ngƣời bán trao đổi đƣợc các hàng
hóa vật phẩm hoặc dịch vụ cho nhau. Các thỏa thuận bao gồm giá cả, số lƣợng, chất
lƣợng hàng hóa vật phẩm hay dịch vụ, phƣơng thức thanh toán và giao hàng. Thị
trƣờng ra đời gắn liền với sự ra đời và phát triển sản xuất hàng hóa. Đầu tiên là sự
trao đổi hiện vật, sau này, khi tiền tệ ra đời, tiền tệ giữ chức năng định giá cho mọi
hàng hóa vật phẩm hay dịch vụ trao đổi trên thị trƣờng. Kết thúc mỗi cuộc trao đổi
dù bằng hiện vật hoặc bằng tiền tệ đều là chuyển giao quyền sở hữu từ ngƣời chủ
này sang ngƣời chủ khác với một giá nhất định.
Nông sản, theo cách hiểu hiện nay, là những sản phẩm trực tiếp do sản xuất
nông nghiệp tạo ra có thể nằm dƣới dạng thô chƣa qua bất kỳ công đoạn chế biến
nào nhƣ rau quả, hoặc chỉ mới qua sơ chế mà tính chất bên trong của sản phẩm chƣa
thay đổi nhƣ lúa đƣợc chế biến thành gạo.
Tóm lại, thị trường nông sản là tập hợp các thỏa thuận, dựa vào đó người
mua và người bán trao đổi được các hàng hóa nông sản.
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1.1.2. Khái niệm giao dịch và giao dịch nông sản
Theo Philip Kotler, “giao dịch (transaction)(1) là việc mua bán giữa hai bên
liên quan đến ít nhất là hai thứ có giá trị, những điều kiện được thỏa thuận, thời
điểm thỏa thuận, và nơi chốn thỏa thuận” [21]. Hai thứ có giá trị đó có thể là hai
hàng hóa đƣợc trao đổi với nhau, hoặc một bên là hàng hóa và một bên là thƣớc đo
giá trị nhƣ tiền, vàng, kim loại quý khác.
Thị trƣờng nông sản cũng là nơi diễn ra hoạt động trao đổi hàng hóa nông sản
giữa tập hợp ngƣời bán và tập hợp ngƣời mua. Hoạt động trao đổi này đƣợc xem là
hoạt động giao dịch nông sản. Theo Hoàng Đức Thân (2006), giao dịch nông sản là
một dạng hành vi kinh tế để chỉ các hành động tiếp xúc, thƣơng lƣợng, trao đổi một
loại hàng hóa nông sản nào đó về chất lƣợng, giá cả và các điều kiện thanh toán liên
quan đến việc mua bán nông sản đó [35].
Theo Hoàng Đức Thân (2006) và theo nghiên cứu của tác giả, bản chất của
giao dịch nông sản đƣợc khái quát nhƣ sau:
Thứ nhất, chủ thể là các nhà kinh doanh nông sản [35]. Theo Điều 4, Luật
doanh nghiệp năm 2005, “Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc
tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc
cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi” [31]. Do đó, chủ thể kinh
doanh bao gồm nông dân mang nông sản hàng hóa bán ra thị trƣờng, các nhà buôn
bán nông sản, ngƣời cung ứng dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh nông sản và
nhà sản xuất – chế biến nông sản.
Thứ hai, giao dịch nông sản là một quá trình thƣơng lƣợng chuyển giao quyền
sở hữu nông sản hàng hóa từ chủ thể này sang chủ thể khác [35]. Quyền sở hữu
đƣợc hiểu theo Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005: “Quyền sở hữu bao gồm quyền
chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định
của pháp luật” [30]. Các thành tố trong quá trình thƣơng lƣợng bao gồm giá cả, số

(1)

Trong đề tài, tác giả sử dụng một số thuật ngữ bằng tiếng Anh nhằm giúp ngƣời đọc dễ dàng tra

cứu, tham khảo, so sánh đối chiếu các tài liệu bằng tiếng Anh của các học giả nƣớc ngoài (Xem Phụ
lục 22).
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lƣợng, chất lƣợng nông sản, thời điểm và địa điểm thƣơng lƣợng, thời điểm và địa
điểm giao nhận hàng hóa, thời điểm và điều kiện thanh toán, thƣơng lƣợng trực tiếp
hay qua trung gian, các điều kiện đảm bảo việc thực hiện hợp đồng.
Thứ ba, giao dịch nông sản phụ thuộc vào điều kiện môi trƣờng nhất định.
Môi trƣờng kinh doanh khác nhau sẽ tác động đến quá trình thƣơng lƣợng giữa các
chủ thể kinh doanh. Ví dụ, nông dân sản xuất hàng hóa lớn thì thƣờng có xu hƣớng
thực hiện thƣơng lƣợng trực tiếp với nhà chế biến mà không cần thiết thƣơng lƣợng
với ngƣời mua buôn.
Nhƣ vậy, giao dịch nông sản là quá trình thương lượng giữa các chủ thể
kinh doanh để chuyển giao quyền sở hữu đối với nông sản trong điều kiện nhất
định nhằm thỏa mãn nhu cầu của bên giao và bên nhận quyền sở hữu.
Xuất phát từ khái niệm này, ngƣời ta có nhiều cách phân loại các hình thức
giao dịch nông sản khác nhau. Luận án tập trung vào phân tích các hoạt động giao
dịch nông sản giữa ngƣời sản xuất với ngƣời mua. Hay nói theo quan điểm của quản
trị chiến lƣợc là cơ chế điều phối theo ngành dọc của ngƣời sản xuất với ngƣời mua.
Đây là cách phân loại dựa trên bản chất kinh tế - xã hội của hoạt động giao dịch
nông sản. Do đó, luận án chia các hình thức giao dịch nông sản nhƣ sau: giao dịch
giao ngay (spot transaction), giao dịch sản xuất theo hợp đồng (contract farming
transaction) và giao dịch giao sau. Những khái niệm này sẽ đƣợc làm rõ ở phần sau.
1.1.3. Khái niệm thể chế, thể chế kinh tế và thể chế giao dịch nông sản
Theo cuốn “Từ điển tiếng Việt” năm 2008 của Trung tâm từ điển học, “thể
chế (Institution) là những quy định, luật lệ của một chế độ xã hội, buộc mọi người
phải tuân theo” [41].
Khái niệm học thuật về thể chế rất phong phú và đa dạng. Khái niệm thể chế
đầu tiên do Thorstein Veblen (1914) đƣa ra, thể chế là “tính quy chuẩn của hành vi
hoặc các quy tắc xác định hành vi trong tình huống cụ thể, được các thành viên của
một nhóm xã hội chấp thuận và tuân thủ” [1].
Báo cáo của Ngân hàng thế giới năm 2002 cũng đƣa ra khái niệm thể chế là
“Những quy tắc và tổ chức, gồm cả các chuẩn mực không chính thức, phối hợp
hành vi con người” [75].

15

Theo các tác giả đề tài KX-01-06, “Thể chế là cách thức xã hội xác lập khuôn
khổ, trật tự, trong đó diễn ra các quan hệ giữa con người và cơ chế, quy chế, quyền
lực, quy tắc, luật lệ vận hành của trật tự xã hội đó” [1].
Theo North Douglass C. (1994), thể chế đƣợc định nghĩa là “những giới hạn
do con người đặt ra nhằm cơ cấu sự tương tác giữa con người với nhau. Đó là tổng
hợp những giới hạn chính thức (như nguyên tắc, luật lệ, hiến pháp) và phi chính
thức (ví dụ những quy phạm về hành vi, tục lệ, nguyên tắc đạo đức) và những đặc
điểm cưỡng chế của chúng” [63]. Một nhánh kinh tế học đã xuất hiện đặt trọng tâm
vào các thể chế, gọi là “Kinh tế học về thể chế mới (New Institutional Economics NIE)”. Theo NIE, thể chế là “những nguyên tắc của cuộc chơi” trong xã hội; không
có chúng thì các thị trƣờng không hoạt động đƣợc.
Tuy có nhiều nhiều khái niệm khác nhau về thể chế, nhƣng phần lớn các quan
điểm đều thống nhất bản chất của thể chế ở những khía cạnh sau:
- Thứ nhất, thể chế là khuôn khổ trật tự quy định về “ngƣời chơi”. Đây là
các chủ thể tham gia “trò chơi”. “Trò chơi” là nội dung hoạt động mà các chủ thể
tham gia. Giao dịch nông sản chính là “trò chơi”. Trên cơ sở của “trò chơi”, ngƣời
ta xác định cấu trúc tổ chức cho các chủ thể tham gia. Các chủ thể tham gia bao
gồm cả thể nhân và tổ chức. Điều này có nghĩa cấu trúc tổ chức là một thành phần
của thể chế. Cấu trúc tổ chức xác định các chủ thể, mối quan hệ giữa các chủ thể và
vai trò của mỗi chủ thể tham gia “trò chơi”. Đây chính là xây dựng khuôn khổ trật
tự trong đó các quan hệ của con ngƣời đƣợc cấu trúc theo một cách thức nhất định.
Khuôn khổ trật tự có thể do nhà nƣớc quy định, đó chính là khuôn khổ pháp lý;
hoặc do các chủ thể tự quy định, đó chính là tập quán và thông lệ. Khuôn khổ trật tự
này một mặt định dạng kiểu cách thể chế, hay kiểu “trò chơi”; mặt khác, xác định vị
trí, vai trò và quyền của ngƣời chơi trong khuôn khổ cấu trúc các quan hệ thể chế.
Nói cách khác thể chế trƣớc hết xác định vai trò của mỗi “ngƣời chơi” trong mỗi
kiểu “trò chơi” [34].
- Thứ hai, thể chế là hệ thống bao gồm các “luật chơi”. “Luật chơi” chính là
cơ chế vận hành của „trò chơi”. Cơ chế là “cách thức tổ chức nội bộ và quy luật vận
hành, biến hóa của một hiện tượng” [41]. Điều này có nghĩa cơ chế vận hành là xác
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định các luật lệ, quy tắc điều tiết và điều chỉnh hành vi của “ngƣời chơi”. Những
luật lệ, quy tắc điều tiết và điều chỉnh này có thể do bản thân “ngƣời chơi” xây dựng
hoặc do Nhà nƣớc xây dựng nhằm cƣỡng chế các hành vi con ngƣời. Cơ chế bao
gồm cơ chế nhà nƣớc, cơ chế thị trƣờng và cơ chế cộng đồng. Cơ chế nhà nƣớc là
các khuôn khổ cứng của luật pháp tác động vào hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ chế
thị trƣờng là cơ chế hoạt động theo hình thức tự do, thông qua hoạt động buôn bán,
trao đổi, các bên tham gia đều có lợi, cạnh tranh trong kinh doanh hàng hóa. Cơ chế
cộng đồng là cơ chế vừa dùng các khung luật lệ quy định, vừa phát huy vai trò tự
chủ để thỏa thuận, xây dựng cam kết về nghĩa vụ và quyền lợi [33].
Theo đó, thể chế là hệ thống bao gồm hai thành phần là cấu trúc (structures)
và cơ chế (mechanism) của “trò chơi”. Tuy nhiên, khái niệm này chỉ mới liên quan
đến “phần mềm”. Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội nói chung, ngƣời ta nhận thấy
rằng “phần mềm” có thể hoạt động tốt trong điều kiện vật chất này mà không hoạt
động tốt trong điều kiện vật chất khác. Các điều kiện vật chất chính là “phần cứng”.
Chính vì vậy, thể chế còn phải bao gồm các điều kiện vật chất cụ thể để “phần
mềm” vận hành. Đây chính là “sân chơi” mà các chủ thể tham gia. “Sân chơi” lớn
hay nhỏ với các trang thiết bị kỹ thuật ở các trình độ khác nhau tác động đến sự phát
triển của cấu trúc tổ chức và cơ chế vận hành. “Sân chơi” lớn đƣợc trang bị kỹ thuật
hiện đại thì “trò chơi”, số “ngƣời chơi” và “luật chơi” phải khác “sân chơi” nhỏ với
trang bị kỹ thuật thô sơ. Do vậy, bản chất của thể chế còn bao gồm cả những điều
kiện vật chất nhất định làm nền tảng cho cấu trúc tổ chức và cơ chế vận hành.
Như vậy, thể chế là khuôn khổ pháp lý hay tập quán và thông lệ quy định về
cấu trúc tổ chức và cơ chế vận hành của một hệ thống xã hội điều chỉnh hành vi
của 2 hay nhiều chủ thể khác nhau phù hợp với những điều kiện vật chất cụ thể.
Căn cứ vào tính chất và phạm vi chi phối của thể chế, ta thấy có hai loại thể
chế: thể chế chính thức hay thể chế nhà nƣớc và thể chế phi chính thức hay thể chế
phi nhà nƣớc. Nếu định dạng thể chế theo lĩnh vực hoạt động, ta thấy có những thể
chế cơ bản sau: thể chế gia đình, thể chế kinh tế, thể chế chính trị, thể chế giáo dục,
thể chế y tế, thể chế các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ và thể chế khoa học
công nghệ [34]. Nhƣ vậy, thể chế kinh tế (economic institution) là thể chế thuộc
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lĩnh vực hoạt động kinh tế, nó liên quan hệ thống kinh tế của một xã hội. Do đó, thể
chế kinh tế là khuôn khổ pháp lý hay tập quán và thông lệ quy định về cấu trúc tổ
chức và cơ chế vận hành của hệ thống kinh tế điều chỉnh hành vi của 2 hay
nhiều chủ thể khác nhau phù hợp với điều kiện vật chất nhất định.
Thể chế kinh tế thị trường (market economic institution) hay còn gọi tắt là
thể chế thị trường (market institution) là thể chế kinh tế được phát triển trong
nền kinh tế thị trường. Nếu xét theo mức độ can thiệp của Nhà nƣớc vào thị trƣờng
thì ngƣời ta chia thể chế thị trƣờng thành 3 loại: thể chế thị trƣờng tự do, thể chế thị
trƣờng xã hội và thể chế thị trƣờng nhà nƣớc phát triển [15]. Nếu xét theo đối tƣợng
tham gia thị trƣờng, ngƣời ta chia thể chế thị trƣờng thành 5 loại: thể chế thị trƣờng
hàng hóa vật phẩm và dịch vụ (goods and services market institution), thể chế thị
trƣờng bất động sản (real estate market institution), thể chế thị trƣờng tài chính
(financial market institution), thể chế thị trƣờng sức lao động (labour market
institution) và thể chế thị trƣờng chuyển giao công nghệ (technology transfer market
institution). Ở Việt Nam có khái niệm “Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa (Socialism-oriented market economic institution)”, đây là một khái
niệm mới và việc luận giải khái niệm này khá phức tạp. Trong giới hạn phạm vi
luận án này, tác giả không đi sâu phân tích khái niệm này.
Thể chế giao dịch nông sản nói đầy đủ là thể chế thị trường trong hoạt động
giao dịch hàng hóa nông sản (market institution for transaction of agricultural
commodities) là một bộ phận cấu thành của thể chế thị trƣờng hàng hóa vật phẩm
và dịch vụ, trong đó hàng hóa ở đây chính là nông sản.
Tƣơng tự nhƣ bản chất của thể chế đã trình bày, bản chất của thể chế giao dịch
nông sản cũng bao gồm: thứ nhất, cấu trúc tổ chức của hoạt động giao dịch nông
sản; thứ hai, cơ chế vận hành của hoạt động giao dịch nông sản và thứ ba, điều kiện
vật chất của hoạt động giao dịch nông sản.
Tóm lại, thể chế giao dịch nông sản là khuôn khổ pháp lý hay tập quán và
thông lệ quy định về cấu trúc tổ chức và cơ chế vận hành của các hoạt động giao
dịch nông sản giữa 2 hay nhiều chủ thể tham gia phù hợp với điều kiện vật chất
nhất định.
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1.1.4. Nội dung của thể chế giao dịch nông sản
Xây dựng thể chế giao dịch nông sản có hiệu quả là một thách thức lớn đối với
các cộng đồng và các nền kinh tế. Ở thế kỷ 11, những thƣơng nhân vùng Maghribi ở
Bắc Phi gặp một vấn đề khó khăn: họ muốn mở rộng hoạt động sang bên kia bờ Địa
Trung Hải nhƣng sự rủi ro đã cản trở việc thực hiện kế hoạch của họ. Đó là sự rủi ro
về giá cả ở các vùng đất xa xôi, khả năng bị trộm cƣớp trên đƣờng vận chuyển,
cũng nhƣ chất lƣợng hàng hóa bị giảm sút do vận chuyển. Chính vì vậy họ thiết lập
một mạng lƣới đại lý ngƣời vùng Maghribi ở Địa Trung Hải để đại diện của quyền
lợi cho họ và trao đổi thông tin thị trƣờng. Bằng sự ràng buộc xã hội, thông tin đƣợc
tự do lƣu thông giữa các thƣơng nhân, vì thế rủi ro giảm thấp và lợi ích của các
thành viên tăng lên. Đồng thời, tƣ cách thành viên đƣợc củng cố mặc dù không hề
có những quy định bằng văn bản [75]. Ngày nay, những vấn đề khó khăn nhƣ vậy
vẫn còn tồn tại khắp nơi trên thế giới và cách giải quyết vấn đề này có thể giống
nhau hoặc khác nhau. Những ngƣời nông dân và ngƣời buôn bán nhỏ tham gia mua
bán tại chỗ sẽ khác các doanh nghiệp lớn đa quốc gia tham gia mua bán trên phạm
vi rộng lớn. Trong giao dịch giữa nông dân và ngƣời buôn bán nhỏ có thể trực tiếp
đối mặt, kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận giá cả và thanh toán ngay. Nhƣng đối với
giao dịch giữa các doanh nghiệp lớn, việc này khó thực hiện hơn và thƣờng họ phải
chấp nhận sự tách biệt về thời gian và không gian. Để giải quyết những vấn đề nêu
trên chúng ta cần phải có khung phân tích về thể chế giao dịch nông sản. Tuy nhiên,
để dễ hiểu, luận án này sẽ tập trung vào nội dung của hoạt động giao dịch nông sản:
- Thứ nhất, là các hình thức giao dịch nông sản với tƣ cách là “trò chơi”;
- Thứ hai, là cấu trúc tổ chức của các hình thức giao dịch nông sản với vai
trò của các “ngƣời chơi”;
- Thứ ba, là cơ chế vận hành của các hình thức giao dịch nông sản với tƣ
cách là “luật chơi, cách chơi”;
- Thứ tư, là cơ sở vật chất và điều kiện phát triển của các hình thức giao dịch
nông sản với tƣ cách là sân chơi có hệ thống trang thiết bị kỹ thuật nhất định.
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1.1.5. Phân loại thể chế giao dịch nông sản
Có nhiều tiêu thức phân loại thể chế khác nhau nhƣ đã đƣợc trình bày ở phần
trên. Tuy vậy, tác giả không sử dụng các tiêu thức phân loại thể chế này để phân
loại thể chế giao dịch nông sản. Trong phần khái niệm về giao dịch nông sản, luận
án đã phân loại hình thức giao dịch nông sản theo bản chất kinh tế - xã hội của hoạt
động giao dịch. Tƣơng ứng với mỗi hình thức giao dịch có một thể chế giao dịch
với tính cách là những quy định của Nhà nƣớc hay của cộng đồng về hoạt động giao
dịch. Do vậy, tác giả sẽ phân loại thể chế giao dịch nông sản nhƣ sau:
Thứ nhất, thể chế “giao dịch giao ngay” (spot transaction institution);
Thứ hai, thể chế giao dịch “sản xuất theo hợp đồng” (contract farming
institution);
Thứ ba, thể chế “giao dịch giao sau” (forward, futures, option transaction
institution).
Sau đây luận án sẽ phân tích sâu hơn các hình thức giao dịch và thể chế giao
dịch nông sản. Phần trình bày sau đây sẽ theo thứ tự hình thức và thể chế nào hình
thành trƣớc, phản ảnh trình độ sản xuất thấp hơn, quy mô nhỏ hơn sẽ trình bày
trƣớc.
1.2.

Các loại hình thể chế giao dịch nông sản

1.2.1. Thể chế giao dịch giao ngay nông sản
1.2.1.1.

Khái niệm và bản chất của giao dịch giao ngay và thể chế giao dịch
giao ngay nông sản

Giao dịch giao ngay (Spot transaction) là “thỏa thuận mua hay bán hàng hóa
theo giá cả của thị trường tại thời điểm thỏa thuận và việc giao nhận hàng, thanh
toán ngay lập tức hay tại một thời điểm nào đó trong tương lai” [38]. Thuật ngữ
“giao ngay” chƣa phản ánh rõ bản chất của giao dịch này vì “giao ngay” nhƣng
hàng hóa mà ngƣời bán giao cho ngƣời mua có thể sau vài ngày, vài tuần, thậm chí
vài tháng. Bản chất của giao dịch này là quá trình thƣơng lƣợng trực tiếp giữa ngƣời
bán và ngƣời mua hoặc qua trung gian nhƣng các bên tham gia giao dịch đều có
thông tin tƣơng đối đầy đủ về các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch nhƣ
số lƣợng, chất lƣợng nông sản, giá cả. Điều này có nghĩa hai bên trực tiếp thƣơng
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lƣợng căn cứ vào tình hình thực tế diễn ra ở hiện tại, ngƣời mua và ngƣời bán đều
đƣợc xác định và sự tách biệt về thời gian, không gian của hoạt động giao dịch
không lớn. Trong giao dịch giao ngay, giá cả đƣợc hình thành dựa trên cung cầu của
thị trƣờng hiện tại. Ở đây, ngƣời sản xuất nông sản kiểm soát và quyết định toàn bộ
quá trình sản xuất nhƣ sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu nhƣ thế nào, cũng nhƣ họ
phải tự bỏ vốn đầu tƣ cho hoạt động của mình. Sau khi thu hoạch thì ngƣời sản xuất
nông sản phải tự tìm kiếm thị trƣờng và thƣơng lƣợng với ngƣời mua để bán nông
sản do mình sản xuất ra. Trong trƣờng hợp này nếu giá cả thị trƣờng tại thời điểm
giao dịch cao hơn chi phí mà ngƣời sản xuất nông sản bỏ ra để sản xuất thì họ có lời
và ngƣợc lại thì họ thua lỗ. Các thỏa thuận giữa ngƣời mua và ngƣời bán trong giao
dịch giao ngay hình thành nên hợp đồng giao ngay (spot contract). Tập hợp các giao
dịch giao ngay hình thành nên thị trƣờng giao ngay (spot market).
Thể chế giao dịch giao ngay có thể khái quát nhƣ sau:
- Thứ nhất, xét về khía cạnh cấu trúc tổ chức của giao dịch giao ngay, thể
chế giao dịch giao ngay là khuôn khổ trật tự xác lập mối quan hệ giữa ngƣời mua và
ngƣời bán. Giao dịch giao ngay xuất hiện dƣới nhiều hình thức khác nhau. Mỗi hình
thức có cấu trúc tổ chức khác nhau.
- Thứ hai, xét về khía cạnh cơ chế vận hành, giao dịch giao ngay đƣợc tổ
chức dƣới nhiều hình thức khác nhau và có cơ chế vận hành khác nhau. Cơ chế vận
hành của giao dịch này là ngƣời bán có hàng mới chào bán, ngƣời mua tiếp cận trực
tiếp với hàng hóa hoặc bản mô tả cụ thể hàng hóa định mua, thỏa thuận xong là giao
nhận hàng và thanh toán. Cơ chế hình thành giá hoàn toàn do cung cầu của thị
trƣờng quyết định.
- Thứ ba, xét về khía cạnh cơ sở vật chất và điều kiện phát triển, giao dịch
giao ngay có thể phát triển trong điều kiện trình độ sản xuất từ thấp đến cao, với
quy mô thị trƣờng nông sản từ nhỏ đến lớn, với điều kiện trang thiết bị từ thô sơ đến
hiện đại.
Nhƣ vậy, thể chế giao dịch giao ngay là những quy định về cấu trúc tổ chức,
cơ chế vận hành của các hình thức giao dịch giao ngay phù hợp với những cơ sở
vật chất và điều kiện nhất định.
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1.2.1.2.

Các hình thức và thể chế của các hình thức giao dịch giao ngay nông
sản

Cấu trúc của hình thức giao dịch giao ngay:
Nếu xét theo chủ thể tham gia giao dịch thì cấu trúc của thị trƣờng nông sản
đƣợc mô phỏng nhƣ sau:
Ngƣời sản xuất nông sản

Bán trực tiếp

Ngƣời thu gom

Bán buôn

Bán lẻ

Ngƣời tiêu thụ

Nguồn: Crawford I.M. (1997) [46].
Hình 1-1: Cấu trúc của thị trƣờng nông sản phân theo chủ thể kinh doanh
Hình 1-1 mô tả giao dịch giữa ngƣời sản xuất nông sản với các chủ thể khác
nhƣ sau:
Thứ nhất, ngƣời sản xuất nông sản giao dịch trực tiếp với ngƣời tiêu thụ.
Ngƣời sản xuất nông sản bao gồm nông dân, chủ trang trại và các doanh nghiệp
nông nghiệp trực tiếp sản xuất nông sản. Ngƣời tiêu thụ nông sản bao gồm thể nhân
và tổ chức mua để tiêu dùng hoặc chế biến, bán ở thị trƣờng trong và ngoài nƣớc.
Thứ hai, ngƣời sản xuất nông sản giao dịch với ngƣời bán lẻ. Ngƣời bán lẻ là
tổ chức, cá nhân mua hàng từ ngƣời sản xuất nông sản và bán trực tiếp cho ngƣời
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tiêu dùng. Ngƣời bán lẻ bao gồm thƣơng nhân(2) bán lẻ, hợp tác xã (HTX)(3) có tham
gia bán lẻ, các siêu thị, quầy hàng, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thƣơng mại. Đặc
điểm của giao dịch này là ngƣời bán lẻ nắm đƣợc nhu cầu của ngƣời tiêu dùng và hệ
thống doanh nghiệp kinh doanh siêu thị.
Thứ ba, ngƣời sản xuất nông sản giao dịch với ngƣời bán buôn. Vai trò của
ngƣời bán buôn là mua một lƣợng lớn hàng hóa với nhiều chủng loại khác nhau và
bán lại cho ngƣời bán lẻ hoặc nhà chế biến nông sản. Ngƣời bán buôn là ngƣời cung
cấp dịch vụ cho ngƣời tiêu thụ và ngƣời bán lẻ. Hiện nay, nhiều ngƣời bán buôn
nông sản thực hiện tất cả các chức năng phân phối nhƣ sơ chế, đóng gói, lƣu kho,
giao hàng, kiểm tra chất lƣợng, dịch vụ môi giới cho ngƣời mua và ngƣời bán và tổ
chức đấu giá nông sản. Đấu giá là hình thức mua bán giao ngay quan trọng. Ở Úc
hầu hết bò thịt đƣợc mua bán thông qua đấu giá. Ở Hoa Kỳ 51% (1982) tổng lƣợng
bò thịt đƣợc bán thông qua đấu giá [24].
Thứ tư, ngƣời sản xuất nông sản giao dịch với ngƣời mua gom (collector).
Ngƣời mua gom là những ngƣời mua hàng trực tiếp từ ngƣời sản xuất nông sản.
Ngƣời mua gom thƣờng là ngƣời sống trên địa bàn ngƣời sản xuất nông sản. Ở Việt
Nam, ngƣời mua gom đƣợc gọi với nhiều tên khác nhau nhƣ hàng xáo, thƣơng lái,
tƣ thƣơng, lái buôn, lái vƣờn. Luận án này không sử dụng từ “tƣ thƣơng, thƣơng lái,
lái buôn, lái vƣờn” vì các từ này có ý nghĩa xấu. Ngƣời mua gom đóng vai trò quan
trọng gắn kết nông dân sản xuất nhỏ với thị trƣờng. Ở Indonesia, 50% sản phẩm
chăn nuôi của nông dân do ngƣời mua gom tiêu thụ [46].
Nếu xét trên hệ thống kết cấu hạ tầng thƣơng mại thì cấu trúc tổ chức của thị
trƣờng nông sản nhƣ sau:

(2)

Thƣơng nhân ở đây đƣợc hiểu là “trader” hoặc “merchant”, “là ngƣời với nghề nghiệp của họ là

dùng tiền của mình mua và bán hàng hóa để thu đƣợc lợi nhuận riêng”. Thƣơng nhân bao gồm
ngƣời mua gom, ngƣời bán buôn và ngƣời bán lẻ (không giống khái niệm thƣơng nhân trong Luật
thƣơng mại 2005 của Việt Nam).
(3)

Hợp tác xã (HTX) là “tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi

chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra… ”.
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Ngƣời sản xuất nông sản

Chợ đầu mối nông sản
Chợ bán lẻ

Hệ thống siêu
thị, cửa hàng,
quầy hàng,
trung tâm
thƣơng mại

Ngƣời tiêu thụ

Nguồn: Bảo Trung (2008), Mô hình hóa từ nghiên cứu lý thuyết và thực tế.
Hình 1-2: Cấu trúc thị trƣờng nông sản phân theo kết cấu hạ tầng
Hình 1-2 mô phỏng các hoạt động giao dịch ngƣời sản xuất nông sản nhƣ sau:
Thứ nhất, giao dịch trực tiếp giữa ngƣời sản xuất nông sản và ngƣời tiêu thụ
tại địa điểm của ngƣời bán hoặc ngƣời mua. Ngƣời tiêu thụ có thể trực tiếp đến mua
hàng tại địa điểm ngƣời sản xuất nông sản. Ví dụ, doanh nghiệp chế biến dứa trực
tiếp đến các trang trại trồng dứa mua hàng và vận chuyển về nhà máy chế biến.
Ngƣời sản xuất nông sản có thể đƣa hàng đến bán trực tiếp tại địa điểm ngƣời tiêu
thụ. Ví dụ, các trang trại trồng rau bán và giao hàng cho trƣờng học, bệnh viện.
Hiện nay, ngƣời sản xuất nông sản và ngƣời tiêu dùng có thể giao dịch mua bán trực
tiếp thông qua mạng Internet, đƣợc gọi là thƣơng mại điện tử. Trong phạm vi giới
hạn của đề tài, luận án này không nghiên cứu phân tích hình thức giao dịch thƣơng
mại điện tử.
Thứ hai, ngƣời sản xuất nông sản giao dịch trực tiếp tại các chợ bán lẻ. Đây là
hình thức ngƣời sản xuất nông sản mang hàng hóa đến bán trực tiếp cho ngƣời tiêu
thụ. Các chợ bán lẻ này chủ yếu là các chợ làng, chợ xã truyền thống. Theo Lê Thị
Mai: “Chợ làng là hình thức hoạt động của thị trường hàng hóa nông thôn ra đời
đáp ứng nhu cầu trao đổi mua bán giữa những người tiểu nông, thợ thủ công sản
xuất hàng hóa nhỏ” [22].

24

Thứ ba, ngƣời sản xuất nông sản giao dịch tại chợ đầu mối nông sản
(agricultural wholesale market) hay còn gọi chợ trung tâm nông sản (agricultural
central market). Chợ đầu mối nông sản có thể là những chợ bán buôn đa ngành hoặc
chuyên ngành nhƣ chợ gạo, chợ rau quả. Tracey-White J. D. (1991) cho rằng “chợ
đầu mối là nơi thực hiện chức năng kinh tế của hoạt động mua bán nông sản bằng
cách cho phép lực lượng cung cầu hội tụ để hình thành một giá duy nhất cho một
loại nông sản. Chợ đầu mối còn thực hiện các chức năng khác, như sơ chế, phân
loại, bảo quản, lưu kho và vận chuyển nông sản từ trang trại đến thị trường. Chợ
đầu mối nông sản hoạt động như một thương nhân (trực tiếp mua bán nông sản),
hoặc như người môi giới (xử lý các đơn hàng của người mua và người bán), hoặc
như đại lý hưởng hoa hồng (commision agents) (đại diện cho người sản xuất nông
sản bán hàng hóa); hoặc như đại lý xuất nhập khẩu (thực hiện các giao dịch với
khách hàng nước ngoài)” [70]. Theo nghiên cứu của FAO, hầu hết các chợ đầu mối
nông sản trên thế giới hiện nay hoạt động nhƣ một doanh nghiệp thƣơng mại bán
buôn [51].
Thứ tư, ngƣời sản xuất nông sản giao dịch tại hệ thống siêu thị, quầy hàng,
cửa hàng, trung tâm thƣơng mại. Đây chính là hệ thống bán lẻ. Khác với các chợ
bán lẻ truyền thống, chủ thể mua hàng nông sản của hệ thống bán lẻ này là một tổ
chức kinh doanh bán lẻ, quy mô lớn.
Qua phần phân tích trên đây, trong luận án này, tác giả chia các hoạt động giao
dịch giao ngay nông sản thành hai hình thức giao dịch chủ yếu:
Thứ nhất, giao dịch nông sản phân tán. Đây là giao dịch trực tiếp giữa ngƣời
bán và ngƣời mua tại địa điểm của ngƣời bán hoặc ngƣời mua, không qua trung
gian của ngƣời thứ ba.
Thứ hai, giao dịch nông sản tập trung. Nhiều ngƣời mua và nhiều ngƣời bán
tập trung tại một địa điểm cụ thể để thỏa thuận hoặc thực hiện đấu giá nông sản, có
sự tham gia của ngƣời trung gian trong hoạt động giao dịch giữa ngƣời mua và
ngƣời bán.
Cơ chế hoạt động của giao dịch giao ngay:
Nguyên tắc giao dịch này là ngƣời bán có hàng mới chào bán, ngƣời mua tiếp
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cận trực tiếp với hàng hóa hoặc bản mô tả cụ thể hàng hóa định mua. Cơ chế hình
thành giá hoàn toàn do cung cầu của thị trƣờng tại thời điểm giao dịch quyết định.
Trong trƣờng hợp giao dịch phân tán, ngƣời mua và ngƣời bán trực tiếp giao
dịch với nhau để thỏa thuận giá cả, chất lƣợng, phƣơng thức giao nhận và thanh
toán. Nếu thị trƣờng cạnh tranh hoàn hảo thì giá cả phản ánh đúng quan hệ cung cầu
và thị trƣờng có hiệu quả. Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra tình trạng độc
quyền mua hoặc độc quyền bán sẽ làm cho một bên lợi và một bên thiệt. Ngoài ra,
giao dịch này dễ dẫn đến chênh lệch giá giữa các vùng miền khác nhau do mất cân
đối cung cầu cục bộ. Trong trƣờng hợp này, nhà nƣớc điều tiết bằng luật cạnh tranh
hoặc luật chống độc quyền.
Trong trƣờng hợp giao dịch tập trung, nhiều ngƣời mua và nhiều ngƣời bán
cùng tập trung thỏa thuận giá cả, chất lƣợng, phƣơng thức giao nhận và thanh toán.
Cơ chế hình thành giá (price discovery) thông qua đấu giá hoặc thỏa thuận giữa hai
bên, nhƣng do nhiều ngƣời bán và nhiều ngƣời mua hình thành giá duy nhất cho
một loại nông sản [70]. Địa điểm tập trung giao dịch nhƣ chợ, trung tâm nông
sản,… là nơi để tổ chức và phối hợp các tƣơng tác xã hội nhƣ hành vi kinh doanh
thƣơng mại, của nhiều ngƣời từ nhiều nơi khác nhau đến hoạt động chung. Địa điểm
giao dịch tập trung cho phép ngƣời mua và ngƣời bán có thể trao đổi thông tin và
tạo cho họ cơ hội tốt để hoàn thành mục đích mua bán nông sản.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Giao dịch giao ngay phát triển đòi hỏi phải hoàn thiện đƣợc cơ sở hạ tầng giao
thông để hàng hóa lƣu thông từ vùng này đến vùng kia dễ dàng. Ngoài ra để hình
thành nơi giao dịch tập trung, đòi hỏi phải phát triển kết cấu hạ tầng thƣơng mại
nhƣ các chợ đầu mối, trung tâm nông sản, trung tâm logistics, tổng kho bán buôn
với đầy đủ chức năng nhƣ sơ chế, đóng gói, bảo quản, vận chuyển để đảm bảo cho
hoạt động giao dịch diễn ra thuận lợi. Trong bối cạnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày
nay thì kết cấu hạ tầng thông tin cũng đóng vai trò rất quan trọng.
Giao dịch giao ngay phát triển cùng với lịch sử phát triển của sản xuất hàng
hóa. Trong giao dịch giao ngay cần nhiều ngƣời mua và ngƣời bán có đủ quyền sở
hữu hàng – tiền, có quyền chuyển nhƣợng hàng hóa mà không có bất kỳ sự can
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thiệp nào. Hàng hóa đƣợc tự do lƣu thông và các chủ thể tham gia có quyền tự do
thƣơng lƣợng và quyết định hoạt động giao dịch. Giao dịch tập trung đòi hỏi phải
xây dựng đƣợc quy chế để mọi thành viên tham gia đều bình đẳng, tự nguyện, công
bằng và đáng tin cậy.
Ý nghĩa và tác dụng:
Giao dịch giao ngay đáp ứng đƣợc trực tiếp nhu cầu của ngƣời bán và ngƣời
mua; giá cả và hàng hóa đƣợc công khai minh bạch; việc giao hàng thanh toán ngay
nhanh chóng tiện lợi. Trong trƣờng hợp nhà nƣớc với chức năng điều tiết, thực hiện
tốt vai trò của mình sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển và giải
quyết đƣợc nhu cầu lƣơng thực – thực phẩm của quốc gia. Nhƣợc điểm của giao
dịch giao ngay là ngƣời mua, ngƣời bán đều bị động phụ thuộc vào thực tế biến
động cung – cầu của thị trƣờng tại thời điểm giao dịch. Ngoài ra, giao dịch giao
ngay còn phát sinh dự trữ từ ngƣời bán (chờ khách mua) và từ ngƣời mua (chƣa sử
dụng đến).
1.2.2. Thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng trong tiêu thụ nông sản
1.2.2.1.

Khái niệm và bản chất của sản xuất theo hợp đồng và thể chế giao
dịch sản xuất theo hợp đồng

Eaton và Shepherd (2001) định nghĩa sản xuất theo hợp đồng là “thoả thuận
giữa những người nông dân với các doanh nghiệp chế biến hoặc doanh nghiệp kinh
doanh trong việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp dựa trên thỏa
thuận giao hàng trong tương lai, giá cả đã được định trước” [50]. Ý nghĩa chính
của việc ký kết hợp đồng là họ thiết lập “những quy tắc của cuộc chơi”.
Theo Sykuta và Parcell (2003), thể chế sản xuất theo hợp đồng trong nông
nghiệp đƣa ra những luật lệ cho việc giao dịch nông sản qua việc phân bổ thật rõ ba
yếu tố chính: lợi ích, rủi ro, và quyền quyết định [67]. Nhƣ vậy, bản chất của sản
xuất theo hợp đồng là giá cả phản ánh lợi ích, rủi ro và quyền quyết định của ngƣời
mua và ngƣời bán. Điều này có nghĩa là, giá đã đƣợc thỏa thuận phải đảm bảo
ngƣời bán thu đƣợc lợi ích nhất định và ngƣời mua có thể mua hàng với mức giá có
thể chấp nhận đƣợc; cho dù vào thời điểm giao hàng, giá thị trƣờng có thể cao hơn
hoặc thấp hơn giá đã đƣợc thỏa thuận.
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Thể chế sản xuất theo hợp đồng có thể khái quát nhƣ sau:
- Thứ nhất, xét về khía cạnh cấu trúc tổ chức của sản xuất theo hợp đồng, thể
chế sản xuất theo hợp đồng là khuôn khổ trật tự xác lập mối quan hệ giữa ngƣời
mua và ngƣời bán. Sản xuất theo hợp đồng xuất hiện dƣới nhiều hình thức khác
nhau. Mỗi hình thức có cấu trúc tổ chức khác nhau, do đó vai trò của các chủ thể
tham gia cũng khác nhau.
- Thứ hai, xét về khía cạnh cơ chế vận hành, sản xuất theo hợp đồng đƣợc
thể hiện dƣới nhiều dạng mô hình cấu trúc khác nhau sẽ có cơ chế vận hành khác
nhau. Cơ chế vận hành của các hình thức sản xuất theo hợp đồng chính là cơ chế
phân bổ lợi ích, rủi ro và quyền quyết định giữa ngƣời mua và ngƣời bán. Về mặt
lợi ích, ngƣời mua và ngƣời bán cùng chia sẻ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Đó là
ngƣời sản xuất đảm bảo nông sản hàng hóa sản xuất ra có nơi tiêu thụ với một mức
thu nhập kỳ vọng; ngƣời mua đảm bảo mua đƣợc hàng với số lƣợng, chất lƣợng và
giá cả biết trƣớc. Về mặt rủi ro, ngƣời mua (doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ) sẽ chịu
rủi ro về thị trƣờng và ngƣời bán (nông dân) sẽ chịu rủi ro về sản xuất. Tuy nhiên,
trong trƣờng hợp rủi ro bất khả kháng của bất cứ bên nào cũng có một cơ chế chia
sẻ để đảm bảo mối quan hệ phát triển bền vững. Về quyền quyết định, sản xuất theo
hợp đồng có nhiều dạng khác nhau nên các chủ thể sẽ chia sẻ quyền quyết định tùy
thuộc vào lợi ích và rủi ro đƣợc phân bổ.
- Thứ ba, xét về khía cạnh cơ sở vật chất và điều kiện phát triển, sản xuất
theo hợp đồng chỉ phát triển dựa trên cơ sở vật chất và điều kiện nhất định. Các
hình thức sản xuất theo hợp đồng khác nhau thì cơ sở vật chất và điều kiện phát
triển sẽ khác nhau.
Nhƣ vậy, thể chế sản xuất theo hợp đồng là những quy định về cấu trúc tổ
chức, cơ chế vận hành của các hình thức sản xuất theo hợp đồng phù hợp với
những cơ sở vật chất và điều kiện nhất định.
Có nhiều cách phân loại sản xuất theo hợp đồng, trong luận án này tác giả
phân loại theo cấu trúc tổ chức của hợp đồng. Cấu trúc tổ chức của sản xuất theo
hợp đồng phụ thuộc vào quy trình sản xuất sinh học của sản phẩm nông nghiệp,
nguồn lực của doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ và tính chất của mối quan hệ giữa

28

nông dân và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ. Eaton và Shepherd (2001) đã chia các
hình thức sản xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp thành 5 mô hình, đó là: mô
hình tập trung, mô hình trang trại hạt nhân, mô hình phi chính thức, mô hình đa chủ
thể và mô hình trung gian [50]. Mỗi mô hình sản xuất theo hợp đồng chúng ta có
thể chế tƣơng ứng.
1.2.2.2.

Các hình thức và thể chế của các hình thức giao dịch sản xuất theo
hợp đồng trong tiêu thụ nông sản

1.2.2.2.1. Mô hình tập trung (The centralized model)
Cấu trúc của mô hình tập trung:
Mô hình tập trung là mô hình các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ trực tiếp ký
hợp đồng với các trang trại(4). Hợp đồng này chỉ có hai bên tham gia trực tiếp là
doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ và các trang trại. Bản chất của mô hình này là hội
nhập dọc ngƣợc chiều. Các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ đặt hàng cho các trang
trại sản xuất nông sản. Số lƣợng sản phẩm mà doanh nghiệp đặt hàng với các trang
trại đƣợc phân bổ ngay từ đầu mùa vụ và chất lƣợng đƣợc giám sát một cách chặt
chẽ từ sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, vận chuyển nông phẩm. Hình 1-3 mô tả
mối quan hệ giữa doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ với các trang trại.
Doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản

Cung cấp đầu vào
Hƣớng dẫn kỹ thuật

Trang trại
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Trang trại
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Cung cấp sản phẩm
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Trang trại
4

Trang trại
n

Nguồn: Bảo Trung (2008), Mô hình hóa từ nghiên cứu lý thuyết và thực tế.
Hình 1-3: Sản xuất theo hợp đồng - mô hình tập trung

(4)

Các từ trang trại, nông trang, nông trƣờng, trang trại có nguồn gốc từ Hán tự, đƣợc dùng để chỉ

một đơn vị tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Ở đây tác giả sử dụng từ
trang trại để chỉ chung các từ trang trại, nông trƣờng, nông trang, nông trại, mà không xét đến chế
độ sở hữu của chúng.
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Cơ chế hoạt động của mô hình tập trung:
Doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản cung cấp các loại vật tƣ đầu vào,
hƣớng dẫn kỹ thuật, giám sát việc sản xuất của nông dân và mua lại toàn bộ sản
phẩm. Nông dân cung cấp đất đai, công lao động, sản xuất theo đúng quy trình do
doanh nghiệp đƣa ra và bán lại toàn bộ sản phẩm cho doanh nghiệp. Trong loại hợp
đồng này, ngƣời nông dân ít có quyền quyết định vấn đề sản xuất mặc dù họ là vẫn
là chủ thể pháp lý của sản xuất nông nghiệp. Ngƣời ký kết hợp đồng với nông dân
sẽ quy định cụ thể về các yếu tố đầu vào cần sử dụng và phƣơng thức canh tác/chăn
nuôi, kể cả ngƣời mua chịu trách nhiệm công tác hƣớng dẫn kỹ thuật canh tác/chăn
nuôi và thƣờng xuyên kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, chuồng trại, ao nuôi. Đây
chính là hình thức “sản xuất gia công” hay “Sản xuất theo đơn đặt hàng” của
doanh nghiệp.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Mô hình này thƣờng chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có nhà máy chế biến đủ
khả năng mua hết sản phẩm của các trang trại trong vùng và các trang trại có diện
tích đất lớn hoặc chăn nuôi quy mô lớn. Khi đó họ cần sản xuất theo hợp đồng để
đảm bảo nông sản tiêu thụ hết và nhà máy chế biến có đủ nguyên liệu nông sản.
Ngoài ra, mô hình này còn áp dụng cho trƣờng hợp có “tính chuyên biệt (đặc thù)
về tài sản (asset specificity)” nhƣ con ngƣời, vật chất (physical), địa điểm [52]. Ví
dụ, doanh nghiệp đặt hàng cho các trang trại sản xuất gạo chất lƣợng cao để xuất
khẩu cho một thị trƣờng khó tính nào đó.
Ý nghĩa và tác dụng:
Mô hình tập trung đảm bảo nông dân tiêu thụ đƣợc nông sản, doanh nghiệp có
nguyên liệu phục vụ cho chế biến. Ngoài ra mô hình này hình thành sự liên kết giữa
doanh nghiệp và các trang trại tạo ra vùng sản xuất tập trung có quy mô lớn với chất
lƣợng cao, an toàn theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good
Agricultural Practice - GAP), đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm
(Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP), nhằm góp phần nâng cao
sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và tạo sự phát triển bền vững cho các trang trại,
phát triển thƣơng hiệu nông sản của doanh nghiệp hay vùng sản xuất nông sản.
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1.2.2.2.2. Mô hình trang trại hạt nhân (The Nucleus Estate Model)
Cấu trúc mô hình trang trại hạt nhân:
Mô hình trang trại hạt nhân tƣơng tự nhƣ mô hình tập trung, nhƣng bên mua
sản phẩm là doanh nghiệp nắm quyền sở hữu đất đai, chuồng trại, vƣờn cây, đàn gia
súc. Bên bán sản phẩm cung cấp sức lao động và một số vật tƣ đầu vào để thực hiện
hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm và bán lại sản phẩm cho doanh nghiệp. Chủ thể
tham gia trực tiếp vào mô hình này bao gồm doanh nghiệp và các trang trại. Trong
đó, các trang trại do nông dân sản xuất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Do
đó, các hộ nông dân trực tiếp sản xuất nông sản trên đất của doanh nghiệp có thể
xem là ngƣời lao động trong doanh nghiệp. Hình 1-4 mô phỏng sản xuất theo hợp
đồng - mô hình trang trại hạt nhân. Ở Việt Nam, hình thức khoán trong các nông,
lâm trƣờng quốc doanh cũng là mô hình trang trại hạt nhân. Các hình thức khoán
này đƣợc hình thành theo Nghị định của Chính phủ số 01/CP ngày 04 tháng 1 năm
1995 trƣớc đây và hiện nay là giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất
có mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản trong các nông trƣờng quốc doanh, lâm trƣờng
quốc doanh theo Nghị định của Chính phủ số 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11
năm 2005.
Doanh nghiệp

Cung cấp đầu vào
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TRANG TRẠI CỦA DOANH NGHIỆP

Nguồn: Bảo Trung (2008), Mô hình hóa từ nghiên cứu lý thuyết và thực tế.
Hình 1-4: Sản xuất theo hợp đồng - mô hình trang trại hạt nhân
Cơ chế hoạt động của mô hình trang trại hạt nhân:
Nông dân sản xuất nông sản trên đất và chuồng trại của doanh nghiệp. Doanh
nghiệp giao đất và cả cây trồng (cây lâu năm), vật nuôi cho từng hộ nông dân, cung
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cấp vật tƣ đầu vào, hƣớng dẫn kỹ thuật cho nông dân; nông dân chăm sóc cây trồng
vật nuôi theo đúng quy trình của doanh nghiệp, đồng thời có thể đầu tƣ thêm vật tƣ
để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và bán lại toàn bộ sản phẩm cho doanh nghiệp
theo giá thỏa thuận trƣớc sau khi đã khấu trừ các khoản đầu tƣ của doanh nghiệp.
Đây chính là mô hình “khoán liên doanh”, mà thực chất là “tái lập trang trại gia
đình…trong lòng doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn có từ hai cấp quản lý trở
lên” [19]. Ngƣời sản xuất và ngƣời mua ký một hợp đồng gọi là “hợp đồng giao
khoán”. Trong đó, hợp đồng quy định: “Doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp giữ
vai trò định hướng sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật (khuyến nông), cung ứng dịch vụ
đầu vào, đầu ra…, giám sát các hoạt động kinh doanh sản xuất trên vườn cây, đàn
gia súc giao khoán… Quan hệ giữa doanh nghiệp giao khoán và bên nhận khoán
được thiết lập theo nguyên tắc thị trường, thuận mua, vừa bán” [19]. Bản chất của
mô hình này xét theo loại hình doanh nghiệp chính là trang trại dự phần hay công ty
dự phần trong nông nghiệp.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Doanh nghiệp có trang trại quy mô lớn, có nhà máy chế biến, đủ tiềm lực tài
chính và kỹ thuật để cung cấp cho nông dân. Mô hình này phù hợp với các cây lâu
năm và chăn nuôi gia cầm, gia súc theo kiểu công nghiệp, quy mô lớn.
Ý nghĩa và tác dụng:
Mô hình này cũng có ý nghĩa và tác dụng nhƣ mô hình tập trung. Ngoài ra mô
hình này góp phần nâng cao hiệu quả của các trang trại có quy mô lớn với nhiều cấp
quản lý nhƣ trang trại nhà nƣớc (Nông trƣờng quốc doanh, doanh nghiệp nông
nghiệp nhà nƣớc) nhờ khắc phục đƣợc nhƣợc điểm của doanh nghiệp nông nghiệp
quy mô lớn và phát huy đƣợc tính ƣu việt của trang trại gia đình trong khâu sản xuất
mang tính sinh học, đồng thời tạo lập đƣợc vùng chuyên canh sản xuất nông phẩm
quy mô lớn theo yêu cầu của công nghiệp chế biến và thị trƣờng tiêu thụ.
1.2.2.2.3. Mô hình đa chủ thể (The Multipartite Model)
Cấu trúc của mô hình đa chủ thể:
Mô hình đa chủ thể tham gia hợp đồng sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
thƣờng gọi là mô hình “liên kết 4 nhà”. Tham gia mô hình này bao gồm nhiều chủ
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thể khác nhau nhƣ: nhà nƣớc, nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX, các trang trại. Đặc
điểm của mô hình này là các chủ thể khác nhau sẽ có trách nhiệm và vai trò khác
nhau. Trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân gắn kết nhà khoa học với nông
dân, gắn kết nhà tài chính với nông dân và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Doanh
nghiệp là ngƣời quyết định việc tiêu thụ sản phẩm của nông dân, nên họ biết đƣợc
thị trƣờng cần gì để đặt hàng cho nông dân sản xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng
chính là ngƣời đặt hàng cho các nhà khoa học, ngân hàng, cung cấp các dịch vụ cho
mình và cho nông dân. Vai trò của nhà nƣớc là xử lý các mối quan hệ giữa các bên
ký kết hợp đồng, quy hoạch vùng sản xuất, đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng, giải
quyết những vấn đề khó khăn nảy sinh do thị trƣờng, thiên tai gây ra, và vận động,
giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các bên tham gia sản xuất
theo hợp đồng. Hình 1-5 mô phỏng sản xuất theo hợp đồng – mô hình đa chủ thể.
Ngân hàng,
Tổ chức tín dụng

Nhà khoa học

Dịch vụ tín dụng

Dịch vụ khoa học và
công nghệ

Doanh nghiệp chế biến, tiêu
thụ nông sản

Hợp đồng sản xuất

Hỗ trợ, vận động, giáo
dục, tuyên truyền và xử
lý vi phạm

Nhà nƣớc
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Vận động, theo dõi,
giám sát

Các tổ chức dân sự xã hội

Nguồn: Bảo Trung (2008), Mô hình hóa từ nghiên cứu lý thuyết và thực tế.
Hình 1-5: Sản xuất theo hợp đồng - mô hình đa chủ thể
Cơ chế hoạt động mô hình đa chủ thể:
Đặc trƣng của mô hình này là mối quan hệ đa chiều. Cơ chế hoạt động của mô
hình này là sự liên kết và phối hợp nhiều chủ thể khác nhau cùng chia sẻ lợi ích, rủi
ro và quyền quyết định. Doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ là hạt nhân tổ chức lại nền
sản xuất của nông dân thông qua việc ký hợp đồng trực tiếp với các trang trại để thu
mua nông sản. Ngân hàng căn cứ vào hợp đồng giữa doanh nghiệp và các trang trại
để cho vay đầu tƣ phát triển sản xuất, phát triển thị trƣờng. Doanh nghiệp đặt hàng
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nhà khoa học để giải quyết các vấn đề kỹ thuật sản xuất nảy sinh. Các tổ chức dân
sự xã hội nhƣ hiệp hội ngành hàng sẽ vận động, theo dõi, giám sát các hợp đồng
giữa doanh nghiệp và trang trại. Nhà nƣớc căn cứ vào hợp đồng để xử lý các mâu
thuẫn phát sinh.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc hậu, bản thân nông dân
“không thể tự giải quyết 3 vấn đề của nền nông nghiệp hàng hóa là thị trường, công
nghệ và vốn, do quy mô kinh doanh quá nhỏ” [20] thì mô hình đa chủ thể có thể áp
dụng. Mô hình đa chủ thể đƣợc phát triển mạnh ở những quốc gia đang phát triển
nhƣ Mexico, Kenya, Trung Quốc.
Ý nghĩa và tác dụng:
Mô hình này có ý nghĩa và tác dụng trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật
hiện đại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Sản xuất theo mô hình này sẽ tạo
ra vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu
cầu ngày càng cao của ngƣời tiêu dùng.
1.2.2.2.4. Mô hình phi chính thức (Informal Model)
Cấu trúc mô hình phi chính thức:
Mô hình phi chính thức là hợp đồng miệng giữa nông dân với ngƣời mua gom.
Ngƣời mua cung cấp cho nông dân một số đầu vào có giới hạn nhƣ phân bón, thức
ăn chăn nuôi, tín dụng. Nông dân chịu trách nhiệm toàn bộ việc sản xuất và bán lại
sản phẩm cho ngƣời mua. Về quy trình sản xuất, hƣớng dẫn kỹ thuật, nông dân tự
làm hoặc nhờ dịch vụ khuyến nông của nhà nƣớc. Hình 1-6 mô phỏng mô hình này
nhƣ sau:
Ngƣời mua

Cung cấp đầu vào

Cung cấp sản phẩm

Nông dân

Nguồn: Bảo Trung (2008), Mô hình hóa từ nghiên cứu lý thuyết và thực tế.
Hình 1-6: Sản xuất theo hợp đồng - mô hình phi chính thức
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Cơ chế hoạt động của mô hình phi chính thức: Hai bên không có sự ràng
buộc nhau bằng những điều khoản ghi thành văn bản. Việc xử lý giao dịch giữa
ngƣời nông dân và ngƣời mua chủ yếu dựa trên mối quan hệ cộng đồng, theo tập
quán của địa phƣơng.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển: nông dân có đất đai và mô hình này
phát triển trong điều kiện sản xuất nông nghiệp sản xuất quy mô nhỏ.
Ý nghĩa và tác dụng: mô hình này có ý nghĩa đối với nền nông nghiệp mà
trình độ nông dân còn thấp. Họ xem những ràng buộc hợp đồng bằng văn bản là
phức tạp, khó hiểu.
1.2.2.2.5. Mô hình trung gian (The Intermediary Model)
Cấu trúc của sản xuất theo hợp đồng mô hình trung gian: Đây là mô hình
doanh nghiệp ký hợp đồng mua sản phẩm của nông dân thông qua các đầu mối
trung gian nhƣ HTX, tổ hợp tác, nhóm nông dân hoặc ngƣời đại diện cho một số hộ
nông dân. Đặc điểm của mô hình này là doanh nghiệp không ký kết hợp đồng trực
tiếp với nông dân mà thay vào đó doanh nghiệp thuê các tổ chức trung gian thực
hiện vai trò của mình. Hình 1-7 mô phỏng mô hình trung gian sản xuất theo hợp
đồng.
Doanh nghiệp kinh doanh/
chế biến nông sản
Cung cấp sản phẩm

Cung cấp đầu vào

Cá nhân, Tổ chức trung gian
(Ngƣời mua gom, HTX, Tổ hợp
tác, Hội nông dân)
Cung cấp đầu vào
Hƣớng dẫn kỹ thuật
Tổ chức sản xuất
Trang trại
1

Trang trại
2

Cung cấp sản phẩm

Trang trại
3

Trang trại
4

Trang trại
n

Nguồn: Bảo Trung (2008), Mô hình hóa từ nghiên cứu lý thuyết và thực tế.
Hình 1-7: Sản xuất theo hợp đồng - mô hình trung gian
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Cơ chế hoạt động của mô hình trung gian:
Mỗi cá nhân hoặc tổ chức trung gian này có trách nhiệm kiểm soát và giám sát
hoạt động sản xuất của nông dân và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động trong trang
trại từ gieo hạt đến thu hoạch theo quy định của doanh nghiệp và họ đƣợc hƣởng
hoa hồng cho việc kiểm soát và giám sát.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Mô hình này tồn tại khi nền sản xuất nông nghiệp còn manh mún và phân tán.
Doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản khó thực hiện việc ký hợp đồng cung cấp
vật tƣ, hƣớng dẫn kỹ thuật cho hàng ngàn, hàng vạn nông dân sản xuất nhỏ vì chi
phí giao dịch tăng cao và bản thân họ không đủ năng lực kiểm soát trực tiếp quá
trình sản xuất của từng hộ nông dân.
Ý nghĩa và tác dụng:
Mô hình này góp phần làm giảm chi phí giao dịch nhờ đầu mối hợp đồng giảm
đi và việc kiểm soát sản xuất và chất lƣợng sản phẩm của doanh nghiệp cũng dễ
dàng hơn. Ngƣời trung gian đóng vai trò cho đại diện cho nông dân, tạo nên sức
mạnh tập thể để thƣơng lƣợng với doanh nghiệp.
1.2.3. Thể chế giao dịch giao sau nông sản
1.2.3.1.

Khái niệm và bản chất của giao dịch giao sau và thể chế giao dịch
giao sau nông sản

Hiện nay, ở Việt Nam chƣa thống nhất tên gọi thuật ngữ bằng tiếng Việt khi
chuyển ngữ tiếng Anh các từ forward, futures và option. Nguyễn Thị Ngọc Trang
(2006) gọi “forward contract” là “hợp đồng kỳ hạn” [38]; Đào Lê Minh (2002) gọi
là “hợp đồng giao sau” [23]; Nguyễn Văn Nam (2005) gọi là “hợp đồng triển hạn”
[24]. Trong luận án này, tác giả sử dụng từ “forward” là “triển hạn”, có nghĩa là thời
hạn trong tƣơng lai. Vậy, thuật ngữ “forward transaction” đƣợc gọi là “giao dịch
triển hạn” và “forward market” gọi là “thị trƣờng triển hạn”.
Đối với thuật ngữ “futures contract”, cũng đang sử dụng bằng thuật ngữ tiếng
Việt rất khác nhau. Theo Luật Thƣơng mại năm 2005, “futures contract” là “hợp
đồng kỳ hạn” [32]. Trong các văn bản pháp luật liên quan đến chứng khoán và ngân
hàng, ngƣời ta gọi là “hợp đồng tương lai”. Nguyễn Thị Ngọc Trang gọi là “hợp

36

đồng giao sau” [38]. Thuật ngữ “futures”(5) [56] trong tiếng Anh luôn luôn có chữ
“s” sau cùng, khác với từ có nghĩa “tƣơng lai” chữ “future” không có “s”. Trong
luận án này, tác giả thống nhất gọi “futures contract” là “hợp đồng kỳ hạn”, trừ
những phần tác giả trích dẫn từ tài liệu khác. Thuật ngữ “futures transaction” gọi là
“giao dịch kỳ hạn” và “futures market” gọi là “thị trƣờng kỳ hạn”. Thuật ngữ
“Futures Exchange” có nghĩa là Sở giao dịch hàng hóa kỳ hạn, nhƣng hiện nay đƣợc
gọi phổ biến là Sở giao dịch hàng hóa. Ví dụ, “London International Financial
Futures and Option Exchange – LIFFE” sẽ gọi Sở giao dịch hàng hóa Luân Đôn
hoặc đơn giản gọi “LIFFE”.
Thuật ngữ “option contract”, một số gọi là “hợp đồng quyền chọn”; một số gọi
là “hợp đồng quyền lựa chọn”. Trong luận án này, tác giả gọi là “hợp đồng quyền
chọn”.
Thuật ngữ “marketing contract” đƣợc gọi là “hợp đồng tiêu thụ” hoặc “hợp
đồng bao tiêu”.
Hàng nông sản có đặc điểm chung là sản xuất và thu hoạch theo thời vụ và
phụ thuộc vào điều kiện thời tiết – khí hậu. Điều này làm cho giá cả hàng nông sản
lên xuống thất thƣờng. Do vậy, để hạn chế rủi ro do sự biến động của thị trƣờng,
các nhà sản xuất, nhà kinh doanh chế biến – buôn bán nông sản và chính phủ các
quốc gia đã áp dụng nhiều công cụ để quản lý rủi ro. Một trong những công cụ đƣợc
sử dụng hiện nay là thông qua hợp đồng giao dịch nhƣ hợp đồng triển hạn (forward
contract), hợp đồng kỳ hạn (futures contract) và hợp đồng quyền chọn (option
contract) [24]. Bản chất của các hợp đồng này là cung cấp thông tin giá cả của hàng
nông sản trong tƣơng lai. Điều này có nghĩa ngƣời mua và ngƣời bán có thể định
giá đƣợc hàng nông sản mà họ dự định mua bán trong tƣơng lai bằng công cụ hợp
đồng. Do vậy, các hợp đồng giao dịch này đƣợc xem là công cụ thị trƣờng để bảo
hiểm rủi ro giá cả nông sản.
Vậy, giao dịch giao sau là giao dịch diễn ra ngày hôm nay nhƣng việc thực thi
hợp đồng trong tƣơng lai.
(5)

Theo Từ điển Anh-Anh của Oxford, thuật ngữ này luôn luôn là số nhiều “futures”.

37

Cũng phân tích tƣơng tự nhƣ trên, thể chế giao dịch giao sau là những quy
định về cấu trúc tổ chức, cơ chế vận hành của các hình thức giao dịch giao sau
phù hợp với những cơ sở vật chất và điều kiện nhất định.
1.2.3.2.

Các hình thức và thể chế của các hình thức giao dịch giao sau nông
sản

1.2.3.2.1. Giao dịch triển hạn
Giao dịch triển hạn (forward transaction) là “một thỏa thuận mua bán một số
lượng hàng hóa mà việc chuyển giao hàng hóa được thực hiện sau một thời hạn
nhất định, với giá cả đã đồng ý ngày hôm nay” [38]. Tuy vậy, giá cả thể hiện trên
hợp đồng không phải giá hôm nay mà là giá dự kiến trong tƣơng lai, phản ánh cung
– cầu của thị trƣờng trong tƣơng lai. Thỏa thuận đạt đƣợc của giao dịch triển hạn
đƣợc gọi là hợp đồng triển hạn (forward contract) và thị trƣờng giao dịch loại hợp
đồng này gọi là thị trƣờng triển hạn (forward market). Theo các nhà nghiên cứu các
hình thức giao dịch thƣơng mại nông sản trên thế giới, “hợp đồng bao tiêu (hay tiêu
thụ) – marketing contract” và “hợp đồng bao tiêu (hay tiêu thụ) triển hạn – forward
marketing contract” là một hợp đồng triển hạn [59].
Cấu trúc của hình thức giao dịch triển hạn:
Chủ thể tham gia vào giao dịch này ngoài ngƣời mua và ngƣời bán thì còn có
ngƣời môi giới. Ngƣời môi giới đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao dịch
triển hạn giữa ngƣời mua và ngƣời bán. Ngƣời môi giới không chỉ là ngƣời kết nối
giữa ngƣời mua và ngƣời bán để hƣởng hoa hồng mà quan trọng hơn họ còn đảm
bảo hợp đồng đƣợc thực hiện. Ở thị trƣờng nông sản sơ khai, ngƣời mua đặt tiền
cọc cho ngƣời bán để đảm bảo thực hiện hợp đồng. Trong trƣờng hợp ngƣời mua
không mua thì mất tiền cọc và nếu ngƣời bán không bán thì bồi thƣờng gấp 2-3 lần
số tiền đặt cọc. Tuy nhiên, khi giá biến động lớn cũng vẫn xảy ra tình trạng vi phạm
hợp đồng. Để giải quyết vấn đề này, ngƣời mua và ngƣời bán đặt cọc cho ngƣời thứ
ba, gọi là ngƣời môi giới. Trong lịch sử phát triển thị trƣờng nông sản ở Hoa Kỳ,
ngƣời mua và ngƣời bán chỉ tin tƣởng vào ngân hàng nên họ nhờ ngân hàng đứng ra
nhận tiền cọc. Hai bên thỏa thuận và đem tiền đến đặt cọc tại quầy của ngân hàng
(Counter), từ đó xuất hiện thuật ngữ “giao dịch tại quầy” (OTC- Over-The-
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Counter). Ngày nay, thuật ngữ OTC để chỉ thị trƣờng phi tập trung. Khi thị trƣờng
nông sản phát triển, một số ngƣời môi giới nhận thấy đây là một cơ hội kinh doanh
lớn, họ đảm nhận luôn vai trò giao dịch trực tiếp với ngƣời mua và ngƣời bán. Từ
đó, xuất hiện chủ thể kinh doanh mới trên thị trƣờng triển hạn là “nhà tạo lập thị
trường” (market maker). “Nhà tạo lập thị trường là người giao dịch trên thị
trường chịu trách nhiệm mua bán với công chúng” [38]. Họ là ngƣời nắm giữ hàng
hóa lớn và tạo ra tính thanh khoản cho thị trƣờng. Họ sẵn sàng mua hàng hóa khi
ngƣời bán muốn bán và sẵn sàng bán khi ngƣời mua muốn mua. Ngày nay, giao
dịch triển hạn đƣợc thực hiện trên thị trƣờng phi tập trung – OTC và chủ thể tham
gia bao gồm ngƣời mua, ngƣời bán, ngƣời môi giới, ngân hàng và ngƣời tạo lập thị
trƣờng.
Cơ chế hoạt động của hình thức giao dịch triển hạn:
Đối với giao dịch triển hạn hoặc hợp đồng triển hạn, giá cả đƣợc xác định
ngay tại thời điểm hai bên thỏa thuận hợp đồng. Đặc trƣng của hợp đồng này là
ngƣời bán biết đƣợc số tiền mà mình sẽ nhận và ngƣời mua biết đƣợc số tiền mình
phải trả vào thời điểm nào đó trong tƣơng lai, miễn là hai bên đáp ứng đầy đủ nghĩa
vụ của mình.
Sự khác biệt lớn nhất của giao dịch triển hạn so với giao dịch giao ngay không
phải việc giao hàng ngay hay giao hàng sau mà chính là “giá cả đã đồng ý ngày
hôm nay”, chứ không phải “giá cả hôm nay”. Giá cả hai bên thỏa thuận phản ánh
giá kỳ vọng của họ trên thị trƣờng nông sản trong tƣơng lai. Giá này phản ánh cung
cầu của thị trƣờng nông sản trong tƣơng lai. Giá cả này có thể cao hơn hoặc thấp
hơn giá hiện tại. Giá này đƣợc gọi là giá triển hạn (forward price). Trong giao dịch
triển hạn, có 3 cơ chế thỏa thuận giá:
- Thứ nhất, giá cố định, có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá của thị trƣờng hiện
tại. Ngƣời mua và ngƣời bán nếu kỳ vọng giá tại thời điểm giao hàng cao hơn giá
hiện tại họ sẽ thỏa thuận giá cao hơn và ngƣợc lại. Ƣu điểm của hình thức này là
ngƣời mua, ngƣời bán biết đƣợc số tiền mình sẽ trả, hoặc sẽ nhận để tính toán kế
hoạch kinh doanh và rủi ro đƣợc chia đều cho mỗi bên. Hạn chế là cơ chế thanh
toán và xử lý tranh chấp chƣa có tính pháp lý cao, tùy thuộc thiện chí của các đối
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tác đã ký kết.
- Thứ hai, giá kỳ hạn, đƣợc xác định dựa vào thị trƣờng kỳ hạn. Ƣu điểm giá
cả phản ánh cung cầu của thị trƣờng tại thời điểm giao hàng. Hạn chế là cần có thị
trƣờng kỳ hạn để ngƣời mua, ngƣời bán thỏa thuận giá.
- Thứ ba, chốt giá sau (Price-to-be-fixed - PTBF). Đây là hình thức cho phép
ngƣời mua hoặc ngƣời bán “chốt giá” tại thời điểm nào đó trong tƣơng lai, trƣớc khi
thực hiện giao, nhận hàng. Phụ lục 3 và Phụ lục 4 giải thích chi tiết hình thức này. Ở
Việt Nam, hình thức ký gửi hàng, chốt giá sau của nông dân trồng cà phê Tây
Nguyên hoàn toàn khác về bản chất so với hình thức giao dịch này. Ở đây, nông dân
thực hiện ngƣợc quy trình là giao hàng trƣớc và chốt giá sau nên rủi ro xảy ra đối
với họ là điều khó tránh khỏi. Có hai loại hợp đồng: hợp đồng do ngƣời bán nắm
quyền chốt giá và hợp đồng ngƣời mua nắm quyền chốt giá. Ngƣời không nắm
quyền chốt giá thƣờng sử dụng công cụ thị trƣờng kỳ hạn để phòng chống rủi ro.
Ƣu điểm của hợp đồng này là rủi ro đƣợc hạn chế. Mặt hạn chế là phải có thị trƣờng
kỳ hạn để ngƣời mua, ngƣời bán thực hiện chốt giá.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển hình thức giao dịch triển hạn:
- Thị trƣờng OTC phát triển có tính thanh khoản cao và đảm bảo hợp đồng
đƣợc thực hiện;
- Luật pháp phải đảm bảo cho việc thực thi hợp đồng;
- Trong trƣờng hợp hợp đồng chốt giá sau, thì phải có thị trƣờng kỳ hạn để
xác định giá.
- Phải có đầy đủ chủ thể tham gia thị trƣờng nhƣ ngƣời mua, ngƣời bán,
ngƣời môi giới, ngƣời tạo lập thị trƣờng và nhà nƣớc.
Ý nghĩa và tác dụng của hình thức giao dịch triển hạn:
Hợp đồng triển hạn giúp cho ngƣời mua và ngƣời bán giảm thiểu đƣợc rủi ro
lƣu chuyển tiền mặt (cash-flow risk), nhƣng đồng thời ngƣời mua và ngƣời bán
cũng giảm sự linh hoạt trong việc phản ứng với sự thay đổi giá cả và điều kiện thị
trƣờng. Hợp đồng này đƣợc sử dụng để phòng chống rủi ro về giá cả cho hợp đồng
giao ngay (Spot contract), giúp cho nông dân yên tâm sản xuất và ngƣời chế biến
đảm bảo mua đƣợc hàng để sản xuất trong tƣơng lai. Nhƣợc điểm của giao dịch
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triển hạn là rủi ro vẫn còn do công cụ hợp đồng này chƣa xử lý đƣợc biến động lớn
cung – cầu nông sản.
1.2.3.2.2. Giao dịch kỳ hạn
Giao dịch kỳ hạn (futures transaction) là một thỏa thuận mua bán một số
lƣợng hàng hóa nhất định theo một mức giá cố định tại thời điểm hợp đồng có hiệu
lực và việc chuyển giao hàng hóa đƣợc thực hiện vào một ngày trong tƣơng lai
thông qua Sở giao dịch hàng hóa [38].
Giao dịch kỳ hạn đã tiếp thu đƣợc tất cả những ƣu việt, đồng thời khắc phục
đƣợc những hạn chế của giao dịch triển hạn. Điều này đƣợc thể hiện ở việc tiêu
chuẩn hoá các hợp đồng triển hạn để tạo thành một hợp đồng kỳ hạn với các điều
khoản cụ thể và chặt chẽ hơn. Hơn nữa, giao dịch kỳ hạn đƣợc thực hiện trên thị
trƣờng có tổ chức cao, đƣợc gọi là thị trƣờng kỳ hạn, nên giảm bớt đƣợc rủi ro và
tăng tính thực thi đối với các hợp đồng. Trong thị trƣờng kỳ hạn tất cả các giao dịch
đều đƣợc tiến hành tại một nơi quy định gọi là Sở giao dịch hàng hóa kỳ hạn
(Futures Exchange), hay gọi tắt là Sở giao dịch hàng hóa. Các hợp đồng kỳ hạn đều
đƣợc tiêu chuẩn hóa về đơn vị hợp đồng, cách yết giá, biến động giá tối thiểu, tháng
giao hàng, giờ giao dịch, giới hạn giá hàng ngày, ngày giao dịch cuối cùng và ngày
giao hàng.
Phụ lục 5 là một ví dụ về hợp đồng kỳ hạn của Sở giao dịch hàng hóa Chicago
(Chicago Board of Trade – CBOT).
Sở giao dịch hàng hóa là ngƣời tổ chức thị trƣờng theo các quy định và quy
tắc giao dịch, đồng thời cung cấp các phƣơng tiện giao dịch, duy trì hệ thống điều
hành đăng ký và hủy các giao dịch, thực hiện trung gian giao nhận hàng hóa và
thanh toán giữa ngƣời mua và ngƣời bán [28].
Bản chất của giao dịch kỳ hạn là một công cụ bảo hiểm rủi ro giá cả. Ngƣời
mua và ngƣời bán thông qua ngƣời môi giới có thể chốt giá mà họ muốn mua hoặc
bán trong tƣơng lai tại thời điểm giao dịch hiện tại. Các giao dịch kỳ hạn đều đƣợc
đảm bảo bởi Sở giao dịch hàng hóa. Đây chính là cơ sở để thị trƣờng nông sản phát
triển ổn định và bền vững. Bảng 1-1 so sánh sự khác nhau giữa giao dịch triển hạn
và giao dịch kỳ hạn.
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Bảng 1-1: So sánh sự khác nhau giữa giao dịch triển hạn và giao dịch kỳ hạn
Giao dịch triển hạn
Các giao dịch đƣợc thực hiện
giữa ngƣời mua và ngƣời bán
1

trên cơ sở thỏa thuận cá nhân,
không nhất thiết phải có Sở
giao dịch hàng hóa
Các giao dịch đƣợc thực hiện

2

trực tiếp giữa ngƣời mua và
ngƣời bán

3

4

Các giao dịch phải đƣợc thực hiện tại Sở
giao dịch hàng hóa) và tuân theo những quy
tắc và luật lệ của Sở giao dịch và pháp luật
của nhà nƣớc

Các giao dịch chỉ đƣợc thực hiện qua trung
gian

Các điều khoản hợp đồng có Các điều kiện hợp đồng đƣợc tiêu chuẩn
thể thƣơng lƣợng đƣợc
Rất khó hủy bỏ hợp đồng
Các giao dịch đƣợc thực hiện

5

Giao dịch kỳ hạn

trên cơ sở tín nhiệm và có rủi
ro do đối tác

hoá
Các hợp đồng dễ dàng thanh lý khi chƣa
đến hạn
Các giao dịch đƣợc đảm bảo bởi Sở giao
dịch hàng hóa

Nguồn: Bảo Trung (2008), Kết quả tổng kết từ nghiên cứu lý thuyết.
Cấu trúc tổ chức của hình thức giao dịch kỳ hạn:
Chủ thể tham gia thực hiện giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa bao gồm
ngƣời môi giới (broker hoặc FCM-Futures Commision Merchant), là ngƣời thực
hiện giao dịch cho khách hàng và hƣởng hoa hồng; ngƣời tự kinh doanh (dealer) là
ngƣời thực hiện kinh doanh cho chính mình và ngƣời tạo lập thị trƣờng. Một bộ
phận quan trọng của Sở giao dịch hàng hóa là Trung tâm thanh toán bù trừ
(Clearing House – CH). Trung tâm này là ngƣời bán đối với bên mua và ngƣời mua
đối với bên bán; thu tiền ký quỹ ban đầu từ bên mua và bên bán để đề phòng trƣờng
hợp họ không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ; định giá lại các hợp đồng khách hàng
đang nắm giữ theo giá thị trƣờng hàng ngày; chỉ định và giám sát việc giao, nhận
hàng hóa và thanh toán [28].
Để cho giao dịch kỳ hạn đƣợc thực hiện thông qua các chủ thể tham gia trực
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tiếp tại Sở giao dịch hàng hóa thì giao dịch kỳ hạn cần phải có ngƣời mua và ngƣời
bán. Ngƣời mua và ngƣời bán đóng vai trò là ngƣời bảo hộ rủi ro (hedger) hoặc
ngƣời chấp nhận rủi ro (speculator):
- Người bảo hộ rủi ro (Hedger): thuật ngữ hedger xuất phát từ thuật ngữ
hedge. Hedge có nghĩa là hoạt động kinh doanh phòng chống rủi ro do sự thay đổi
của giá cả thị trƣờng [56]. Điều này có nghĩa là bảo hộ rủi ro trƣớc sự thay đổi giá
cả. Ngƣời thực hiện việc kinh doanh này gọi là hedger, có nghĩa là ngƣời bảo hộ rủi
ro. Ngƣời bảo hộ rủi ro là ngƣời đã cam kết bán hàng hoặc mua hàng trong tƣơng
lai. Tuy nhiên, để phòng chống rủi ro do giá cả thay đổi trong tƣơng lai, họ thực
hiện việc mua bán lại hợp đồng kỳ hạn và chuyển rủi ro giá cả cho ngƣời chấp nhận
rủi ro thông qua Sở giao dịch hàng hóa.
- Người chấp nhận rủi ro (Speculator): là ngƣời kinh doanh dựa trên sự suy
đoán (Speculative trading) biến động của giá cả thị trƣờng [56]. Ở Việt Nam, ngƣời
ta thƣờng dịch từ này là “đầu cơ” có ý nghĩa xấu và nguy hiểm hơn là điều 160, Bộ
Luật hình sự năm 1999 quy định đầu cơ là một tội danh. Luật sƣ Nguyễn Ngọc Bích
gọi là “Nhà đầu tƣ liều lĩnh” [2]. Thuật ngữ này xuất phát từ động từ “speculate”.
Theo từ điển Longman, “Speculate” có nghĩa là “chấp nhận rủi ro thua lỗ (To risk
making a loss) (a) mua hàng hóa với hy vọng thu được lợi nhuận cao khi bán lại
nếu giá tăng; (b) bán hàng hóa triển hạn (forward) với hy vọng mua hàng hóa này
với giá thấp hơn trước khi đến ngày giao hàng (bán khống)” [43]. Những ngƣời
kinh doanh theo cách này đƣợc gọi “Speculator”. Nhƣ vậy, họ là ngƣời chấp nhận
rủi ro thua lỗ. Ngƣời chấp nhận rủi ro đóng vai trò quan trọng trên thị trƣờng thông
qua việc cung cấp tính thanh khoản cho quá trình bảo hộ rủi ro. Không có ngƣời này
sẽ không có thị trƣờng kỳ hạn. Mô hình sau mô tả mối quan hệ giữa ngƣời bảo hộ
rủi ro và ngƣời chấp nhận rủi ro.
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Cao

Thấp

Ngƣời chấp nhận rủi ro
(Speculator)

Giá

Ngƣời bảo hộ rủi ro
(Hedger)

Chuyển đổi rủi ro

Nguồn: Bảo Trung (2008), Mô hình hóa từ nghiên cứu lý thuyết.
Hình 1-8: Mô hình chuyển rủi ro về giá của ngƣời bảo hộ rủi ro (Hedger) cho
ngƣời chấp nhận rủi ro (Speculator)
Cơ chế hoạt động của hình thức giao dịch kỳ hạn:
Tại Sở giao dịch, ngƣời giao dịch không chỉ mua bán lần đầu các hợp đồng
(giao dịch sơ cấp) mà còn mua bán lại (giao dịch thứ cấp) các hợp đồng đang lƣu
hành. Toàn bộ các loại hình giao dịch mua đi bán lại này tạo nên tính thanh khoản
cho các hợp đồng từ khi phát hành cho đến khi đáo hạn.
Hoạt động giao dịch thông qua Sở giao dịch hàng hóa đƣợc thực hiện bằng
cách đặt lệnh mua, bán và giá đƣợc hình thành thông qua đấu giá tập trung. Hoạt
động của Sở giao dịch hàng hóa có thể đƣợc mô phỏng theo mô hình (xem Phụ lục
6). Ngƣời mua và ngƣời bán sẽ đặt lệnh cho các tổ chức thành viên của Sở giao dịch
hàng hóa và các lệnh này sẽ đƣợc thực hiện theo một trong hai phƣơng thức là khớp
lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục (xem Phụ lục 7).
Trong hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa, khách hàng phải nộp tiền ký quỹ
(margin) nhằm phòng tránh rủi ro thanh toán khi giá các hợp đồng kỳ hạn biến
động. Sở giao dịch thƣờng quy định các mức ký quỹ khác nhau cho từng loại hàng
hoá, cụ thể là ký quỹ ban đầu (Initial Margin-IM) dành cho khách hàng chuẩn bị
mua bán hợp đồng và ký quỹ duy trì (Maintenance Margin-MM) trong thời hạn
khách hàng nắm giữ hợp đồng. Tùy theo loại hàng hóa và quy định của Sở giao
dịch, tiền ký quỹ này khác nhau nhƣng thƣờng thấp hơn trị giá hợp đồng (cao nhất
hiện nay là 50% - ở ZCE đối với đậu xanh) [76]. Cuối mỗi ngày giao dịch, Sở giao
dịch sẽ định giá lại các hợp đồng do khách hàng nắm giữ theo giá đóng cửa của thị
trƣờng. Chênh lệch giá phát sinh sẽ đƣợc thanh toán vào tài khoản ký quỹ của khách
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hàng. Nếu số dƣ tài khoản ký quỹ thấp hơn mức ký quỹ duy trì thì khách hàng hoặc
phải nộp thêm tiền vào cho đủ mức ký quỹ ban đầu, hoặc chấp nhận thanh lý hợp
đồng vào đầu ngày giao dịch sau đó, và rút lui khỏi thị trƣờng. Khi các hợp đồng
đến hạn, ngƣời bán phải giao hàng hóa thật (physical commodity) và ngƣời mua
phải thanh toán tiền. Sở giao dịch hàng hoá đóng vai trò của ngƣời trung gian trong
giao dịch giao nhận hàng hóa và thanh toán.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển hình thức giao dịch kỳ hạn:
- Luật pháp cho phép “bán khống” (Short sales), “hành động người bán hứa
giao hàng với giá đã thỏa thuận và ngày giao hàng trong tương lai được xác định,
trong khi đó hiện tại người bán chưa có hàng nhưng anh ta mong đợi sẽ mua được
hàng với giá thấp hơn trước khi giao hàng” [43]. Tuy nhiên, ở đây cần phân biệt
“bán khống” trên thị trƣờng giao dịch hàng hóa là nông sản với “bán khống” trên thị
trƣờng chứng khoán, đặc biệt là hình thức “bán khống trần trụi” (naked shorting).
“Bán khống” trên thị trƣờng chứng khoán là hình thức nhà đầu tƣ vay mƣợn chứng
khoán từ ngƣời đang sở hữu, chủ yếu là của các ngân hàng hoặc nhà môi giới để
bán và sau đó mua lại để trả lại cho ngƣời cho vay mƣợn khi họ yêu cầu. “Bán
khống trần trụi” là trƣờng hợp “bán khống” mà không cần đi vay chứng khoán. Tất
cả các nƣớc trên thế giới đều cấm hình thức “bán khống trần trụi”. Tuy vậy, do các
nhà quản lý thị trƣờng chứng khoán không quản lý chặt để các nhà đầu tƣ lợi dụng.
Việc “bán khống trần trụi” sẽ dẫn đến rủi ro là ngƣời mua không nhận đƣợc chứng
khoán mà họ đã mua và số lƣợng chứng khoán giao dịch trên thị trƣờng vƣợt quá số
lƣợng chứng khoán có sẵn. Điều này dễ dẫn đến thị trƣờng bị khủng hoảng. Khác
với thị trƣờng chứng khoán, nông sản hàng hóa đƣợc giao dịch không phải lúc nào
cũng có, thị trƣờng hoạt động quanh năm nhƣng nông sản thì thu hoạch theo mùa
vụ. Do vậy, chỉ khi nào luật pháp cho phép “bán khống” thì việc giao dịch hàng hóa
nông sản mới phát triển. Hiện nay không có Sở giao dịch nào trên thế giới yêu cầu
ngƣời bán phải mang hàng hóa đến Sở nộp vào để thực hiện giao dịch nên hoạt
động mua bán trên thị trƣờng chủ yếu là mua bán “lời hứa” và trên 90% “lời hứa”
này đƣợc thanh lý trƣớc khi đáo hạn, chỉ khoảng 10% ngƣời bán giao hàng và ngƣời
mua nhận hàng. Ở Việt Nam sử dụng từ mua bán “hàng giấy” để chỉ thị trƣờng này.
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- Có sự tham gia đầy đủ của các chủ thể nhƣ ngƣời kinh doanh, ngƣời môi
giới (broker), ngƣời bảo hộ rủi ro (hedger), ngƣời chấp nhận rủi ro (speculator),
ngân hành thanh toán;
- Các tổ chức và cá nhân tham gia thị trƣờng phải có kiến thức về giao dịch
kỳ hạn và những ngƣời giao dịch trên sàn phải đƣợc tiêu chuẩn hóa;
- Có hàng hóa thật (physical commodity) và hàng hóa phải đƣợc tiêu chuẩn
hóa vì việc giao hàng nông sản và thanh toán vẫn diễn ra dù chiếm tỷ lệ nhỏ;
- Thông tin thị trƣờng phải công khai, minh bạch và đáng tin cậy.
Ý nghĩa và tác dụng:
Giao dịch kỳ hạn sẽ giúp điều tiết cung cầu hàng hóa trên thị trƣờng nông sản.
Giao dịch kỳ hạn mang lại lợi ích cho nhiều phía. Bản thân ngƣời mua và ngƣời bán
có phƣơng tiện hữu hiệu phòng tránh rủi ro có thể xảy ra cho mình. Đây là cơ sở để
ngƣời mua và ngƣời bán hoạch định chiến lƣợc phát triển nhằm đảm bảo ổn định
sản xuất và phát triển kinh doanh. Các tổ chức tài chính và ngân hàng có cơ sở đảm
bảo cung cấp dịch vụ tài chính – tín dụng, mở rộng khách hàng và phát triển thị
trƣờng. Chính phủ giảm đƣợc gánh nặng hỗ trợ, giảm can thiệp mà quản lý rủi ro tốt
hơn, ổn định giá cả thị trƣờng. Giao dịch triển hạn còn giúp cho ngƣời mua và
ngƣời bán xác định đƣợc giá triển hạn trong hợp đồng triển hạn.
1.2.3.2.3. Giao dịch quyền chọn
Giao dịch quyền chọn (option transaction) hay còn gọi là giao dịch thông qua
hợp đồng quyền chọn. “Hợp đồng quyền chọn (option contract) là hợp đồng lựa
chọn nhằm mua hoặc bán một quyền, chứ không bắt buộc để mua hoặc bán một
khối lượng hàng hóa” [38]. Sự xuất hiện của giao dịch quyền chọn nhằm giải quyết
một vấn đề thƣờng xảy ra trong thực tế, đó là sau khi ngƣời bán (nhà sản xuất),
tƣơng tự ngƣời mua (nhà xuất khẩu chẳng hạn) đã nắm giữ hợp đồng thì giá cả hàng
hóa biến động và gây thiệt hại đối với họ. Để hạn chế thiệt hại, ngƣời mua và ngƣời
bán tham gia thị trƣờng quyền chọn (option market). Thị trƣờng quyền chọn là thị
trƣờng diễn ra các giao dịch hợp đồng quyền chọn (option contract). Có hai loại hợp
đồng quyền chọn: thứ nhất, quyền chọn mua (Call option) là ngƣời mua đƣợc quyền
quyết định thực hiện mua hàng hóa hay không mua hàng hóa khi hợp đồng sắp đến
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hạn; thứ hai, quyền chọn bán (Put option) là ngƣời bán đƣợc quyền quyết định bán
hàng hóa hay không khi hợp đồng sắp đến hạn. Để đƣợc hƣởng quyền này, ngƣời
mua quyền phải trả trƣớc cho ngƣời bán quyền một khoản phí (premium), cho dù
sau này có thực hiện quyền của mình hay không.
Tƣơng tự nhƣ giao dịch kỳ hạn, bản chất của giao dịch quyền chọn là công cụ
bảo hiểm rủi ro giá cả hàng nông sản. Tuy vậy, giao dịch quyền chọn đã nâng việc
bảo hiểm rủi ro giá cả lên một mức cao hơn nhiều so với giao dịch kỳ hạn. Giao
dịch quyền chọn làm tăng khả năng chuyển dịch và quản lý rủi ro từ ngƣời bảo hộ
rủi ro sang ngƣời chấp nhận rủi ro. Trong phạm vi giới hạn của luận án, tác giả chỉ
nghiên cứu về thể chế giao dịch nên không đi sâu vào phân tích các công cụ phòng
chống rủi ro của giao dịch kỳ hạn và giao dịch quyền chọn. Tuy nhiên, để cho ngƣời
đọc dễ hình dung sự khác nhau cơ bản giữa giao dịch kỳ hạn và giao dịch quyền
chọn, tác giả lấy một ví dụ minh họa về việc bảo hộ rủi ro bằng cách sử dụng hợp
đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn (xem Phụ lục 8).
Xét về khía cạnh cấu trúc, cơ chế vận hành, điều kiện vật chất và ý nghĩa và
tác dụng, giao dịch quyền chọn có nhiều điểm tƣơng tự nhƣ giao dịch kỳ hạn. Tuy
nhiên, giao dịch quyền chọn có một số điểm khác biệt cơ bản so với giao dịch kỳ
hạn nhƣ sau:
- Xét về chủ thể tham gia trên thị trƣờng giao dịch quyền chọn thì ngoài
những chủ thể tham gia nhƣ giao dịch kỳ hạn, thị trƣờng quyền chọn cần phải có 4
loại ngƣời: ngƣời mua quyền chọn mua, ngƣời bán quyền chọn mua, ngƣời mua
quyền chọn bán và ngƣời bán quyền chọn bán.
- Giao dịch quyền chọn đồng thời tồn tại trên thị trƣờng quyền chọn của Sở
giao dịch hàng hóa và trên thị trƣờng quyền chọn phi tập trung (OTC). Giao dịch
quyền chọn xuất hiện từ lâu, chính thức ra đời đầu những năm 1900 và hoạt động
chủ yếu trên thị trƣờng OTC. Tuy nhiên, thị trƣờng quyền chọn OTC có nhiều
khiếm khuyết. Thứ nhất, thị trƣờng này không cung cấp cho ngƣời nắm quyền chọn
cơ hội bán quyền chọn cho ngƣời khác trƣớc khi đáo hạn. Điều này có nghĩa có rất
ít thậm chí là không có tính thanh khoản. Thứ hai, việc thực hiện hợp đồng quyền
chọn của ngƣời bán chỉ đảm bảo bởi công ty môi giới kiêm kinh doanh. Thứ ba, chi
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phí giao dịch tƣơng đối cao, một phần là do hai vấn đề trên [38]. Vì vậy, năm 1973,
CBOT đã tổ chức sàn giao dịch riêng cho giao dịch quyền chọn và cơ chế vận hành
giống nhƣ giao dịch kỳ hạn nên nhiều nhà kinh doanh ít quan tâm đến giao dịch
quyền chọn trên thị trƣờng OTC, nhƣng đến thập niên 1980 và 1990, giao dịch
quyền chọn trên thị trƣờng OTC đã bắt đầu phát triển trở lại.
- Giao dịch quyền chọn đã phát triển và xuất hiện một hình thức khá phổ biến
trên thị trƣờng nông sản hàng hóa ngày nay là giao dịch quyền chọn trên hợp đồng
kỳ hạn. Đây là sự kết hợp quan trọng của thị trƣờng kỳ hạn và thị trƣờng quyền
chọn. Quyền chọn trên hợp đồng kỳ hạn cho ngƣời mua quyền đƣợc mua hoặc bán
một hợp đồng kỳ hạn vào một ngày trong tƣơng lai với giá đã cố định ngày hôm nay
[38]. Hiện nay, CBOT đang giao dịch một số hợp đồng quyền chọn trên hợp đồng
kỳ hạn bắp, đậu nành, lúa mỳ… Do vậy, để thực hiện giao dịch hợp đồng quyền
chọn trên hợp đồng kỳ hạn, đòi hỏi phải có giao dịch kỳ hạn.
Tóm lại, giao dịch quyền chọn là một trong những công cụ phòng chống rủi ro
giá cả cho hàng hóa nông sản. Giao dịch quyền chọn đã và đang phát triển khắp nơi
trên thế giới và sử dụng cho nhiều sản phẩm khác nhau. Đây cũng chính là hình
thức giao dịch góp phần thúc đẩy thị trƣờng nông sản phát triển trên thế giới.
1.3.

Đặc điểm sản xuất nông nghiệp tác động đến sự phát triển các hình thức
giao dịch và thể chế giao dịch nông sản

1.3.1. Sản phẩm nông nghiệp chịu tác động của điều kiện tự nhiên và có chu
kỳ sản xuất dài
Sản phẩm nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi phát triển theo quy luật sinh học
nhất định (sinh trƣởng, phát triển, phát dục và diệt vong) và chịu tác động của các
điều kiện tự nhiên nhƣ đất đai, thời tiết, khí hậu. Do vậy, từng loại nông sản có
những đặc điểm khác nhau. Ở Việt Nam, có nhiều loại nông sản khác nhau và chịu
sự tác động của điều kiện tự nhiên khác nhau và có chu kỳ sản xuất khác nhau. Ví
dụ, các loại cây công nghiệp lâu năm nhƣ cà phê, cao su, trà, hồ tiêu, điều khó có
thể phát triển ở ĐBSCL, mà chỉ có thể phát triển ở vùng Đông Nam Bộ và Tây
Nguyên do đất đai, thời tiết – khí hậu phù hợp hơn. Hơn nữa, mỗi loại nông sản có
chu kỳ sản xuất khác nhau, có cây hàng năm, có cây lâu năm. Đặc điểm này ảnh
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hƣởng đến việc phát triển thể chế giao dịch nông sản. Do chu kỳ sản xuất dài và
chịu tác động của điều kiện tự nhiên nên nông sản thƣờng xảy ra tình trạng “đƣợc
mùa mất giá, mất mùa đƣợc giá”. Trong trƣờng hợp ngƣời sản xuất và ngƣời mua
thỏa thuận mua, bán nông sản trƣớc khi thu hoạch thì cả ngƣời sản xuất và ngƣời
mua đều có động cơ “ăn gian”. Vì, ngƣời sản xuất không biết ngƣời mua có thanh
toán tiền, nhận hàng theo hợp đồng đã ký không và giá cả thị trƣờng vào thời điểm
giao hàng có cao hơn giá trên hợp đồng không. Ngƣời mua không biết chắc ngƣời
sản xuất có giao hàng đúng số lƣợng, chất lƣợng đã ký kết không và giá cả thị
trƣờng vào thời điểm nhận hàng có thấp hơn giá trên hợp đồng đã ký không. Do
vậy, giao dịch thị trƣờng trong hoàn cảnh này bị giới hạn ở những giao dịch giao
ngay, trong đó, ngƣời mua và ngƣời bán đều xác định rõ các điều kiện thỏa thuận
của giao dịch. Chính vì vậy, trong thực tiễn chúng ta thấy rằng giao dịch giao ngay
là hình thức giao dịch khá phổ biến. Để khắc phục tình trạng thị trƣờng nông sản bất
ổn do yếu tố tự nhiên và chu kỳ sản xuất dài, ngƣời sản xuất và ngƣời mua đều có
động cơ phòng ngừa rủi ro. Đây chính là cơ sở để phát triển hình thức giao dịch sản
xuất theo hợp đồng và hình thức giao dịch giao sau.
1.3.2. Sản phẩm nông nghiệp đa dạng và không đồng nhất chất lƣợng, kích cỡ
Sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng. Nông sản có thể chia thành 2 nhóm chính
là sản phẩm cây trồng và sản phẩm vật nuôi. Nếu xét về mục đích sử dụng thì nông
sản có thể chia thành 3 nhóm: làm giống, làm thực phẩm và làm nguyên liệu cho
ngành công nghiệp. Nông sản có nhiều hình thái và cách thức sử dụng khác nhau
nhƣ dạng hạt, dạng thân lá, dạng hoa quả, dạng củ; có loại sử dụng khô, có loại sử
dụng tƣơi; có loại không qua chế biến, có loại phải qua chế biến. Mỗi loại nông sản
khác nhau có những đặc điểm khác nhau. Đặc điểm của sản phẩm sẽ ảnh hƣởng đến
chi phí marketing(6). Chi phí marketing là một trong những thƣớc đo hiệu quả của
các loại hình thể chế giao dịch nông sản. Sự đa dạng của nông sản cũng tạo ra sự đa
dạng các loại hình giao dịch nông sản. Đối với những sản phẩm nhƣ lúa gạo, cà phê,

(6)

Chi phí marketing là sự khác nhau giữa giá mà ngƣời tiêu dùng trả cho hàng hóa ở giá bán lẻ và

giá mà ngƣời nông dân nhận đƣợc khi bán nông sản ở ngay nông trại [16].
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cao su, hồ tiêu và hạt điều có thể dễ dàng phân loại và tiêu chuẩn hóa thì có thể áp
dụng đƣợc nhiều hình thức giao dịch từ giao ngay, sản xuất theo hợp đồng và giao
sau. Tuy nhiên, đối với mặt hàng tƣơi sống, khó đồng nhất về chất lƣợng nhƣ các
loại rau thƣờng bị hạn chế về hình thức giao dịch. Trên thế giới, không có Sở giao
dịch hàng hóa nào tổ chức giao dịch kỳ hạn các loại rau vì sản phẩm khó đồng nhất
chất lƣợng và kích cỡ. Những nông sản phải qua chế biến mới tiêu thụ đƣợc nhƣ
mía, bông vải thì hình thức giao dịch sản xuất theo hợp đồng có điều kiện phát triển.
Nhƣ vậy, tùy theo từng sản phẩm khác nhau mà chúng ta có thể lựa chọn hình thức
giao dịch và thể chế giao dịch phù hợp.
1.3.3. Sản phẩm nông nghiệp phụ thuộc vào tính thời vụ
Cung – cầu của thị trƣờng nông sản mất cân bằng là do tính chất mùa vụ của
nông sản quyết định. Khi trái vụ, cung nông sản giảm làm cho giá cả tăng; khi đến
mùa thu hoạch, cung nông sản tăng làm cho giá giảm. Việc tổ chức tiêu thụ nông
sản gắn liền với chế biến, bảo quản và dự trữ để đảm bảo cho cung cầu tƣơng đối ổn
định là một yêu cầu trong quá trình hình thành và phát triển thể chế giao dịch nông
sản. Trong giao dịch giao ngay, ngƣời sản xuất và ngƣời mua phải chuẩn bị cơ sở
vật chất cần thiết nhƣ sơ chế hoặc chế biến, xây dựng kho để bảo quản, dự trữ.
Ngoài ra, sự can thiệp của chính phủ vào thị trƣờng để bình ổn giá cũng là việc làm
cần thiết. Trong thời điểm thu hoạch, cung nông sản tăng, chính phủ tham gia mua
nông sản để đƣa vào kho dự trữ; khi hết vụ, cung nông sản giảm, chính phủ sẽ bán
ra để ổn định giá. Tuy nhiên, việc ngƣời sản xuất hoặc ngƣời mua tự dự trữ, hoặc
chính phủ mua để dự trữ không phải lúc nào cũng thành công và việc dự trữ còn tùy
thuộc vào đặc điểm của sản phẩm. Trong nhiều trƣờng hợp, để hạn chế sự mất cân
đối cung cầu, ngƣời mua và ngƣời sản xuất thực hiện giao dịch sản xuất theo hợp
đồng. Điều này thúc đẩy thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng phát triển. Đặc
điểm sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ cũng là cơ sở để hình thành và phát triển
thể chế giao dịch giao sau. Các hợp đồng triển hạn, kỳ hạn và quyền chọn, đặc biệt
là hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn là công cụ bảo hộ rủi ro cho các chủ thể tham gia
thị trƣờng. Nhƣ vậy, tính chất mùa vụ của sản xuất nông nghiệp có ảnh hƣởng lớn
quá trình hình thành và phát triển các loại hình thể chế giao dịch nông sản.
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1.3.4. Sản xuất nông nghiệp là ngành phân tán
Sản xuất nông nghiệp thƣờng là ngành phân tán(7). Điều này không những
đúng với nền nông nghiệp Việt Nam mà ngay cả các nƣớc phát triển trên thế giới.
Đây là một đặc điểm quan trọng, khác biệt với ngành công nghiệp và quyết định
đến việc phát triển thể chế giao dịch nông sản.
Đối với một loại nông sản, nhiều nhà sản xuất (nhà nông), có khi lên tới hàng
chục ngàn, thƣờng bán sản phẩm của mình cho một nhà doanh nghiệp chế biến, tiêu
thụ trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. Còn sản phẩm của doanh nghiệp chế biến
thƣờng bán cho rất nhiều tổ chức và cá nhân trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. Cả
nhà nông và nhà doanh nghiệp rất cần liên kết với nhau một cách bền vững trong
việc bán và mua nông sản. Nhà doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản cần có
“chân hàng” ổn định, cung ứng nông sản nguyên liệu thƣờng xuyên đạt chất lƣợng
vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý với số lƣợng theo yêu cầu của công nghệ
chế biến và thị trƣờng tiêu thụ. Nhà nông cần phải biết chắc chắn nông phẩm do
mình làm ra đƣợc tiêu thụ hết với giá cả hợp lý, nếu đáp ứng đƣợc yêu cầu về vệ
sinh an toàn thực phẩm. Mặt khác, 3 vấn đề lớn của kinh tế thị trƣờng mà từng nhà
nông không thể giải quyết đƣợc là thị trƣờng tiêu thụ, công nghệ và vốn đầu tƣ. Chỉ
có doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản mới có thể giải quyết tốt 3 vấn đề này.
Giải quyết 3 vấn đề này không chỉ mang lại lợi ích cho nhà nông mà cho cả nhà
doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản. Vì thế, mối liên kết này là tất yếu và đƣợc
thiết lập ở các nƣớc phát triển từ hàng trăm năm nay bằng một hệ thống pháp luật
ngày càng hoàn thiện và sự tự nguyện giữa 2 bên. Đây là lý do thể chế giao dịch sản
xuất theo hợp đồng phát triển.
Bản thân ngành nông nghiệp là ngành phân tán mà ở Việt Nam, sản xuất
nông nghiệp còn phân tán, nhỏ lẻ hơn nữa. Với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán,
lạc hậu, nông dân Việt Nam không thể trực tiếp mang sản phẩm đến thị trƣờng để
bán vì sẽ làm tăng chi phí cho cả ngƣời nông dân và cả ngƣời tiêu thụ. Do đó, giao

(7)

Ngành phân tán là ngành có rất nhiều đơn vị sản xuất cạnh tranh với nhau và không có đơn vị

nào có đủ khả năng chi phối thị trƣờng.
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dịch qua trung gian ngƣời mua gom sẽ hiệu quả hơn. Hiện nay, ở Việt Nam đang có
sự “ngộ nhận”, giao dịch qua ngƣời mua gom sẽ làm tăng chi phí marketing và
ngƣời mua gom “ép giá nông dân”. Thuật ngữ “tƣ thƣơng ép giá” xuất hiện vào thời
kỳ bắt đầu đổi mới từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trƣờng và tồn tại
đến nay. Tuy nhiên, điều này không đúng nếu xét dƣới quan điểm của kinh tế học,
ngƣời mua gom sẽ không tồn tại nếu họ nâng chi phí marketing lên vì nhƣ thế ngƣời
nông dân sẽ không bán cho họ và ngƣời tiêu thụ cũng sẽ không mua hàng của họ.
Với hàng trăm, hàng ngàn hộ nông dân sản xuất nhỏ, phân tán, lạc hậu, việc các
doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ trực tiếp ký hợp đồng với từng hộ nông dân sẽ làm
tăng chi phí cho doanh nghiệp, chƣa kể đến trong điều kiện hệ thống pháp lý Việt
Nam vận hành kém hiệu quả thì doanh nghiệp sẽ gặp nhiều rủi ro khi thực hiện sản
xuất theo hợp đồng. Do vậy, thể chế giao dịch giao ngay vẫn tiếp tục đóng vai trò
quan trọng.
Cũng với đặc điểm này mà sản phẩm do nông dân sản xuất ra số lƣợng nhỏ,
không đồng nhất về chất lƣợng. Điều này ảnh hƣởng đến sự phát triển của thể chế
giao dịch giao sau.
1.4.

Kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch nông sản một số nƣớc và bài
học cho Việt Nam

1.4.1. Kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch nông sản một số nƣớc
1.4.1.1.

Kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch giao ngay nông sản

1.4.1.1.1. Kinh nghiệm Thái Lan
Giống nhƣ nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới, hệ thống tiêu thụ nông
sản của Thái Lan cũng thông qua nhiều đầu mối trung gian. Hình thức giao dịch
trực tiếp giữa các trang trại và các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ chƣa phát triển.
Ngƣời nông dân thƣờng ở vị trí bất lợi trong việc đàm phán với ngƣời mua gom.
Giá cả nông sản thƣờng bất ổn do cung cầu mất cân đối cục bộ. Vì vậy, Chính phủ
Thái Lan đã có chủ trƣơng xây dựng các chợ trung tâm nông sản (agricultural
central market) hoặc chợ đầu mối nông sản (agricultural wholesale market). Việc
phát triển các chợ đầu mối hoặc chợ trung tâm nhằm liên kết nông dân với thị
trƣờng, góp phần ổn định thị trƣờng nông sản, nâng thu nhập cho ngƣời nông dân.
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Hiện nay, Thái Lan đã phát triển đƣợc 68 chợ trung tâm lúa gạo, 18 chợ trung tâm
rau quả và 3 chợ trung tâm thủy sản [69]. Chính phủ Thái Lan hỗ trợ tín dụng (20
triệu baht/chợ trong 5 năm), hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại, hỗ trợ thông tin và đào tạo,
hội thảo.
Năm 1998, Cục nội thƣơng ban hành quy định Xúc tiến chợ trung tâm nông
sản. Quy định này bao gồm 20 điều đề cập đến điều kiện thành lập, nhiệm vụ và
quyền lợi và việc điều hành thị trƣờng. Theo điều 7, Chợ trung tâm là một pháp
nhân, dƣới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, HTX hoặc tổ
chức của nông dân đƣợc hình thành theo luật. Cũng theo quy định này chợ gạo và
ngũ cốc cách nhau ít nhất 30 km; chợ rau quả mỗi tỉnh 1 chợ, nếu nhiều hơn phải
cách nhau ít nhất 50 km [14].
Chợ trung tâm hoạt động theo nguyên tắc trung gian, không đƣợc tham gia
mua bán trực tiếp nông sản. Chợ tổ chức mua bán công khai bằng hình thức đấu giá
hay thỏa thuận giá. Chợ có nhiệm vụ thông báo mặt hàng, giá cả, số lƣợng buôn bán
ở chợ. Chợ cung cấp các dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, lƣu kho, chế biến, thanh toán
và thông tin thị trƣờng.
Hoạt động mua bán ở chợ đều phải thông qua ban điều hành chợ. Thƣơng
nhân muốn mua hàng phải đặt tiền ký quỹ và hàng hóa trƣớc khi bán đều đƣợc ban
quản lý chợ kiểm tra về chất lƣợng và cân đo đong đếm. Sau khi ngƣời mua và
ngƣời bán đã thỏa thuận giá xong, họ phải nộp phiếu cho ban điều hành chợ để thực
hiện giao hàng và thanh toán.
Hàng hóa mua bán ở chợ đều đƣợc phân loại theo đúng tiêu chuẩn. Đặc biệt,
chợ có nhiệm vụ quan trọng kiểm soát chất lƣợng hàng hóa xuất khẩu theo đúng
tiêu chuẩn.
Về điều kiện vật chất, theo quy định của Cục nội thƣơng, công ty chợ phải sở
hữu hay thuê đất xây dựng chợ tối thiểu 5 năm. Diện tích chợ gạo và ngũ cốc tối
thiểu là 3,2 ha; chợ rau quả, gia cầm, gia súc, thủy sản và mặt hàng khác tối thiểu
1,6 ha. Chợ gạo phải có nhà kho với sức chứa tối thiểu 1.000 m3, có cân ô tô, có sân
phơi và máy sấy lúa. Tất cả các chợ trung tâm đều phải có hệ thống kho, cung cấp
điện, nƣớc, xử lý chất thải, khu sơ chế, thiết bị kiểm tra chất lƣợng, hệ thống bảng
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điện tử báo giá,… đủ để cung cấp dịch vụ cho thƣơng nhân và nông dân.
Tóm lại, mô hình chợ trung tâm của Thái Lan đã phát triển rất thành công, là
đầu mối nối liền giữa nông dân và thƣơng nhân. Chợ đầu mối của Thái Lan đã trở
thành nơi trung chuyển hàng nông sản từ nông thôn đến thành thị và xuất khẩu.
1.4.1.1.2. Kinh nghiệm Trung Quốc
Trung Quốc là một quốc gia sản xuất nông sản lớn trên thế giới. Năm 2000,
Trung Quốc sản xuất 40,3 triệu tấn thịt heo với 526,7 triệu đầu con, đứng đầu thế
giới; hàng năm sản xuất 62 triệu tấn quả, trong đó táo 21 triệu tấn, bƣởi 8 triệu,
chuối 4 triệu, nho 3 triệu. Năm 2003, Trung Quốc xuất khẩu đƣợc 2,9 tỷ USD rau
quả [25], [64].
Sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc chủ yếu là quy mô nhỏ gia đình, còn sản
xuất chuyên môn hóa và hàng hóa lớn chiếm tỷ lệ nhỏ. Đối với ngành chăn nuôi,
80,7% là các trang trại gia đình; 14,6% là các trang trại chăn nuôi chuyên môn hóa;
và 4,7% là trang trại sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Diện tích đất canh tác bình
quân của 1 hộ nông dân là 1 ha [64], [53].
Việc tiêu thụ nông sản cho nông dân chủ yếu là ngƣời mua gom trung gian ở
địa phƣơng. Vai trò ngƣời trung gian trong hệ thống chuỗi cung ứng nông sản khá
lớn. Hầu nhƣ họ có mặt ở tất cả các khâu giữa nông dân ngƣời chế biến, giữa nông
dân với ngƣời bán buôn; giữa ngƣời bán buôn với ngƣời bán lẻ,… (xem Phụ lục 9).
Để góp phần hoàn thiện khâu phân phối nông sản, hạn chế ảnh hƣởng của
ngƣời trung gian trong tiêu thụ nông sản cho nông dân, trong chƣơng trình công
nghiệp hóa nông nghiệp, chính phủ Trung quốc chủ trƣơng phát triển hệ thống phân
phối nông sản hiện đại, chủ yếu là mặt hàng rau củ, thủy sản, thịt và trái cây.
Trung Quốc chủ trƣơng mở rộng chức năng của các chợ đầu mối truyền thống
thành các trung tâm phân phối (delivery centre) hoặc công ty phân phối (distribution
company) và thành lập mới các công ty phân phối hoặc logistics nông sản. Bộ Nông
nghiệp Trung Quốc đƣa ra 4 chức năng chính của chợ đầu mối: thứ nhất, sơ chế,
phân loại, đóng gói, bảo quản; thứ hai, nơi hình thành giá thống nhất; thứ ba, thỏa
mãn nhu cầu giao dịch, tiết kiệm chi phí cho ngƣời tiêu dùng và tăng cơ hội cho
giao dịch và thứ tƣ, cung cấp thông tin cho ngƣời bán. Ngoài ra, Chính phủ Trung
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quốc cũng thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh chợ đầu mối liên kết với các
doanh nghiệp chế biến để phân phối hàng đến các doanh nghiệp này và hình thành
các cửa hàng bán lẻ. Ví dụ chợ đầu mối nông sản Dazhongsi ở Bắc Kinh (The
Dazhongsi agricultural products wholesale market) thành lập năm 1985, kinh doanh
rau củ, trái cây, thịt, ngũ cốc và trứng. Kể từ năm 1996, chợ đã hợp tác với công ty
chế biến thịt, xây dựng các cửa hàng bán lẻ rau quả và xây dựng hệ thống phân phối
trực tiếp rau quả đến nhà hàng, khách sạn. Năm 2002, chợ đầu mối nông sản lâu đời
này đã thay đổi chức năng chuyển thành Trung tâm Logistics Hiện đại (Dazhongsi
Modern Logistics Center). Cơ chế hoạt động của Trung tâm này là thực hiện chức
năng phân phối trực tiếp nông sản đến hệ thống bán lẻ.
Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp bán buôn nông sản ở Trung Quốc đều có
các trung tâm phân phối hàng hóa hiện đại với hệ thống kho, cơ sở chế biến,
phƣơng tiện vận chuyển, hệ thống thông tin liên lạc, xử lý chất thải,… Nằm ở vị trí
giao thông thuận lợi có thể kết nối trực tiếp với đƣờng thủy, đƣờng bộ, thậm chí cả
đƣờng hàng không.
Với chính sách đầu tƣ xây dựng các trung tâm phân phối hiện đại và thu hút
các doanh nghiệp nƣớc ngoài vào xây dựng kết cấu hạ tầng thƣơng mại, hệ thống
bán buôn ở Trung Quốc đã thay đổi, có xu hƣớng thay thế dần chợ đầu mối truyền
thống.
1.4.1.1.3. Kinh nghiệm Hoa Kỳ
Khác với Trung Quốc và Thái Lan, việc sản xuất nông sản chủ yếu do các
trang trại lớn thực hiện. Hiện nay, Hoa Kỳ có trên 2 triệu trang trại, trong đó trang
trại nhỏ (rural residence farm) chiếm xấp xỉ 60%; trang trại trung bình (intermediate
farm) khoảng 30% và trang trại thƣơng mại lớn (commercial farm) chiếm 10%. Thế
nhƣng, giá trị sản xuất nông nghiệp của trang trại thƣơng mại lớn chiếm trên 71,8%
(năm 2001), còn trang trại nhỏ chỉ chiếm 6,4% (2001). Phụ lục 10 giải thích chi tiết
về tiêu chí phân loại trang trại ở Hoa Kỳ.
Sản xuất nông nghiệp ở Hoa Kỳ đang đƣợc điều chỉnh bởi Luật đầu tƣ nông
thôn và an ninh trang trại năm 2002 (Farm security and Rural investment Act of
2002 gọi tắt là Farm Bill 2002) và bản chỉnh sửa, bổ sung năm 2008 (Farm Bill
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2008). Hai đạo luật này đƣợc xây dựng trên nền tảng nhiều đạo luật về nông nghiệp
đã có trƣớc đây nhƣ Luật nông nghiệp năm 1949 (Agricultural Act of 1949), Luật
trợ cấp và phát triển thƣơng mại nông nghiệp năm 1954 (Agricultural Trade
Development and Assistance Act of 1954), Luật thƣơng mại nông nghiệp năm 1978
(Agricultural Trade Act of 1978), Luật thực phẩm, nông nghiệp, bảo tồn và thƣơng
mại năm 1990 (Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act of 1990) và nhiều
luật khác liên quan đến phát triển nông nghiệp và nông thôn. Đạo luật dành cho các
trang trại ở Hoa Kỳ nhiều chính sách ƣu đãi liên quan đến kinh doanh nông sản nhƣ
chính sách trợ cấp trực tiếp (direct payment)(8) hoặc trợ giá đối kháng (countercyclical payment)(9); cho vay ƣu đãi để phát triển thị trƣờng (marketing assistance
loan); chƣơng trình hạn ngạch tiêu thụ (marketing quota); làm theo đơn đặt hàng
của chính phủ (Federal marketing order); trợ cấp tiếp cận thị trƣờng (market
access),… Điều này đã làm cho việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản của
Hoa Kỳ tƣơng đối thuận lợi.
Do trang trại ở Hoa Kỳ có quy mô lớn nên chuỗi cung ứng nông sản ít qua
nhiều tầng nấc trung gian, sản xuất và chế biến tập trung quy mô lớn. Ví dụ, ngành
chăn nuôi và chế biến thịt heo, sản phẩm chăn nuôi từ trang trại đƣợc bán trực tiếp
đến nhà giết mổ và chế biến, sau đó đến hệ thống phân phối bán lẻ và đến ngƣời
tiêu dùng (xem Phụ lục 11). Năm 2000, Hoa Kỳ có 236.000 trang trại chăn nuôi,
sản xuất 8,3 triệu tấn thịt và 10 cơ sở giết mổ và chế biến chiếm 42% sản lƣợng thịt
[64].
Hệ thống bán buôn không còn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Hoa
Kỳ. Sự lớn mạnh của các nhà mua nông sản tập trung (mass merchandisers) nhƣ
Walmart, Sam và sự sáp nhập giữa nhà bán buôn và bán lẻ (integrated wholesalerretailers) đã làm mất đi vai trò của các chợ đầu mối, đặc biệt là ngành rau quả [45].

(8)

Trợ cấp trực tiếp là hình thức trả tiền cho các trang trại dựa trên diện tích và sản lƣợng để họ

không sản xuất mục đích tránh tình trạng nông sản dƣ thừa.
(9)

Trợ giá đối kháng là hình thức nhà nƣớc trả cho trang trại phần chênh lệch giá bán với giá sàn tối

thiểu do nhà nƣớc đƣa ra khi giá nông sản xuống thấp.
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Cơ sở hạ tầng giao thông và các nhà máy chế biến quy mô lớn đã góp phần
thúc đẩy giao dịch mua bán trực tiếp giữa nhà sản xuất và nhà chế biến, cũng nhƣ
giữa nhà sản xuất và hệ thống bán lẻ. Đây chính là nền tảng thúc đẩy hình thành thể
chế sản xuất theo hợp đồng.
1.4.1.2.

Kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng
trong tiêu thụ nông sản

1.4.1.2.1. Kinh nghiệm Thái Lan
Mô hình sản xuất theo hợp đồng đầu tiên ở Thái Lan do Tập đoàn CP
(Charoen Pokphand) thực hiện. CP bắt đầu ký hợp đồng với nông dân để chăn nuôi
gà gia công vào đầu thập niên 1970. Đây là mô hình thành công và đƣợc nhân rộng
khắp Thái Lan. Đến cuối thập niên 1990, gần 100% hộ chăn nuôi gà ở Thái Lan đều
sản xuất gia công cho các doanh nghiệp chế biến. Ngoài ra, CP cũng triển khai
nhiều mô hình khác nhƣng đều thất bại nhƣ giữa thập niên 1980, đƣợc sự hỗ trợ của
Ngân hàng nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp (Bank of Agriculture and
Agricultural Cooperatives – BAAC), CP ký hợp đồng nuôi tôm và sản xuất lúa
nhƣng đều thất bại do nông dân không chấp nhận giá cố định do CP đƣa ra. Ngoài
ra, các tổ chức của chính phủ, các ngân hàng, các doanh nghiệp trong nƣớc và nƣớc
ngoài hỗ trợ tích cực việc thực hiện sản xuất theo hợp đồng, nên mô hình sản xuất
theo hợp đồng đã lan tỏa sang nhiều sản phẩm khác nhƣ đƣờng, rau quả. Hiện nay,
sản xuất rau an toàn theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) để xuất khẩu
sang Hà Lan và Nhật Bản đều dƣới hình thức sản xuất theo hợp đồng [66].
Việc sản xuất theo hợp đồng ở Thái Lan phần lớn xuất phát từ nhu cầu của
doanh nghiệp chế biến. Cấu trúc sản xuất theo hợp đồng của Thái Lan chủ yếu theo
mô hình tập trung, giữa một bên là doanh nghiệp chế biến và một bên là các trang
trại. Trong mô hình này ngƣời nông dân chủ yếu sản xuất gia công cho doanh
nghiệp chế biến. Các doanh nghiệp chế biến đầu tƣ giống cây trồng, vật nuôi, cung
cấp đầu vào, hƣớng dẫn kỹ thuật và kiểm soát chất lƣợng. Mô hình này đƣợc Công
ty CP áp dụng đầu tiên ở Thái Lan. Năm 1985 Công ty Frito-lay International Co.,
Ltd. (một công ty con của Pepsi Cola) mở rộng thị trƣờng khoai tây chiên (Potato
chips) ở Thái Lan nên họ cũng đẩy mạnh việc sản xuất khoai tây theo hợp đồng.
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Công ty Frito-lay cũng cung cấp giống, kỹ thuật, đầu vào và nhận lại sản phẩm từ
nông dân. Hiện nay 4 nhà chế biến khoai tây chiên lớn ở Thái Lan (Frito-lay, Testo,
Kob và Pringle) đều thực hiện sản xuất theo hợp đồng với nông dân.
Năm 1995, Frito-Lay mua lại Công ty TNHH Trang trại NS (NS Farm Co.,
Ltd) của Tập đoàn United Foods ở San Sai. Họ tiếp nhận các nhóm nông dân của
NS Farm và thành lập thêm nhóm nông dân khác để thực hiện sản xuất theo hợp
đồng dƣới mô hình trang trại hạt nhân [58]. Mô hình trang trại hạt nhân cũng phổ
biến ở các doanh nghiệp kinh doanh trang trại ở Thái Lan nhƣ Công ty CP trong sản
xuất giống lúa và bắp; Euro Asian Seeds Co. Ltd., Saha Farm Co. Ltd. [48], [58].
Hợp đồng miệng giữa nông dân và ngƣời mua gom, HTX và doanh nghiệp ở
địa phƣơng cũng khá phổ biến ở Thái Lan. Nông dân trồng rau, hoa ở Đông Bắc
Thái Lan chủ yếu dựa trên thỏa thuận miệng với ngƣời mua để thực hiện sản xuất.
Đối với mô hình trung gian, hai công ty chế biến rau quả ở Miền Bắc Thái Lan
ký hợp đồng trực tiếp với ngƣời mua gom và mỗi ngƣời mua gom chịu trách nhiệm
giám sát 200-250 nông dân và đƣợc hƣởng hoa hồng [50].
Để phát triển hình thức sản xuất theo hợp đồng, nhiều tổ chức của nhà nƣớc đã
tham gia vào xúc tiến việc sản xuất theo hợp đồng nhƣ Ủy ban Đầu tƣ (BOI- Board
of Investment), Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDB – National
Economic and Social Development Board),… Tuy nhiên, có hai tổ chức hỗ trợ phát
triển mạnh sản xuất theo hợp đồng là Cục khuyến nông (DOAE – Department of
Agricultural Extension) thuộc Bộ Nông nghiệp và HTX và BAAC thuộc Bộ Tài
chính. Hai cơ quan này xúc tiến phát triển mô hình lồng ghép giữa mô hình đa chủ
thể, mô hình trung gian và mô hình phi chính thức (xem Phụ lục 12). Để đảm bảo
công bằng cho các bên, năm 1999, Cục Nội thƣơng đã ban hành quy định về các
điều khoản trong thỏa thuận sản xuất theo hợp đồng (xem Phụ lục 13).
Theo kinh nghiệm của Thái Lan, sản xuất theo hợp đồng – mô hình tập trung
chỉ thực hiện đối với sản phẩm có yêu cầu về chất lƣợng cao và sản phẩm có tính
độc quyền của ngƣời mua. Mô hình trang trại hạt nhân cũng giống nhƣ mô hình tập
trung. Mô hình phi chính thức, mô hình đa chủ thể và mô hình trung gian là những
mô hình phù hợp với nền sản xuất nông nghiệp phân tán, lạc hậu; việc kinh doanh
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những sản phẩm này không có tính chuyên biệt hóa. Đối với mô hình đa thành
phần, nhà nƣớc đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, phối hợp, tín dụng và
khuyến nông.
1.4.1.2.2. Kinh nghiệm Trung Quốc
Sản xuất theo hợp đồng là hình thức giao dịch nông sản khá mới ở Trung
Quốc. Trong chƣơng trình hiện đại hóa nông nghiệp, Chính phủ Trung Quốc đã xây
dựng chính sách hỗ trợ và khuyến khích sản xuất theo hợp đồng nhằm mục đích
giúp cho ngành sản xuất nông nghiệp thu đƣợc nhiều lợi nhuận và có sức cạnh
tranh. Sản xuất theo hợp đồng đƣợc xem là hình thức hiệu quả để liên kết nông dân
sản xuất nhỏ với các doanh nghiệp chế biến lớn. Chính quyền địa phƣơng cũng
nhận thấy tiềm năng của sản xuất theo hợp đồng trong chuyển dịch cơ cấu nông
nghiệp và nâng cao thu nhập cho trang trại. Do đó, chính quyền địa phƣơng thực
hiện nhiều chính sách khuyến khích nhƣ hỗ trợ tín dụng, giảm thuế nếu thực hiện
sản xuất theo hợp đồng. Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, diện tích trồng trọt
thực hiện sản xuất theo hợp đồng năm 2001 là 18,6 triệu ha, tăng 40% so năm 2000
[53].
Sản xuất theo hợp đồng ở Trung Quốc theo các hình thức: hợp đồng trực tiếp
giữa nông dân và “doanh nghiệp đầu rồng” (Dragon-head-firms)(10), giữa nông dân
và ngƣời mua gom; giữa nông dân và chính quyền địa phƣơng và một số hình thức
khác.

(10)

Dragon head firms: là doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế, quy mô lớn, có công nghệ và quản lý.

Doanh nghiệp này đồng ý phát triển hệ thống sản xuất và tiêu thụ cho nông dân, đổi lại họ nhận
đƣợc sự tài trợ của nhà nƣớc thông qua Ngân hàng phát triển nông nghiệp Trung Quốc.
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Bảng 1-2: Tỷ lệ sản xuất theo hợp đồng theo các hình thức tổ chức ở Trung
Quốc năm 1996, 1998 và 2000
STT
1

Hình thức tổ chức

1996

1998

2000

Doanh nghiệp đầu rồng

45,51

49,83

41,0

28,62

26,44

33,0

Ngƣời mua gom trung
2

gian

3

Chính quyền địa phƣơng

12,26

15,88

12,0

4

Khác

13,61

7,85

14,0

Nguồn: Guo Hongdong, Jolly Robert W., Zhu Jianhua (2005) [53].
Để thúc đẩy sản xuất theo hợp đồng, Chính phủ Trung Quốc đã lựa chọn và
chỉ định các doanh nghiệp trung ƣơng hoặc địa phƣơng có tiềm lực kinh tế, quy mô
lớn, có kỹ thuật và công nghệ ký kết hợp đồng trực tiếp với nông dân. Ủy ban phối
hợp phát triển công nghiệp hóa nông nghiệp quốc gia (the National Agricultural
Industrialisation Development Joint Committee) đƣa ra tiêu chuẩn và giám sát việc
thực hiện của các doanh nghiệp này. Nhờ đó việc sản xuất theo hợp đồng giữa nông
dân và doanh nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, hình thức hợp đồng giữa nông
dân và ngƣời mua gom trung gian cũng chiếm tỷ lệ tƣơng đối lớn. Các hình thức
khác là tổ chức hợp tác của nông dân (Village cooperative organization) và HTX.
Sản xuất theo hợp đồng giữa nông dân với ngƣời mua gom trung gian, chính
quyền địa phƣơng, tổ chức hợp tác và HTX chủ yếu là hợp đồng miệng. Giá cả thỏa
thuận có 3 hình thức: giá cố định, giá sàn và giá theo thị trƣờng. Các ngành hàng
thực hiện sản xuất theo hợp đồng là chế biến rau, chế biến thịt, nuôi trồng thủy sản,
chế biến dầu ăn, tơ tằm, bông vải, nấm và sữa. Tuy nhiên tỷ lệ ký hợp đồng nhiều
nhất là ngành chế biến thịt, nuôi trồng thủy sản và chế biến sữa [53].
Nhìn chung, sản xuất theo hợp đồng ở Trung Quốc thực hiện nhờ vào chính
sách công nghiệp hóa nông nghiệp. Nông dân và doanh nghiệp nhận thức đƣợc tầm
quan trọng sản xuất theo hợp đồng nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp và nông
dân tham gia sản xuất theo hợp đồng. Sản xuất theo hợp đồng thành công còn tùy
thuộc vào loại sản phẩm. Các sản phẩm đòi hỏi chế biến ngay và yêu cầu vệ sinh
thực phẩm dễ dàng thực hiện sản xuất theo hợp đồng hơn những sản phẩm khác.
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1.4.1.2.3. Kinh nghiệm Hoa Kỳ
Sản xuất theo hợp đồng xuất hiện ở Hoa Kỳ từ rất sớm và đây cũng là nền
tảng phát triển giao dịch giao sau. Trƣớc khi hình thành Sở giao dịch hàng hóa
Chicago thì những nông dân ở Chicago đã áp dụng sản xuất theo hợp đồng đối với
mặt hàng lúa mỳ và bắp. Sản xuất theo hợp đồng (contract farming/production
contract) ngày càng phổ biến ở Hoa Kỳ. Năm 1969, sản xuất theo hợp đồng chỉ
chiếm 11% tổng giá trị sản xuất; năm 1991, 28%; năm 2001, 36% và đến năm 2003
tăng lên 39% [60]. Sản xuất theo hợp đồng chủ yếu là hợp đồng trực tiếp giữa trang
trại và nhà chế biến (processor). Ở Hoa Kỳ cũng có mô hình hợp đồng giữa trang
trại và HTX, nhƣng HTX của Hoa Kỳ thực hiện chức năng chế biến và tiêu thụ trực
tiếp, không phải là chủ thể trung gian giữa doanh nghiệp và nông dân. HTX đóng
vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ nông sản. Năm 1998, HTX tiêu thụ 86% giá trị
sản xuất của trang trại đối với sản phẩm sữa; 41% bông vải; 40% ngũ cốc và hạt có
dầu và 20% rau quả [74]. Đối với trang trại lớn sản xuất hàng hóa thì tỷ trọng trang
trại ký hợp đồng trên tổng số trang trại năm 2001 chiếm 41,7% và năm 2003 chiếm
46,7%. Đối với trang trại có quy mô doanh số hơn 1 triệu USD, tỷ trọng trang trại
ký hợp đồng là 64,2% (2003) và giá trị sản xuất 53,4% (2003). Tỷ trọng giá trị sản
xuất theo loại hợp đồng và loại hàng hóa có khác nhau. Ví dụ, ngành chăn nuôi gia
cầm và trứng, giá trị sản phẩm đƣợc sản xuất theo hợp đồng chiếm 87,2% (2003)
trong tổng giá trị sản xuất của ngành, nhƣng ngành rau củ thấp nhất chỉ chiếm 1,1%
(2003) (xem Phụ lục 14, Phụ lục 15 và Phụ lục 16).
Khác với nhiều quốc gia đang phát triển, việc sản xuất theo hợp đồng đều do
ngƣời mua và ngƣời bán quyết định theo cơ chế thị trƣờng. Nhà nƣớc không có
chính sách hỗ trợ để ngƣời mua và ngƣời bán ký kết hợp đồng.
Mặc dù thị trƣờng nông sản dựa trên giao dịch giao ngay còn chiếm tỷ lệ đáng
kể khoảng 50% giá trị sản xuất nông nghiệp nhƣng xu hƣớng sản xuất theo hợp
đồng ở Hoa Kỳ đang tăng lên. Kết cấu hạ tầng giao thông đã quyết định sự thay đổi
của hệ thống phân phối thúc đẩy chuyển giao dịch giao ngay sang sản xuất theo hợp
đồng và tiêu thụ sản phẩm. Các tập đoàn bán lẻ xây dựng các “siêu trung tâm”
(supercenter) cũng thúc đẩy việc sản xuất theo hợp đồng. Ngoài ra, quy mô trang
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trại và nhà máy chế biến lớn nên các nhà sản xuất và chế biến phải thực hiện sản
xuất theo hợp đồng để đảm bảo nông sản sản xuất ra tiêu thụ đƣợc và đảm bảo
nguồn nguyên liệu cho chế biến.
1.4.1.3.

Kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch giao sau nông sản

1.4.1.3.1. Kinh nghiệm Thái Lan
Ngày 20/9/2001, Hội đồng quản trị đầu tiên của Sở giao dịch hàng hóa của
Thái Lan (AFET-Agricultural Futures Exchange of Thailand) đƣợc chỉ định. Sở
giao dịch hàng hóa của Thái Lan đƣợc thành lập theo Luật giao dịch kỳ hạn nông
sản ban hành ngày 09/10/1999 và có hiệu lực ngày 12/4/2000. Đây là Sở giao dịch
hàng hóa duy nhất ở Thái Lan do Ủy ban giao dịch kỳ hạn nông sản (AFTC –
Agricultural Futures Trading Commission) thành lập. AFET là một tổ chức có tƣ
cách pháp nhân, hoạt động độc lập. Sở giao dịch chịu sự quản lý và giám sát của
AFTC. AFTC do Bộ trƣởng Bộ Thƣơng mại là trƣởng ban và các thành viên là Bộ
tài chính, Bộ nông nghiệp, Ngân hàng Trung ƣơng. Sở giao dịch hàng hóa có Hội
đồng quản trị bao gồm 10 thành viên, trong đó 5 thành viên do AFTC đề cử và 5
thành viên đƣợc bầu. Hội đồng quản trị sẽ bầu ra Chủ tịch và Tổng giám đốc. Ngoài
các phòng ban chức năng, AFET có một Trung tâm thanh toán bù trừ (Clearing
house) và Quỹ phát triển Sở giao dịch (EDF- Exchange Development Fund). EDF
có chức năng duy trì sự ổn định và tạo niềm tin cho các thành viên và khách hàng,
giúp cho AFET phát triển. Nguồn vốn của EDF do AFTC đóng góp ban đầu và thu
từ các tổ chức thành viên và từ các nguồn hỗ trợ khác. Chủ thể tham gia giao dịch
kỳ hạn cũng giống nhƣ các sàn giao dịch khác trên thế giới. Ngày 28/3/2004, Sở
giao dịch hàng hóa Thái Lan bắt đầu thực hiện giao dịch với sản phẩm là cao su mủ
tờ hun khói số 3 (RSS3); ngày 26/8/2004, gạo 5% tấm và ngày 25/3/2005 sắn lát
đƣợc đƣa vào thị trƣờng. Đây là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thái Lan. Hiện
nay Sở giao dịch hàng hóa của Thái Lan hoạt động từ 9:50-15:45 hàng ngày từ thứ
hai đến thứ sáu.
Cơ sở vật chất bao gồm sàn giao dịch với các thiết bị để thực hiện giao dịch.
Ngoài việc thực hiện giao dịch tại sàn, AFET còn xây dựng hệ thống giao dịch
thƣơng mại điện tử, kết nối trực tiếp với sàn giao dịch phục vụ cho giao dịch trực
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tuyến (online trading). Đặc điểm sản phẩm là một trong điều kiện để áp dụng hình
thức giao dịch giao sau nông sản. Hàng hóa đƣợc chọn đƣa ra giao dịch phải có số
lƣợng lớn, đƣợc phân loại, kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn chất lƣợng và không dễ hƣ
hỏng, có thể dự trữ dài hạn đƣợc.
1.4.1.3.2. Kinh nghiệm Trung Quốc
Tháng 12 năm 1990, Chợ đầu mối ngũ cốc Quảng Châu (the Zhengzhou Grain
wholesale market – ZGWM) đƣợc thành lập đầu tiên theo mô hình CBOT. Đây là
mô hình thị trƣờng OTC có sự quản lý của Nhà nƣớc. Sau 3 năm thực hiện giao
dịch triển hạn thành công, tháng 3/1993 Sở giao dịch hàng hóa Quảng Châu Trung
Quốc (China Zhengzhou commodity exchange – CZCE) đƣợc thành lập dựa trên
hoạt động của ZGWM và bắt đầu giao dịch kỳ hạn hàng hóa. Năm 1998, CZCE đổi
tên thành Sở giao dịch hàng hóa Quảng Châu (Zhengzhou commodity exchange –
ZCE). Năm 2001, ZCE và ZGWM tách thành hai tổ chức độc lập. Ngày 28/2/1993,
Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên (Dalian commodity exchange – DCE) ra đời. Đây
là hai Sở giao dịch hàng nông sản lớn của Trung Quốc.
Các Sở giao dịch hàng hóa của Trung Quốc đều do Nhà nƣớc thành lập dƣới
hình thức một tổ chức sự nghiệp tự chủ, phi lợi nhuận và do Ủy ban chứng khoán
Trung Quốc quản lý (China Securities Regulatory Commission – CSRC). Các Sở
giao dịch hàng hóa đều có 4 phòng liên quan đến hoạt động giao dịch là phòng quản
lý giao dịch, phòng thanh toán bù trừ, phòng giao nhận và phòng thông tin. Phòng
thanh toán bù trừ thực hiện ủy thác thanh toán qua ngân hàng thƣơng mại.
Phƣơng thức giao dịch của Sở theo mô hình khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh
liên tục; các lệnh giao dịch tƣơng tự nhƣ mô hình của CBOT. Về mặt hàng hóa thì
lúc đầu các Sở giao dịch đƣa rất nhiều nông sản vào giao dịch. Ví dụ, ZCE đƣa
hàng loạt nông sản vào giao dịch lúa mỳ, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, mè, gạo và
trái phiếu nhƣng đến nay ZCE chỉ còn giao dịch lúa mỳ, đậu xanh, bông, đƣờng
trắng và dầu cải. DCE hiện giao dịch bắp, đậu nành, khô đậu nành, dầu đậu nành và
dầu cọ. DCE hiện nay trở thành Sở giao dịch kỳ hạn đậu nành lớn thứ hai thế giới,
chỉ sau CBOT, gấp Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) 3,8 lần. Hiện nay
chính phủ không cho phép thƣơng nhân nƣớc ngoài thực hiện giao dịch tại Sở giao

63

dịch kỳ hạn Trung Quốc và Trung Quốc cũng không cho phép các thƣơng nhân
Trung Quốc thực hiện giao dịch kỳ hạn nông sản ở nƣớc ngoài. Sở dĩ nhƣ vậy là vì
Chính phủ Trung Quốc muốn kiểm soát chặt chẽ ngoại hối và đồng nhân dân tệ
chƣa chuyển đổi đƣợc. Hoạt động của các sở giao dịch hàng hóa Trung Quốc đƣợc
kiểm soát chặt chẽ bởi CSRC. Để kiểm soát thị trƣờng CSRC đặt ra mức ký quỹ
yêu cầu các sở thực hiện. Mức ký quỹ đƣợc thiết lập theo nguyên tắc tháng giao
dịch gần với tháng giao hàng sẽ mức ký quỹ cao hơn. Ví dụ, mặt hàng đƣờng 2
tháng trƣớc tháng giao hàng mức ký quỹ là 6%, 1 tháng trƣớc giao hàng là 8% và
trong tháng giao hàng là 30%. Ngoài ra mặt hàng nào thƣờng biến động giá nhiều
thì mức ký quỹ cao nhƣ mặt hàng đậu xanh mức ký quỹ từ 20% đến 50% [49], [47],
[73], [76].
Sở giao dịch hàng hóa của Trung Quốc phát triển nhờ vào kết cấu hạ tầng
thông tin phục vụ cho giao dịch tốt, có khả năng kết nối đến tổ chức thành viên.
Theo nghiên cứu của H. Holly Wang và Bingfan Ke (2003), hiện nay ở Trung
Quốc, đậu nành là mặt hàng giao dịch hiệu quả nhất; lúa mỳ kém hiệu quả nhất và
đậu xanh là mặt hàng có giá biến động nhiều nhất. Nguyên nhân của tình trạng này
là điều kiện sản xuất nông nghiệp của các mặt hàng này khác nhau [73]. Mặt hàng
đậu nành giao dịch tại DCE gần cảng biển xuất nhập khẩu quan trọng Đại Liên và
gần khu vực Đông Bắc Trung Quốc, tỉnh Hắc Long Giang là một vùng sản xuất đậu
nành lớn của cả nƣớc. Mặt hàng lúa mỳ không hiệu quả do chính sách của chính
phủ kiểm soát chặt chẽ mặt hàng này vì lý do an ninh lƣơng thực. Đối với đậu nành
đây không phải là mặt hàng sản xuất chủ yếu của Trung Quốc nên thƣờng xuyên
khan hiếm hàng. Nhƣ vậy, điều kiện sản xuất nông nghiệp sẽ quyết định giao dịch
mặt hàng nào hiệu quả. Giao dịch kỳ hạn sẽ khó thành công khi hàng nông sản đƣa
vào giao dịch không nhiều hoặc bị kiểm soát chặt chẽ [73].
1.4.1.3.3. Kinh nghiệm Hoa Kỳ
Năm 1848, một nhóm nhà kinh doanh ở Mỹ đã thành lập Sở giao dịch hàng
hóa Chicago (CBOT). Năm 1874, các thƣơng nhân đã thành lập Chicago Produce
Exchange và sau đó năm 1898 đƣợc đổi tên thành Sở giao dịch buôn bán Chicago
(CME-Chicago Mercantile Exchange).
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Quá trình phát triển thị trƣờng kỳ hạn ở Hoa Kỳ hoàn toàn tự phát, không có
sự tham gia của Nhà nƣớc ban đầu. Thị trƣờng kỳ hạn ra đời từ năm 1848 nhƣng
đến năm 1922, Quốc hội Hoa Kỳ mới ban hành Luật giao dịch kỳ hạn ngũ cốc
(GFA-Grain Futures Act), để quản lý các giao dịch mua bán ngũ cốc trong kỳ hạn,
hạn chế những rủi ro trên thị trƣờng và công khai thông tin mua bán. Tuy nhiên, các
nhà quản lý hiếm khi thực thi đƣợc đạo luật này vì nó chỉ có thể quản lý các giao
dịch, chứ không phải từng nhà kinh doanh riêng lẻ. Năm 1936, Luật giao dịch hàng
hóa (CEA-Commodity Exchange Act) ra đời thay thế GFA cho phép chính phủ xử
lý trực tiếp các thƣơng nhân chứ không phải là các giao dịch. Đồng thời, đạo luật
còn hạn chế những giao dịch thâu tóm các hợp đồng mua bán hàng hóa nông sản
trên thị trƣờng; quản lý các nhà buôn thực hiện các giao dịch kỳ hạn, cấm kinh
doanh quyền chọn đối với các nông sản tiêu dùng nội địa; và quy định những hàng
hoá nào đƣợc phép giao dịch kỳ hạn.
Năm 1974, CEA đƣợc sửa đổi để quản lý các giao dịch kỳ hạn ở Mỹ có tính
khả thi hơn và thành lập Uỷ ban giao dịch kỳ hạn hàng hóa (CFTC-Commodity
Futures Trading Commision). Đây là một cơ quan giám sát hoạt động của thị trƣờng
kỳ hạn. Năm 1982, CEA sửa đổi hợp pháp hoá hoạt động kinh doanh hợp đồng
quyền chọn đối với các nông sản, đồng thời làm rõ phạm vi quyền hạn của CFTC và
Uỷ ban chứng khoán (SEC-Securities and Exchange Commission). Giữa hai tổ chức
này có sự chồng chéo về phạm vi quyền hạn do sự phát triển mạnh mẽ của các hợp
đồng kỳ hạn về tài chính trong suốt những năm 1970. Ngày nay, CFTC quản lý tất
cả các hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn trên thị trƣờng hàng hóa và SEC quản lý các
công cụ tài chính trên thị trƣờng tài chính. Năm 1984, do quá trình hợp thức hóa của
CEA sửa đổi năm 1982, nên giao dịch quyền chọn bắt đầu phát triển mạnh ở Hoa
Kỳ. Đến năm 2000, Quốc hội thông qua Luật hiện đại hoá giao dịch kỳ hạn hàng
hóa (Commodity Futures Modernization Act) nhằm hoàn thiện hệ thống giám sát
giao dịch kỳ hạn và quyền chọn.
Loại hình của các sở giao dịch hàng hóa ở Hoa Kỳ là công ty cổ phần (holding
company). Năm 2007, CBOT đã sáp nhập CME trở thành CME group; và CME
group và Sở giao dịch hàng hóa New York (New York Mercantile Exchange –
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NYMEX) đang có chiến lƣợc sáp nhập trở thành sở giao dịch hàng hóa lớn nhất
trên thế giới. Sở giao dịch hàng hóa chịu sự giám sát của CFTC. Sở giao dịch hàng
hóa thực hiện giao dịch hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn. Các hợp đồng
đều phải đƣợc tiêu chuẩn hóa và đƣợc sự chấp thuận CFTC. Việc thực hiện giao
dịch phải thông qua ngƣời môi giới tại Sở giao dịch hàng hóa, không giao dịch trực
tiếp giữa các tổ chức, cá nhân với nhau. Ngƣời môi giới phải là thành viên của sở,
phải có giấy phép hoạt động và đòi hỏi phải có vốn tối thiểu. Thƣơng nhân phải
giao dịch qua tổ chức thành viên của Sở. Ngoài ra Sở còn có trung tâm thanh toán
bù trừ và trung tâm giao nhận hàng hóa.
Cơ chế hoạt động của sở giao dịch hàng hóa trên cơ sở đấu giá tập trung. Sở
giao dịch hàng hóa ở Hoa Kỳ hiện nay đều có hai hệ thống giao dịch: giao dịch tại
sàn theo cách truyền thống (open auction trading) và giao dịch qua hệ thống máy
tính (electronic trading). Xu hƣớng chung giao dịch qua hệ thống máy tính sẽ thay
thế giao dịch truyền thống do mức độ chính xác đáng tin cậy, nhanh chóng và chi
phí giao dịch thấp. Để thực hiện mua bán ở Sở, thƣơng nhân phải đặt tiền ký quỹ
ban đầu cho trung tâm thanh toán bù trừ và hoạt động giao dịch hàng ngày đƣợc bù
trừ thông qua trung tâm này. Thƣơng nhân phải ký quỹ duy trì để thực hiện giao
dịch của mình và phải ký quỹ bổ sung khi tiền ký quỹ dƣới mức ký quỹ duy trì.
Việc giao nhận và thanh toán hàng hóa thực theo đúng quy định của Sở. Sở sẽ chỉ
định nơi giao nhận hàng và phƣơng thức thanh toán cho ngƣời mua và bán hàng hóa
thực. Sở sẽ chỉ định ngƣời giám định chất lƣợng trƣớc khi thực hiện giao nhận hàng
hóa. Cơ chế hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa ở Hoa Kỳ đƣợc xem là mô hình
chuẩn để cho các sở giao dịch khác trên thế giới học tập.
1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
1.4.2.1. Bài học kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch giao ngay nông sản
Bài học thứ nhất, phát triển loại hình dịch vụ thƣơng mại bán buôn hiện đại
đa chức năng.
Đối với các chợ bán buôn truyền thống thì việc mua bán trong chợ do ngƣời
mua và ngƣời bán tự quyết định, chức năng chủ yếu của chợ là quản lý kết cấu hạ
tầng. Đối với hệ thống dịch vụ bán buôn hiện đại nhƣ chợ trung tâm, trung tâm phân
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phối hàng hóa, trung tâm giao dịch nông sản, tổng kho bán buôn, trung tâm logistic
thì chức năng của chợ đƣợc mở rộng. Chợ trở thành ngƣời môi giới trung gian cho
ngƣời mua và ngƣời bán thực hiện giao dịch. Chợ cung cấp dịch vụ tổng hợp bao
gồm từ sơ chế, đóng gói, chế biến, kho bãi, bốc xếp, vận chuyển, đấu giá và các
dịch vụ phục vụ khác. Các chợ lúa gạo, rau quả, thủy sản ở Thái Lan là nơi ngƣời
nông dân mang sản phẩm ra đấu giá và các chợ này trở thành cầu nối giữa nông dân
với thị trƣờng. Ở Trung Quốc, Chính phủ chủ trƣơng phát triển các công ty phân
phối hàng hóa. Các công ty này không những làm trung gian mua bán cho thƣơng
nhân mà họ còn trực tiếp đứng ra thực hiện giao dịch. Cả Thái Lan và Trung Quốc
đều cố gắng xây dựng hệ thống bán buôn trở thành trung tâm trung chuyển hàng
hóa từ nông thôn đến thành thị. Hệ thống này đảm bảo đầu ra cho nông dân và đầu
vào cho hệ thống bán lẻ, ngƣời tiêu dùng và xuất khẩu.
Bài học thứ hai, điều kiện vật chất góp phần phát triển giao dịch giao ngay.
Đối với Hoa Kỳ, trang trại gia đình có quy mô lớn và trang trại sản xuất hàng
hóa là lực lƣợng chủ yếu cung cấp nông sản. Với quy mô trang trại lớn, có đầy đủ
các phƣơng tiện vận chuyển, có kho bãi, có cơ sở sơ chế,… và kết cấu hạ tầng giao
thông tốt, ngƣời sản xuất nông sản ở Hoa Kỳ thƣờng không bán qua hệ thống bán
buôn vì thế hệ thống bán buôn dần dần mất vai trò. Tuy nhiên, ở các quốc gia nhƣ
Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, việc cung cấp nông sản chủ yếu từ trang trại có
quy mô nhỏ không có đầy đủ các phƣơng tiện vận chuyển, lƣu kho, sơ chế,… và kết
cấu hạ tầng giao thông chƣa hoàn thiện, các trang trại không thể mang hàng hóa
trực tiếp đến hệ thống bán lẻ, chế biến hoặc xuất khẩu vì sẽ làm tăng chi phí giao
dịch, do đó hệ thống trung gian còn đóng vai trò quan trọng. Sự thành công của các
chợ lúa, gạo ở Thái Lan nhƣ chợ lúa của tập đoàn CP ở vùng Đông Bắc và chợ lúa
của BAAC ở vùng Tây Bắc nhờ vào kết cấu hạ tầng và điều kiện vật chất. Các chợ
đều nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, chợ đƣợc trang bị đầy đủ các phƣơng tiện nhƣ
hệ thống phơi sấy, chế biến, lƣu kho,… Chính phủ Thái Lan cũng quy định tiêu
chuẩn kết cấu hạ tầng bắt buộc đối với việc xây dựng các chợ trung tâm nông sản.
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1.4.2.2. Bài học kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch sản xuất theo hợp
đồng trong tiêu thụ nông sản
Bài học thứ ba, doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ đóng vai trò hạt nhân quyết
định sự thành công của hình thức sản xuất theo hợp đồng.
Do đặc điểm sản xuất nông nghiệp nên dù trang trại lớn nhƣ Hoa Kỳ thì nông
sản cũng do rất nhiều chủ thể sản xuất để cung ứng cho một chủ thể chế biến, tiêu
thụ. Kinh nghiệm các nƣớc cho chúng ta thấy sản xuất theo hợp đồng chỉ có thể
thành công khi các doanh nghiệp đủ khả năng tiêu thụ hết nông sản cho nông dân.
Họ đóng vai trò hạt nhân trong mối quan hệ với nhà nƣớc, các tổ chức tín dụng, nhà
khoa học và nhà sản xuất. Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong tiêu thụ nông
sản nên họ định hƣớng cho ngƣời sản xuất quyết định sản xuất nông sản nào, chất
lƣợng ra sao và sản xuất nhƣ thế nào để có hiệu quả.
Bài học thứ tư, Nhà nƣớc đóng vai trò hỗ trợ và thúc đẩy trong nền sản xuất
nông nghiệp phân tán, lạc hậu.
Ở các nƣớc đang phát triển vai trò nhà nƣớc quan trọng hơn các nƣớc phát
triển. Ở Hoa Kỳ, pháp luật về hợp đồng hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tôn trọng
quyền tự do, tự nguyện của các bên tham gia hợp đồng. Nhà nƣớc không có bất kỳ
chính sách nào khuyến khích hoặc hỗ trợ để trang trại hoặc doanh nghiệp thực hiện
sản xuất theo hợp đồng. Đạo luật nông nghiệp năm 2002 của Hoa Kỳ chỉ quy định
hợp đồng với chính phủ nhằm bảo hộ cho ngƣời sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên,
hình thức sản xuất theo hợp đồng cũng đƣợc phát triển ở Hoa Kỳ và việc sản xuất
theo hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện giữa nông dân và doanh nghiệp. Sở dĩ nhƣ
vậy là vì các trang trại sản xuất hàng hóa lớn cần phải có ngƣời tiêu thụ ổn định và
doanh nghiệp chế biến cần có nguồn nguyên liệu ổn định. Do đó vì lợi ích hai bên
mà sản xuất theo hợp đồng phát triển. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc và Thái Lan,
vai trò nhà nƣớc rất quan trọng trong việc sản xuất theo hợp đồng. Ở Thái Lan nhà
nƣớc hỗ trợ cho nông dân về tín dụng và khuyến nông và hỗ trợ, thúc đẩy cho
doanh nghiệp ký hợp đồng với nông dân. Nguyên nhân là do sản xuất nông nghiệp
còn kém phát triển, nông dân sản xuất hàng hóa chƣa nhiều nên họ dễ dàng bán trên
thị trƣờng, còn doanh nghiệp nếu ký kết từng hộ nông dân sản xuất nhỏ thì sẽ làm

68

chi phí giao dịch gia tăng nên không hấp dẫn họ thực hiện sản xuất theo hợp đồng.
Trƣờng hợp ở Trung Quốc, chính mô hình “Dragon-head firms” do chính phủ khởi
xƣớng đã thúc đẩy mô hình sản xuất theo hợp đồng.
Ở Việt Nam, nền sản xuất nông nghiệp phân tán lạc hậu hơn cả Thái Lan và
Trung Quốc thì đây là bài học mà chúng ta cần vận dụng để thực hiện sản xuất theo
hợp đồng.
Bài học thứ năm, sự thành công của các mô hình sản xuất theo hợp đồng tùy
thuộc vào những điều kiện vật chất nhất định và đặc điểm của chủng loại hàng hóa.
Không có mô hình sản xuất theo hợp đồng nào phù hợp cho tất cả. Kinh
nghiệm sản xuất theo hợp đồng của Tập đoàn CP là một bài học có giá trị. CP rất
thành công trong mô hình chăn nuôi gia công, nhƣng thất bại khi áp dụng cho lúa và
tôm. Nguyên nhân ở đây là do CP có đủ tiềm lực trong việc cung cấp con giống,
thức ăn, chế biến và xuất khẩu gia cầm nhƣng không đủ tiềm lực để cho lúa và tôm.
Đối với các ngành chăn nuôi gia cầm và chăn nuôi heo thƣờng mức độ sản xuất
theo hợp đồng thành công hơn. Ví dụ, ở Hoa Kỳ trừ những trang trại có cơ sở giết
mổ, chế biến còn lại gần nhƣ 100% các trang trại chăn nuôi heo đều sản xuất theo
hợp đồng [64]. Điều này cũng dễ hiểu là vì đầu tƣ cho trang trại chăn nuôi heo đòi
hỏi vốn lớn cho nên để đảm bảo sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ đƣợc, các trang trại ở
Hoa Kỳ phải tìm kiếm các doanh nghiệp chế biến để thỏa thuận hợp đồng trƣớc.
Các mô hình tập trung của hình thức sản xuất theo hợp đồng vừa nêu chỉ thành công
khi quan hệ hợp đồng có liên quan đến “tính chuyên biệt về tài sản” (asset
specificity).
Sản xuất theo hợp đồng – mô hình trung gian, kết hợp quan hệ hợp đồng
chính thức và phi chính thức nhƣ ở Thái Lan và Trung Quốc là mô hình phù hợp
trong điều kiện sản xuất nông nghiệp phân tán, lạc hậu. Những ngƣời trung gian
nhƣ HTX, ngƣời mua gom, ngay cả doanh nghiệp thƣơng mại ở địa phƣơng chính
là lực lƣợng quan trọng làm cầu nối trung gian giữa nông dân và doanh nghiệp chế
biến, xuất khẩu. Mối quan hệ hợp đồng giữa ngƣời trung gian và nông dân chỉ là
hợp đồng miệng vì trình độ của nông dân thấp và sản xuất ở quy mô nhỏ. Ngƣời
trung gian làm đại lý cho doanh nghiệp trong việc mua gom nông sản từ nông dân
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và hƣởng hoa hồng cho công việc do doanh nghiệp ủy thác. Trong điều kiện sản
xuất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay thì mô hình này là bài học kinh nghiệm để
vận dụng.
1.4.2.3. Bài học kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch giao sau
Bài học thứ sáu, phát triển thị trƣờng OTC cho giao dịch triển hạn trƣớc khi
thành lập Sở giao dịch hàng hóa.
CBOT, cũng nhƣ CME của Hoa Kỳ đầu tiên đƣợc thành lập chủ yếu để thực
hiện giao dịch triển hạn. Sự ra đời của CBOT và CME nhằm mục đích đảm bảo việc
thực thi hợp đồng giữa các thƣơng nhân. Đây chính là thị trƣờng OTC theo cách gọi
hiện nay. ZCE của Trung Quốc khởi đầu là Chợ đầu mối ngũ cốc Quảng Châu,
đƣợc thành lập để giao dịch triển hạn các mặt hàng ngũ cốc, sau đó phát triển thành
Sở giao dịch kỳ hạn. Mô hình này thành công nhờ vào:
Thứ nhất, đây là thị trƣờng hàng hóa thật, tiêu chuẩn sản phẩm và hợp đồng
chƣa đƣợc chuẩn hóa. Ngƣời bán muốn bán đƣợc hàng hóa thật của mình và ngƣời
mua muốn mua hàng hóa thật. Đây cũng chính là thị trƣờng sơ cấp mà có thị trƣờng
sơ cấp thì mới có thị trƣờng thứ cấp.
Thứ hai, thị trƣờng OTC lúc đầu chính là nơi cho thƣơng nhân tập dƣợt
phƣơng thức phòng chống rủi ro; tổ chức quản lý thị trƣờng học hỏi kinh nghiệm
điều hành thị trƣờng và cơ quan nhà nƣớc học hỏi kinh nghiệm trong việc hoạch
định chính sách, giám sát thị trƣờng. Điều này giúp cho thị trƣờng phát triển nhanh
hơn. So sánh kinh nghiệm của ZCE và AFET, chúng ta thấy rằng ý tƣởng thành lập
Sở giao dịch kỳ hạn ở Thái Lan có từ năm 1979 nhƣng đề án này phải hoãn lại vào
năm 1994, sau đó khởi động lại năm 1999, nhƣng đến năm 2004 mới bắt đầu giao
dịch. Trong khi đó chỉ cần 3 năm thử nghiệm về giao dịch triển hạn bắt đầu năm
1990 đến năm 1993, Trung Quốc đã hình thành Sở giao dịch kỳ hạn và hiện nay rất
thành công.
Bài học thứ bảy, xây dựng tổ chức và cơ chế quản lý giao dịch kỳ hạn chặt
chẽ, có sự phân biệt giữa giao dịch hàng hóa nông sản và giao dịch chứng khoán.
Thị trƣờng kỳ hạn là thị trƣờng có tổ chức chặt chẽ. Kinh nghiệm quá trình
phát triển của các Sở giao dịch hàng hóa ở Hoa Kỳ đã chứng minh rằng thị trƣờng
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sẽ phát triển bất ổn định nếu không đƣợc tổ chức và quản lý chặt chẽ. CBOT, CME
và NYBOT của Hoa Kỳ lúc đầu thành lập hoàn toàn tự phát không có tổ chức và
quản lý chặt chẽ. Sau thời gian hoạt động, quy mô ngày càng lớn, rủi ro xảy ra ngày
càng nhiều điều này dẫn đến Chính phủ Hoa Kỳ phải xây dựng Luật để quản lý các
giao dịch này. AFET của Thái Lan hoặc ZCE, DCE của Trung Quốc đều đƣợc
thành lập sau khi Chính phủ đã ban hành luật pháp đầy đủ, đảm bảo cho các sở giao
dịch kỳ hạn xây dựng tổ chức và cơ chế quản lý giao dịch kỳ hạn chặt chẽ. Ngoài ra
kinh nghiệm của Thái Lan và Hoa Kỳ cũng cho chúng ta thấy rằng cần phải tách
bạch hai cơ quan quản lý: cơ quan quản lý thị trƣờng chứng khoán và cơ quan quản
lý thị trƣờng hàng hóa vật phẩm (bao gồm nông sản, khoáng sản). Vào thập niên
1970, thế kỷ trƣớc, chức năng hoạt động của CFTC và SEC không rõ ràng đã làm
thị trƣờng hàng hóa vật phẩm và thị trƣờng chứng khoán liên tục bị chao đảo. Mặc
dù hai thị trƣờng này có các nghiệp vụ giao dịch có giống nhau nhƣng bản chất khác
nhau. Giao dịch hàng hóa nông sản trên thị trƣờng giao sau chủ yếu là công cụ
phòng chống rủi ro; còn giao dịch chứng khoán chủ yếu là hoạt động đầu tƣ. Chính
vì vậy, các quốc gia trên thế giới đều tách thành hai cơ quan quản lý, giám sát hoạt
động của hai thị trƣờng này.
Bài học thứ tám, chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động của
Sở giao dịch hàng hóa.
Lựa chọn hàng hóa giao dịch ban đầu đúng sẽ quyết định cho sự thành công
của Sở giao dịch hàng hóa. Điều này có nghĩa là hàng hóa đó có nhiều ngƣời có nhu
cầu bảo hộ (hedging) và có nhiều ngƣời chấp nhận rủi ro (speculating). Thái Lan
chọn lựa gạo, sắn lát và cao su là 3 mặt hàng sản xuất chủ lực và nằm trong nhóm
hàng xuất khẩu hàng đầu của Thái Lan. Do đó, nhu cầu bảo hộ để tránh biến động
giá của nông dân và thƣơng nhân rất lớn và trên thị trƣờng cũng có nhiều ngƣời
chấp nhận rủi ro cho mặt hàng này. Ở Trung Quốc, có nhiều mặt hàng đƣa vào giao
dịch nhƣng cuối cùng phải loại bỏ. Mặt hàng lúa mỳ vẫn còn giao dịch ở ZCE
nhƣng không hấp dẫn ngƣời mua và ngƣời bán do mặt hàng này đƣợc Nhà nƣớc bảo
hiểm rủi ro.
Trong bối cảnh ngày nay, đòi hỏi giao dịch phải nhanh chóng, kịp thời, độ tin
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cậy cao nên hầu hết các Sở giao dịch hàng hóa trên thế giới đều chuyển sang giao
dịch bằng hệ thống giao dịch điện tử tự động nhƣ hệ thống nhập lệnh và khớp lệnh
tự động bằng máy tính, bản công bố giao dịch bằng điện tử và nhiều hệ thống giao
dịch đƣợc nối mạng toàn cầu.

TÓM TẮT CHƢƠNG 1
Chƣơng 1 trình bày tổng quan về thể chế giao dịch nông sản. Chƣơng này
nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và đề xuất khung phân tích cho toàn bộ luận án.
Nội dung gồm 4 phần: thứ nhất, khái niệm, bản chất và nội dung của giao dịch nông
sản và thể chế giao dịch nông sản; thứ hai, các loại hình thể chế giao dịch nông sản;
thứ ba, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ảnh hƣởng đến sự phát triển thể chế giao
dịch nông sản; và thứ tƣ, kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch nông sản một số
nƣớc và bài học cho Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết kinh tế học, quản trị
học, luật học và các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nƣớc trƣớc
đây, chƣơng này phân tích làm rõ khái niệm thể chế giao dịch nông sản để làm nền
tảng cho nghiên cứu tiếp theo. Dựa trên bản chất kinh tế - xã hội hoạt động giao
dịch nông sản, thể chế giao dịch nông sản đƣợc chia thành 3 loại hình thể chế,
tƣơng ứng 3 nhóm hình thức giao dịch nông sản là giao dịch giao ngay, giao dịch
sản xuất theo hợp đồng và giao dịch giao sau và mỗi loại hình thể chế giao dịch
nông sản có các hình thức giao dịch khác nhau. Tƣơng ứng mỗi hình thức giao dịch,
chƣơng này phân tích thể chế ở khía cạnh cấu trúc tổ chức, cơ chế vận hành, điều
kiện vật chất và ý nghĩa, tác dụng. Bảng 1-3 tóm tắt thể chế giao dịch nông sản.
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Bảng 1-3: Tóm tắt thể chế giao dịch nông sản
Các loại hình
thể chế giao dịch nông sản
Thể chế giao dịch giao ngay nông sản

Thể chế giao dịch sản xuất theo hợp
đồng trong tiêu thụ nông sản

Thể chế giao dịch giao sau nông sản

Các hình thức giao dịch nông sản
-

Giao dịch phân tán,

-

Giao dịch tập trung.

-

Mô hình tập trung,

-

Mô hình trang trại tập trung,

-

Mô hình phi chính thức,

-

Mô hình đa chủ thể,

-

Mô hình trung gian.

-

Giao dịch triển hạn,

-

Giao dịch kỳ hạn,

-

Giao dịch quyền chọn.

Nguồn: Bảo Trung (2008), Kết quả nghiên cứu của luận án.
Chƣơng này phân tích 4 đặc điểm của sản phẩm nông nghiệp ảnh hƣởng đến
sự phát triển của mỗi hình thức giao dịch nông sản và thể chế giao dịch nông sản
bao gồm: thứ nhất, sản phẩm nông nghiệp chịu tác động của điều kiện tự nhiên và
có chu kỳ sản xuất dài; thứ hai, sản phẩm nông nghiệp đa dạng và không đồng nhất
chất lƣợng, kích cỡ; thứ ba, sản phẩm nông nghiệp có tính thời vụ; và thứ tƣ, sản
xuất nông nghiệp là ngành phân tán.
Chƣơng này nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch nông sản ở
Thái Lan, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan và Trung
Quốc là vì giao dịch nông sản của các quốc gia này có nhiều điểm tƣơng đồng với
Việt Nam. Nghiên cứu Hoa Kỳ nhằm mục tiêu so sánh sự khác nhau và giống nhau
trong giao dịch nông sản giữa quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển. Từ
nghiên cứu kinh nghiệm Thái Lan, Trung Quốc và Hoa Kỳ, chƣơng này đƣa ra 8 bài
học kinh nghiệm cho Việt Nam: thứ nhất, phát triển loại hình dịch vụ thƣơng mại
bán buôn hiện đại đa chức năng; thứ hai, điều kiện vật chất góp phần phát triển giao
dịch giao ngay; thứ ba, doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ đóng vai trò hạt nhân quyết
định sự thành công của hình thức sản xuất theo hợp đồng; thứ tƣ, Nhà nƣớc đóng

73

vai trò hỗ trợ và thúc đẩy trong nền sản xuất nông nghiệp phân tán, lạc hậu; thứ
năm, sự thành công của các mô hình sản xuất theo hợp đồng tùy thuộc vào những
điều kiện vật chất nhất định và đặc điểm của chủng loại hàng hóa; thứ sáu, phát
triển thị trƣờng OTC cho giao dịch triển hạn trƣớc khi thành lập Sở giao dịch hàng
hóa; thứ bảy, xây dựng tổ chức và cơ chế quản lý giao dịch kỳ hạn chặt chẽ, có sự
phân biệt giữa giao dịch hàng hóa nông sản và giao dịch chứng khoán; và thứ tám,
chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa.
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THỂ CHẾ GIAO DỊCH
NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM
2.1. Thể chế quản lý vĩ mô tác động đến việc áp dụng các hình thức giao dịch
nông sản ở Việt Nam
2.1.1. Thể chế quản lý vĩ mô tác động đến giao dịch giao ngay nông sản
Bộ Luật dân sự và Luật Thƣơng mại đƣợc Quốc hội thông qua cùng ngày
14/6/2005, cùng có hiệu lực ngày 01/01/2006 là hai văn bản pháp lý quan trọng
đóng góp vào quá trình phát triển thể chế giao dịch nông sản nói chung và thể chế
giao dịch giao ngay nói riêng. Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005 thay thế Bộ Luật dân
sự ngày 28/10/1995 và Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 29/9/1989. Luật Thƣơng
mại ngày 14/6/2005 thay thế Luật Thƣơng mại ngày 10/5/1997. So với Bộ Luật dân
sự và Pháp lệnh hợp đồng kinh tế trƣớc đây, Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005 khá
hoàn chỉnh. Trong “chương IV. Pháp nhân” và “chương V. Hộ gia đình, tổ hợp
tác” đã nêu đƣợc khá đầy đủ về chủ thể giao dịch dân sự. Đây cũng là những chủ
thể tham gia trong giao dịch nông sản. “Chương VI. Giao dịch dân sự” và “chương
XVII. Những quy định chung” đã quy định khá rõ về giao dịch dân sự, nghĩa vụ,
trách nhiệm dân sự và những nội dung liên quan đến hợp đồng dân sự. “Chương
XVIII. Hợp đồng dân sự thông dụng” đã làm rõ đƣợc 13 loại hợp đồng dân sự,
trong đó hợp đồng mua bán tài sản đã quy định cụ thể hơn và sử dụng thuật ngữ
chính xác hơn so với Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989. Bộ Luật dân sự ngày
14/6/2005 là nền tảng để phát triển các luật chuyên ngành và Bộ Luật đã góp phần
tích cực vào việc phát triển thể chế giao dịch giao ngay nông sản.
Luật Thƣơng mại ngày 14/6/2005 đã quy định những nội dung liên quan đến
hoạt động thƣơng mại. Luật Thƣơng mại đƣa ra khái niệm liên quan đến hoạt động
thƣơng mại, những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thƣơng mại, quy định những
hoạt động mua bán hàng hóa nói chung và những hoạt động thƣơng mại cụ thể nhƣ
hoạt động về gia công thƣơng mại, đấu giá, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ logistics,
dịch vụ giám định, cho thuê hàng hóa và quy định những nội dung liên quan đến
chế tài và giải quyết tranh chấp thƣơng mại. Luật Thƣơng mại này đã bao quát khá
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đầy đủ hoạt động giao dịch giao ngay nông sản. Một điểm khác biệt cơ bản so với
những văn bản luật trƣớc đây là Luật Thƣơng mại quy định: “Hợp đồng mua bán
hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác nhận bằng hành
vi cụ thể” [32] điều này phù hợp với giao dịch giao ngay nông sản trong thực tiễn vì
giữa các chủ thể giao dịch giao ngay nông sản trong thực tiễn ít khi sử dụng hợp
đồng mua bán bằng văn bản mà chủ yếu bằng lời nói.
Tuy vậy, một số nội dung mà Bộ Luật dân sự có tác động đến hoạt động giao
dịch giao ngay nông sản cần phải làm rõ:
- Thứ nhất, vấn đề đại diện và ủy quyền chƣa rõ ràng. Trong chƣơng VII đã
quy định về đại diện, ngƣời đại diện theo pháp luật, về đại diện ủy quyền, ngƣời đại
diện theo ủy quyền và phạm vi đại diện. Trong khoản 2, điều 142 quy định : “Hình
thức ủy quyền do các bên tự thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy
quyền phải được lập thành văn bản” [30]. Điều khoản này cần quy định chi tiết
trong các hợp đồng, đặc biệt các hợp đồng thƣơng mại. Bộ Luật dân sự cũng cần
xem việc giao công việc thƣờng xuyên của ngƣời đại diện theo pháp luật cho ngƣời
khác thì ngƣời đó sẽ trở thành đồng đại diện theo pháp luật trong phạm vi công việc
đƣợc giao.
- Thứ hai, Bộ Luật dân sự chƣa điều chỉnh có tính nguyên tắc cho toàn bộ
các quan hệ hợp đồng. Ngoài 13 loại hợp đồng dân sự trong Bộ Luật dân sự, trong
thực tế còn rất nhiều quan hệ hợp đồng phát sinh nhƣ hợp đồng lao động, hợp đồng
BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao),… các hợp đồng này đƣợc điều chỉnh
bằng luật chuyên ngành. Điều này dẫn đến tính thiếu thống nhất trong hệ thống văn
bản Việt Nam vì có hợp đồng cần phải áp dụng cả Bộ Luật dân sự và Luật chuyên
ngành và có hợp đồng chỉ cần dựa trên luật chuyên ngành. Ví dụ, Hợp đồng mua
bán hàng hóa phải áp dụng vừa Bộ Luật dân sự, vừa Luật Thƣơng mại. Trong nền
kinh tế thị trƣờng quan hệ hợp đồng rất phức tạp và đa dạng, Bộ Luật dân sự sẽ
không thể điều chỉnh hết mà cần phải xác định các nguyên tắc chung cho mọi hợp
đồng, còn chi tiết sẽ do luật chuyên ngành điều chỉnh.
Đối với Luật Thƣơng mại ngày 14/6/2005, một số nội dung chƣa phù hợp:
- Thứ nhất, khái niệm thƣơng nhân. Khái niệm “Thương nhân bao gồm tổ
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chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc
lập thường xuyên và có đăng ký kinh doanh” [32] trong Luật Thƣơng mại không
phù hợp với cách hiểu trong thực tế cuộc sống. Điều này sẽ gây khó khăn, lúng túng
cho chủ thể tham gia giao dịch kinh doanh và có thể làm cho nguyên tắc bình đẳng
trƣớc pháp luật trong hoạt động thƣơng mại bị vi phạm. Ví dụ, chủ thể tham gia hợp
đồng mua bán một bên là thƣơng nhân hiểu theo luật và một bên là cá nhân, vậy
nguyên tắc “Thƣơng nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trƣớc pháp luật
trong hoạt động thƣơng mại” không đƣợc áp dụng.
- Thứ hai, một số điều khoản quy định không cụ thể với giao dịch nông sản.
Những quy định chung về giao dịch và hợp đồng đã đƣợc quy định trong Bộ Luật
dân sự, vì thế Luật Thƣơng mại năm 2005 không đề cập đến. Đây là sự điều chỉnh
theo chiều hƣớng tốt vì nó sẽ tạo niềm tin và dễ dàng cho hai bên tự do giao dịch và
thực thi hợp đồng. Tuy nhiên, một số điều khoản chƣa cụ thể đối với giao dịch nông
sản.
Ngoài Bộ Luật dân sự và Luật Thƣơng mại đƣợc nêu ở trên, một số văn bản
dƣới luật sau đây cũng có tác động đến hoạt động giao dịch giao ngay nông sản.
Nghị định của Chính phủ số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh
doanh, mục 2 điều 36 quy định về hộ kinh doanh nhƣ sau:
… Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán
hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập
thấp không phải đăng ký kinh doanh [8].
Tuy nhiên, hầu hết hộ nông dân và ngƣời mua gom đều không đăng ký kinh
doanh. Điều này nảy sinh vấn đề bất bình đẳng trong kinh doanh giữa các chủ thể
tham gia kinh doanh trong nền kinh tế thị trƣờng.
Nghị định của Chính phủ số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và
quản lý chợ nhƣng Nghị định này có nêu “… các loại: siêu thị, trung tâm thương
mại, trung tâm giao dịch mua bán hàng hóa,… không thuộc đối tượng điều chỉnh
Nghị định này” [5]; Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24 tháng 09 năm
2004 của Bộ trƣởng Bộ Thƣơng mại ban hành quy chế siêu thị và trung tâm thƣơng
mại đã đƣa ra khái niệm siêu thị và trung tâm thƣơng mại; và Nghị định của Chính
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phủ số 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Thƣơng
mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với
thƣơng nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quy định các loại dịch vụ logistics nhƣ
dịch vụ bốc xếp, kho bãi, lƣu kho, đại lý vận tải, thƣơng mại bán buôn, bán lẻ,…
Nhƣ vậy, các văn bản này chƣa điều chỉnh hoạt động của trung tâm giao dịch nông
sản lúa gạo, thủy sản đã phát triển trong thời gian qua.
Nghị định của Chính phủ số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và
quản lý chợ đã quy định: “Chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây
dựng… giao hoặc tổ chức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh khai thác
và quản lý chợ;… Đối với chợ đang hoạt động do Ban quản lý chợ điều hành, từng
bước chuyển san cho doanh nghiệp” [5]. Đây là chủ trƣơng mới về quản lý và kinh
doanh chợ. Tuy nhiên, Nghị định này chƣa quy định cụ thể lộ trình chuyển và cách
thức chuyển dẫn đến nhiều nơi không tích cực chuyển thành doanh nghiệp.
Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ số 311/QĐ-TTg ngày 20/3/2003 phê
duyệt đề án tiếp tục tổ chức thị trƣờng trong nƣớc, tập trung phát triển thƣơng mại
nông thôn đến năm 2010 có nêu : “… hợp tác xã mua bán ở nông thôn tổ chức theo
hình thức hợp tác xã cổ phần để thực hiện dịch vụ hai đầu cho kinh tế hộ… ” [37].
Khái niệm “HTX cổ phần” là khái niệm hoàn toàn mới không có trong Luật HTX
năm 2003, do đó cần nghiên cứu kỹ, nếu đây là loại hình tổ chức tốt, hiệu quả thì
cần sửa đổi Luật HTX năm 2003.
Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ số 559/QĐ-TTg ngày 31/5/2004 về
“Phê duyệt chương trình phát triển chợ đến năm 2010”, Quyết định của Thủ tƣớng
Chính phủ số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 “Phê duyệt đề án phát triển
thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” và Quyết định
của Bộ Công Thƣơng số 12/2007/QĐ/BCT ngày 26/12/2007 về “Phê duyệt Quy
hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và
định hướng đến năm 2020” [3] đã ban hành cơ chế chính sách phát triển thƣơng
mại nội địa. Trong các văn bản này, Nhà nƣớc đã chú trọng đến phát triển các loại
hình doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại nói chung và chợ đầu mối nói riêng; các
cơ chế quản lý kinh doanh thƣơng mại; và chính sách phát triển kết cấu hạ tầng
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thƣơng mại. Để các chính sách này đƣợc áp dụng trong thực tế, các cơ quan liên
quan cần phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể từng giai đoạn từ nay đến 2010,
2010-2015 và 2015-2020.
Tóm lại, các văn bản pháp luật có tác động đến giao dịch giao ngay nông sản
còn một số điểm chƣa phù hợp và chƣa đầy đủ nhƣng đây là khung pháp lý quy
định về cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành và điều kiện vật chất cho hoạt động giao
ngay nông sản.
2.1.2. Thể chế quản lý vĩ mô tác động đến sản xuất theo hợp đồng trong tiêu
thụ nông sản
Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005, Luật Thƣơng mại ngày 14/6/2005, Nghị định
135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 và Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tƣớng
Chính phủ ngày 24/6/2002 là những văn bản pháp lý quan trọng thúc đẩy sự phát
triển thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng. Trong đó, Quyết định 80/2002/QĐTTg đã có tác động mạnh và làm “dấy lên” phong trào “sản xuất theo hợp đồng và
liên kết 4 nhà”. Kể từ khi thực hiện Quyết định 80/2002/QĐ-TTg đến nay, nhiều
trƣờng hợp sản xuất theo hợp đồng thành công và cũng nhiều trƣờng hợp thất bại.
Có nhiều nguyên nhân, nhƣng phải kể đến sự thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật
quy định về sản xuất theo hợp đồng, đặc biệt sản xuất theo hợp đồng trong lĩnh vực
nông nghiệp.
Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005 quy định ở mục 9, chƣơng XVIII từ điều 547
đến điều 566 đã quy định về “Hợp đồng gia công”. Theo khái niệm của Bộ Luật
này, sản xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp là một trƣờng hợp của hợp đồng gia
công. Tuy nhiên, Bộ Luật này chƣa quy định rõ trƣờng hợp đặc biệt là hợp đồng gia
công trong nông nghiệp. Ngoài ra, một số dạng “hợp đồng giao khoán” có bản chất
sản xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp, nhƣng Bộ Luật dân sự năm 2005 chƣa
đề cập. Điều 501 đến điều 511 của Bộ Luật dân sự này quy định về “hợp đồng thuê
khoán tài sản”. Đối tƣợng hợp đồng này có liên quan đất đai, rừng, mặt nƣớc, súc
vật, tuy nhiên, bản chất hợp đồng này “thuê tài sản – Leasing”, khác với sản xuất
theo hợp đồng.
Luật Thƣơng mại ngày 14/6/2005 ở mục 1, chƣơng VI cũng đề cập tiếp về gia
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công thƣơng mại và cũng tƣơng tự nhƣ Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005, các quy
định này chƣa rõ đối với gia công thƣơng mại nông sản.
Nghị định của Chính phủ số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005, về “giao
khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh” quy định một số nội
dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng giao khoán.
Mục d và đ khoản 1 điều 9 có quy định nghĩa vụ của bên giao khoán nhƣ sau:
d) Tiêu thụ sản phẩm cho bên nhận khoán theo hợp đồng đã ký;
đ) Quản lý, chỉ đạo quá trình sản xuất, kinh doanh, thực hiện các hoạt động
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; dịch vụ kịp
thời vật tư, tiền vốn phục vụ cho quá trình sản xuất theo các định mức kinh tế, kỹ
thuật và hợp đồng đã ký;[6].
Mục a, khoản 2 điều 9 quy định quyền của bên giao khoán:
a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng khoán, đảm bảo thực hiện đúng
pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật về thủy
sản;[6].
Mục a và b khoản 1 điều 10 quy định nghĩa vụ bên nhận khoán nhƣ sau:
a) Sử dụng đất, rừng nhận khoán đúng mục đích, đúng quy hoạch; chịu sự
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của bên giao khoán về kế hoạch sản xuất, quy trình
kỹ thuật và chất lượng sản phẩm trong quá trình nhận khoán;
b) Thanh toán các khoản chi phí sản xuất, dịch vụ cho bên giao khoán theo
hợp đồng đã ký; [6].
Mục a và b khoản 2 điều 10 quy định quyền của bên nhận khoán nhƣ sau:
a) Nhận đủ hồ sơ hợp đồng giao khoán, tiếp nhận các hoạt động dịch vụ
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, vật tư, tiền
vốn theo hợp đồng giao khoán đã ký;
b) Nhận giá trị sản phẩm khi thu hoạch hoặc khai thác tương ứng với vốn, lao
động đã đầu tư và 100% giá trị sản phẩm vượt khoán theo hợp đồng đã ký; [6].
Nhƣ vậy, theo quy định này thì bản chất của hợp đồng giao khoán chính là sản
xuất theo hợp đồng – mô hình trang trại hạt nhân. Tuy vậy, trong thực tiễn hiện nay
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các doanh nghiệp, trang trại và nhà nƣớc chƣa xem “khoán” là hình thức giao dịch
sản xuất theo hợp đồng. Nghị định 135/2005/NĐ-CP có quy định về quyền và nghĩa
vụ của mỗi bên trong hợp đồng giao khoán nhƣng thực tế nhiều doanh nghiệp chƣa
thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Qua khảo sát các doanh nghiệp sản
xuất cà phê thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp này
chƣa thực hiện việc tiêu thụ nông sản cho các hộ nhận khoán. Ngoài ra, các doanh
nghiệp này cũng không thực hiện việc cung cấp đầu vào cho hộ nhận khoán.
Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về “Chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng
hóa thông qua hợp đồng” quy định:
Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá ký giữa các doanh nghiệp với người sản
xuất theo các hình thức:
- Ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua lại nông sản hàng
hoá;
- Bán vật tư mua lại nông sản hàng hoá;
- Trực tiếp tiêu thụ nông sản hàng hoá;
- Liên kết sản xuất: hộ nông dân được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để
góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp hoặc cho doanh nghiệp thuê
đất sau đó nông dân được sản xuất trên đất đã góp cổ phần, liên doanh, liên kết
hoặc cho thuê và bán lại nông sản cho doanh nghiệp, tạo sự gắn kết bền vững giữa
nông dân và doanh nghiệp [36].
Về cấu trúc, Quyết định này mới đƣa ra một quan hệ hợp đồng giữa doanh
nghiệp và ngƣời sản xuất nông nghiệp. Đối với các hình thức ký hợp đồng đƣợc nêu
trên thì về bản chất, có 3 dạng: dạng thứ nhất, hình thức đầu tiên là sản xuất theo
hợp đồng; dạng thứ hai, hình thức thứ 2 và thứ 3 là hợp đồng tiêu thụ sản phẩm
(marketing contract); và dạng thứ ba, hình thức cuối cùng chính là hình thức góp
vốn đầu tƣ hoặc hợp đồng cho thuê tài sản. Do bản chất của các hình thức này khác
nhau cho nên quyền và nghĩa vụ của ngƣời mua và ngƣời bán có khác nhau. Tuy
vậy, Quyết định 80/2002/QĐ-TTg chƣa nêu rõ quyền và nghĩa vụ của ngƣời mua và
ngƣời bán đối với từng hình thức. Ngoài ra, Thông tƣ hƣớng dẫn của Bộ nông
nghiệp và phát triển nông thôn số 77/2002/BNN-TT, ngày 28 tháng 8 năm 2002 Về
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mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐTTg cũng không nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các bên trong tham gia ký kết hợp
đồng theo từng hình thức nêu trên. Chính việc “cho tất cả vào một rổ” của Quyết
định 80/2002/QĐ-TTg dẫn đến việc thực hiện sản xuất theo hợp đồng trong thực
tiễn không thành công. Nhƣ chƣơng 1 đã trình bày, bản chất của sản xuất theo hợp
đồng là phân chia lợi ích, rủi ro và quyền quyết định nên giá trên hợp đồng phải
phản ánh đƣợc sự phân chia này.
Trong thực tiễn, các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng theo sự chỉ đạo của nhà
nƣớc về mức “giá sàn” hoặc giá thị trƣờng tại thời điểm giao hàng nhằm bảo vệ
quyền lợi cho ngƣời nông dân (theo điểm 5, điều 8 Quyết định 80/2002/QĐ-TTg).
Do vậy, hợp đồng mang nhiều sắc thái của giải quyết chính sách xã hội, chƣa phải
là một đòn bẩy kinh tế trong kinh tế thị trƣờng. Về mặt lý luận và thực tiễn, giá sàn
chỉ áp dụng một bên là Nhà nƣớc và một bên là ngƣời sản xuất. Giá sàn là hình thức
Nhà nƣớc hỗ trợ cho ngƣời sản xuất để tránh tình trạng thua lỗ khi giá thị trƣờng
xuống quá thấp. Trong trƣờng hợp thỏa thuận hợp đồng theo giá thị trƣờng tại thời
điểm giao hàng thì hợp đồng này mang bản chất của hình thức giao dịch giao ngay.
Trong điều 4, điều 5 và điều 6 của Quyết định 80/2002/QĐ-TTg liên quan đến
nội dung, hình thức, quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia hợp đồng hiện nay
không còn phù hợp với Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005 và Luật Thƣơng mại ngày
14/6/2005. Ví dụ, Quyết định này có nêu: “Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá
được Ủy ban nhân dân xã xác nhận hoặc phòng công chứng huyện chứng thực”
[36]. Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005 và Luật Thƣơng mại ngày 14/6/2005 không
quy định về việc phải công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán. Các quy định này
về bản chất chƣa phải là hợp đồng mua bán, chƣa có ràng buộc chặt chẽ và nghiêng
về thực hiện chủ trƣơng chính sách.
Một hạn chế của Quyết định 80/2002/QĐ-TTg là chƣa quản lý đƣợc các doanh
nghiệp ký hợp đồng với nông dân nhƣng nhà nƣớc đã đề xuất một số chính sách ƣu
đãi nhƣ: “Đối với dự án đầu tư chế biến nông sản, tiêu thụ nông sản hàng hoá được
vay từ quỹ hỗ trợ phát triển với mức lãi suất 3% năm. Trường hợp dự án do doanh
nghiệp Nhà nước thực hiện thì khi dự án đi vào hoạt động, ngân sách Nhà nước cấp
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đủ 30% vốn lưu động” (Điều 3 của Quyết định 80/2002/QĐ-TTg).
Nhƣ vậy, những chủ trƣơng, chính sách của Chính phủ đã bƣớc đầu hình thành
đƣợc cấu trúc, cơ chế và cơ sở vật chất cho việc sản xuất theo hợp đồng. Căn cứ vào
các chính sách của Nhà nƣớc, nhiều doanh nghiệp, nhiều HTX đã vận dụng và hình
thành nhiều mô hình sản xuất theo hợp đồng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, việc
ban hành những văn bản pháp luật vừa phân tích đã cho chúng ta thấy các nhà
hoạch định chính sách đang lúng túng trong việc xây dựng chính sách để phát triển
thể chế sản xuất theo hợp đồng.
2.1.3. Thể chế quản lý vĩ mô tác động đến giao dịch giao sau nông sản
Luật Thƣơng mại ngày 14/6/2005 và Nghị định số 158/2006/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 28/12/2006 “Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua
bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa” là những văn bản pháp lý quan trọng tác
động đến giao dịch giao sau nông sản. Điểm nổi bật của Luật Thƣơng mại ngày
14/6/2005 là lần đầu tiên Việt Nam có văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động giao
dịch qua Sở giao dịch hàng hóa. Trong mục 3 từ điều 63 đến điều 73 quy định về
việc mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. Mục 1, điều 64: “Hợp đồng mua
bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá bao gồm hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng
quyền chọn” [32]. Quy định này phù hợp với thông lệ buôn bán qua các Sở giao
dịch hàng hóa trên thế giới.
Nghị định của Chính phủ số 158/2006/NĐ-CP quy định đƣợc các nội dung
nhƣ việc thành lập Sở giao dịch hàng hóa; tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ thành viên
môi giới và thành viên kinh doanh; hoạt động của trung tâm thanh toán bù trừ và
giao nhận hàng hóa; cơ chế hoạt động mua bán và ủy thác mua bán qua Sở [7]. Đây
là những nội dung cơ bản để thúc đẩy sự hình thành và phát triển hình thức giao
dịch giao sau, trong đó chủ yếu tập trung vào giao dịch kỳ hạn và giao dịch quyền
chọn.
Dù vậy, Luật Thƣơng mại ngày 14/6/2005 còn có một số điểm chƣa chính xác
nhƣ:
Mục 2, điều 64: “Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết
giao và bên mua cam kết nhận hàng hoá tại một thời điểm trong tương lai theo hợp
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đồng” [32]. Khái niệm này chƣa rõ là tại sao cam kết giao, cam kết nhận mà không
phải mua bán và không đề cập đến giá của hàng hóa. Đây là thành tố quan trọng kết
cấu nên hợp đồng.
Mục 1, điều 66: “… số tiền phải trả cho việc mua quyền do các bên thỏa
thuận”. Đúng ra phải là giá thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch hàng hóa vì
tất cả giá quyền chọn đều đƣợc chuẩn hóa theo Sở giao dịch.
Việc kinh doanh qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thƣơng mại tƣơng
đối phức tạp, với 11 điều khoản của Luật Thƣơng mại chƣa đủ để phát triển Sở giao
dịch hàng hóa. Luật Thƣơng mại ngày 14/6/2005 chƣa cụ thể cơ quan nào trực tiếp
quản lý và giám sát hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa.
Ngoài hoạt động giao dịch kỳ hạn (futures) và quyền chọn (option) qua Sở
giao dịch hàng hóa, thì giao dịch giao sau còn liên quan đến giao dịch triển hạn
(forward) trên thị trƣờng tự do hoặc thị trƣờng OTC nhƣng Luật thƣơng mại chƣa
đề cập đến. Một nguyên tắc liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa giao sau là:
“Bảo vệ những mong muốn hợp lý” [4]. Việc giao dịch ngày hôm nay nhƣng việc
thanh toán, giao hàng vào một thời điểm nào đó trong tƣơng lai là một rủi ro, đặc
biệt trong giao dịch nông sản rủi ro càng lớn do thiên tai, mất mùa,… nhƣ dịch cúm
gia cầm làm ngƣời bán không thể giao gà theo hợp đồng đã thỏa thuận, ngƣời mua
có thể kiện ngƣời bán ra tòa bồi thƣờng, nhƣng Luật Thƣơng mại các nƣớc thƣờng
“bảo vệ” ngƣời bán trong trƣờng hợp này vì đây là “mong muốn hợp lý”. Do đó
Luật cần phải phân bổ rủi ro sao cho hai bên giao dịch nhận thấy đƣợc trong hợp
đồng.
Về chính sách phát triển hình thức giao dịch giao sau, Quyết định của Thủ
tƣớng Chính phủ số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 “Phê duyệt đề án phát triển
thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” có đƣa ra mục
tiêu phát triển sàn giao dịch hàng hóa, nhƣng chƣa có nội dung cụ thể, bên cạnh đó
sàn giao dịch hàng hóa có thể là nơi giao dịch giao ngay, cũng có thể là nơi giao
dịch kỳ hạn, quyền chọn.
Khung pháp lý và cơ chế chính sách phát triển hình thức giao dịch giao sau
nông sản ở Việt Nam đã đƣợc hình thành bƣớc đầu, nhƣng chƣa hoàn chỉnh. Các
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hoạt động giao dịch giao sau nông sản chƣa đƣợc pháp luật bảo vệ, điều này dẫn
đến rủi ro lớn trong khi thỏa thuận và thực hiện các giao dịch này.
Tóm lại, thể chế quản lý vĩ mô của nhà nƣớc trong thời gian qua bƣớc đầu đã
tác động đến quá trình hình thành và phát triển các hình thức giao dịch nông sản.
Tuy nhiên, khung pháp lý ở Việt Nam chƣa hoàn chỉnh, chồng chéo, thậm chí mâu
thuẫn nhau và không đồng bộ. Điều này dẫn đến khó thực hiện trong thực tế, gây
lúng túng trong việc vận dụng pháp luật của các chủ thể tham gia giao dịch nông
sản. Nhiều văn bản pháp luật không có cơ sở khoa học vững chắc. Vũ Trọng Khải
(2008) đã từng đƣa ra ý kiến: “Chưa có một chính sách nào được ban hành dựa
trên kết quả nghiên cứu của một đề tài khoa học; Dường như quá trình ban hành
chính sách của bộ máy công quyền và quá trình nghiên cứu khoa học của giới học
thuật là “2 đường thẳng song song” [18].
2.2. Thực trạng thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam
2.2.1. Thực trạng thể chế giao dịch giao ngay nông sản ở Việt Nam
2.2.1.1.

Hình thức giao dịch phân tán

2.2.1.1.1. Trƣờng hợp tiêu thụ lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long
Hệ thống tiêu thụ lúa gạo ở Việt Nam khá phức tạp thông qua nhiều “mắt
xích” liên hệ giữa các đối tác khác nhau. Cấu trúc kênh tiêu thụ mô tả nhƣ sau:
Lúa hàng hóa do nông dân
sản xuất

Ngƣời mua gom
(Thƣơng lái /Hàng
xáo)

Công ty lƣơng thực nhà
nƣớc

Nhà máy chế biến của
tƣ nhân, HTX

Tiêu thụ nội địa

Xuất khẩu

Nguồn: Bảo Trung (2007), Kết quả khảo sát thực tế.
Hình 2-1: Cấu trúc kênh tiêu thụ lúa ĐBSCL
Hình thức giao dịch điển hình và thể chế của hình thức giao dịch này đƣợc
phân tích nhƣ sau:
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Chủ thể tham gia giao dịch lúa gạo bao gồm:
- Thứ nhất, ngƣời mua gom (thƣơng lái/hàng xáo) mua trực tiếp lúa của
nông dân. Qua khảo sát, khoảng 80% lƣợng hàng hóa nông dân sản xuất bán cho
ngƣời mua gom. Ngƣời mua gom mua trực tiếp lúa tại ruộng, xử lý ẩm độ rồi và sau
đó thực hiện theo 2 cách: (1) Đem gia công xay xát thành gạo nguyên liệu hoặc gạo
bán thành phẩm(11) và bán trực tiếp cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu; (2)
bán lúa cho các doanh nghiệp, HTX xay xát chế biến gạo. Mạng lƣới ngƣời mua
gom ở ĐBSCL tƣơng đối dày đặc và không có bất cứ rào cản pháp lý nào cho việc
xâm nhập và rút lui của ngƣời mua gom. Ngƣời mua gom không cần phải đăng ký
kinh doanh hoặc xin phép hoạt động từ bất cứ cơ quan nào.
- Thứ hai, doanh nghiệp xay xát và HTX mua trực tiếp lúa của nông dân
chiếm khoảng 10%, còn phần lớn mua lại từ ngƣời mua gom; doanh nghiệp xay xát
chủ yếu gia công cho ngƣời mua gom. Một số doanh nghiệp xay xát có trang bị máy
móc lau bóng, tách màu và trộn gạo sẽ làm gia công cho các doanh nghiệp chế biến,
xuất khẩu hoặc sản xuất hàng tiêu thụ nội địa.
- Thứ ba, các công ty lƣơng thực của nhà nƣớc. Các công ty lƣơng thực
thông qua các xí nghiệp mua gạo nguyên liệu hoặc gạo bán thành phẩm chủ yếu từ
ngƣời mua gom và doanh nghiệp xay xát để chế biến thành gạo 5%, 10%, 15% và
25% phục vụ cho xuất khẩu hoặc sản xuất gạo tiêu thụ nội địa. Đây là chủ thể chính
trong kinh doanh xuất khẩu gạo.
- Thứ tư, ngƣời bán buôn ở các chợ gạo đầu mối. Phần lớn gạo tiêu thụ nội
địa thƣờng đƣợc phân phối đến các chợ đầu mối gạo nhƣ chợ Cầu Bà Đắc ở Cái Bè,
Tiền Giang; chợ Sa Đéc ở Đồng Tháp, sau đó đƣợc chuyển qua hệ thống bán sỉ, bán
lẻ đến ngƣời tiêu dùng. Đây là chủ thể kinh doanh chính gạo nội địa.
Khảo sát trường hợp Xí nghiệp Chế biến Lương thực Tân Thạnh
Để làm rõ bản chất kinh tế - xã hội của giao dịch điển hình và thể chế của nó
trong hệ thống kênh tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL, chúng ta xem xét trƣờng hợp kinh

(11)

Gạo nguyên liệu là gạo lức mới bóc vỏ trấu; gạo bán thành phẩm là gạo đã đƣợc xát trắng, dùng

để phối trộn thành gạo 5%, 10%...
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doanh lúa gạo của Xí nghiệp Chế biến Lƣơng thực Tân Thạnh (Xí nghiệp Tân
Thạnh) thuộc Công ty Lƣơng thực Long An nhƣ sau :
Xí nghiệp Chế biến Lƣơng thực Tân Thạnh là đơn vị trực thuộc Công ty
Lƣơng thực Long An. Xí nghiệp có trụ sở đặt tại khu phố 4, thị trấn Tân Thạnh,
huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Đây là vùng trọng điểm lúa của tỉnh (vùng Đồng
Tháp Mƣời). Tổng số nhân sự của xí nghiệp là 20 ngƣời. Về cơ sở vật chất, Xí
nghiệp có tổng diện tích kho tàng, nhà xƣởng là 3.670 m2, với sức chứa khoảng
5.500 tấn; Xí nghiệp có 2 dây chuyền lau bóng gạo, công suất mỗi dây chuyền là 3
tấn/giờ. Với hai hệ thống máy lau bóng hiện nay, xí nghiệp có khả năng sản xuất
100 tấn nguyên liệu/ngày (khoảng 20.000 tấn/năm).
Mạng lƣới mua gạo của xí nghiệp: Xí nghiệp đã xây dựng và tổ chức đƣợc
mạng lƣới mua nguyên liệu từ các nhà máy xay xát gạo ở địa phƣơng gồm: huyện
Tân Thạnh, Mộc Hóa, Thạnh Hóa của tỉnh Long An; huyện Cái Bè, Cai Lậy của
tỉnh Tiền Giang và một số doanh nghiệp tƣ nhân chế biến gạo ở tỉnh Đồng Tháp,
Vĩnh Long; cùng một số ngƣời mua gom vận chuyển lúa, gạo đến bán cho xí
nghiệp. Ngoài ra, xí nghiệp còn tổ chức các trạm thu mua lƣu động nhằm chọn lọc
nguyên liệu để sản xuất ra những loại gạo có chất lƣợng cao và đáp ứng nguồn
nguyên liệu khi Xí nghiệp bị khan hiếm.
Phƣơng thức và kết quả mua: Phƣơng thức mua áp dụng cho tất cả các nhà
cung cấp là kiểm tra chất lƣợng nguyên liệu, thỏa thuận giá, cân nhập kho và trả
ngay bằng tiền mặt. Tuy nhiên tùy theo đối tƣợng nhà cung cấp mà phƣơng thức
mua có một số khác biệt:
- Đối tượng nhà cung cấp là doanh nghiệp tư nhân có cơ sở sản xuất chế
biến: xí nghiệp thƣờng thỏa thuận trƣớc giữa nhà cung cấp và (phổ biến là thông
qua điện thoại) về số lƣợng, chất lƣợng, giá cả. Việc thỏa thuận này có thể do sự
chủ động chào bán của nhà cung cấp hoặc cũng có thể do yêu cầu mua hàng của xí
nghiệp. Sau khi đạt đƣợc thỏa thuận nhà cung cấp sẽ tiến hành giao hàng. Trong quá
trình giao, nhận hàng nếu có sự sai lệch về chất lƣợng thì hai bên tiếp tục đàm phán
lại giá cả.
- Đối tượng nhà cung cấp là các nhà máy xay xát và người mua gom: các nhà
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cung cấp này chủ động vận chuyển nguyên liệu đến bán cho xí nghiệp. Căn cứ vào
khung giá chuẩn và chất lƣợng nguyên liệu thực tế mà nhà cung cấp mang đến, xí
nghiệp sẽ định giá mua trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Với đối tƣợng nhà cung cấp
này thì chất lƣợng nguyên liệu rất đa dạng, số lƣợng nhỏ lẻ, đòi hỏi sau khi mua
phải xử lý ngay về ẩm độ mới bảo quản đƣợc thời gian lâu nhƣng có ƣu điểm là giá
rẻ phù hợp với chế biến đƣợc nhiều loại sản phẩm.
- Đối với phương thức mua trực tiếp của người sản xuất tại các trạm lưu
động: Nhân viên trạm đến từng hộ nông dân hoặc từng cơ sở sản xuất ở địa bàn đặt
trạm kiểm hàng, thỏa thuận giá cả. Khi hai bên đạt đƣợc thỏa thuận trạm đƣa
phƣơng tiện đến cân, trả tiền và vận chuyển về xí nghiệp. Phƣơng thức này thực
hiện khi xí nghiệp khan hiếm về nguyên liệu hoặc hàng hóa nông dân sản xuất ra ít
ngƣời tiêu thụ.
Bảng 2-1: Số liệu mua của Xí nghiệp Tân Thạnh năm 2004 -2006
S
T
T

1

Năm 2004
Loại nguyên

Số

Tỷ

liệu

lƣợng

trọng

(Tấn)

(%)

7.064

42,92

Gạo bán thành
phẩm

Năm 2005

Năm 2006

Tỷ

Số

Tỷ

trọng

lƣợng

trọng

(%)

(Tấn)

(%)

4.905

33,58

7.762

49,56

Số lƣợng
(Tấn)

2

Gạo nguyên liệu

9.098

55,29

9.409

64,42

7.676

49,03

3

Lúa

295

1,79

292

2,00

221

1,41

Tổng cộng

16.457

14.606

15.659

Nguồn: Xí nghiệp Tân Thạnh (2004-2006), Báo cáo kết quả thu mua gạo [42].
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Bảng 2-2: Số liệu mua qua từng phƣơng thức tại Xí nghiệp Tân Thạnh

STT

1

2

3

Năm 2005

Năm 2006

Phƣơng

Loại

Số

Tỷ

Số

Tỷ

Số

Tỷ

thức

nguyên liệu

lƣợng

trọng

lƣợng

trọng

lƣợng

trọng

(Tấn)

(%)

(Tấn)

(%)

(Tấn)

(%)

7.064

42.92

4.905

33.58

7.762

49,56

6.368

38.69

6.210

42.52

5.527

35,30

2.730

16.60

3.199

21.90

2.149

13,72

Lúa

295

1.79

292

2.00

221

1,42

Tổng cộng

16.457

100

14.606

100

15.659

100

Doanh

Gạo bán

nghiệp tƣ

thành

nhân(12)

phẩm(13)

Ngƣời

Gạo nguyên

mua gom

liệu(14)

Nhà máy

Gạo nguyên

xay xát(15)

liệu

Trạm lƣu

4

Năm 2004

động

Nguồn: Bảo Trung (2007), phân loại và tính toán dựa trên các báo cáo kết quả thu
mua của phòng kế toán Xí nghiệp Tân Thạnh.
Bảng 2-2 cho chúng ta thấy xí nghiệp chủ yếu mua qua doanh nghiệp tƣ nhân
và ngƣời mua gom, còn việc tự tổ chức mua chỉ đạt đƣợc số lƣợng rất nhỏ, chiếm
1,42% tổng số lƣợng lúa gạo mua đƣợc của xí nghiệp năm 2006.
Cơ chế thông tin và hình thành giá:
- Đối với thị trƣờng nội địa, giá cả đƣợc hình thành dựa trên cung cầu lúa gạo

(12)

Doanh nghiệp tƣ nhân ở đây đƣợc hiểu là các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ gạo. Các doanh

nghiệp này sản xuất gạo bán thành phẩm để cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu hoặc sản
xuất ra gạo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.
(13)

Xem chú thích trƣớc.

(14)

Xem chú thích trƣớc.

(15)

Nhà máy xay xát có thể là hộ gia đình, hoặc doanh nghiệp tƣ nhân nhƣng họ chỉ đủ khả năng

xay xát lúa thành gạo nguyên liệu mà không thể chế biến đƣợc gạo bán thành phầm hoặc thành
phẩm.
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của ngƣời tiêu dùng trong nƣớc quyết định. Thông tin giá cả đƣợc tập trung ở
những đầu mối bán buôn nhƣ chợ gạo Cầu Bà Đắc, chợ gạo Sa Đéc. Thị trƣờng lúa
gạo tiêu dùng nội địa thƣờng không gắn kết với thị trƣờng gạo xuất khẩu, trừ những
sản phẩm vừa tiêu dùng trong nƣớc vừa xuất khẩu với số lƣợng lớn nhƣ IR64 hoặc
Jasmine. Giá gạo tiêu dùng nội địa thƣờng cao hơn giá gạo xuất khẩu và giá có sự
chênh lệch lớn ở vùng này hoặc vùng kia do cung cầu lúa gạo tại địa phƣơng quyết
định.
- Đối với thị trƣờng gạo xuất khẩu, giá cả phụ thuộc vào cách thức điều hành
của Nhà nƣớc. Trƣớc năm 2007, việc điều hành gạo xuất khẩu do Bộ Công Thƣơng
thực hiện. Hiện nay, việc điều hành xuất khẩu gạo đã chuyển giao cho Hiệp hội
Lƣơng thực Việt Nam. Hiệp hội trực tiếp điều hành các hợp đồng xuất khẩu gạo tập
trung(16). Hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung là hợp đồng xuất khẩu gạo cho NFA của
Philippines (Cơ quan quản lý Lƣơng thực Quốc gia Philippines), Bulog của
Indonesia (Cục Hậu cần Quốc gia Indonesia) và Bernas của Malaysia (Công ty Kinh
doanh gạo Quốc gia). Giá lúa gạo lên xuống chủ yếu do 2 luồng thông tin ngƣợc
chiều nhau: thứ nhất, thông tin hợp đồng tập trung vừa đƣợc ký kết, ngay lập tức giá
tăng; thứ hai, chính phủ tạm ngƣng ký hợp đồng xuất khẩu, giá giảm. Giá cả tăng
giảm còn do sự cạnh tranh trong nội bộ giữa các doanh nghiệp thuộc Vinafood 1 và
Vinafood 2 để đảm bảo mua đƣợc hàng phục vụ cho hợp đồng xuất khẩu gạo tập
trung mà thƣờng các hợp đồng này cùng giao hàng tại cùng thời điểm. Hiện nay,
các hợp đồng tập trung đƣợc thực hiện theo Quyết định 05/QĐ/HHLTVN ngày
26/3/2008 của Chủ tịch Hiệp hội Lƣơng thực Việt Nam về việc ban hành Quy chế
thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung. Đối với ngành xuất khẩu gạo, chƣa
có doanh nghiệp nào sử dụng bất cứ hình thức nào để quản lý rủi ro giá cả. Đây là
khó khăn lớn nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo.
Cơ chế quản lý chất lượng hàng hóa: Đối với ngƣời mua gom và các doanh

(16)

Thuật ngữ Hợp đồng gạo xuất khẩu tập trung để chỉ những hợp đồng theo nghị định thƣ giữa

chính phủ Việt Nam với các nƣớc hoặc những hợp đồng do Bộ Công Thƣơng hoặc Hiệp hội Lƣơng
thực đứng ra đấu thầu bán cho nƣớc ngoài.
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nghiệp và nhà máy xay xát sử dụng chủ yếu kinh nghiệm để xác định độ ẩm (nắm
chặt vào tay hoặc cắn hạt lúa). Đối với các đơn vị nhà nƣớc trƣớc đây cũng sử dụng
kinh nghiệm nhƣng hiện nay hầu hết đều có máy đo độ ẩm. Tuy nhiên, các tiêu
chuẩn khác đều sử dụng kinh nghiệm nhƣ loại gạo, chiều dài kích thƣớc hạt, tạp
chất.
Cơ chế thanh toán và giao nhận hàng hóa:
- Quan hệ mua bán giữa ngƣời mua gom và nông dân chủ yếu là mua tại chân
ruộng, giao hàng và thanh toán ngay;
- Quan hệ mua bán giữa ngƣời mua gom, doanh nghiệp tƣ nhân, HTX với các
doanh nghiệp nhà nƣớc chế biến xuất khẩu là giao hàng tại kho của doanh nghiệp và
thanh toán ngay. Trong thời điểm cần hàng xuất khẩu thì doanh nghiệp chế biến,
xuất khẩu có đặt hàng cho các doanh nghiệp tƣ nhân có nhà máy chế biến (máy lau
bóng và trộn gạo) bằng hình thức ứng trƣớc tiền và nhận hàng trong vài ngày.
Điều kiện vật chất kinh doanh lúa gạo:
- Ngƣời mua gom phải trang bị ghe, hiện nay chủ yếu sử dụng ghe có tải
trọng 70-80 tấn; cách nay 5 năm thì chủ yếu sử dụng ghe 30 tấn trở lại. Ghe càng
lớn thì hiệu quả càng cao vì có thể đi mua lúa ở phạm vi rộng hơn. Trị giá ghe hiện
nay 10 triệu đồng/1 tấn trọng tải, có nghĩa là đóng mới ghe 70 tấn thì tốn 700 triệu
đồng. Tuy nhiên, hầu hết các ngân hàng đều cho vay để đóng ghe và lấy ghe thế
chấp ngân hàng cho nên không khó khăn lắm về vốn, chỉ khó khăn làm sao trả nợ
cho ngân hàng.
- Đối với các doanh nghiệp xay xát, chế biến và xuất khẩu đòi hỏi phải có
nhà kho, xƣởng chế biến.
- Hệ thống hạ tầng giao thông cũng góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh
lúa gạo phát triển.
Bản chất giao dịch lúa gạo điển hình ở ĐBSCL là giao dịch giao ngay phân
tán giữa ngƣời sản xuất với ngƣời mua gom và giữa ngƣời mua gom với ngƣời chế
biến, tiêu thụ. Khung pháp lý chi phối hoạt động giao dịch đã hình thành thông qua
Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005 và Luật Thƣơng mại ngày 14/6/2005, nhƣng các
chủ thể tham gia giao dịch thƣờng không sử dụng khung pháp lý này để xử lý các
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quan hệ giao dịch. Hình thức giao dịch phân tán trên thị trƣờng lúa gạo đã dẫn đến
tình trạng hệ thống thị trƣờng nông sản bị “ngắt khúc”, không hình thành “chuỗi giá
trị” (Value chain)(17). Nếu so sánh với hệ thống tiêu thụ lúa gạo ở miền Nam trƣớc
năm 1975 thì hệ thống tiêu thụ hiện nay đã đi “thụt lùi” đáng kể. Trƣớc năm 1975,
thị trƣờng lúa gạo chủ yếu do cộng đồng ngƣời Hoa nắm giữ. Họ thành lập các công
ty kinh doanh lúa gạo với tên gọi dân gian quen thuộc là “chành”. “Chành” là một
tổ hợp bao gồm bộ phận cung cấp vật tƣ, nhà máy xay xát, kho chứa lúa và một
mạng lƣới “hàng xáo” về tận đồng ruộng để mua lúa của nông dân. Hoạt động của
“chành” bao giờ cũng gắn liền với kho và vận tải. Ngoài ra, các “chành” là nơi cung
cấp gạo cho hệ thống phân phối lƣơng thực nội địa cũng nhƣ xuất khẩu và hoạt
động dƣới sự giám sát chặt chẽ bởi chính quyền. Hoạt động kinh doanh lúa gạo
trƣớc năm 1975 đƣợc quản lý chặt chẽ bởi Cơ quan lƣơng thực Quốc gia (National
Food Administration – NFA). Cơ quan này đặt dƣới sự giám sát của Bộ Thƣơng
mại và Công nghiệp. NFA điều hành thị trƣờng gạo thông qua Nghị định về “Quản
lý tiêu thụ gạo” (Rice marketing administrative decree). Theo nghị định này, các
“chành” đƣa lúa từ ĐBSCL về Sài Gòn để tiêu thụ đều phải bán lại cho NFA 50%
và NFA độc quyền nhập khẩu gạo từ nƣớc ngoài [55]. Nhờ sự điều hành của NFA
và hoạt động “khép kín” của “chành” mà thị trƣờng lúa gạo phát triển ổn định và có
lợi cho nông dân.
2.2.1.1.2. Trƣờng hợp tiêu thụ cà phê ở Tây Nguyên
Cà phê là một loại nông sản chính của ngƣời dân vùng Tây Nguyên và là mặt
hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam. Năm 2007, Việt Nam xuất khẩu đƣợc 974.710
tấn, đạt kim ngạch 1.643.467.644 USD (Vicofa, 2007). Qua khảo sát một số doanh
nghiệp sản xuất và kinh doanh cà phê Tây Nguyên, chúng ta nhận thấy cấu trúc
kênh tiêu thụ cà phê phổ biến nhƣ sau:

(17)

Chuỗi giá trị là “Hệ thống đƣợc tổ chức để trao đổi từ sản xuất đến tiêu thụ với mục đích tăng

giá trị và cạnh tranh” (Michael E. Porter).
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94%

Nhà sản
xuất cà
phê tƣơi
và khô

Ngƣời mua gom/
Đại lý thu mua

6%

Doanh nghiệp chế biến
cà phê bột, cà phê hòa
tan

94%

6%

Doanh nghiệp chế
biến xuất khẩu

Xuất khẩu

Nguồn: Bảo Trung (2007), Khảo sát chuỗi tiêu thụ cà phê, tính toán theo số liệu
của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe Buôn Ma
Thuột, Công ty Cà phê 49, 721, 719,…) và Công ty Cà phê 15 (thuộc Quân khu 5).
Hình 2-2: Cấu trúc kênh tiêu thụ cà phê Tây Nguyên
Cấu trúc của kênh thụ cà phê Tây Nguyên tƣơng đối đơn giản. Chủ thể kinh
doanh cà phê bao gồm:
Ngƣời sản xuất bao gồm trang trại gia đình, trang trại cá nhân và trang trại nhà
nƣớc (doanh nghiệp nông nghiệp nhà nƣớc). Chức năng của ngƣời sản xuất là trực
tiếp sản xuất cà phê và sơ chế. Phần lớn cà phê đƣợc phơi khô và chế biến thành cà
phê nhân trƣớc khi đem tiêu thụ. Một số ít ngƣời sản xuất bán cà phê ƣớt cho các
doanh nghiệp chế biến cà phê ƣớt hoặc bán cà phê ƣớt cho ngƣời mua gom và đại lý
thu mua để họ chế biến thành cà phê nhân.
Ngƣời mua gom là chủ thể mua cà phê trực tiếp từ trang trại. Tuy nhiên, chủ
thể này không đóng vai trò quan trọng trong hệ thống mua gom cà phê vì phần lớn
ngƣời sản xuất bán trực tiếp đến đại lý hoặc doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.
Ngƣời mua gom phần lớn là “cánh tay nối dài” của đại lý thu mua.
Đại lý thu mua xuất hiện ở Tây Nguyên dƣới hai loại hình chủ yếu là hộ kinh
doanh cá thể và doanh nghiệp tƣ nhân; một số ít là dƣới loại hình công ty TNHH,
qua khảo sát, chƣa thấy có loại hình công ty cổ phần. Đây là lực lƣợng đóng vai trò
quan trọng trong hệ thống tiêu thụ cà phê Tây Nguyên. Các đại lý thƣờng thực hiện
hai chức năng: thứ nhất, mua bán trực tiếp cà phê; thứ hai, nhận ủy thác lƣu kho,
bán hàng cho nông dân và nhận ủy thác mua hàng cho các doanh nghiệp chế biến
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xuất khẩu. Hình thức lƣu kho, bán cho nông dân là hình thức nông dân đem cà phê
đến ký gửi tại kho của các đại lý, lúc nào cần bán họ sẽ gọi đại lý bán. Nông dân
không phải trả phí thuê kho. Hình thức mua hàng ủy thác cho doanh nghiệp thì tùy
theo mối quan hệ với doanh nghiệp mà doanh nghiệp quyết định ứng trƣớc tiền
hoặc không.
Doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu bao gồm doanh nghiệp mua cà phê nhân để
chế biến thành cà phê bột hoặc cà phê hòa tan và doanh nghiệp mua cà phê để xuất
khẩu. Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) là doanh nghiệp nhà nƣớc chiếm
thị phần xuất khẩu lớn nhất; năm 2007 xuất 201.312 tấn, với kim ngạch
319.514.164 USD, tƣơng đƣơng 20,6% thị phần xuất khẩu (Vinacafe, 2007). Các
doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu mua cà phê chủ yếu từ đại lý hoặc ủy thác cho đại
lý thu mua cà phê. Một số doanh nghiệp thiết lập trạm thu mua để mua trực tiếp
hàng từ nông dân. Ví dụ, Công ty Cổ phần Đầu tƣ và XNK Cà phê Tây Nguyên
(Vinacafe Buôn Ma Thuột) thiết lập mạng lƣới bao gồm 1 trạm kinh doanh ở huyện
Krông Ana, 3 chi nhánh thu mua cà phê (Bình Dƣơng, Gia Lai và Đăk Nông) và
200 đại lý ở khắp các tỉnh Tây Nguyên; Công ty TNHH Một thành viên 2-9 Đăk
Lăk (Simexco Daklak) có 30 trạm thu mua và trên 70 đại lý (kết quả phỏng vấn
lãnh đạo doanh nghiệp năm 2007).
Cơ chế thông tin và giá cả:
Việc tiếp cận thông tin ngày nay tƣơng đối dễ dàng. Chi phí tìm kiếm thông
tin của nông dân không đáng kể thậm chí nhiều đại lý và ngƣời thu mua cũng cạnh
tranh trong việc cung cấp thông tin giá cả cho ngƣời nông dân. Nguồn thông tin chủ
yếu do hãng Reuters cung cấp cho các doanh nghiệp có đăng ký thuê và nguồn
Internet. Qua phỏng vấn và khảo sát, giá cà phê thu mua từ nông dân thấp hơn giá
FOB TP.HCM tại cùng thời điểm chỉ khoảng 4%. Nếu tính theo giá ngày 4/3/2008,
thì chênh lệch này chỉ 3,3% (xem Hộp 2-1). Giá cả cà phê đƣợc hình thành dựa trên
giá đóng cửa của LIFFE, tuy nhiên giá cả cà phê nhân ở thị trƣờng nội địa nhiều khi
biến động lên xuống chƣa gắn liền với thị trƣờng thế giới (xem Phụ lục 17).
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Hộp 2-1: Giá cà phê đạt mức kỷ lục: 40.000 đồng/kg
TT (TP.HCM) - Sản lƣợng cà phê thiếu hụt trong niên vụ này đã đẩy giá cà
phê thị trƣờng thế giới trên đà đi lên mạnh mẽ, kéo theo giá cà phê trong nƣớc
ngày càng tăng cao. Các đại lý thu mua cà phê ở các tỉnh Tây nguyên hiện mua
vào cà phê robusta nhân 40.000 đồng/kg, đạt mức giá cà phê cao nhất trong 14
năm qua.
Trong khi đó, giá cà phê robusta trên sàn Luân Đôn ngày 3-3 ở mức 2.757
USD/tấn, tăng 34 USD/tấn so với cuối tuần trƣớc; giá cà phê robusta giao tại
cảng TP.HCM đạt mức 2.635 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so với cuối tuần trƣớc.
Giá cà phê đang "nóng" lên từng ngày nên nhiều nhà vƣờn cà phê tiếp tục găm
hàng để chờ giá tăng, trong khi nhiều doanh nghiệp đang "khát" cà phê nhân để
giao đúng kỳ hạn hợp đồng. (KH.NGỌC)
Nguồn: Báo Tuổi trẻ ngày 4/3/2008
Cơ chế kiểm tra chất lượng, thanh toán, giao nhận hàng hóa:
Hầu hết các đại lý thu mua, nhà chế biến, xuất khẩu đều kiểm tra theo phƣơng
pháp cảm quan dựa vào kinh nghiệm. Chất lƣợng cà phê chia làm 3 loại là R1-18,
R1-16 và R2, dựa vào hạt trên sàn, hạt đen vỡ, độ ẩm và tạp chất.
Về phƣơng thức thanh toán và giao nhận hàng, giao tiền mặt và nhận hàng là
chủ yếu. Ngoài ra còn có hai hình thức đƣợc nêu trên do đại lý thực hiện: thứ nhất,
nông dân ký gửi hàng, lúc nào cần bán thông báo cho đại lý và thứ hai, đại lý nhận
tiền từ doanh nghiệp và mua hàng giao lại cho doanh nghiệp (thƣờng quy định
không quá 7 ngày). Hình thức ký gửi hàng khá rủi ro do đại lý sử dụng hàng để kinh
doanh có khả năng bị phá sản.
Điều kiện vật chất kinh doanh cà phê:
- Ngƣời sản xuất/nông dân phần lớn bán cà phê nhân nên họ trang bị máy xay
xát hoặc đi thuê xay xát;
- Đại lý thƣờng có kho để trữ hàng;
- Các doanh nghiệp xuất khẩu đều có thiết bị chế biến và đánh bóng để đạt
tiêu chuẩn xuất khẩu.
Nhƣ vậy, xét về hình thức giao dịch, giao dịch điển hình trong ngành kinh
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doanh cà phê là giao dịch giao ngay phân tán giữa ngƣời sản xuất và đại lý và giữa
đại lý với nhà chế biến, xuất khẩu. Xét về thể chế giao dịch, tƣơng tự kinh doanh
lúa gạo, hệ thống pháp lý ít chi phối hoạt động giao dịch và thƣờng áp dụng sai nhƣ
trƣờng hợp đại lý nhận ký gửi hàng hóa gặp rủi ro trong kinh doanh thì ngƣời sản
xuất và ngƣời chế biến, xuất khẩu thƣờng khởi kiện theo “Điều 140: Tội lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của Bộ Luật hình sự [29]. Đây là trƣờng hợp “hình sự
hóa” các hoạt động dân sự. Khác với ngƣời mua gom trên thị trƣờng lúa gạo, các
đại lý mua gom là chủ thể kinh doanh chính gắn kết giữa ngƣời sản xuất và ngƣời
chế biến, tiêu thụ. Qua khảo sát, các đại lý đều có đăng ký kinh doanh, có địa điểm
kinh doanh cố định, có nhà kho, một số có cơ sở chế biến. Các điều kiện này đã chi
phối hoạt động giao dịch của các đại lý nên giao dịch trên thị trƣờng cà phê có ràng
buộc chặt chẽ hơn trên thị trƣờng lúa gạo.
2.2.1.1.3. Trƣờng hợp Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức
Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức (hay còn gọi là Chợ đầu mối
Tam Bình) là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (sở
hữu 100% vốn điều lệ), với tên gọi là Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ
nông sản Thủ Đức. Công ty đƣợc thành lập ngày 08/01/2003. Tổng cán bộ công
nhân viên 400 ngƣời với 5 phòng chức năng: Kế toán, Kinh doanh, Dịch vụ, Nghiệp
vụ tổng hợp và Bảo vệ. Năm 2007, Chợ có 584 thƣơng nhân kinh doanh đƣợc phân
chia nhƣ sau: trái cây 350 thƣơng nhân kinh doanh và rau củ 234 thƣơng nhân kinh
doanh [13].
Từ tháng 11/2007 đến tháng 2/2008, lƣợng trái cây và rau củ qua Chợ bình
quân khoảng 3021 tấn/ngày-đêm(18). Tổng số mặt hàng trái cây đang kinh doanh ở
chợ là 35 mặt hàng; trong đó có 6 mặt hàng nhập khẩu từ các nƣớc nhƣ táo, lê
đƣờng và quýt kiếng (Trung Quốc), me và sầu riêng (Thái Lan), nho (Úc, Mỹ), và
táo (Newzealand). Các mặt hàng trái cây nhập chiếm 33,4% tổng lƣợng trái cây
nhập chợ [13]. Đối với trái cây Việt Nam thì tập trung nhiều nhất là trái cây từ

(18)

Tự tính toán dựa trên số liệu rau củ quả nhập qua chợ hàng tuần từ tháng 11/2007 đến tháng

2/2008 và kết quả phỏng vấn Ban giám đốc chợ.
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ĐBSCL. Ngoài ra tùy theo từng vùng miền khác theo mùa các loại trái cây cũng
đƣợc kinh doanh qua chợ nhƣ vải, hồng, mơ, cam,… (Miền Bắc); thanh long (Bình
Thuận); nho (Phan Rang).
(1) Chức năng hoạt động được giao:
- Mua bán hàng: rau quả, nông thủy hải sản, súc sản thực phẩm, bao bì;
- Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, dịch vụ thƣơng mại quảng cáo
- Đại lý ký gửi hàng hóa;
- Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa, sơ chế đóng gói hàng hóa;
- Cho thuê mặt bằng chợ, cho thuê văn phòng, kho, kiosque;
- Kinh doanh nhà hàng, nhà trọ, trông xe.
(2) Cơ chế kinh doanh của thương nhân của chợ:
Phƣơng thức mua hàng của thƣơng nhân nhƣ sau:
- Thƣơng nhân ở chợ mua hàng dƣới hình thức đặt cọc với giá thỏa thuận
trƣớc hoặc mua hàng trôi nổi. Một số thƣơng nhân trong chợ đặt hàng trƣớc thông
qua sổ ghi chép và tín chấp cho nhà sản xuất hoặc ngƣời mua gom về số lƣợng,
chủng loại hàng hóa và quy ƣớc tỷ lệ tăng giảm giá theo từng biến động của thị
trƣờng.
- Một số ngƣời mua gom mua tại vƣờn và giao hàng trực tiếp đến chợ không
định sẵn số lƣợng và giá cả.
- Một số ít ngƣời nông dân có khả năng phƣơng tiện, sản xuất nhiều sản
lƣợng nên trực tiếp mang ra chợ bán. Tuy nhiên, thƣờng những nông dân này thất
bại với cách làm ăn này vì chƣa quen khách hàng, dễ bị ép giá, hàng dễ hƣ hỏng nên
phải bán nhanh.
Cơ chế hình thành giá: Hoạt động của chợ chủ yếu từ 10 giờ đêm đến 4 giờ.
Khoảng 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng các xe hàng từ các nơi nhập về chợ, thƣơng
nhân căn cứ vào tình hình hàng hóa nhập chợ thời gian này sẽ quyết định giá bán.
Do đó, giá cả đƣợc hình thành không những chịu tác động của tính mùa vụ mà còn
chịu tác động của hoạt động vận chuyển (xe hàng về nhiều, dồn hàng thì thƣơng
nhân giảm giá để đẩy hàng nhanh vì sợ hàng hóa hƣ hỏng và ngƣợc lại). Đối mặt
hàng trái cây, giá cả còn phụ thuộc vào đơn đặt hàng xuất khẩu. Chủ yếu từ khách
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hàng phía Bắc đặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhƣ vậy, cơ chế hình thành giá
hoàn toàn do ngƣời mua và ngƣời bán quyết định, chợ không thực hiện chức năng
hình thành giá.
Cơ chế thanh toán: Đối với thời hạn thanh toán tại chợ rất đa dạng nhƣng
thƣờng đƣợc thực hiện “gối đầu”. Điều này có nghĩa là việc thanh toán đơn hàng sẽ
đƣợc thực hiện khi giao hàng đợt tiếp theo. Trong trƣờng hợp, ngƣời buôn bán thực
hiện giao hàng hàng ngày thì việc thanh toán do hai bên thỏa thuận từ 3-5 ngày
thanh toán 1 lần. Hình thức thanh toán đƣợc thực hiện một trong 4 hình thức là
ngƣời bán nhận trực tiếp, giao cho tài xế mang tiền trả, gửi qua bƣu điện và thanh
toán qua ngân hàng. Nhƣng hiện nay giao trực tiếp và giao qua trung gian ngƣời
giao hàng (tài xế xe) là chủ yếu. Chợ không tham gia vào hoạt động thanh toán của
thƣơng nhân.
(3) Về cơ chế quản lý và điều hành của Chợ:
Các hoạt động kinh doanh của thƣơng nhân đều do thƣơng nhân tự quyết định.
Chợ chƣa xây dựng quy chế hoạt động kinh doanh cho thƣơng nhân. Hoạt động của
chợ chủ yếu là cho thuê mặt bằng. Giá cho thuê mặt bằng và các phí dịch vụ căn cứ
vào Quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM số 2449/QĐ-UB ngày 03 tháng 7
năm 2003 “Về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh
cá thể phải di dời từ 10 chợ nông sản thực phẩm nội thành đến kinh doanh tại ba
chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 8”. Cụ
thể nhƣ sau: Giá kinh doanh: 10.000.000 đ/m2 ô vựa (chƣa có thuế giá trị gia
tăng); Giá theo chính sách ƣu đãi: bằng 50% của giá kinh doanh. Thời hạn cho thuê
là 50 năm. Chính sách ƣu đãi đƣợc áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh
thực hiện chƣơng trình di dời từ các chợ trong nội thành. Đối doanh nghiệp, hộ kinh
doanh đang kinh doanh có diện tích dƣới 15m2 đƣợc thuê theo giá ƣu đãi với diện
tích 10m2; đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đang kinh doanh có diện tích
từ 15m2 trở lên đƣợc thuê theo giá ƣu đãi với diện tích 20m2. Trƣờng hợp muốn
thuê thêm thì áp dụng giá kinh doanh. Phƣơng thức thanh toán trả trƣớc 30% và
70% còn lại đƣợc trả góp trong thời hạn 7 năm, và chịu lãi suất 8,4%/năm. Sau khi
đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền thuê địa điểm kinh doanh cho Công ty quản lý
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chợ, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng địa
điểm kinh doanh.
Đối với phí quản lý chợ, công ty thu 15.000 đồng/1m2/tháng bao gồm: phí bảo
vệ, phí vệ sinh, phí hệ thống điện chiếu sáng... , tính trên diện tích ô vựa đăng ký
kinh doanh theo hợp đồng thuê đƣợc duyệt.
Đối với phí nhập chợ, Công ty thu chia làm 3 mức:
- Xe tải (từ 3,5 tấn trở xuống)

: 5.000 đồng/lƣợt/đầu xe;

- Xe tải (trên 3,5 tấn đến 11 tấn)

: 10.000 đồng/lƣợt/đầu xe;

- Xe tải (trên 11 tấn và xe container)

: 15.000 đồng/lƣợt/đầu xe.

Ngoài ra Công ty còn tổ chức tổ bốc xếp để bốc xếp hàng hóa cho các chủ vựa
với mức phí 10.000 đồng/tấn.
Công ty không có cơ chế đăng ký lƣợng hàng nhập xuất qua chợ. Số liệu
thống kê chủ yếu căn cứ số lƣợng qua bàn cân để làm dịch vụ bốc xếp hàng hóa.
(4) Cơ sở vật chất của chợ:
Chợ đầu mối Tam Bình có tổng diện tích mặt bằng 20 ha, trong đó diện tích
xây dựng chợ là 5 ha. Về công trình phụ trợ gồm: trạm xử lý rác thải có công suất
ép rác 64 tấn/ngày; trạm xử lý nƣớc thải có công suất 1.500m3/ngày; nhà máy nƣớc
ngầm có công suất 950m3/ngày; 2 bãi đậu xe với diện tích 20.993m2; khu sơ chế
nông sản với diện tích 6.356 m2; và khu bến thuyền 1.851m2.
Một số nhận xét về ƣu điểm và nhƣợc điểm nhƣ sau:
- Ƣu điểm: Chợ là nơi quy tụ hàng hóa nông sản từ ngƣời mua gom đƣờng
dài, ngƣời bán sỉ, ngƣời sản xuất nông sản và ngƣời nhập khẩu; Chợ là nơi gắn kết
thƣơng nhân bán sỉ với hệ thống bán lẻ; Chợ nằm vị trí thuận lợi cho giao thông
thủy bộ.
- Nhƣợc điểm: Chợ chƣa xây dựng các quy định và thực hiện các hoạt động
với tƣ cách là nơi giao dịch giao ngay tập trung mặc dù điều này đã đƣợc nêu trong
dự án thành lập nhƣ Chợ chƣa thực hiện đƣợc sàn đấu giá nông sản; chƣa tổ chức sơ
chế, đóng gói hàng hóa; chƣa kiểm soát đƣợc vệ sinh an toàn thực phẩm một cách
triệt để mặc dù chợ có tổ kiểm tra dƣ lƣợng thuốc trừ sâu; chƣa tổ chức hoạt động
kinh doanh hàng hóa tập trung qua chợ; chƣa tổ chức cho thƣơng nhân buôn bán

99

trong chợ thanh toán qua ngân hàng để giảm bớt rủi ro.
Theo dự án thành lập chợ và theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, chợ là nơi
giao dịch tập trung. Tuy nhiên, xét về bản chất kinh tế - xã hội thì hoạt động giao
dịch của chợ vẫn mang tính chất chợ đầu mối truyền thống, chủ yếu thực hiện chức
năng kinh doanh mặt bằng và xếp dỡ hàng hóa. Hình thức giao dịch giao ngay tập
trung rất sơ khai, chủ yếu mới xây dựng đƣợc “sân chơi” và ý tƣởng về “trò chơi”,
chƣa có “luật chơi”. Xét về khía cạnh thể chế, khung pháp lý để phát triển hình thức
giao dịch tập trung chƣa đủ nhƣ đã phân tích phần trên. Hiện nay, chƣa có quy chế
cho hoạt động giao dịch giao ngay tập trung. Quyết định của Chủ tịch UBND
TP.HCM số 2449/QĐ-UB quy định hoạt động chợ đầu mối này, vẫn xem chợ đầu
mối giống nhƣ các chợ truyền thống.
2.2.1.1.4. Trƣờng hợp Chợ trung tâm nông sản Hậu Thạnh Đông
Chợ trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông là một trong 3 chợ lúa gạo ở
ĐBSCL đƣợc chính phủ cho thí điểm xây dựng theo mô hình chợ lúa gạo Thái Lan.
Căn cứ vào quyết định của Thủ tƣớng chính phủ số 223/QĐ-TTg ngày 6/3/2001 về
việc tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lƣơng thực Miền
Nam ra quyết định số 122/QĐ-HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2001 “Về việc thành
lập Chợ lúa gạo Hậu Thạnh Đông trực thuộc Công ty Lƣơng thực Long An”. Ngày
16 tháng 01 năm 2003, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lƣơng thực Miền Nam ban
hành Quyết định số 06/QĐ-HĐQT của đổi tên Chợ lúa gạo Hậu Thạnh Đông thành
Chợ trung tâm nông sản Hậu Thạnh Đông. Chợ trung tâm Nông sản Hậu Thạnh
Đông nằm ở ấp 2, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, cách thị
xã Tân An 66 km về hƣớng Bắc. Chợ nằm trong vùng sản xuất lúa trọng điểm của
Đồng Tháp Mƣời. Tổng số cán bộ công nhân viên của chợ đến ngày 31/12/2007 là
24 ngƣời. Trong đó, trình độ đại học 4 ngƣời; trung cấp nghề 13 ngƣời; 7 ngƣời lao
động phổ thông.
(1) Chức năng hoạt động của Chợ trung tâm nông sản:
- Thứ nhất, Chợ hoạt động với vai trò là ngƣời trung gian tổ chức việc mua
bán lúa gạo giữa ngƣời mua và ngƣời bán, tập trung tổ chức kết nối nông dân trồng
lúa với ngƣời mua lúa gạo;
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- Thứ hai, Chợ sẽ cung cấp dịch vụ phơi, xay xát, chế biến và bảo quản nông
sản cho nông dân, ngƣời mua gom hoặc các tổ chức có nhu cầu;
- Thứ ba, Chợ cung cấp dịch vụ thông tin giá cả và dịch vụ thanh toán giữa
ngƣời mua và ngƣời bán;
- Thứ tư, Chợ thực hiện phƣơng thức mua bán công khai bằng đấu giá và
thông báo giá mua, giá bán trong ngày.
(2) Cơ chế hoạt động:
- Cơ chế cung cấp dịch vụ cho nông dân:
+ Chợ trung tâm nông sản mua trực tiếp nông sản của nông dân với giá thị
trƣờng.
+ Nếu nông dân chƣa cần bán sản phẩm của mình thì có thể gửi vào kho
của Chợ (sau khi đƣợc xử lý để đạt yêu cầu bảo quản); nếu nông dân cần tiền mặt
để trang trải chi phí thì Chợ sẽ cho vay ứng trƣớc trên cơ sở lƣợng lúa hàng hóa đã
ký gửi trong kho (hình thức cầm cố, thế chấp vay vốn của Chợ hoặc ngân hàng),
đến thời điểm thuận lợi nhất, nông dân có thể bán lƣợng lúa này cho Chợ hoặc cho
bất cứ đối tác nào theo giá thời điểm và thanh toán tiền nợ cho Chợ (nếu có).
+ Tổ chức các cửa hàng dịch vụ tổng hợp phục vụ nông dân dƣới hình thức
hợp tác với các công ty khác hoặc cho thuê cửa hàng.
- Cơ chế đăng ký mua và bán cho thương nhân:
+ Thƣơng nhân đăng ký mua: mọi thƣơng nhân đều có thể đến giao dịch
mua lúa, gạo tại Chợ; thƣơng nhân nào có đặt tiền cọc cho Ban quản lý Chợ sẽ đƣợc
ƣu tiên mua trƣớc với giá thống nhất; thƣơng nhân có thể đặt hàng cho Chợ, đến
thời điểm, Chợ sẽ giao hàng đúng chủng loại hàng hóa yêu cầu, đúng chất lƣợng và
số lƣợng.
+ Thƣơng nhân đăng ký bán: mọi thƣơng nhân đều có quyền mang hàng
hóa đến chợ để thực hiện giao dịch; Chợ tạo mọi thuận lợi cho thƣơng nhân hoạt
động hiệu quả nhất trên cơ sở đôi bên cùng có lợi; Chợ cung cấp các dịch vụ phơi
sấy, chế biến, lƣu giữ, quảng cáo, trƣng bày hàng hóa cho thƣơng nhân.
- Cơ chế cung cấp dịch vụ thanh toán:
Mọi nhu cầu thanh toán cho nhau giữa các bên sẽ do các bên liên quan thƣơng
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lƣợng và thanh toán trực tiếp cho nhau. Ban quản lý Chợ sẽ tƣ vấn, tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho các bên trong việc thanh toán. Khi có yêu cầu, Chợ thực hiện vai
trò trung gian thanh toán hoặc Chợ có thể tƣ vấn, lập các thủ tục thanh toán qua
ngân hàng hoặc bảo lãnh vay tiền hoặc cho vay trên cơ sở hàng hóa đƣợc gửi trong
kho của Chợ.
- Cơ chế cung cấp dịch vụ thông tin:
Chợ đƣợc trang bị các hệ thống thông tin liên lạc trong và ngoài Chợ với các
thiết bị tin cậy, hiện đại, công khai nhằm cập nhật và thông báo tại Chợ giá cả thị
trƣờng các mặt hàng có tại Chợ nhằm giúp sự mua bán giữa các bên đƣợc thuận lợi.
(3) Điều kiện cơ sở vật chất của chợ:
Công ty Lƣơng thực Long An đã đầu tƣ 20,7 tỷ đồng cho các hạng mục chính:
kho chứa lƣơng thực, nhà xƣởng: 6.600 m2; phòng giao dịch với 12 gian hàng:
1.000 m2; sân phơi lúa: 3.145 m2; cầu cảng dài 150 m; trạm cân xe với tổng trọng
tải 60 tấn; một dây chuyền xay xát lau bóng đồng bộ công suất: 15 tấn/ca; hai dây
chuyền máy lau bóng đơn công suất 3 tấn/giờ dâychuyền; silô chứa lúa có tích
lƣợng 500 tấn; máy bóc vỏ lúa 1,5 tấn/giờ; và các thiết bị chuyển tải nhập xuất hàng
hóa vào ra.
(4) Kết quả hoạt động của Chợ 2002-2007:
Chợ bắt đầu hoạt động cung cấp dịch vụ cho ngƣời mua và ngƣời bán từ tháng
4/2005. Tuy nhiên, chức năng này chỉ hoạt động đƣợc 1 năm. Kết quả hoạt động
kinh doanh chợ 2002-2007 nhƣ sau:
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Bảng 2-3: Tình hình hoạt động kinh doanh Chợ trung tâm Nông sản Hậu
Thạnh Đông 2002-2007
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

2

3

4

Mua vào
(qui lúa)

2003

2004

2005

2006

2007

Bán ra (qui
gạo)
Doanh thu

Tấn

35.323

37.200

44.103

49.800

54.210

55.000

Tấn

16.813

18.723

20.125

23.909

27.478

27.500

42.000

47.115

68.021

27.758

102.773

119.000

26

91

250

350

51

500

16,1

19,7

Triệu
đồng

Lợi

Triệu

nhuận(19)

đồng

Hoạt động dịch vụ trung gian giao dịch

B
1

2002

Hoạt động thu mua chế biến xuất khẩu

A
1

Năm

Dịch vụ của

Triệu

chợ

đồng

12,15

Mua ủy
2

thác qua

Tấn

8.000

Tấn

960

chợ
Nhận ký
3

gửi lúa qua
chợ

4

Doanh thu

Triệu

dịch vụ

đồng

29,75

Nguồn: Chợ trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông, Báo cáo tài chính các năm [9].
Bảng 2-3 cho chúng ta thấy hoạt động chủ yếu của chợ vẫn là một đơn vị trực

(19)

Lợi nhuận: do Chợ trung tâm nông sản Hậu Thạnh Đông là đơn vị hạch toán báo sổ thuộc

Công ty Lƣơng thực Long An nên lợi nhuận ở đây là phần tiết kiệm đƣợc chi phí trong hoạt động
thu mua, chế biến và phần mua vào với giá thấp hơn giá công ty giao.
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tiếp thu mua và chế biến gạo xuất khẩu, giống nhƣ nhiều đơn vị khác trong ngành
lƣơng thực. Các chức năng của chợ với tƣ cách là chợ đầu mối lúa gạo không thực
hiện đƣợc. Tình trạng này cũng xảy ra tƣơng tự nhƣ Chợ trung tâm Nông sản Phú
Cƣờng thuộc Công ty Lƣơng thực Tiền Giang và Chợ trung tâm Nông sản Thanh
Bình thuộc Công ty Lƣơng thực Đồng Tháp.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các quy chế hoạt động thì về bản chất
kinh tế - xã hội, Chợ trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông là nơi giao dịch tập
trung. Đây là mô hình dịch vụ thƣơng mại bán buôn theo hƣớng hiện đại bao gồm
trung gian mua, bán lúa gạo, kết hợp cung cấp các dịch vụ nhƣ phơi, sấy, chế biến,
lƣu kho, logistics, thanh toán, kiểm định chất lƣợng, thông tin giá cả, thị trƣờng.
Tuy nhiên, chợ chỉ hoạt động theo mô hình này trong năm 2005, sau đó không còn
hoạt động đƣợc. Qua quan sát hoạt động kinh doanh tại chợ, phỏng vấn nông dân,
ngƣời mua gom, doanh nghiệp, và phân tích dƣới khía cạnh thể chế, tác giả nhận
thấy nguyên nhân thất bại:
- Đối với ngƣời sản xuất là nông dân, họ không có điều kiện vật chất cần
thiết để vận chuyển hàng ra chợ và theo tập quán họ bán tại chân ruộng. Đối với
ngƣời mua gom, họ muốn bán trực tiếp cho ngƣời mua không muốn qua chợ vì chi
phí tăng thêm.
- Đối với ngƣời mua, họ thƣờng mua tại kho không đến chợ vì chi phí sẽ cao,
chƣa kể Chợ trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông nằm rất sâu trong vùng Đồng
Tháp Mƣời không thuận lợi cho việc vận chuyển.
- Trình độ hiểu biết về mô hình giao dịch nông sản tập trung của các chủ thể
kinh doanh còn hạn chế. Đối với ngƣời mua và ngƣời bán chƣa nhận thức đầy đủ về
hoạt động của mô hình này. Đối với ngƣời quản lý chợ, họ chƣa đủ năng lực cần
thiết để điều hành hoạt động giao dịch tập trung.
2.2.2. Thực trạng thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng trong tiêu thụ nông
sản ở Việt Nam
2.2.2.1.

Mô hình tập trung

Qua khảo sát các mô hình tập trung ở Việt Nam, tác giả lựa chọn phân tích
trƣờng hợp điển hình Công ty Bông Việt Nam.
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Công ty Bông Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Bông Việt Nam) là đơn vị
thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Công ty Bông Việt Nam đã thực hiện
mô hình sản xuất theo hợp đồng trƣớc khi có Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ra đời.
Công ty ký hợp đồng trực tiếp với từng nông hộ qua hệ thống các chi nhánh, các
trạm của công ty với giá cố định. Công ty cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu, hƣớng
dẫn và giám sát quy trình sản xuất và thu mua lại sản phẩm.
Quy trình triển khai ký hợp đồng với nông dân nhƣ sau:
(1) Khảo sát thực tế vùng bông;
(2) Liên hệ chính quyền địa phƣơng, trình bày kế hoạch phát triển bông trên
địa bàn địa phƣơng;
(3) Tổ chức họp dân phổ biến cụ thể chi tiết quyền lợi hai bên khi ký kết hợp
đồng sản xuất bông;
(4) Tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất bông;
(5) Tổ chức ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân;
(6) Tổ chức triển khai, kiểm tra, kiểm soát quá trình sản xuất;
(7) Kiểm soát quá trình thu hoạch, giao nhận sản phẩm và thanh toán.
Các điều khoản chính của hợp đồng như sau:
- Trách nhiệm của công ty:
 Đầu tƣ ứng trƣớc hạt giống và vật tƣ (tùy theo giá cả hàng năm);
 Chuyển giao và kiểm soát quy trình sản xuất từ khâu xuống giống cho
đến khâu thu hoạch;
 Thu mua toàn bộ sản phẩm với giá cố định.
- Trách nhiệm nông dân:
 Trực tiếp sản xuất trên đất đã ký kết hợp đồng. Đất phải luôn luôn đạt
tiêu chuẩn về độ ẩm, tốt;
 Tuân thủ tuyệt đối quy trình sản xuất của công ty;
 Chịu sự quản lý kỹ thuật và chất lƣợng của cán bộ công ty và của cộng
tác viên khuyến nông;
 Giao 100% sản phẩm cho công ty và thanh toán lại tiền giống và vật tƣ
đã ứng trƣớc.
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Đây là chính là sản xuất theo hợp đồng – mô hình tập trung. Tuy nhiên do diện
tích đất đai ở Việt Nam manh mún, phân tán nên khi áp dụng hình thức này Công ty
phải sử dụng nhiều lao động. Ví dụ, số hộ tham gia ký hợp đồng và diện tích ký hợp
đồng ở Trạm Kông Chro nhƣ sau:
Bảng 2-4: Diện tích và số hộ nông dân tham gia trồng bông 2002-2004 tại Trạm
Kông Chro
Năm

Diện tích (ha)

Tổng số hộ

Bình quân ha/hộ

2002

738

460

0,62

2003

1.882

1.028

0,55

2004

2.669

1.586

0,59

Nguồn: Trạm bông Kông Chro [39].
Theo Bảng 2-4, chúng ta thấy rằng số hộ tham gia rất lớn nhƣ năm 2004 là
1.586 hộ và diện tích bình quân mỗi hộ trên dƣới 0,6 ha. Để thực hiện công việc này
Trạm Kông Chro có tất cả 12 ngƣời, trong đó 9 cán bộ khuyến nông. Ngoài ra còn
có mạng lƣới cộng tác viên là 41 ngƣời. Nhƣ vậy tổng cộng đến 53 ngƣời. Đối với
cán bộ khuyến nông thì theo quy định của công ty mỗi quản lý từ 30-50 ha; còn đối
với cộng tác viên chủ yếu quản lý trên địa bàn nơi ở và đƣợc trả 20 đ/kg sản phẩm.
Nhƣ vậy, xét về bản chất kinh tế - xã hội, sản xuất theo hợp đồng giữa Công ty
Bông Việt Nam và các hộ nông dân là mô hình tập trung nhƣ đã phân tích ở chƣơng
1. Xét về khía cạnh thể chế, hệ thống pháp lý quy định hoạt động này còn yếu nhƣ
đã phân tích phần 2.1. Hình thức này phát triển ở công ty Bông là do đặc điểm của
sản phẩm quy định. Mặt hàng bông là sản phẩm đặc thù không dễ mua bán trên thị
trƣờng cho nên việc ký hợp đồng là cần thiết cho cả doanh nghiệp và ngƣời nông
dân. Đối với doanh nghiệp khi xây dựng nhà máy mà không có nguồn nguyên liệu,
tất yếu sẽ phá sản; đối với nông dân sản xuất ra sản phẩm mà không tiêu thụ đƣợc
cũng phá sản. Ngoài ra việc triển khai thực hiện sản xuất theo hợp đồng của Công ty
theo từng bƣớc, cụ thể rõ ràng giúp cho cả hai bên hiểu biết lẫn nhau nên các hợp
đồng đã đƣợc ký kết đều thực hiện đƣợc, không bị tình trạng không tuân thủ hợp
đồng. Tuy nhiên, hiện nay Công ty Bông Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn trong
việc ký hợp đồng tiêu thụ bông cho nông dân. Nguyên nhân chính là đặc điểm sản
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xuất nông nghiệp của Việt Nam là phân tán, manh mún, nhỏ lẻ nên số lƣợng giao
dịch nhiều nhƣ đã phân tích dẫn đến chi phí giao dịch cao và cây bông kém hiệu
quả hơn các cây trồng khác.
2.2.2.2.

Mô hình trang trại hạt nhân

Ở Việt Nam, sản xuất theo hợp đồng – mô hình trang trại hạt nhân xuất hiện
phổ biến trong quá trình đổi mới nông, lâm trƣờng quốc doanh. Đó là hình thức
khoán theo Nghị định 01/CP năm 1995, nay thực hiện theo Nghị định
135/2005/NĐ-CP. Các mô hình này đã đƣợc nhận dạng và phân loại trong tài liệu
“Đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước” (Vũ Trọng
Khải và Nguyễn Thắng, 2004) [19]. Xét về mối quan hệ hợp đồng, hình thức khoán
có thể chia thành 2 dạng: Thứ nhất, cho thuê tài sản trang trại (farm leasing)(20) và
Thứ hai, sản xuất theo hợp đồng.
Trong trƣờng hợp khoán dƣới hình thức cho thuê tài sản không thuộc đối
tƣợng nghiên cứu của luận án này. Qua khảo sát một số mô hình khoán ở các doanh
nghiệp cà phê, cao su và chè, tác giả lựa chọn phân tích mô hình khoán điển hình ở
Nông trƣờng Đắc Đoa thuộc Công ty Cà phê IASAO.
Nông trƣờng Đăk Đoa nằm tỉnh lộ 671, về phía Bắc thành phố Pleiku, cách
trung tâm thành phố 28 km. Nông trƣờng Đắc Đoa sau nhiều lần đổi tên, sáp nhập
và chuyển đổi, ngày 12 tháng 7 năm 2005, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê
Việt Nam ra Quyết định số 654/QĐ-TCCB-TCT, đổi tên Công ty Cà phê, Chè Đăk
Đoa thành Nông trƣờng Đăk Đoa trực thuộc Công ty Cà phê Iasao.
Tổng diện tích đất của Nông trƣờng là 589,7 ha; trong đó, đất trồng cà phê
Robusta là 321,5 ha. Tổng số lao động của nông trƣờng tính đến ngày 30/6/2007 là
382 ngƣời; trong đó ngƣời lao động trực tiếp nhận khoán vƣờn cà phê là 356 ngƣời.
Cơ sở vật chất chủ yếu bao gồm nhà máy chế biến có diện tích 948m2 với hệ

(20)

Cho thuê tài sản trang trại: doanh nghiệp giao đất đai, vƣờn cây, chuồng trại,…cho ngƣời nhận

khoán và nhận lại chi phí quản lý, khấu hao và sản lƣợng khoán hàng năm theo quy định; doanh
nghiệp không chịu trách nhiệm đầu vào, đầu ra và không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của
ngƣời nhận khoán.
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thống máy xát tƣơi công suất 4-5 tấn quả tƣơi/giờ, hệ thống máy xát khô công suất
2 tấn quả khô/giờ; sân phơi sàn đất 30.000m2; nhà kho 720m2; và các phƣơng tiện
phục vụ tƣới tiêu và vận tải.
Từ năm 2004 trở về trƣớc, Nông trƣờng thực hiện phƣơng án khoán một năm.
Từ năm 2005, Nông trƣờng áp dụng phƣơng án khoán 3 năm (2005-2007). Cơ chế
khoán nhƣ sau:
- Nông trƣờng: đầu tƣ toàn bộ chi phí sản xuất, các dịch vụ phục vụ sản
xuất, quản lý toàn bộ quy trình kỹ thuật sản xuất.
- Ngƣời nhận khoán: nhận khoán trồng và chăm sóc 1 ha cà phê và có
quyền đầu tƣ thêm vƣợt định mức của Nông trƣờng và đƣợc hƣởng toàn bộ phần
sản phẩm vƣợt khoán. Phần đầu tƣ thêm của ngƣời nhận khoán không đƣợc ghi cụ
thể trong phƣơng án khoán.
- Nội dung giao khoán: Nông trƣờng giao khoán diện tích vƣờn cà phê 1
ha/1 lao động; công lao động 283 ngày/năm; công ty cung cấp toàn bộ chi phí vật tƣ
phân bón cho 1 ha cà phê và thu lại sản phẩm là 11,5 tấn cà phê tƣơi. Ngoài ra,
ngƣời lao động còn đƣợc hƣởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ
lao động.
- Phần thanh toán: Nông trƣờng quản lý toàn bộ sản phẩm trên diện tích
giao khoán (sản phẩm giao khoán và sản phẩm vƣợt khoán). Ngƣời nhận khoán nộp
đủ sản lƣợng giao khoán, phần sản phẩm vƣợt khoán đƣợc hƣởng toàn bộ (theo giá
thị trƣờng tại thời điểm ngƣời nhận khoán đăng ký bán). Nếu không nộp đủ sản
lƣợng khoán, Nông trƣờng sẽ ghi nợ bằng giá thành toàn bộ phần sản lƣợng hụt của
năm giao khoán, năm sau thu hồi. Hàng tháng Nông trƣờng tổ chức kiểm tra kết quả
thực hiện các công đoạn chăm sóc vƣờn cà phê nhận khoán, căn cứ vào biên bản
nghiệm thu Nông trƣờng cho ngƣời nhận khoán tạm ứng tƣơng đƣơng với 70 %
khối lƣợng công việc hoàn thành. Cuối năm khi ngƣời nhận khoán nộp đủ sản lƣợng
giao khoán trong năm, Nông trƣờng sẽ quyết toán số tiền còn lại. Những trƣờng hợp
làm dối, làm ẩu, không đảm bảo quy trình kỹ thuật, Nông trƣờng không cho tạm
ứng và trừ vào phần thanh toán cuối năm.
Kết quả hoạt động của năm đầu thực hiện (năm 2005) phƣơng án khoán 3 năm
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tƣơng đối tốt. Một số ngƣời nhận khoán đã quan tâm đúng mức tới việc chăm sóc,
đầu tƣ vƣợt định mức chi phí của Nông trƣờng, thâm canh vƣờn cà phê nhận khoán
bảo đảm quy trình kỹ thuật, nên số ngƣời này đã nộp sản phẩm vƣợt khoán đạt
127,6 tấn quả tƣơi, bằng 4,5% sản lƣợng giao khoán. Tuy nhiên, một số ngƣời nhận
khoán chƣa mạnh dạn đầu tƣ dẫn đến vƣờn cà phê kém phát triển nên số ngƣời này
giao nộp thiếu sản lƣợng khoán 1.156,2 tấn quả tƣơi, bằng 40 % sản lƣợng Nông
trƣờng giao khoán. Năm 2006, Nông trƣờng có sự đổi mới, cải tiến cơ chế khoán và
ngƣời nhận khoán nhận thức đƣợc trách nhiệm và quyền lợi trong việc thực hiện
hợp đồng khoán. Do vậy, năm 2006 không có ngƣời lao động nhận khoán nào thiếu
sản phẩm giao khoán. Sản lƣợng cà phê vƣợt khoán 1.480,8 tấn quả tƣơi bằng 29,5
% sản lƣợng khoán của Nông trƣờng (Bảng 2-5).
Bảng 2-5: Kết quả sản xuất của Nông trƣờng Đắc Đoa 2004-2006
Năm

Năm

Năm

2004

2005

2006

321,5

321,5

321,5

7,23

5,3

15,6

2.323,9

1.728,5

5.026.6

127,6

1.480,8

STT

Nội dung

ĐVT

1

Diện tích cà phê rôbusta

Ha

2

Năng suất

3

Sản lƣợng thực thu

Tấn quả tƣơi

4

Sản lƣợng vƣợt khoán

Tấn quả tƣơi

5

Sản lƣợng hụt khoán

Tấn quả tƣơi

49,2

1.156,2

7

Các khoản nộp ngân sách

Triệu đồng

1,71

2,64

24,95

a

Thuế môn bài

Triệu đồng

1,0

2,0

2,0

b

Thuê đất xây dựng

Triệu đồng

0, 71

0,64

0,3

c

Thuế sử dụng đất nông
nghiệp

Tấn quả
tƣơi/ha

Triệu đồng

22,65

Nguồn: Phòng Kế toán- Tài chính Nông trƣờng, Báo cáo quyết toán tài chính 3 năm
2004-2006 [27].
Xét về bản chất kinh tế - xã hội, mô hình khoán ở Nông trƣờng Đắc Đoa là sản
xuất theo hợp đồng – mô hình trang trại hạt nhân. Thể chế quy định hình thức này
chính là nghị định 135/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, qua khảo sát một số doanh nghiệp

109

khác nhƣ công ty cà phê 720, công ty cà phê 721, công ty cà phê 49…, tác giả nhận
thấy các doanh nghiệp này cũng thực hiện phƣơng án khoán nhƣng không phải là
hình thức sản xuất theo hợp đồng mà chủ yếu là dƣới hình thức cho thuê tài sản.
Điều này chứng tỏ rằng thể chế sản xuất theo hợp đồng – mô hình trang trại hạt
nhân đã đƣợc hình thành nhƣng chƣa đƣợc áp dụng rộng rãi trong thực tiễn. Hạn
chế khác của thể chế này là nghị định 135/NĐ-CP không xem hình thức khoán là
một hình thức sản xuất theo hợp đồng và không chi phối hoạt động giao dịch của
các loại hình trang trại khác nhƣ trang trại cá nhân, trang trại TNHH và trang trại cổ
phần(21).
2.2.2.3.

Mô hình đa chủ thể

Mô hình đa chủ thể ở Việt Nam thƣờng gọi là mô hình “liên kết 4 nhà” bao
gồm nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà nƣớc và nhà khoa học. Kể từ khi Quyết định
số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về khuyến khích tiêu thụ nông sản
thông qua hợp đồng ban hành, mô hình này đƣợc triển khai khắp nơi. Qua khảo sát
một số mô hình đa chủ thể, tác giả lựa chọn và phân tích trƣờng hợp sản xuất theo
hợp đồng – mô hình đa chủ thể tại HTX Nông nghiệp và Kinh doanh Tổng hợp
Bình Tây (HTX Bình Tây).
HTX Nông nghiệp và Kinh doanh Tổng hợp Bình Tây nằm trên địa bàn xã
Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, thành lập ngày 02/12/1978 và
đã chuyển đổi theo Luật HTX ngày 22/12/1996, với quy mô 523 ha đất tự nhiên,
trong đó có 356 ha đất sản xuất lúa 3 vụ. Từ khi có Quyết định 80/2002/QĐ-TTg
của Thủ tƣớng Chính phủ, HTX đã triển khai mô hình liên kết “4 nhà” để tiêu thụ
nông sản cho nông dân đƣợc mô tả và phân tích sau.
Các chủ thể tham gia vào sản xuất theo hợp đồng như sau:
- Đối với nhà khoa học: HTX đã ký hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị
nhƣ Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp
Miền Nam, Công ty Giống cây trồng Miền Nam, Trung tâm Khuyến nông Tiền

(21)

Xem thêm khái niệm: Vũ Trọng Khải và Nguyễn Thắng (2006), Đa dạng hóa chủ thể sở hữu

doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
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Giang, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ Tiền Giang. Sau mỗi
năm ứng dụng quy trình sản xuất mới, HTX kết hợp với các nhà khoa học cùng
nông dân tổ chức sơ kết từng mô hình để đút kết kinh nghiệm. Nhà khoa học chịu
trách nhiệm hoàn lại chi phí cho nông dân trong trƣờng hợp nông dân thực hiện
đúng quy trình canh tác nhƣng năng suất thấp hơn. Điều này đã giúp cho nông dân
an tâm sản xuất với quy trình mới và giống mới.
- Đối với doanh nghiệp: HTX ký hợp đồng với 5 doanh nghiệp của tỉnh và 1
doanh nghiệp trung ƣơng (Công ty Lƣơng thực Tiền Giang). Công ty đầu tƣ ứng
vốn trƣớc nhƣ phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật,… sau đó thu mua lại nông
sản theo giá thỏa thuận trƣớc khi sản xuất.
- Đối với nhà tài chính: HTX đã liên kết với Ngân hàng Nông nghiệp và
PTNT huyện Gò Công Tây, ngoài ra HTX còn lập dự án vay vốn với lãi suất ƣu đãi
từ các nguồn vốn của Liên minh HTX Việt Nam và Quỹ Đầu tƣ và Phát triển của
tỉnh Tiền Giang.
Cơ chế thực hiện: Giữa HTX và các bên tham gia hợp đồng đã phát sinh hai
loại hợp đồng:
- Hợp đồng thứ nhất là hợp đồng trách nhiệm đƣợc ký kết với các đơn vị
tham gia với thời hạn 5 năm. Các doanh nghiệp đầu tƣ, giám sát và tiêu thụ sản
phẩm. Nhà khoa học xây dựng quy trình sản xuất kiểm tra nhà nông thực hiện quy
trình xác nhận chất lƣợng sản phẩm. HTX triển khai cùng hai nhà đôn đốc thực hiện
quyết toán sau mỗi vụ sản xuất.
- Hợp đồng thứ hai là hợp đồng sản xuất đƣợc ký theo từng vụ sản xuất giữa
doanh nghiệp, HTX, nông dân và có sự giám sát của UBND xã.
Trong trƣờng hợp ngƣời sản xuất cần vay vốn ngân hàng thì HTX lập phƣơng
án, chịu trách nhiệm giám sát sử dụng vốn và trả nợ thông qua việc tiêu thụ sản
phẩm của HTX với nông dân.
Năm 2006, HTX đã tổ chức sản xuất theo hợp đồng sản xuất lúa đƣợc 874 ha,
chiếm 45% tổng diện tích lúa; trong đó lúa đặc sản 542 ha. HTX đã tổ chức tiêu thụ
đƣợc 954 tấn lúa và 18 tấn bắp non, đạt 100 % hợp đồng.
Xét về bản chất kinh tế - xã hội, việc thực hiện sản xuất theo hợp đồng ở HTX
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Nông nghiệp và Kinh doanh Tổng hợp Bình Tây là mô hình đa chủ thể. Ở khía cạnh
thể chế, mặc dù HTX đã triển khai mô hình này theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg,
nhƣng thực ra mối quan hệ hợp đồng trong giao dịch này chủ yếu căn cứ vào Bộ
Luật dân sự và Luật Thƣơng mại. Trong trƣờng hợp hợp đồng trách nhiệm vừa nêu
trên, Việt Nam chƣa quy định cụ thể trong hệ thống pháp lý. Hợp đồng này chủ yếu
dựa trên “cơ chế cộng đồng” (22) [33].
2.2.2.4.

Mô hình phi chính thức

Mô hình phi chính thức xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu và phát triển mạnh
trong lĩnh vực thu mua lúa gạo ở ĐBSCL cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
Về cấu trúc tổ chức, chủ thể tham gia mô hình này chủ yếu là ngƣời mua gom
ở địa phƣơng và nông dân sản xuất nhỏ.
Về cơ chế, một số ngƣời mua gom đồng thời là ngƣời cung cấp vật tƣ phân
bón nên họ thực hiện phƣơng thức ứng trƣớc vật tƣ phân bón cho nông dân sản xuất
và quy ra giạ(23) lúa tại thời điểm hai bên thỏa thuận hợp đồng và đến khi thu hoạch
thì nông dân trả lại cho ngƣời mua gom bằng sản phẩm. Ở ĐBSCL, ngƣời ta thƣờng
áp dụng theo tỷ lệ 1 giạ ăn 1,1 giạ. Mối quan hệ hợp đồng giữa ngƣời mua gom và
nông dân hoàn toàn sử dụng “cơ chế cộng đồng” với những ngƣời quen biết. Các
chủ thể ứng xử theo “chữ tín”. Mô hình này còn áp dụng đối với nhiều mặt hàng
khác ở ĐBSCL nhƣ trái cây, gà, vịt,… Tuy nhiên, khi mở rộng phạm vi hoạt động
thì ngƣời mua gom ít áp dụng mô hình này vì không chắc chắn có đƣợc trả tiền
không.
Ở Việt Nam, hiện nay có nhiều ngƣời “ngộ nhận” “mua mão” hay “mua bán
lúa non” là hình thức sản xuất theo hợp đồng nhƣng xét về bản chất kinh tế - xã hội
thì hình thức giao dịch này là giao dịch triển hạn. Phần sau sẽ phân tích rõ bản chất
của hình thức “mua mão” hay “mua bán lúa non”. Thể chế quy định hình thức sản

(22)

Cơ chế cộng đồng là “giá trị xã hội” biểu hiện uy tín xã hội của mỗi con ngƣời hoặc từng tập thể

xem Đặng Kim Sơn (2004).
(23)

Giạ: đơn vị dân gian đo lƣờng hạt rời, thƣờng đƣợc sử dụng ở miền Nam Việt Nam, chủ yếu ở

ĐBSCL, bằng khoảng 35-40 lít.
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xuất hợp đồng theo mô hình chính thức là tập quán và thông lệ buôn bán dựa trên
cơ chế cộng đồng.
2.2.2.5.

Mô hình trung gian

Mô hình sản xuất theo hợp đồng qua trung gian HTX, tổ hợp tác, đại diện hộ
nông dân đƣợc nhiều doanh nghiệp áp dụng từ khi có Quyết định 80/2002/QĐ-TTg
của Thủ tƣớng Chính phủ. Qua khảo sát một số mô hình ở ĐBSCL, tác giả lựa chọn
và phân tích trƣờng hợp điển hình ở Công ty Lƣơng thực Tiền Giang.
Kể từ khi Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ số 80/2002/QĐ-TTg ra đời và
dƣới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, Công ty Lƣơng thực Tiền Giang bắt
đầu nghiên cứu và áp dụng mô hình sản xuất theo hợp đồng. Công ty thực hiện theo
mô hình ký kết hợp đồng qua HTX hoặc qua Hội nông dân để thu mua lúa của nông
dân. Công ty cung cấp vật tƣ phân bón cho HTX để đầu tƣ cho nông dân. HTX hoặc
Hội nông dân đóng vai trò trung gian giữa nông dân và doanh nghiệp. Về mặt giá cả
Công ty ký với HTX hoặc Hội nông dân dƣới một trong hai hình thức: thứ nhất,
Công ty ký hợp đồng với giá cố định nhƣng nếu khi thu hoạch giá thị trƣờng tăng
giảm ít hơn + 5% thì sẽ mua theo giá cố định, nếu cao hơn sẽ thƣơng lƣợng lại; thứ
hai, Công ty ký với giá bảo hiểm (giá sàn) và mua theo giá thị trƣờng tại thời điểm
thu hoạch. Công ty trả phí hoa hồng cho HTX hoặc Hội nông dân là 20 đồng/kg lúa.
Tình hình thực hiện sản xuất theo hợp đồng của Công ty từ khi thực hiện Quyết
định 80/2002/QĐ-TTg nhƣ sau:
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Bảng 2-6: Tình hình thực hiện sản xuất theo hợp đồng tại địa bàn tỉnh Tiền
Giang của Công ty Lƣơng thực Tiền Giang năm 2002-2007
Sản lƣợng

Diện

Giá trị đầu

tích

tƣ

(ha)

(1000 đồng)

116

127

678.000

381

62,609

16,43

2003

9.436

9.333

457.915

24.816

975,317

3,93

2004

5.862

5.211

17.640

25.855

3.806,962

14,72

2005

2.809

2.809

54.090

14.375

2.095,103

14,57

2006

3.522

2.860

14.400

113,469

0,79

8.800

44.000

20.011,000

45,48

Năm

6 tháng
cuối 2002

7 tháng
đầu 2007

Số
hộ

ký hợp
đồng
(tấn)

Kết quả
thực hiện
(tấn)

Tỷ lệ
(%)

Nguồn: Bảo Trung (2007), Kết quả tính toán, phân loại dựa trên số liệu tổng hợp về
ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản của Công ty Lương thực Tiền Giang.
Bảng 2-6 cho chúng ta thấy rằng tình hình thực hiện hợp đồng đạt đƣợc rất
thấp: năm cao nhất là năm 2007 đạt đƣợc 45,48% và năm thấp nhất là năm 2006 đạt
0,79%. Nguyên nhân thất bại là do cơ chế giá “nƣớc lên thuyền lên” không phải là
cơ chế sản xuất theo hợp đồng (giá phản ánh sự phân chia lợi ích, rủi ro và quyền
quyết định). Do nhiều HTX không muốn trả nợ cho Công ty nên từ năm 2006, Công
ty chấm dứt tình trạng cung cấp vật tƣ phân bón nhƣng đến nay một số HTX ký hợp
đồng với công ty vẫn chƣa trả nợ đƣợc (xem bảng 2-7).
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Bảng 2-7: Các HTX nợ vật tƣ đầu vào của Công ty Lƣơng thực Tiền Giang
(Tính đến ngày 30/6/2007)
STT

Đơn vị

Nợ phải trả công ty (đồng)

1

HTX Quyết Tiến

56.203.000

2

HTX Hòa Thành

137.591.140

3

HTX Tân Thịnh

114.237.300

4

HTX Tân Quý

11.953.632

5

HTX Mỹ Hòa

25.280.000

Tổng cộng

345.265.072

Nguồn: Công ty Lƣơng thực Tiền Giang (2007), Báo cáo các HTX nợ vật tư đầu tư
đến ngày 30/6/2007 [11].
Hình thức tiêu thụ nông sản cho nông dân ở Công ty Lƣơng thực Tiền Giang
đã phản ánh một phần mô hình sản xuất theo hợp đồng mô hình trung gian. Đó là
doanh nghiệp chịu trách nhiệm đầu vào và đầu ra cho nông dân thông qua HTX, tổ
hợp tác và doanh nghiệp trả phí hoa hồng cho các tổ chức này để thực hiện công
việc của mình. Tuy nhiên, việc thỏa thuận giá trên hợp đồng không phản ánh đƣợc
bản chất của hình thức sản xuất theo hợp đồng. Qua phỏng vấn các doanh nghiệp
khác nhƣ Công ty Lƣơng thực Đồng Tháp, Công ty Lƣơng thực Sông Hậu, Công ty
Lƣơng thực – Thực Phẩm An Giang, tác giả nhận thấy các doanh nghiệp này cũng
áp dụng mô hình tƣơng tự nhƣ Công ty Lƣơng thực Tiền Giang và việc sản xuất
hợp đồng theo mô hình này đều thất bại. Nguyên nhân thất bại của hình thức này
chính là do thể chế không phù hợp. Ở đây Quyết định 80/2002/QĐ-TTg đã quy định
về cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý và điều kiện vật chất của hoạt động giao dịch sản
xuất theo hợp đồng. Nhƣng khung pháp lý này không đủ mạnh và không theo cơ
chế thị trƣờng. (Phần 2.1 đã phân tích những hạn chế của Quyết định 80/2002/QĐTTg).
2.2.3. Thực trạng thể chế giao dịch giao sau nông sản ở Việt Nam
2.2.3.1.

Giao dịch triển hạn ở Việt Nam

2.2.3.1.1. Trƣờng hợp giao dịch triển hạn bằng hợp đồng với giá cố định
Giao dịch triển hạn hàng nông sản ở Việt Nam đã có từ lâu đời. Đó là hình
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thức “mua bán lúa non”, “mua mão” ở ĐBSCL. Qua quan sát của tác giả khi thực
hiện khảo sát ở ĐBSCL, tùy theo sản phẩm nhƣng hình thức phổ biến là ngƣời mua
gom và ngƣời sản xuất cùng nhau đi quanh vƣờn hoặc quanh ruộng, ngƣời mua
gom đánh giá sản lƣợng và chất lƣợng nông sản và thỏa thuận giá cả và cách thức
thanh toán, và thƣờng ngƣời mua gom đặt mua trƣớc hàng hóa của nông dân với giá
cố định và đến một ngày trong tƣơng lai nhận hàng. Đây là hình thức hợp đồng tiêu
thụ sản phẩm với giá cố định của giao dịch triển hạn. Ngoài ra, các hợp đồng mua
bán chính thức giữa các doanh nghiệp quy định giao hàng và thanh toán vào một
thời điểm nào đó trong tƣơng lai (vài ba tháng) cũng là hình thức giao dịch triển
hạn.
Cấu trúc của hợp đồng tiêu thụ với giá cố định:
Chủ thể tham gia trong mô hình này bao gồm ngƣời mua gom, nông dân,
doanh nghiệp trong nƣớc và doanh nghiệp ngoài nƣớc.
Cơ chế hoạt động của hình thức tiêu thụ với giá cố định:
Đối với hoạt động giao dịch giữa ngƣời mua gom và ngƣời sản xuất, ngƣời
mua gom thƣờng thực hiện hình thức này khi họ dự báo giá lên và mặt hàng bán
chạy. Qua quan sát và phỏng vấn một số nông dân và ngƣời mua gom ở xã Phú
Cƣờng, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (vùng sản xuất lúa), ngƣời mua gom sẽ ƣớc
lƣợng sản lƣợng lúa, thỏa thuận giá với nông dân trƣớc khi thu hoạch và đặt tiền cọc
đến mùa sẽ thu hoạch. Đối với nông dân và ngƣời mua gom ở huyện Tam Bình, tỉnh
Vĩnh Long (vùng sản xuất cam sành đặc sản) và ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh
Long (vùng sản xuất bƣởi 5 roi đặc sản), ngƣời mua gom thƣờng đặt cọc mua cam,
bƣởi từ nông dân để phục vụ cho bán tết là chủ yếu, do họ nghĩ rằng giá cả tết sẽ lên
và mức giá đƣa ra cao hơn hiện tại, tùy theo sự phán đoán của ngƣời mua gom. Có
hai cơ chế để đảm bảo thực hiện hợp đồng là đặt cọc hoặc thanh toán trƣớc. Đối với
hình thức đặt cọc, số tiền đặt cọc không đáng kể thƣờng chỉ ở mức 800.0001.000.000 đồng/chủ vƣờn (số liệu phỏng vấn 2006); đối với hình thức thanh toán
trƣớc, ngƣời mua gom sẽ xác định số lƣợng sẽ thu hoạch đƣợc và thanh toán 100%
cho nông dân và đến ngày họ trực tiếp đến thu hoạch, lời ăn, lỗ chịu.
Đối với những hợp đồng giữa các doanh nghiệp với nhau và giữa các doanh
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nghiệp trong nƣớc với doanh nghiệp nƣớc ngoài thì cơ chế đảm bảo thực hiện hợp
đồng dựa trên cơ sở Luật Thƣơng mại và thông lệ buôn bán quốc tế nên các bên
tham gia hợp đồng thƣờng tuân thủ theo những điều kiện đã đƣợc thỏa thuận nếu vi
phạm sẽ bị phạt.
Điều kiện áp dụng: Điều kiện để hình thức này còn tồn tại là quan hệ cộng
đồng và quy mô mua bán nhỏ lẻ. Đối với nông dân, trƣớc đây họ chấp nhận hình
thức này do họ cần tiền để đầu tƣ cho sản xuất và sản xuất của hộ nông dân ở quy
mô nhỏ lẻ nên họ chấp nhận bán với giá cố định trƣớc. Đối với ngƣời mua gom, họ
chỉ áp dụng khi phán đoán rằng giá sẽ lên. Đối với hợp đồng giữa các doanh nghiệp
thì đây là hình thức phổ biến không kể trong điều kiện nào.
Xét về bản chất, hợp đồng tiêu thụ với giá cố định là một hình thức giao dịch
triển hạn. Thể chế quy định hình thức giao dịch này bao gồm khung pháp lý và tập
quán, thông lệ buôn bán của cộng đồng. Đối với khung pháp lý, Việt Nam đang áp
dụng Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005 và các Luật chuyên ngành khác, chủ yếu là
Luật thƣơng mại. Hệ thống pháp lý này chi phối hoạt động giao dịch giữa các doanh
nghiệp do quy mô và phạm vi hoạt động rộng lớn. Quan hệ hợp đồng giữa các
doanh nghiệp là thỏa thuận đƣợc xác lập thành văn bản và việc xử lý tranh chấp
đƣợc giải quyết qua thỏa thuận hoặc tòa án dân sự theo đúng quy định pháp luật.
Thế nhƣng, thể chế quy định hình thức giao dịch triển hạn này giữa ngƣời mua
gom và nông dân dựa trên cơ chế cộng đồng nên tình trạng vi phạm thỏa thuận diễn
ra thƣờng xuyên. Do đó, tâm lý chung hiện nay cả nông dân và ngƣời mua gom đều
không chuộng hình thức này (xem Hộp 2-2, 2-3). Nguyên nhân thất bại của thể chế
giao dịch dựa trên cộng đồng là cả ngƣời mua và ngƣời sản xuất đều có động cơ “ăn
gian”, do thời gian từ khi thỏa thuận đến khi giao hàng, thanh toán tiền có thể khá
dài. Đối với ngƣời sản xuất họ sẵn sàng chấp nhận bán với giá cao hơn khi có ngƣời
mua gom khác trả giá cao hơn. Đối với ngƣời mua gom cũng có thể không thực
hiện hợp đồng khi giá xuống quá thấp hoặc nhận hàng nhƣng nông dân đồng ý cho
ngƣời mua gom bán xong hàng mới thanh toán. Akerlof (1970) xem tình huống
không trung thực (dishonesty) trong kinh doanh này là một vấn đề nghiêm trọng vì
thị trƣờng sẽ sụp đổ do các hành vi cơ hội của ngƣời mua và ngƣời bán [44].
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Hộp 2-2: Nông dân không muốn bán “lúa non”
(Tựa bài do tác giả tự đặt)
Theo tâm lý, nhiều nông dân không muốn bán "lúa non", vì giá thấp hơn
thực tế, nhƣng theo một số hộ dân thì nhiều khi không bán cũng không đƣợc, bởi
nếu không bán lấy đâu ra tiền để trả nợ cho các đại lý vật tƣ, phân bón, nhất là
thời vụ gieo sạ cho vụ đông xuân đang đến gần... Chƣa bao giờ những ngƣời
nông dân ở vựa lúa ĐBSCL lại lâm vào tình cảnh dở khóc, dở cƣời nhƣ hiện nay:
Càng sản xuất càng lỗ, mà bỏ ruộng hoang cũng chết...
Nguồn: Nông thôn ngày nay, ngày 14/12/2006.
Hộp 2-3: Ngƣời mua gom không muốn mua “lúa non”
Qua phỏng vấn ông Nguyễn Thành Tùng ở xã Phú Cƣờng, huyện Cai Lậy,
tỉnh Tiền Giang, Ông Tùng cho biết trƣớc đây do hàng lúa gạo còn khan hiếm
nên ngƣời mua gom nhƣ ông mới “đặt cọc” mua lúa của bà con nông dân với giá
cả thỏa thuận trƣớc. Năm 2001, ông buộc phải bỏ cọc khi đặt cọc mua lúa của bà
con nông dân với giá 1.300 đ/kg lúa, nhƣng đến khi thu hoạch giá lúa trên thị
trƣờng chỉ còn 1000 đ/kg, thậm chí có nơi chỉ còn 900-950 đ/kg. Theo ông, kể từ
đó, đối với mặt hàng lúa gạo ở ĐBSCL ít ai dám áp dụng hình thức này. Ngoài
ra, hiện nay phạm vi mua bán của ngƣời mua gom không còn trong làng xã của
mình mà đã lan rộng ra khắp nơi cho nên áp dụng phƣơng thức này khá rủi ro.
Nguồn: Bảo Trung (2007), Kết quả phỏng vấn tại xã Phú Cường, huyện
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, ngày 01/12/2007.
2.2.3.1.2. Trƣờng hợp giao dịch triển hạn bằng hợp đồng với giá linh hoạt
Qua khảo sát thực tiễn ở Việt Nam, tác giả lựa chọn hai tình huống để phân
tích trƣờng hợp này: thứ nhất, hợp đồng bao tiêu sản phẩm ở Công ty Lƣơng thực
Tiền Giang và thứ hai, trƣờng hợp xuất khẩu cà phê nhân theo hợp đồng “khống
giá” và hợp đồng “trừ lùi chốt giá sau”
Cấu trúc của hợp đồng tiêu thụ với giá linh hoạt:
Ở Việt Nam, hợp đồng này đƣợc ký kết giữa nông dân (hoặc đại diện cho
nông dân- HTX, tổ hợp tác, hội nông dân) và các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.
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Hợp đồng phát triển mạnh sau khi có Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Chính phủ.
Ngoài ra hợp đồng này phát triển mạnh trong ngành cà phê xuất khẩu mà chủ thể là
doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu trong nƣớc và thƣơng nhân nƣớc ngoài.
Cơ chế kinh doanh của mô hình tiêu thụ sản phẩm với giá linh hoạt:
Đối với kinh doanh nội địa, ngƣời nông dân (hoặc đại diện cho nông dân) và
doanh nghiệp hoặc ngƣời mua gom thỏa thuận mua, bán hàng hóa với số lƣợng,
chủng loại hàng hóa và giao nhận hàng hóa đƣợc xác định nhƣng giá cả có tính linh
hoạt dƣới 2 hình thức: thứ nhất, thỏa thuận giá sàn và mua theo giá thị trƣờng tại
thời điểm giao hàng; thứ hai, giá theo thị trƣờng tại thời điểm giao hàng.
Để thực hiện Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ, Công ty
Lƣơng thực Tiền Giang đã triển khai hình thức tiêu thụ sản phẩm với nông dân
thông qua HTX, tổ hợp tác hoặc Hội nông dân dƣới hai hình thức:
Thứ nhất, hợp đồng tiêu thụ lúa chất lƣợng cao với giá sàn + 5%. Giá này
đƣợc tính toán căn cứ vào chi phí sản xuất và giá thị trƣờng hiện tại (thƣờng cao
hơn 200-300 đồng/kg lúa). Nếu giá lúa tại thời điểm giao hàng thấp hơn vƣợt quá
5% thì Công ty mua theo giá sàn; nếu giá lúa cao hơn giá sàn, nhƣng chƣa vƣợt quá
5% thì cũng mua theo giá sàn, nếu vƣợt quá 5% thì mua theo giá thị trƣờng.
Thứ hai, hợp đồng tiêu thụ lúa chất lƣợng cao theo giá thị trƣờng tại thời điểm
giao hàng.
Bảng 2-8: Tình hình thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Lƣơng
thực Tiền Giang 2003-2007
Năm

Sản lƣợng ký hợp

Kết quả thực hiện hợp

Tỷ lệ (%)

đồng (tấn)

đồng (tấn)

2003

7.281

2.436,501

33,46

2004

9.000

2.430,878

27,01

2005

5.460

3.969,370

72,70

2006

7.500

973,413

12,98

7 tháng đầu 2007

37.500

17.567,000

46,85

Nguồn: Bảo Trung (2007), Kết quả tính toán, phân loại dựa trên số liệu tổng
hợp về hợp đồng tiêu thụ nông sản của Công ty Lương thực Tiền Giang.
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Nếu so sánh với kết quả thực hiện với hợp đồng, chúng ta có thể nhận thấy
năm 2006, công ty mua đƣợc tỷ lệ thấp nhất 12,98%; và năm 2005, tỷ lệ cao nhất
72,7%. Các trƣờng hợp không mua đƣợc là do nông dân không chịu giao hàng tới
kho của công ty và không đảm bảo đúng chất lƣợng theo yêu cầu của công ty.
Về thanh toán và giao nhận hàng hóa, công ty không ứng trƣớc mà sẽ thanh
toán bằng tiền mặt 1 lần khi giao hàng.
Đối với mặt hàng cà phê xuất khẩu, các doanh nghiệp kinh doanh cà phê xuất
khẩu sử dụng một trong hai hình thức:
Thứ nhất, hợp đồng “khống giá”, nhà xuất khẩu Việt Nam thỏa thuận với
ngƣời mua nƣớc ngoài về số lƣợng, chủng loại, phƣơng thức giao nhận, phƣơng
thức thanh toán nhƣng điều khoản giá sẽ thỏa thuận vào thời điểm giao hàng. Theo
hợp đồng này, ngƣời mua ứng trƣớc cho nhà xuất khẩu Việt Nam 70%-90% giá trị
hợp đồng theo giá FOB cảng TP.HCM tại thời điểm giao dịch (xem Phụ lục 18).
Đến thời điểm giao hàng nếu nhà xuất khẩu Việt Nam không đề nghị thỏa thuận giá
thì giá này sẽ là giá thanh toán của hợp đồng và nhà xuất khẩu Việt Nam phải giao
hàng, nếu không sẽ bị phạt theo thông lệ quốc tế.
Thứ hai, Hợp đồng trừ lùi chốt giá sau. Ở Việt Nam không áp dụng hình thức
hợp đồng “cộng thêm” chốt giá sau. Lý do giá các nhà xuất khẩu áp dụng để chốt
giá là giá kỳ hạn LIFFE, giá này là giá nội địa tại thị trƣờng Luân Đôn. Thế nhƣng
Việt Nam chỉ xuất FOB TP.HCM nên phải trừ cƣớc vận chuyển, phí, thuế… Tuy
nhiên, bản chất “trừ lùi” hoặc “cộng thêm” của loại hợp đồng này là so sánh về chất
lƣợng sản phẩm. Hiện nay, hình thức trừ lùi chốt giá sau đang đƣợc áp dụng phổ
biến ở các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê (xem Phụ lục 19).
Qua khảo sát các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, “mức trừ lùi” của các doanh
nghiệp có khác nhau. So sánh hợp đồng của Công ty Simexco Đăk Lăk và Công ty
Cổ phần Đầu tƣ và Xuất nhập khẩu Tây Nguyên (Vinacafe Buôn Ma Thuột) tại thời
điểm ký kết hợp đồng tháng 1/2007 nhƣ sau:
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Bảng 2-9: “Mức trừ lùi” của Hợp đồng PTBF của Công ty Simexco Đăk Lăk
và Vinacafe Buôn Ma Thuột
Loại cà phê Thời hạn giao hàng

Hợp đồng chốt
giá

Mức trừ lùi (USD/tấn)
Simexco

Vinacafe

Đăk Lăk Buôn Ma Thuột

R1-18

Tháng 5/2007

Kỳ hạn 5/2007

200

NA

R1-16

Tháng 5/2007

Kỳ hạn 5/2007

160-190

NA

R2

Tháng 5/2007

Kỳ hạn 5/2007

70-90

120-125

Nguồn: Simexco Đăk Lăk, Vinacafe Buôn Ma Thuột (2007); NA: không có
giao dịch [10] [12].
Theo hình thức hợp đồng này, sự thành công hoặc thất bại của các doanh
nghiệp xuất khẩu, chính là khả năng dự báo đƣợc cung cầu thị trƣờng để chọn thời
điểm “chốt giá” thích hợp và phải có tiềm lực tài chính mạnh. Những doanh nghiệp
xuất khẩu cà phê lớn nhƣ Vinacafe Buôn Ma Thuột, Simexco Đăk Lăk, Inexim Đăk
Lăk thƣờng mua hàng trƣớc để dự trữ trong kho và theo dõi giá kỳ hạn (nhƣ trên giá
kỳ hạn 5/2008), khi thấy giá lên có lời họ sẽ “chốt giá”. Nhiều doanh nghiệp không
đủ tiềm lực kinh tế (không có tiền mua dự trữ) thƣờng đợi sắp đến ngày giao hàng,
tiến hành “chốt giá” để vay tiền ngân hàng mua hàng (Ngân hàng không cho vay
tiền trong trƣờng hợp hợp đồng không nêu giá cụ thể). Cách làm này đã đẩy giá thị
trƣờng nội địa tăng lên.
Cơ sở vật chất và điều kiện áp dụng: Các doanh nghiệp áp dụng thành công
mô hình này trong thời gian qua chủ yếu là các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế lớn
cả mua bán nội địa lẫn xuất khẩu. Đối với mua bán nội địa lớn, hình thức chủ yếu là
hợp đồng giá sàn và mua theo thị trƣờng về mặt bản chất thì đây cũng là hợp đồng
giao ngay, vì đến thời điểm giao hàng hai bên thỏa thuận lại giá theo thị trƣờng. Đối
với thị trƣờng xuất khẩu thì các doanh nghiệp phải có kho lớn và tiềm lực tài chính
để trữ hàng.
Xét về bản chất hợp đồng tiêu thụ với giá linh hoạt là một hình thức giao dịch
triển hạn. Ở Việt Nam, nhiều ngƣời nhầm lẫn hình thức này với hình thức sản xuất
theo hợp đồng. Thể chế quy định về cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành và điều kiện
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vật chất cho hoạt động giao dịch này chƣa hình thành ở Việt Nam. Đối với thị
trƣờng nông sản nội địa, hình thức thỏa thuận giá sàn, mua theo giá thị trƣờng
không phản ánh nền kinh tế theo cơ chế thị trƣờng. Các doanh nghiệp áp dụng hình
thức này chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội, bảo hộ cho nông dân.
Hình thức thỏa thuận mua bán theo giá thị trƣờng tại thời điểm giao dịch không có
cơ sở để xác định giá và không có công cụ phòng chống rủi ro. Đối với thị trƣờng
xuất khẩu, hình thức “khống giá” và “trừ lùi chốt giá sau” đƣợc thực hiện do cả
ngƣời mua và ngƣời bán đều có căn cứ để xác định giá và có công cụ phòng chống
rủi ro. Thể chế quy định cho hoạt động giao dịch hàng hóa trên thị trƣờng quốc tế
đã đƣợc xác lập thông qua Sở giao dịch hàng hóa. Thông qua sở giao dịch hàng hóa,
chất lƣợng và giá cả nông sản đều đƣợc chuẩn hóa và các quy định mua bán đều
chặt chẽ nên các giao dịch đƣợc thực hiện.
2.2.3.2.

Giao dịch kỳ hạn ở Việt Nam

2.2.3.2.1. Trƣờng hợp giao dịch kỳ hạn hạt điều qua Trung tâm giao dịch
chứng khoán TP.HCM
Ngày 7/3/2002, Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, nay là Sở giao
dịch chứng khoán TP.HCM phối hợp với Công ty Nuttrade.com LLC, một công ty
quản lý website chuyên cung cấp thông tin giao dịch về hạt điều trên Internet đã
khai trƣơng sàn giao dịch kỳ hạn hạt điều. Đây là mô hình giao dịch kỳ hạn đầu tiên
thực hiện ở Việt Nam qua sàn giao dịch tập trung.
Chủ thể tham gia giao dịch ở Sàn bao gồm:
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM với chức năng cung cấp địa điểm giao
dịch;
- Công ty Nuttrade.com LLC là ngƣời môi giới và cung cấp hạ tầng thông tin
kết nối với Sàn giao dịch của Nuttrade tại Luân Đôn (không thuộc LIFFE vì LIFFE
không tổ chức giao dịch hạt điều);
- Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu hạt điều gồm 9 thành viên (xem
Phụ lục 20) với vai trò ngƣời bán hàng hóa thật;
- Ngƣời mua là những thƣơng nhân thực hiện giao dịch tại Sàn Nuttrade ở
Luân Đôn với tƣ cách ngƣời mua hàng thật.
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- Ngân hàng Vietcombank với vai trò ủy thác nhận tiền ký quỹ và thanh toán
quốc tế.
Cơ chế giao dịch:
- Sàn giao dịch kỳ hạn hạt điều thực hiện giao dịch 3 lần/tuần vào các ngày
thứ Ba, Tƣ, Năm; thời gian từ 16 giờ 30 đến 18 giờ.
- Phƣơng thức giao dịch đặt lệnh bán hạt điều nhân qua trung gian nhân viên
giao dịch của Nuttrade.com. Lệnh bán của nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ đƣợc khớp
lệnh với lệnh mua của ngƣời mua đặt lệnh tại Luân Đôn. Sau khi khớp lệnh thì
chuyển sang giao dịch mua bán thông thƣờng.
- Ngƣời bán trong nƣớc không phải trả phí nhƣng ngƣời mua ở nƣớc ngoài
trả phí giao dịch 0,5% cho Nuttrade.com.
Sàn giao dịch kỳ hạn hạt điều hoạt động đƣợc 2 tháng và đóng cửa. Công ty
Nuttrade cũng đã phá sản, đóng cửa. Bản chất của giao dịch này không phải là giao
dịch kỳ hạn mặc dù là hợp đồng giao sau có thông qua sàn giao dịch bằng phƣơng
thức điện tử nhƣng một bên chỉ đặt lệnh bán và một bên chỉ đặt lệnh mua, hàng hóa
chƣa đƣợc tiêu chuẩn, không có trạng thái tất toán hợp đồng. Sàn Nuttrade giống
nhƣ thị trƣờng OTC hơn là Sở giao dịch hàng hóa. Hợp đồng ở đây bản chất là hợp
đồng triển hạn. Phƣơng pháp mua bán tập trung đấu giá qua mạng. Xét về thể chế,
tại thời điểm năm 2002, Việt Nam không có quy định về mặt pháp lý để chi phối
hoạt động này. Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng không có quy định
cho hoạt động giao dịch hạt điều.
Tóm lại, hoạt động giao dịch hạt điều chƣa đúng bản chất của giao dịch kỳ hạn
nhƣng giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận đƣợc hình thức giao dịch nông
sản hiện đại trên thế giới. Các chủ thể tham gia giao dịch chƣa nắm rõ bản chất hoạt
động giao dịch kỳ hạn. Sàn giao dịch của Nuttrade.com LLC không chuẩn vì bản
thân Nuttrade không chuyên kinh doanh hàng hóa nông sản mà chỉ là công ty công
nghệ thông tin. Do đó, việc đóng cửa là điều tất yếu.
2.2.3.2.2. Trƣờng hợp giao dịch kỳ hạn cà phê qua LIFFE và NYBOT
Kể từ năm 2004, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam bắt đầu cho phép một số
ngân hàng thƣơng mại thực hiện nghiệp vụ thị trƣờng hàng hóa phái sinh thông qua
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sàn giao dịch hàng hóa quốc tế. Tháng 9/2004, Techcombank phối hợp với Công ty
Refco (Singapore) Pte. Ltd, một công ty con của Tập đoàn tài chính Refco Ltd.
LLC., bắt đầu thực hiện môi giới giao dịch kỳ hạn về cà phê Robusta trên sàn giao
dịch LIFFE(24) và cà phê Arabica trên thị trƣờng NYBOT. Tháng 5/2006, Ngân hàng
Nhà nƣớc cho phép BIDV phối hợp Công ty Natexis Commodity Markets (trụ sở tại
Singapore) thực hiện nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn. Tháng 7/2006, ATB đƣợc thành
lập trên cơ sở góp vốn của ba cổ đông là: Cty TNHH Đầu tƣ Thƣơng mại Hiệp
Phúc, Cty TNHH và Tƣ vấn Ánh Sáng và Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng
Ngoại thƣơng Việt Nam. ATB phối hợp với Công ty Marex Carlton Ltd., thực hiện
giao dịch kỳ hạn. NHNN chỉ cho phép Techcombank, BIDV và ATB thực hiện môi
giới cho tổ chức có pháp nhân, còn cá nhân không đƣợc tham gia.
Chủ thể tham gia giao dịch:
- Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê có ký hợp đồng với
ngƣời môi giới ở Việt Nam với vai trò thƣơng nhân mua bán;
- Techcombank, BIDV và ATB với vai trò trung gian nhận tiền ký quỹ và
thanh toán cho các nhà môi giới trên LIFFE và NYBOT; 3 đơn vị này không phải là
nhà môi giới của LIFFE và NYBOT nhƣ Việt Nam thƣờng gọi vì nhà môi giới phải
đáp ứng đủ các điểu kiện của LIFFE và NYBOT;
- Refco, Marex và Natexis là nhà môi giới với tƣ cách là thành viên của
LIFFE và NYBOT;
- Các thƣơng nhân thực hiện giao dịch mua bán qua LIFFE và NYBOT.
Cơ chế giao dịch:
- Các doanh nghiệp tham gia phải thực hiện ký quỹ ban đầu (IM-Initial
margin) và ký quỹ duy trì (MM-Maintenance Margin) cho Techcombank, BIDV
hoặc ATB để chuyển Refco, Marex hoặc Natexis; 3 nhà môi giới nƣớc ngoài này
với tƣ cách là thành viên của LIFFE và NYBOT sẽ ký quỹ lại ở Trung tâm thanh
toán bù trừ của LIFFE và NYBOT;

(24)

LIFFE đã hợp nhất với Euronext và sau đó Euronext hợp nhất với NYSE. Nay tên gọi chung là

NYSE Euronext.
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- Các hoạt động giao dịch đều tuân theo quy định của LIFFE và NYBOT;
- Việc đặt lệnh giao dịch thông qua hình thức back-to-back (giáp lƣng), khi
doanh nghiệp Việt Nam đặt lệnh cho Techcombank, BIDV hoặc ATB; ngay lập tức
3 đơn vị này chuyển lệnh cho 3 nhà môi giới nƣớc ngoài để chuyển vào sàn LIFFE
và NYBOT;
- Phí giao dịch nhà trung gian ở Việt Nam thu và trả 1 phần cho nhà môi giới
trên sàn. Tùy theo nhà môi giới mà phí khác nhau, ví dụ, phí giao dịch của
Techcombank 10 USD/tấn cho giao dịch dƣới 200 lots; 5 USD cho 200-1000 lots và
2 USD/tấn cho giao dịch trên 1000 lots (1 lot = 5 tấn).
- NHNN chỉ cho phép Techcombank, ATB, BIDV thực hiện nghiệp vụ chốt
giá bảo hộ (hedging) cho các doanh nghiệp trên thị trƣờng LIFFE hoặc NYBOT
trên cơ sở hàng thật (Physical). Đây là hình thức chốt giá bảo vệ hàng thật nhằm
chống lại rủi ro do biến động giá. Kết quả giao dịch chốt giá bảo hộ là việc bù trừ
giữa lãi lỗ ở hàng thật và lãi lỗ trên thị trƣờng kỳ hạn.
Cơ chế chốt giá bảo hộ sử dụng hai phƣơng thức sau:
+

Bảo hộ mua có nghĩa là mua một hợp đồng kỳ hạn và bán hợp đồng

hàng hóa thật với số lƣợng tƣơng đƣơng. Mua hợp đồng kỳ hạn để tránh khả năng
giá hàng hoá thật tăng khi cần phải mua trong tƣơng lai.
+

Bảo hộ bán có nghĩa là bán hợp đồng kỳ hạn và mua hợp đồng hàng

hoá thật với số lƣợng tƣơng đƣơng. Bán các hợp đồng kỳ hạn tránh khả năng giá
hàng hoá thật giảm khi cần phải bán trong tƣơng lai.
Cơ sở vật chất và điều kiện áp dụng:
Các doanh nghiệp có hệ thống máy tính nối mạng có thể theo dõi hoạt động
giao dịch tại LIFFE và NYBOT để đặt lệnh giao dịch. Hệ thống hạ tầng thông tin
của các Techcombank, BIDV, ATB đảm bảo kết nối trực tuyến, liên tục với các nhà
môi giới trên sàn để đảm bảo đặt lệnh, nộp tiền ký quỹ diễn ra thông suốt.
Năm 2005, khi bắt đầu triển khai nghiệp vụ này, nhiều doanh nghiệp đã thu
đƣợc lợi nhuận hấp dẫn từ hình thức kinh doanh này nên nhiều doanh nghiệp đã
đăng ký tham gia giao dịch. Tuy nhiên, sang năm 2006, hàng loạt doanh nghiệp
thua lỗ do kinh doanh theo hình thức này. Trƣớc tình hình thua lỗ của các doanh
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nghiệp, ngày 18/10/2006 Ngân hàng Nhà nƣớc đã có công văn số 8905/NHNNQLNH yêu cầu các Ngân hàng thƣơng mại tuân thủ một số nội dung khi triển khai
thực hiện nghiệp vụ này nhƣ sau:
Hộp 2-4: Quy định của Ngân hàng nhà nƣớc về giao dịch kỳ hạn theo công
văn số 8905/NHNN-QLNH
Ngân hàng Nhà nƣớc đề nghị các Ngân hàng thƣơng mại tuân thủ một số
nội dung:
1- Việc thực hiện giao dịch tƣơng lai trên thị trƣờng hàng hoá phải đƣợc
thực hiện trên cơ sở hàng hoá thật.
2- Các Ngân hàng làm trung gian môi giới cho giao dịch này có trách
nhiệm xây dựng quy trình kiểm tra chứng từ để đảm bảo giao dịch tƣơng lai
hàng hoá đƣợc thực hiện trên cơ sở hàng hoá thật.
Nguồn: Trích từ Công văn 8905/NHNN-QLNH, ngày 18/10/2006 của Ngân hàng
nhà nước.
Kể từ khi NHNN ban hành công văn trên, đồng thời theo khuyến cáo của Hiệp
hội cà phê ca cao Việt Nam tại công văn ngày 22/8/2006 về rủi ro khi tham gia giao
dịch kỳ hạn, các doanh nghiệp không còn tích cực tham gia và bản thân
Techcombank, ATB và BIDV không biết làm cách nào “kiểm tra chứng từ” để
“đảm bảo giao dịch” trên “hàng hóa thật” vì hoạt động đặt lệnh mua bán đều qua
mạng hoặc gọi điện thoại và trên thị trƣờng kỳ hạn thì 90% hợp đồng thanh khoản
trƣớc khi đến hạn giao hàng, có nghĩa là giao hàng thật chỉ chiếm 10%. Hoạt động
giao dịch này tạm thời lắng xuống, gần nhƣ hiện nay không còn thực hiện giao dịch,
đặc biệt vụ cà phê năm 2007-2008, giá tăng cao nên các doanh nghiệp chỉ tập trung
vào mua bán hàng thật.
Hoạt động giao dịch cà phê qua LIFFE và NYBOT là hình thức giao dịch kỳ
hạn. Điểm khác biệt cơ bản là các doanh nghiệp Việt Nam phải giao dịch qua trung
gian Techcombank, ATB hoặc BIDV. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động giao
dịch này đều dựa trên quy định của thế giới. Ở Việt Nam, thể chế mới bắt đầu hình
thành và chƣa hoàn chỉnh. NHNN không cho phép các doanh nghiệp mở tài khoản
ở nƣớc ngoài để trực tiếp giao dịch trên LIFFE và NYBOT đã làm tăng chi phí giao
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dịch. Ngoài ra quy định phải có “hàng hóa thật” mới đƣợc giao dịch không phù hợp
với chuẩn mực quốc tế. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến giao dịch trên sàn
quốc tế thất bại. Thêm vào đó, năng lực của các doanh nghiệp tham gia giao dịch
còn hạn chế. Họ chƣa nắm đƣợc bản chất của giao dịch này là công cụ bảo hộ rủi ro
và không đủ năng lực để phân tích thị trƣờng. Do đó, họ tham gia giao dịch chỉ dựa
vào yếu tố may rủi.
2.2.3.2.3. Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột BCEC
Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột nằm ở km 5, quốc lộ 14, phƣờng
Tân An, TP.Buôn Ma Thuột. Ngày 01/11/2006, UBND tỉnh Đăk Lăk ban hành
Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kỹ thuật tổ chức hoạt động
của Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột. Ngày 04/12/2006, UBND tỉnh Đăk
Lăk ban hành Quyết định số 2278/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm giao
dịch cà phê Buôn Ma Thuột (BCEC- Buon Ma Thuot Coffee Exchange Center).
BCEC là một đơn vị sự nghiệp có thu, có tƣ cách pháp nhân, trực thuộc Sở Thƣơng
mại – Du lịch Đăk Lăk.
UBND tỉnh Đăk Lăk đã đầu tƣ gần 20 tỷ đồng để xây dựng hệ thống cơ sở hạ
tầng bao gồm 1 sàn giao dịch, 4 nhà kho. BCEC là thị trƣờng giao dịch mua bán
giao ngay và giao sau. BCEC bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2008. Do đó, luận án
chƣa đủ điều kiện và thời gian nghiên cứu hoạt động của trung tâm này.
Tóm lại, sự ra đời BCEC là cần thiết, tuy nhiên để BCEC hoạt động mang lại
hiệu quả tích cực cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện về cấu trúc, cơ chế hoạt động
và điều kiện vật chất.
2.2.3.3.

Giao dịch quyền chọn ở Việt Nam

Giao dịch quyền chọn cũng là công cụ phòng chống rủi ro trong kinh doanh
nông sản. Công cụ này cũng đƣợc các nhà môi giới giới thiệu đến các doanh nghiệp
Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh cà phê, cao su. Hiện nay nghiệp
vụ quyền chọn chỉ mới thực hiện đối với vàng và tiền tệ, còn đối với nông sản hàng
hóa chƣa có doanh nghiệp nào thực hiện nghiệp vụ này.
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2.3. Đánh giá chung và những vấn đề nảy sinh khi thực hiện thể chế giao dịch
nông sản ở Việt Nam
2.3.1. Đánh giá chung và những vấn đề nảy sinh khi thực hiện thể chế giao
dịch giao ngay nông sản ở Việt Nam
2.3.1.1.

Đánh giá chung về thể chế giao dịch giao ngay nông sản

2.3.1.1.1. Cấu trúc tổ chức của giao dịch nông sản giao ngay
Hoạt động giao dịch giao ngay nông sản ở Việt Nam đã hình thành chủ yếu
dƣới hai hình thức:
- Thứ nhất, hình thức giao dịch giao ngay phân tán giữa ngƣời mua gom và
nông dân và giữa ngƣời mua gom với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ là phổ
biến. Thể chế quy định về cấu trúc tổ chức của hình thức giao dịch này đƣợc hình
thành một cách tự phát, chủ yếu dựa trên “trật tự tƣ nhân”(25). Do đặc điểm sản xuất
nông nghiệp của Việt Nam nhỏ lẻ, phân tán, lạc hậu nên ngƣời mua gom tiếp tục
đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu thụ nông sản. Mối liên kết giữa các chủ
thể chƣa chặt chẽ, chƣa phát triển thành một chuỗi giá trị.
- Thứ hai, hình thức giao dịch tập trung qua chợ đầu mối và trung tâm nông
sản đã bắt đầu hình thành nhƣng thể chế quy định cho hoạt động này chƣa hoàn
chỉnh. Các chợ đầu mối và các chợ trung tâm giao dịch nông sản đƣợc xây dựng với
mục tiêu là nơi cung cấp các dịch vụ cho ngƣời mua, ngƣời bán nhƣ tổ chức đấu giá
tập trung, thanh toán, lƣu kho, sơ chế, bảo quản, vận chuyển. Tuy nhiên, trong thực
tiễn các chợ đầu mối vẫn hoạt động theo mô hình chợ truyền thống. Các trung tâm
giao dịch nông sản chỉ hoạt động đƣợc thời gian và đóng cửa nhƣ Trung tâm giao
dịch thủy sản Cần Giờ, Trung tâm trái cây Quốc gia Tiền Giang,… Riêng đối với 3
Chợ trung tâm nông sản: Hậu Thạnh Đông, Phú Cƣờng và Thanh Bình thì vẫn tiếp
tục hoạt động mạnh nhƣng với tƣ cách là ngƣời trực tiếp mua hàng, còn chức năng
làm trung gian, làm dịch vụ thƣơng mại cho ngƣời bán và ngƣời mua gặp nhau chỉ
đƣợc thời gian đầu mới khai trƣơng.

(25)

Trật tự tƣ nhân (private order): hoạt động giao dịch dựa trên mối quan hệ hai bên, tiêu chuẩn

cộng đồng (communal norms), hiệp hội thƣơng mại và trung gian thị trƣờng [57].

128

2.3.1.1.2. Cơ chế hoạt động của giao dịch nông sản giao ngay
Về cơ chế thu mua, phần lớn các chủ thể kinh doanh nông sản thực hiện thu
mua trực tiếp, có nghĩa là nhìn thấy hàng, thỏa thuận giá và quyết định mua, bán.
Cũng có trƣờng hợp, đặt hàng trƣớc nhƣng cũng phải đến nhận hàng thì mới quyết
định giá cả và số lƣợng cuối cùng.
Về cơ chế hình thành giá, việc hình thành giá đều do cơ chế thị trƣờng quyết
định và phụ thuộc rất lớn thị trƣờng nƣớc ngoài. Đối với thị trƣờng lúa gạo, giá bị
tác động mạnh bởi các hợp đồng tập trung xuất khẩu cho Philippines, Indonesia và
Malaysia; trái cây thì phụ thuộc vào thị trƣờng Trung Quốc; cà phê phụ thuộc vào
thị trƣờng Luân Đôn. Ngoài ra giá cả nông sản còn hình thành mang tính cục bộ do
mất cân đối cung cầu của từng vùng, từng miền, từng nơi do thị trƣờng nội địa chƣa
gắn kết thành thể thống nhất. Việc xây dựng các chợ đầu mối, trung tâm nông sản
có tổ chức sàn đấu giá công khai chỉ mới là ý tƣởng, chƣa thực hiện đƣợc.
Về chất lượng hàng hóa, hàng nông sản chƣa đƣợc tiêu chuẩn hóa về chất
lƣợng. Doanh nghiệp chƣa đóng vai trò trong việc tổ chức sản xuất nông sản nên
không thể thúc đẩy nông dân nâng cao chất lƣợng nông sản. Điều này làm cho hàng
nông sản Việt Nam cạnh tranh kém và giá trị gia tăng thấp trong bối cảnh hội nhập
kinh tế.
Về phương thức thanh toán, giữa ngƣời mua và ngƣời bán thanh toán bằng
tiền mặt là chủ yếu; hình thức bán trả chậm hoặc đặt cọc trƣớc khi mua cũng tồn tại
nhƣng chỉ diễn ra trong mối quan hệ mua bán lâu dài số lƣợng lớn giữa ngƣời mua
và ngƣời bán. Ngƣời mua và ngƣời bán chƣa có thói quen sử dụng dịch vụ ngân
hàng trong thanh toán. Đây là rủi ro lớn cho cả ngƣời mua, lẫn ngƣời bán.
2.3.1.1.3. Điều kiện vật chất của giao dịch nông sản giao ngay
Điều kiện sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, các trang trại sản xuất
hàng hóa lớn chƣa nhiều. Chất lƣợng nông sản hàng hóa chƣa đồng đều và chỉ đạt
tiêu chuẩn ở mức tối thiểu, chƣa thể thỏa mãn đƣợc nhu cầu tiêu dùng cao cấp. Kết
cấu hạ tầng thƣơng mại và hạ tầng giao thông chƣa hoàn thiện, thiếu tính đồng bộ.
Các chủ thể kinh doanh nông sản chƣa có đủ phƣơng tiện kinh doanh cần thiết để
trực tiếp thực hiện kinh doanh.

129

Tóm lại, giao dịch giao ngay nông sản tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong
thị trƣờng nông sản. Giao dịch giao ngay bao gồm giao dịch phân tán và giao dịch
tập trung. Thể chế quy định giao dịch phân tán chủ yếu mang tính tự phát dựa trên
tập quán và thông lệ buôn bán. Thể chế quy định giao dịch tập trung mới hình thành
ở mức độ sơ khai. Khung pháp lý quy định về giao dịch tập trung chƣa hoàn chỉnh.
Kiến thức và kỹ năng của các chủ thể tham gia giao dịch tập trung còn hạn chế.
2.3.1.2.

Những vấn đề nảy sinh khi thực hiện thể chế giao dịch giao ngay
nông sản

Vấn đề thứ nhất, cấu trúc tổ chức thị trƣờng tiêu thụ nông sản còn mang tính
tự phát chƣa gắn kết thành chuỗi cung ứng. Các mô hình tổ chức thị trƣờng hiện đại
đã đƣợc thiết lập nhƣng không hiệu quả. Năng lực của các chủ thể tham gia giao
dịch còn yếu kém. Hoạt động giao dịch chủ yếu qua ngƣời mua gom, nhƣng nhà
nƣớc chƣa quản lý đƣợc hoạt động của họ.
Hệ thống kênh tiêu thụ nông sản Việt Nam phần lớn đƣợc hình thành tự phát,
mang nặng tính chất của nền kinh tế tiểu nông, đặc biệt là hệ thống kênh tiêu thụ lúa
gạo ở ĐBSCL. Hệ thống kênh tiêu thụ chƣa hình thành một chuỗi cung ứng nông
sản, thị trƣờng nội địa và thị trƣờng xuất khẩu chƣa gắn kết. Các chợ đầu mối, chợ
trung tâm nông sản dƣới hình thức doanh nghiệp kinh doanh chuyên nghiệp thay
cho đơn vị sự nghiệp có thu đã hình thành nhƣng chƣa hoạt động theo đúng chức
năng của nó. Các chợ chƣa thực sự đóng vai trò làm cầu nối trung gian giữa ngƣời
mua và ngƣời bán, hoạt động của các chợ còn mang tính “ban quản lý” cũ, chủ yếu
kinh doanh cho thuê mặt bằng và cung cấp các dịch vụ giữ xe, bốc xếp là chính.
Chợ chƣa thực sự là sàn giao dịch nông sản tập trung, chƣa thu hút đƣợc nhiều
ngƣời mua và ngƣời bán đến chợ (nhƣ chợ gạo, trung tâm trái cây), chƣa có hệ
thống cung cấp thông tin, chƣa đóng vai trò điều phối hàng hóa nhập chợ để ổn định
giá cả (trƣờng hợp Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức). Ý tƣởng sàn đấu
giá, trung tâm xuất nhập khẩu,… chƣa thành hiện thực.
Qua phỏng vấn các chủ trang trại, tác giả nhận thấy rằng chủ thể tham gia giao
dịch làm cầu nối giữa nông dân và thị trƣờng chủ yếu là ngƣời mua gom. Lực lƣợng
này đông đảo nhƣng không đƣợc quản lý nên ngoài tính tích cực là giúp nông dân
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tiêu thụ nông sản, ngƣời mua gom còn có “hành vi lệch chuẩn – (moral hazard)”
dẫn đến thị trƣờng nông sản bất ổn định, phát triển lệch lạc. HTX, tổ chức hợp tác
của nông dân phần lớn yếu kém chƣa phát huy vai trò giúp đỡ nông dân trong tiêu
thụ nông sản. Các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu chƣa gắn kết trực tiếp
với nông dân, trong đó các doanh nghiệp nhà nƣớc chủ yếu thực hiện vai trò xuất
khẩu nông sản, không gắn kết với thị trƣờng nội địa. Các chủ thể tham gia vào
chuỗi cung ứng nông sản phần lớn chƣa đƣợc đào tạo về lĩnh vực thƣơng mại, kinh
doanh chủ yếu dựa trên kinh nghiệm. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thƣơng
mại bán buôn chƣa đƣợc đào tạo, chƣa hiểu rõ mô hình này. Do đó, các mô hình thị
trƣờng tập trung không hiệu quả.
Vấn đề thứ hai, cơ chế kinh doanh hoàn toàn phát triển theo thị trƣờng tự do,
vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nƣớc còn kém. Các mô hình tổ chức thị trƣờng hiện
đại chƣa hình thành đƣợc cơ chế hoạt động. Cơ chế quan hệ hợp đồng giữa các chủ
thể kinh doanh phần lớn dựa trên “cơ chế cộng đồng”, mang tính tự phát, phi chính
thức và lấn át vai trò nhà nƣớc và vai trò thị trƣờng.
Qua quan sát hoạt động kinh doanh, chúng ta thấy rằng luồng thông tin về thị
trƣờng khá thông suốt, công khai, minh bạch dễ dàng tiếp cận làm cho thị trƣờng
phát triển một cách tự do. Giá cả hình thành theo quy luật cung cầu. Tuy nhiên hàng
nông sản là mặt hàng dễ bị mất cân đối cung cầu do phụ thuộc vào điều kiện tự
nhiên nhƣng vai trò nhà nƣớc trong điều tiết cung cầu ổn định giá cả rất mờ nhạt.
Các chợ đầu mối, trung tâm nông sản chỉ mới hình thành “sân chơi”, tức là “phần
cứng”; còn “luật chơi” và “cách thức chơi”, tức là “phần mềm” chƣa hoàn thiện. Mà
theo kinh nghiệm nhiều nƣớc trên thế giới sự phát triển thể chế giao dịch nông sản
dƣới hình thức thị trƣờng tập trung phụ thuộc vào phần mềm này. Điều này có thể
lý giải đƣợc vì sao “ngƣời chơi” không muốn đến “sân chơi”. Quan hệ giao dịch của
các chủ thể chủ yếu là dựa vào thân quen, cùng cộng đồng, không chấp nhận mối
quan hệ đa dạng, đa chiều. Các chủ thể sẵn sàng giao tài sản cho ngƣời khác
(thƣơng nhân giao tiền cho tài xế) mà không cần có vai trò nhà nƣớc và cũng không
cần thị trƣờng (ngân hàng). Mâu thuẫn hoặc tranh chấp xảy ra tự thƣơng lƣợng, tự
hòa giải. Chính những cơ chế này đã làm cho thể chế giao dịch nông sản không phát
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triển.
Vấn đề thứ ba, kết cấu hạ tầng thƣơng mại và hạ tầng giao thông thiếu hoàn
chỉnh và đồng bộ.
Kết cấu hạ tầng thƣơng mại đã đƣợc xây dựng nhƣng chƣa thành hệ thống,
chƣa thấy sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các kết cấu hạ tầng thƣơng mại và cũng
chƣa thấy đƣợc tác động qua lại giữa kết cấu hạ tầng giao thông. Chúng ta đã tạo ra
những “sân chơi” chƣa đạt chuẩn. Bài học kinh nghiệm hình thành kết cấu hạ tầng
chợ gạo và chợ trái cây ở ĐBSCL là bài học đắt giá. So với các chợ tự phát nhƣ chợ
trái cây Vĩnh Kim (huyện Châu Thành, Tiền Giang), chợ gạo Cầu Bà Đắc, chợ gạo
Sa Đéc,… thì các Chợ trung tâm đều không có lợi thế về giao thông. Ở ĐBSCL
giao thông thủy, bộ rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh. Nếu thủy thông,
bộ tắc và ngƣợc lại đều thất bại.
2.3.2. Đánh giá chung và những vấn đề nảy sinh khi thực hiện thể chế giao
dịch sản xuất theo hợp đồng trong tiêu thụ nông sản ở Việt Nam
2.3.2.1.

Đánh giá chung thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng trong tiêu
thụ nông sản

2.3.2.1.1. Cấu trúc tổ chức của sản xuất theo hợp đồng
Hình thức sản xuất theo hợp đồng đã xuất hiện trƣớc và sau khi có quyết định
80/2002/QĐ-TTg. Hình thức này rất đa dạng nếu xét theo cách phân loại trên thì
Việt Nam có đầy đủ tất cả các mô hình nhƣ tập trung, trang trại hạt nhân, phi chính
thức, đa chủ thể và trung gian.
Mô hình tập trung phần lớn xuất phát từ nhu cầu của các doanh nghiệp chế
biến nhƣ Công ty Bông Việt Nam. Chủ thể tham gia hợp đồng chủ yếu là doanh
nghiệp và nông dân. Trong đó, trách nhiệm của doanh nghiệp rất lớn từ khâu xuống
giống đến khâu thu hoạch. Trong mô hình này quyền quyết định của nông dân đối
với việc sản xuất bị giảm đi nhƣng lợi ích sẽ đƣợc đảm bảo. Mô hình này phù hợp
trong trƣờng hợp tài sản có tính chuyên biệt hay nói khác đi là sản phẩm có tính đặc
thù. Ngƣời nông dân sản xuất bông khó có thể bán sản phẩm cho ngƣời khác có lợi
hơn là cho doanh nghiệp.
Mô hình trang trại hạt nhân ở Việt Nam chủ yếu đƣợc hình thành do quá trình

132

đổi mới nông, lâm trƣờng quốc doanh. Những nông dân tham gia hợp đồng phần
lớn trƣớc kia là ngƣời lao động của doanh nghiệp.
Mô hình phi chính thức chủ yếu là mối quan hệ giữa nông dân và ngƣời mua
gom ở địa phƣơng. Nông dân tham gia trong mô hình phần lớn là những nông
nghèo không đủ khả năng đảm bảo các yếu tố đầu vào cần thiết cho sản xuất nông
nghiệp, do đó họ phải thực hiện sản xuất hợp đồng với ngƣời mua gom. Mô hình
này đã xuất hiện rất lâu trong nền sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là sản
xuất lúa ở ĐBSCL. Tuy nhiên, mô hình này không phát triển trong phạm vi lớn,
vƣợt quá giới hạn cộng đồng.
Mô hình đa chủ thể chủ yếu xuất hiện từ khi Thủ tƣớng Chính phủ ban hành
Quyết định 80/2002/QĐ-TTg. Chủ thể tham gia trong mô hình đƣợc chia thành 4
nhóm chính là nhà nƣớc, nhà doanh nghiệp, nhà nông và nhà khoa học. Do đó ở
Việt Nam thƣờng gọi là mô hình “liên kết 4 nhà”. Ở Việt Nam, mô hình này chƣa
phát huy hiệu quả vì chƣa xác định đƣợc vai trò hạt nhân của các chủ thể trong quan
hệ hợp đồng. Phần lớn các mô hình đa chủ thể ở Việt Nam chƣa gắn liền với thị
trƣờng tiêu thụ vì những chủ thể chính của mô hình chủ yếu nằm ở khâu sản xuất
nhƣ mô hình ở HTX Bình Tây. Trong khi đó đầu ra mới quyết định sự thành công
của mô hình. Kinh nghiệm ở Trung Quốc, Nhà nƣớc có nhiệm vụ thúc đẩy, hỗ trợ
các doanh nghiệp để các doanh nghiệp này trở thành hạt nhân trong việc thực hiện
sản xuất theo hợp đồng. Các doanh nghiệp này giống nhƣ “một đầu rồng” để kéo
các thành phần khác tham gia nên có thuật ngữ “dragon-head firms”. Tƣơng tự mô
hình đa chủ thể ở Thái Lan do BAAC hoặc DOAE khởi xƣớng cũng xuất phát từ
việc thúc đẩy doanh nghiệp để doanh nghiệp trở thành hạt nhân trong mô hình này.
Trong sản xuất theo hợp đồng – mô hình trung gian, chủ thể trung gian chủ
yếu là HTX nhƣng bản thân những HTX phần lớn chƣa đủ khả năng thực hiện vai
trò của mình, chƣa thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân nhƣ trƣờng
hợp các HTX đã ký hợp đồng với Công ty Lƣơng thực Tiền Giang. Ở những nơi
chƣa có HTX thì chủ thể trung gian có thể là tổ hợp tác hoặc hội nông dân. Hai tổ
chức này thực sự chƣa phải là ngƣời đại diện cho nông dân cho nên và chƣa đủ khả
năng đảm nhận vai trò của mình. Ở Việt Nam, lực lƣợng ngƣời mua gom đóng vai
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trò quan trọng trong việc gắn kết nông dân với thị trƣờng nhƣng chƣa đƣợc xem là
đối tác trong quan hệ hợp đồng với doanh nghiệp. Kinh nghiệm HTX Bình Thành,
Đồng Tháp triển khai hợp đồng với ngƣời mua gom là bài học kinh nghiệm để xây
dựng mô hình qua trung gian ngƣời mua gom. Việc đƣa ngƣời mua gom vào quan
hệ hợp đồng là hình thành liên kết ngang chứ chƣa hình thành đƣợc liên kết dọc
giữa doanh nghiệp – ngƣời trung gian – nông dân trong sản xuất – chế biến – tiêu
thụ.
Nhƣ vậy, thực tế đã chứng minh hiệu quả sản xuất theo hợp đồng sẽ tùy thuộc
vào việc áp dụng mô hình nào trong trƣờng hợp nào là phù hợp. Tuy nhiên, dù bất
cứ mô hình nào thì vai trò hạt nhân của doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ cũng quyết
định sự thành công của sản xuất theo hợp đồng.
2.3.2.1.2. Cơ chế hoạt động của sản xuất theo hợp đồng
Sản xuất theo hợp đồng ở Việt Nam có rất nhiều mô hình đa dạng và phong
phú. Phần phân tích ở trên chỉ là một cố gắng tách biệt ra từng mô hình để làm rõ
bản chất của nó. Trong thực tế, các mô hình lồng ghép lẫn nhau, ngay cả vừa áp
dụng hình thức giao dịch theo hợp đồng, vừa áp dụng hình thức giao dịch giao sau
hoặc giao ngay. Chính vì vậy cơ chế hoạt động cũng rất đa dạng và phong phú. Sản
xuất theo hợp đồng thành công hoặc thất bại do sự phân bổ giá trị, rủi ro và quyền
quyết định.
Đối với mô hình tập trung, doanh nghiệp hoặc HTX với tƣ cách ngƣời mua
trực tiếp là ngƣời khởi xƣớng việc sản xuất theo hợp đồng. Xét về khía cạnh phân
bố giá trị thì ngƣời sản xuất đƣợc nhận toàn bộ tiền công lao động và phần khấu hao
tài sản do đóng góp đất đai, chuồng trại vào sản xuất; đối với ngƣời mua đƣợc nhận
lại toàn bộ giá trị đã đầu tƣ cho ngƣời sản xuất. Về khía cạnh rủi ro, hai bên cùng
chia sẻ rủi ro cho trách nhiệm mà mình đảm nhận. Đối với ngƣời sản xuất thì chịu
rủi ro trong quá trình sản xuất và ngƣời mua chịu rủi ro về thị trƣờng. Tuy nhiên,
thƣờng ngƣời mua còn hỗ trợ một phần rủi ro về sản xuất cho ngƣời sản xuất. Về
khía cạnh quyền quyết định thì trong mô hình này quyền quyết định phần lớn thuộc
về ngƣời mua. Ngƣời sản xuất có quyền quyết định tham gia hoặc không tham gia
ký kết hợp đồng với doanh nghiệp.
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Đối với mô hình trang trại hạt nhân, việc phân bố rủi ro và quyền quyết định
giống nhƣ mô hình tập trung, nhƣng việc phân bổ giá trị có khác. Trong mô hình
này ngƣời sản xuất nhận đƣợc giá trị đối với toàn bộ công lao động và giá trị thu
đƣợc vƣợt hơn so với định mức đƣợc thỏa thuận trong hợp đồng.
Đối với mô hình đa thành phần, mỗi chủ thể tham gia vào mô hình sẽ đƣợc
phân bố về mặt giá trị, rủi ro và quyền quyết định đối với trách nhiệm mà mình đảm
nhận.
Đối mô hình phi chính thức, ngƣời sản xuất toàn quyền quyết định đối với
việc sản xuất, ngƣời mua ít tham gia vào khâu sản xuất. Ngƣời mua sẽ gặp rủi ro
lớn hơn khi ngƣời bán không thực hiện trách nhiệm của mình. Về việc phân bố giá
trị thì ngƣời mua chỉ nhận lại phần giá trị mà mình đã đầu tƣ còn ngƣời sản xuất
nhận toàn bộ giá trị còn lại.
Đối với mô hình trung gian, ngƣời sản xuất, ngƣời mua và ngƣời trung gian
cùng chia sẻ giá trị do công việc của mình mang lại. Về khía cạnh quyền quyết định,
ngƣời trung gian đại điện cho ngƣời mua và ngƣời bán để thực hiện quyền quyết
định cho ngƣời ngƣời mua và ngƣời bán. Việc phân bổ rủi ro tập trung vào ngƣời
sản xuất và ngƣời mua, còn ngƣời trung gian thƣờng ít chịu rủi ro.
Trong tất cả các mô hình thì quyền quyết định phân bổ giá trị chủ yếu do
ngƣời mua đảm nhận. Chính vì thế, những doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nào đủ
khả năng phân phối giá trị tốt nhất cho ngƣời sản xuất thì ngƣời sản xuất sẵn sàng
thực hiện sản xuất theo hợp đồng. Đây cũng là yếu tố quyết định sự thành công của
mô hình sản xuất theo hợp đồng.
2.3.2.1.3. Điều kiện vật chất của sản xuất theo hợp đồng
Phần lớn nông dân tham gia sản xuất theo hợp đồng ở Việt Nam đều có quy
mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Điều này đã cản trở sự phát triển của mô hình sản
xuất theo hợp đồng. Ngay nhƣ Công ty Bông Việt Nam để thực hiện sản xuất theo
hợp đồng ngoài cán bộ kỹ thuật của Công ty, Công ty còn phải thuê thêm cộng tác
viên khuyến nông ở địa phƣơng. Điều này là tăng thêm chi phí dẫn đến khó đảm
bảo việc mua sản phẩm cho nông dân với giá cao hơn. Ở những nông, lâm trƣờng
quốc doanh thì nhờ vào quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản vƣờn cây, ao
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nuôi, chuồng gia súc mà việc triển khai sản xuất theo hợp đồng dễ dàng hơn. Kinh
nghiệm thực tế chứng minh, điều kiện vật chất để doanh nghiệp và nông dân có thể
hợp tác thực hiện sản xuất theo hợp đồng thành công chính là quy mô sản xuất của
nông dân và tiềm lực vốn, đất đai, công nghệ và khả năng chiếm lĩnh thị trƣờng của
doanh nghiệp.
2.3.2.2.

Những vấn đề nảy sinh khi thực hiện thể chế giao dịch sản xuất theo
hợp đồng trong tiêu thụ nông sản

Vấn đề thứ nhất, doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ chƣa thể hiện vai trò hạt
nhân trong các mô hình sản xuất theo hợp đồng.
Qua phỏng vấn các chủ trang trại thì rất nhiều ý kiến cho rằng các doanh
nghiệp chƣa quan tâm đến việc ký hợp đồng tiêu thụ nông sản. Kinh nghiệm các
nƣớc trên thế giới dù sản xuất theo hợp đồng theo mô hình nào thì vai trò hạt nhân
vẫn là doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ. Điều này có nghĩa doanh nghiệp đã giải
quyết đƣợc 3 vấn đề cơ bản mà bản thân ngƣời nông dân không giải quyết đƣợc, đó
là “thị trƣờng – vốn – công nghệ” [20]. Một trong những nguyên nhân mà các
doanh nghiệp chƣa quan tâm đến sản xuất theo hợp đồng chính là do bản thân
doanh nghiệp chƣa quan tâm đến chất lƣợng sản phẩm, đặc biệt chất lƣợng vệ sinh
an toàn thực phẩm. Kinh nghiệm của công ty CP Thái Lan cho chúng ta thấy rằng
dù sản xuất ở đâu, CP cũng thực hiện sản xuất theo hợp đồng. Sở dĩ nhƣ vậy là vì
khách hàng lớn nhất của CP là công ty KFC. KFC chỉ mua gà của CP với yêu cầu
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và trọng lƣợng đúng 2 kg/con. Điều này buộc
CP phải thực hiện sản xuất theo hợp đồng [48].
Vấn đề thứ hai, quan hệ hợp đồng không bình đẳng và cơ chế phân bổ lợi ích,
rủi ro và quyền quyết định giữa các chủ thể chƣa đƣợc xác lập rõ ràng.
Quan hệ hợp đồng phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và đôi bên
cùng có lợi. Trong giao dịch nông sản thông qua hình thức sản xuất theo hợp đồng,
các bên phải xác lập đƣợc cơ chế phân bổ lợi ích, rủi ro và quyền quyết định. Đây là
3 yếu tố quan trọng giúp cho sản xuất theo hợp đồng có hiệu quả và hiệu lực. Ở Việt
Nam, việc thực hiện sản xuất theo hợp đồng không xuất phát từ việc phân bổ 3 yếu
tố lợi ích, rủi ro và quyền quyết định. Điều này có thể lý giải đƣợc vì sao tình trạng
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phá vỡ hợp đồng diễn ra khắp nơi. Trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp ký hợp
đồng theo hình thức giá sàn và mua theo giá thị trƣờng là không phù hợp với cơ chế
thị trƣờng. Đây không phải là mô hình bền vững vì đã vi phạm nguyên tắc bình
đẳng trong việc phân chia lợi ích, rủi ro và quyền quyết định. Bộ Luật dân sự, Luật
Thƣơng mại, Nghị định 01/CP, Nghị định 135/2005/NĐ-CP và Quyết định
80/2002/QĐ-TTg đƣợc ban hành, nhƣng chƣa đầy đủ và không thống nhất trong xử
lý các quan hệ hợp đồng dẫn đến cùng một hành vi có sự điều chỉnh khác nhau. Ví
dụ, công ty TNHH trang trại Tân Thành ở Long An đã thực hiện phƣơng án khoán
nhƣ các doanh nghiệp nhà nƣớc nhƣng bị lên án là “phát canh thu tô” vì doanh
nghiệp tƣ nhân không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 135/2005/NĐ-CP.
Bản chất của việc giao khoán này không khác trƣờng hợp giao khoán của doanh
nghiệp nhà nƣớc. Ngoài ra, bản chất của hình thức giao dịch sản xuất theo hợp đồng
trong tiêu thụ nông sản hoàn toàn khác với giao dịch giao ngay (buôn bán trực tiếp
hàng hóa ở chợ) hoặc giao dịch “giao sau” (buôn bán nông sản qua Sở giao dịch
hàng hóa). Do đó không thể sử dụng cơ chế của hai hình thức giao dịch này áp dụng
cho hình thức sản xuất theo hợp đồng. Tuy nhiên, trong thực tiễn hiện nay, các nhà
hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và nông dân chƣa nhận thức đầy đủ sự
khác biệt này. Trong quá trình xác lập cơ chế giao dịch, họ không dựa trên sự phân
bổ 3 yếu tố lợi ích, rủi ro và quyền quyết định mà chủ yếu dựa trên cơ chế giá “nƣớc
lên, thuyền lên”. Nhƣ vậy, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại
của sản xuất theo hợp đồng trong tiêu thụ nông sản là do cơ chế phân bổ lợi ích, rủi
ro và quyền quyết định giữa ngƣời mua và ngƣời bán chƣa đƣợc xác lập một cách
rõ ràng.
Vấn đề thứ ba, điều kiện vật chất chƣa đảm bảo cho việc thực hiện sản xuất
theo hợp đồng.
Kinh nghiệm ở Hoa Kỳ cho chúng ta thấy trong số những trang trại sản xuất
hàng hóa lớn thì tỷ lệ sản xuất hợp đồng chiếm tỷ lệ rất lớn 42,9% số trang trại và
89,7 % giá trị sản phẩm (2003). Những nông dân ký hợp đồng chăn nuôi gia công
gà với công ty CP ở Thái Lan hầu hết đã đầu tƣ một hệ thống chuồng trại chăn nuôi
quy mô lớn. Điều này có nghĩa điều kiện vật chất cần thiết để đảm bảo sản xuất theo
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hợp đồng là quy mô trang trại lớn. Ở Việt Nam, phần lớn các trang trại quy mô nhỏ,
mới vừa vƣợt khỏi tình trạng tự cung, tự cấp nên việc sản xuất theo hợp đồng gặp
nhiều khó khăn. Để giải quyết bài toán quy mô, Việt Nam đã triển khai mô hình
khuyến khích phát triển HTX để liên kết nông dân lại với nhau. Tuy nhiên, do nhiều
yếu tố, kế cả do yếu tố lịch sử để lại nên các HTX chƣa phát huy vai trò của mình.
Đối với những nông dân có đủ khả năng tích tụ ruộng đất để làm ăn lớn thì không
thể thực hiện đƣợc mong muốn của mình do vƣớng chính sách hạn điền của Nhà
nƣớc. Bản thân các doanh nghiệp không muốn ký hợp đồng với các trang trại manh
mún, nhỏ lẻ vì sẽ dẫn đến tăng chi phí giao dịch. Nhƣ vậy, các điều kiện vật chất ở
Việt Nam chƣa đủ để thúc đẩy mô hình sản xuất theo hợp đồng phát triển.
2.3.3. Đánh giá chung và những vấn đề nảy sinh khi thực hiện thể chế giao
dịch giao sau nông sản ở Việt Nam
2.3.3.1. Đánh giá chung thể chế giao dịch giao sau nông sản
2.3.3.1.1. Cấu trúc tổ chức của giao dịch giao sau nông sản
Các hợp đồng của hình thức giao dịch giao sau hàng nông sản bao gồm hợp
đồng triển hạn (forward contract), hợp đồng kỳ hạn (futures contract) và hợp đồng
quyền chọn (option contract). Hợp đồng tiêu thụ (marketing contract) là dạng biến
thể của hợp đồng triển hạn. Đối với hợp đồng triển hạn và hợp đồng tiêu thụ thì chủ
thể tham gia hợp đồng có thể là giữa nông dân và doanh nghiệp hoặc giữa các
doanh nghiệp, thƣơng nhân với nhau. Nhƣng hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn thực
hiện trên sàn giao dịch quốc tế thời gian vừa qua ở Việt Nam chủ yếu là doanh
nghiệp. Việt Nam chƣa cho phép cá nhân tham gia giao dịch trên sàn giao dịch quốc
tế. Hiện nay, chỉ có doanh nghiệp cà phê tham gia giao dịch trên sàn giao dịch quốc
tế với hợp đồng kỳ hạn để bảo hộ rủi ro cho hợp đồng mua bán hàng hóa thực. Hợp
đồng quyền chọn chƣa đƣợc áp dụng. Các doanh nghiệp tham gia giao dịch kỳ hạn
cà phê phải thông qua hai đầu mối trung gian : thứ nhất, các tổ chức đƣợc phép mở
tài khoản giao dịch ngoại tệ ở nƣớc ngoài (Techcombank, BIDV, ATB) và thứ hai,
các nhà môi giới trên sàn. Ngoài ra các doanh nghiệp cà phê còn giao dịch một dạng
hợp đồng ghép giữa hợp đồng triển hạn và hợp đồng tiêu thụ là hợp đồng tiêu thụ
triển hạn (forward marketing contract). Hợp đồng này là sáng kiến của Trung tâm
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thƣơng mại quốc tế của WTO (International Trade Center - UNCTAD/WTO).
2.3.3.1.2. Cơ chế hoạt động của giao dịch giao sau nông sản
Thể chế giao dịch giao sau nông sản Việt Nam đang trong quá trình hình thành
theo hƣớng hiện đại. Mặc dù hợp đồng triển hạn đã xuất hiện từ lâu đời nhƣng chƣa
có cơ chế bảo đảm thực thi. Điều này có thể giải thích đƣợc lý do vì sao việc phá vỡ
hợp đồng diễn ra thƣờng xuyên. Trong kinh doanh không ai muốn bán hàng với giá
thấp hơn thị trƣờng và cũng không ai muốn mua hàng cao hơn thị trƣờng. Hình thức
giao sau nông sản ở Việt Nam còn rất sơ khai chủ yếu là hợp đồng triển hạn. Còn
đối với hợp đồng kỳ hạn thì mới thí điểm giao dịch trên thị trƣờng thế giới ; còn hợp
đồng quyền chọn thì chƣa áp dụng với nông sản mà chỉ mới áp dụng cho vàng và
ngoại tệ. Ngành cà phê xuất khẩu là ngành tiên phong ở Việt Nam áp dụng nhiều
hình thức giao dịch giao sau. Còn lại tất cả các nông sản xuất khẩu khác chƣa áp
dụng.
Đối với hợp đồng tiêu thụ với giá cố định, cơ chế thực thi hợp đồng giữa nông
dân và ngƣời mua gom chủ yếu mối quan hệ cộng đồng. Hợp đồng này không khả
thi khi áp dụng giữa nông dân và các doanh nghiệp. Tuy nhiên đây là hình thức phổ
biến giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp trong nƣớc với doanh nghiệp
nƣớc ngoài vì cơ chế thực thi hợp đồng đƣợc pháp luật trong nƣớc và thông lệ buôn
bán quốc tế điều chỉnh.
Hợp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp thƣờng sử dụng cơ chế giá linh
hoạt. Giá linh hoạt hiện nay đang áp dụng chủ yếu là doanh nghiệp bảo hiểm bằng
giá sàn và mua theo giá thị trƣờng. Bản chất của việc xử lý này đã chuyển hợp đồng
triển hạn thành hợp đồng giao ngay. Đối với hợp đồng xuất khẩu cà phê, các doanh
nghiệp đã sử dụng phƣơng thức “trừ lùi chốt giá sau”, tuy nhiên công cụ này chỉ
hiệu quả khi doanh nghiệp có sẵn hàng trong kho sau đó mới chốt giá. Trong ngành
cà phê, các doanh nghiệp còn sử dụng hợp đồng “khống giá”. Đây là hình thức mà
các doanh nghiệp nƣớc ngoài ứng trƣớc tiền cho doanh nghiệp xuất khẩu thƣờng
70-90% giá trị hợp đồng để đảm bảo doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hợp đồng.
Tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp ít sử dụng mà chủ yếu sử dụng phƣơng thức
“trừ lùi chốt giá sau”.
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Đối với giao dịch kỳ hạn, chỉ có ngành cà phê áp dụng và mọi cơ chế giao
dịch đều tuân thủ theo quy định của Sàn giao dịch hàng hóa nƣớc ngoài.
Techcombank, BIDV và ATB chủ yếu làm dịch vụ mở tài khoản ngoại tệ ở nƣớc
ngoài cho các doanh nghiệp tham gia giao dịch.
2.3.3.1.3. Điều kiện vật chất của giao dịch giao sau nông sản
Hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê mua thông tin từ hãng Reuters để
thực hiện việc kinh doanh của mình. Tỉnh Đăk Lăk đã xây dựng Trung tâm Giao
dịch cà phê Buôn Ma Thuột. Đây là sàn giao dịch cà phê hàng hóa giao sau với cơ
sở hạ tầng đủ để phục vụ cho giao dịch giao sau.
Đối với giao dịch kỳ qua Techcombank, BIDV và ATB thì các đơn vị này có
hệ thống máy tính nối mạng trực tiếp với các nhà môi giới trên sàn để xử lý các giao
dịch, nhƣng hệ thống này chƣa nối đƣợc các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp muốn
thực hiện các giao dịch này đều phải sử dụng điện thoại hoặc Fax.
2.3.3.2. Những vấn đề nảy sinh khi thực hiện thể chế giao dịch giao sau nông
sản
Vấn đề thứ nhất, trình độ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của các chủ thể
tham gia giao dịch giao sau nông sản còn hạn chế.
Thị trƣờng nông sản có nhiều yếu tố rủi ro, trong đó rủi ro giá cả là quan trọng
nhất. Giao dịch giao sau đƣợc xem là công cụ thị trƣờng để bảo hiểm rủi ro về giá.
Tuy nhiên, ở Việt Nam trong thời gian qua một số doanh nghiệp sử dụng công cụ
này thất bại. Giao dịch giao sau là hình thức phổ biến trên thị trƣờng thế giới, nó là
công cụ phòng chống rủi ro rất hiệu quả mà cho đến nay chƣa thấy công cụ nào tốt
hơn. Mặc dù Việt Nam chƣa có thị trƣờng giao sau đúng nghĩa nhƣng những bài
học rút ra từ kinh nghiệm giao dịch giao sau trên sàn giao dịch thế giới trong năm
2005 và 2006 rất đáng quý. Thực tiễn đã chứng minh đối với các nƣớc tƣ bản phát
triển những gì không hiệu quả sẽ nhanh chóng loại bỏ để thay thế những gì tốt hơn.
Chúng ta thấy rằng Sở giao dịch hàng hóa CBOT ra đời từ năm 1848, nhƣng đến
nay vẫn còn tồn tại và phát triển mặc dù Hoa Kỳ đã trở thành nƣớc công nghiệp
hàng đầu thế giới, sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong GDP. Giao
dịch giao sau đòi hỏi chủ thể tham gia phải am hiểu rất rõ hình thức này, do đó hình
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thức giao dịch giao sau cũng rất khó phát triển. Lực lƣợng thƣơng nhân, đặc biệt là
nhà kinh doanh nông sản lớn của Việt Nam hiểu biết về thị trƣờng này rất hạn chế.
Việc sử dụng hợp đồng triển hạn ở Việt Nam rất phổ biến nhƣng phải có hợp đồng
kỳ hạn và quyền chọn thì các chủ thể tham gia giao dịch mới phòng chống rủi ro
đƣợc. Ngoài ra việc quản lý các giao dịch giao sau cũng rất phức tạp, đòi hỏi những
ngƣời tham gia quản lý thị trƣờng này phải biết hệ thống giao dịch giao sau vận
hành nhƣ thế nào thì mới giám sát thực hiện hợp đồng đƣợc.
Vấn đề thứ hai, cơ chế quản lý kể cả cơ chế tự quản của thƣơng nhân và cơ
chế quản lý của Nhà nƣớc chƣa hoàn chỉnh.
Việc vận hành giao dịch giao sau đòi hỏi phải có nhiều cơ chế ràng buộc lẫn
nhau rất chặt chẽ thì các hợp đồng này mới có hiệu lực và hiệu quả. Việc sử dụng
cơ chế cộng đồng để điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh trong điều kiện
thị trƣờng phát triển mạnh là rất khó. Điều này đòi hỏi phải có cơ chế Nhà nƣớc
tham gia vào giải quyết mối quan hệ hợp đồng của hai bên. Tuy nhiên, không phải
lúc nào cơ chế quản lý nhà nƣớc đều thành công, do đó cần phải phối hợp cả hai cơ
chế này thì mới đảm bảo thực thi hợp đồng đƣợc. Ở Việt Nam, các thƣơng nhân
tham gia giao dịch chƣa xây dựng đƣợc mối liên hệ chặt chẽ và chƣa có cơ chế quản
lý riêng để ràng buộc các bên trong giao dịch. Trong khi đó luật pháp còn yếu kém
và không có hiệu lực.
Vấn đề thứ ba, các điều kiện vật chất cần thiết cho sự phát triển thể chế giao
dịch giao sau chƣa hoàn chỉnh.
Để phát triển thị trƣờng giao sau thì đòi hỏi phải có sàn giao dịch với đầy đủ
các thiết bị để thực hiện giao dịch. Ngày nay, hầu hết các sàn giao dịch mới thành
lập không còn giao dịch theo cách thủ công mà giao dịch qua hệ thống máy tính nối
mạnh và hệ thống khớp lệnh hoàn toàn tự động. Hiện nay, Việt Nam đã có sàn giao
dịch cà phê tại Đăk Lăk có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch giao sau. Tuy nhiên,
địa điểm của BCEC không phù hợp cho các hoạt động giao dịch nông sản khác nhƣ
cao su, gạo. Thậm chí giao dịch cà phê tại Đăk Lăk cũng sẽ gặp nhiều khó khăn vì
gần nơi sản xuất nhƣng xa thị trƣờng. Với điều kiện vật chất này thị trƣờng giao sau
nông sản Việt Nam khó phát triển.

141

TÓM TẮT CHƢƠNG 2
Chƣơng 2 đánh giá thực trạng thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam. Chƣơng
này bao gồm 3 phần: thứ nhất, thể chế quản lý vĩ mô tác động đến việc áp dụng các
hình thức giao dịch nông sản; thứ hai, thực trạng thể chế giao dịch nông sản ở Việt
Nam; và thứ ba, đánh giá chung và những vấn đề nảy sinh khi thực hiện thể chế
giao dịch nông sản ở Việt Nam.
Chƣơng này phân tích đánh giá thể chế quản lý vĩ mô tác động đến hoạt động
giao dịch nông sản. Luận án tập trung phân tích các văn bản pháp luật có tác động
nhiều nhất đến thể chế giao dịch nông sản nhƣ Bộ Luật dân sự, Luật Thƣơng mại,
Nghị định 135/2005/NĐ-CP, Nghị định 02/2003/NĐ-CP, Nghị định 158/2006/NĐCP, Quyết định 80/2002/QĐ-TTg.
Chƣơng này đã chọn lựa một số tình huống thực tế từ mẫu khảo sát để phân
tích làm rõ thực trạng về hoạt động giao dịch và thể chế giao dịch nông sản. Các
tình huống này đều đƣợc tác giả tham khảo ý kiến chuyên gia, thực hiện phỏng vấn
sâu và thảo luận nhóm nhằm đảm bảo mang tính đại diện cho tổng thể và có độ tin
cậy. Một số tình huống đƣợc đƣa vào phân tích nhƣ giao dịch giao ngay lúa, gạo ở
ĐBSCL và cà phê Tây Nguyên; giao dịch tại Chợ đầu mối Tam Bình, Chợ trung
tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông; sản xuất theo hợp đồng ở Công ty Bông Việt Nam,
HTX Nông nghiệp và Kinh doanh Tổng hợp Bình Tây, Công ty Lƣơng thực Tiền
Giang; các tình huống giao dịch giao sau gạo, cà phê, hạt điều.
Trên cơ sở phân tích các tình huống giao dịch nông sản, chƣơng này đã đánh
giá chung về cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành và điều kiện vật chất của các hình
thức giao dịch nông sản. Chƣơng này cũng đƣa ra những vấn đề nảy sinh cần phải
giải quyết trong việc phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam. Đây là cơ sở
để đề xuất giải pháp phát triển thể chế giao dịch nông sản ở chƣơng 3.
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CHƢƠNG 3: PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ GIAO DỊCH
NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM
3.1. Quan điểm phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam
3.1.1. Phát triển đa dạng các hình thức giao dịch nông sản có hiệu quả và phù
hợp với điều kiện và trình độ sản xuất
Các hình thức giao dịch nông sản hết sức đa dạng và phong phú. Phát triển thể
chế giao dịch nông sản phải đảm bảo thúc đẩy hình thành nhiều hình thức giao dịch
có hiệu quả. Các chủ thể kinh doanh sẽ quyết định tham gia hình thức giao dịch
nông sản này hoặc hình thức giao dịch nông sản khác xuất phát từ nhu cầu và lợi ích
riêng của họ. Phát triển thể chế giao dịch nông sản đảm bảo sự phát triển đa dạng
các hình thức giao dịch để cho các chủ thể tham gia lựa chọn. Tuy nhiên do nhu cầu
và lợi ích của mỗi chủ thể khác nhau nên dễ xảy ra tình trạng mang lại lợi ích cho
ngƣời này nhƣng không mang lại lợi ích cho ngƣời khác. Điều này có nghĩa là chi
phí giao dịch của ngƣời này giảm nhƣng ngƣời kia tăng, đặc biệt là tăng chi phí giao
dịch cho nông dân, ngƣời thƣờng ở vị thế yếu trong thƣơng lƣợng. Xây dựng thể
chế giao dịch nông sản phải xem xét tổng lợi ích xã hội trên cơ sở tối thiểu hóa tổng
chi phí giao dịch của tất cả các chủ thể tham gia.
Phát triển thể chế giao dịch nông sản đảm bảo hình thành các hình thức giao
dịch nông sản phù hợp với điều kiện sản xuất và trình độ của ngƣời sản xuất nông
sản. Các hình thức giao dịch nông sản đã phát triển trong nền kinh tế thị trƣờng trên
100 năm nhƣng nhiều hình thức giao dịch nông sản ở Việt Nam chƣa hình thành
hoặc chỉ mới xuất hiện, chƣa hoàn thiện. Sở dĩ nhƣ vậy là vì điều kiện sản xuất và
trình độ của ngƣời sản xuất nông sản ở Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với
nhiều nƣớc trên thế giới. Nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam chủ yếu là nền sản
xuất nhỏ, đất đai manh mún, phân tán, phƣơng thức sản xuất còn lạc hậu. Điều này
dẫn đến mức độ đồng đều về chất lƣợng nông sản chƣa cao, số lƣợng nông sản ít và
phân tán. Do đó một số hình thức giao dịch sẽ không phù hợp với điều kiện sản xuất
nông nghiệp hiện tại nhƣng có thể phù hợp khi điều kiện sản xuất thay đổi. Loại
hình tổ chức sản xuất nông nghiệp Việt Nam chủ yếu là trang trại gia đình với quy
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mô sản xuất nhỏ, lẻ. Phần lớn ngƣời nông dân sản xuất theo kinh nghiệm truyền
thống, khả năng tiếp thu khoa học và công nghệ còn hạn chế; kiến thức quản lý kinh
tế, kiến thức về thị trƣờng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển. Xây dựng thể chế
giao dịch nông sản cần phải chú ý phát triển các hình thức giao dịch phù hợp với
trình độ của nông dân.
3.1.2. Đảm bảo sự công bằng, bình đẳng cho các chủ thể tham gia giao dịch
nông sản
Trong nền kinh tế thị trƣờng, các chủ thể tham gia vào giao dịch nông sản rất
đa dạng. Mỗi chủ thể khác nhau sẽ có vai trò khác nhau nhằm đảm bảo cho các giao
dịch diễn ra suôn sẻ. Thị trƣờng nông sản chỉ có thể phát triển khi có sự tham gia
với tƣ cách thành viên đầy đủ của các chủ thể kinh doanh. Phát triển thể chế giao
dịch nông sản cần phải đảm bảo sự công bằng, bình đẳng cho các chủ thể tham gia.
Nhà nƣớc cần phải đảm bảo cho các chủ thể kinh doanh có đầy đủ quyền sở hữu đối
với tài sản của họ và quyền tự do kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, công
khai và minh bạch, có trật tự, kỷ cƣơng. Xây dựng thể chế giao dịch nông sản
không nhằm mục đích loại bỏ chủ thể kinh doanh nào đó ra khỏi thị trƣờng mà cần
phải tạo điều kiện cho họ ngày càng phải trau dồi kiến thức, kỹ năng tham gia giao
dịch trên thƣơng trƣờng để ngày càng không ngừng phát triển, đủ sức cạnh tranh
trên thƣơng trƣờng quốc tế.
3.1.3. Hỗ trợ hợp lý cho các hình thức giao dịch nông sản phát triển
Thị trƣờng nông sản phát triển không thể thiếu các điều kiện cơ sở vật chất cần
thiết. Xây dựng thể chế giao dịch nông sản phải đảm bảo thúc đẩy phát triển kết cấu
hạ tầng thƣơng mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia trên thị
trƣờng giao dịch nông sản. Điều kiện cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng để hoạt
động giao dịch phát triển. Phát triển thể chế giao dịch nông sản cần phải đảm bảo
kết cấu hạ tầng thƣơng mại nhƣ chợ, siêu thị, trung tâm thƣơng mại phát triển và kết
cấu hạ tầng giao thông hoàn thiện. Ngoài ra, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập kinh tế quốc tế, kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin cũng phải phát triển tƣơng
xứng. Để thúc đẩy kết cấu hạ tầng phát triển, Nhà nƣớc cần có chính sách hỗ trợ
hợp lý. Bên cạnh đó, xây dựng thể chế giao dịch nông sản cần đi đôi với việc hỗ trợ
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nâng cao trình độ, năng lực của các chủ thể tham gia. Chính sách hỗ trợ hợp lý phù
hợp với yêu cầu hội nhập sẽ góp phần phát triển các hình thức giao dịch nông sản.
3.1.4. Xây dựng cơ sở pháp lý đồng bộ và khoa học cho các hình thức giao dịch
nông sản
Các hình thức giao dịch nông sản phát triển không thể thiếu sự đồng bộ và
khoa học của cơ sở pháp lý. Yếu tố đồng bộ đòi hỏi số lƣợng các văn bản pháp luật,
hƣớng tác động và mức độ tác động các văn bản pháp luật phải ăn khớp, nhịp
nhàng. Hệ thống pháp luật từ luật đến các nghị định, thông tƣ và quyết định phải
đƣợc xây dựng đồng bộ cùng nhắm đến mục tiêu phát triển các hình thức giao dịch
nông sản. Hệ thống văn bản pháp luật phải đƣợc xây dựng dựa trên kết quả của các
đề tài nghiên cứu khoa học. Trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật cần thu hút
ý kiến đóng góp của các chủ thể tham gia giao dịch và các nhà khoa học. Điều này
đảm bảo cho thể chế pháp lý có hiệu lực và hiệu quả.
3.2. Định hƣớng phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam
Phát triển thể chế giao dịch nông sản để các hình thức giao dịch nông sản phát
triển một cách có hiệu quả theo phƣơng thức sản xuất hàng hóa là yêu cầu tất yếu
khách quan trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới. Hiện nay, thị trƣờng nông sản
Việt Nam đã trở thành một bộ phận không thể tách rời khỏi thị trƣờng nông sản thế
giới. Hơn nữa, phát triển thể chế giao dịch nông sản phải tạo điều kiện cho thị
trƣờng nông sản phát triển bền vững góp phần nâng cao đời sống cho nông dân,
tăng thu nhập cho doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh hàng nông sản của
Việt Nam trên thƣơng trƣờng quốc tế và thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển
nhanh và bền vững. Do vậy, phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam cần
phải đƣợc định hƣớng nhƣ sau:
Thứ nhất, phát triển thể chế giao dịch giao ngay nông sản theo hƣớng giảm
đầu mối trung gian mang lại lợi ích tối đa cho nông dân/ngƣời sản xuất và ngƣời
tiêu thụ; ổn định giá cả thị trƣờng; đảm bảo hàng hóa nông sản đƣợc lƣu thông
thông suốt từ ngƣời sản xuất đến ngƣời tiêu dùng. Thể chế giao dịch giao ngay tiếp
tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam và tập trung
theo hƣớng:
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- Phát triển các loại hình doanh nghiệp thƣơng mại nông sản với phƣơng thức
kinh doanh theo hƣớng chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa nhƣ các công ty thƣơng
mại bán lẻ hiện đại, các công ty thƣơng mại bán buôn hiện đại, các công ty kinh
doanh dịch vụ logistics. Củng cố và phát triển mô hình HTX thƣơng mại và dịch vụ
ở nông thôn làm cầu nối giữa ngƣời nuôi, trồng với các doanh nghiệp, cơ sở chế
biến, tiêu thụ. Khuyến khích ngƣời mua gom hình thành các hội, hiệp hội, tham gia
vào HTX.
- Phát triển đa dạng các loại hình kết cấu hạ tầng thƣơng mại. Chú trọng phát
triển các chợ đầu mối, trung tâm đấu giá, sàn giao dịch ở vùng sản xuất nông sản
tập trung để tiêu thụ nông sản thông qua bán buôn chuyển bán cho thị trƣờng khu
vực khác, cho công nghiệp chế biến và cho xuất khẩu; phát triển các tổng kho bán
buôn, trung tâm logistics để bảo quản, sơ chế, phân loại, bao gói, vận chuyển để làm
tăng giá trị sản phẩm và cung ứng nông sản cho mạng lƣới bán buôn, bán lẻ trong
nƣớc và cho xuất khẩu.
Thứ hai, phát triển thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng để hình thành
mối liên kết chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ góp phần
cân đối cung cầu nông sản, nâng cao chất lƣợng nông sản phù hợp với yêu cầu của
thị trƣờng; từng bƣớc tổ chức lại nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam theo hƣớng
sản xuất hàng hóa hiện đại. Giao dịch sản xuất theo hợp đồng là hình thức đặc thù
trong sản xuất nông nghiệp, do đó, cần tập trung nâng tỷ trọng hàng hóa nông sản
đƣợc sản xuất và tiêu thụ theo hình thức này. Phát triển thể chế giao dịch sản xuất
theo hợp đồng theo hƣớng:
- Phát triển đa dạng hóa các mô hình sản xuất theo hợp đồng bao gồm mô
hình tập trung, mô hình trang trại hạt nhân, mô hình đa chủ thể và mô hình trung
gian.
- Đổi mới mô hình tổ chức, phƣơng thức quản lý các doanh nghiệp nông
nghiệp nhà nƣớc; củng cố phát triển các HTX, tổ kinh tế hợp tác của nông dân; phát
triển các trang trại sản xuất hàng hóa quy mô lớn; khuyến khích phát triển mô hình
liên kết vệ tinh với vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ.
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Thứ ba, phát triển thể chế giao dịch giao sau theo hƣớng tập trung xây dựng
1-2 sở giao dịch hàng hóa nông sản, phát triển các công cụ phái sinh, hoàn thiện
chính sách, pháp luật về sở giao dịch hàng hóa, đƣa một số sản phẩm chủ lực xuất
khẩu của Việt Nam giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa nhƣ gạo, cà phê, cao su.
3.3. Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam
3.3.1. Phát triển thể chế giao dịch giao ngay nông sản
3.3.1.1. Hoàn thiện các hình thức giao dịch giao ngay nông sản
3.3.1.1.1. Hoàn thiện hình thức giao dịch giao ngay phân tán
a)

Cấu trúc tổ chức của giao dịch giao ngay nông sản phân tán
Qua phân tích thực trạng cấu trúc tổ chức của thể chế giao dịch nông sản phân

tán, chúng ta thấy rằng cấu trúc tổ chức thị trƣờng tiêu thụ nông sản chƣa gắn kết
thành chuỗi cung ứng. Xây dựng chuỗi cung ứng nông sản hoàn chỉnh có gắn kết
giữa thị trƣờng trong nƣớc và thị trƣờng quốc tế là đòi hỏi khách quan trong bối
cảnh hội nhập kinh tế ngày nay. Kinh doanh nông sản thời gian qua ở Việt Nam
chƣa phát triển do chƣa có sự phối hợp đồng bộ giữa các chủ thể tham gia trong
chuỗi cung ứng nông sản. Chính vì vậy, chúng ta cần phải hoàn thiện mô hình tổng
quát của kênh tiêu thụ nông sản trong giao dịch nông sản phân tán nhƣ sau:
Nông dân
Nông dân
Nông dân

Ngƣời trung
gian: Ngƣời
mua gom,
HTX,...

Tiêu thụ nội địa
Doanh nghiệp
chế biến/
thƣơng mại

Nông dân
Nông dân

Trực tiếp

Xuất khẩu

Nguồn: Bảo Trung (2008), Kết quả nghiên cứu của Luận án.
Hình 3-1: Mô hình tổng quát kênh tiêu thụ nông sản phân tán
Theo Hình 3-1, nông dân có thể tiêu thụ nông sản bằng hai cách: thứ nhất, bán
trực tiếp sản phẩm đến cho các doanh nghiệp chế biến, thƣơng mại hoặc xuất khẩu;
thứ hai, bán qua trung gian có thể là ngƣời mua gom, HTX hoặc doanh nghiệp trung
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gian. Chức năng của các chủ thể tham gia thị trƣờng nông sản nhƣ sau:
Thứ nhất, doanh nghiệp chế biến, thương mại. Đây là chủ thể kinh doanh
quan trọng quyết định nền sản xuất nông nghiệp. Doanh nghiệp chế biến là những
doanh nghiệp mua hàng trực tiếp từ nông dân hoặc mua qua ngƣời trung gian để sản
xuất phục vụ cho tiêu thụ trong nƣớc hoặc xuất khẩu. Doanh nghiệp thƣơng mại là
những doanh nghiệp bán lẻ nhƣ siêu thị, trung tâm thƣơng mại hoặc các công ty
xuất nhập khẩu.
Thứ hai, người trung gian. Ngƣời trung gian có thể là những ngƣời mua gom
hoặc các HTX. Ngƣời trung gian sẽ có trách nhiệm mua hàng của nông dân và giao
đến các doanh nghiệp chế biến/thƣơng mại.
Thứ ba, nông dân – ngƣời trực tiếp làm ra sản phẩm.
b)

Cơ chế hoạt động của giao dịch giao ngay nông sản phân tán
Để chuỗi cung ứng nông sản vận hành một cách hiệu quả, chúng ta cần phải

thực hiện một số cơ chế sau:
Thứ nhất, Doanh nghiệp phải xây dựng mạng lƣới đại lý thu mua là những
ngƣời mua gom hoặc HTX. Hàng năm doanh nghiệp công bố số lƣợng, chủng loại
hàng hóa có thể mua để chế biến, tiêu thụ hoặc xuất khẩu và công bố tiền hoa hồng
mà ngƣời trung gian đƣợc hƣởng nếu mua hàng và bán lại cho doanh nghiệp. Bộ
Công Thƣơng xây dựng lại Quy chế đại lý mua bán thay thế Nghị định của Chính
phủ số 25/CP ngày 25/4/1996 về Quy chế đại lý mua bán hàng hóa và Thông tƣ của
Bộ Thƣơng Mại số 10/TM/PC ngày 13/6/1996 về hƣớng dẫn việc thực hiện đại lý
mua bán hàng hóa. Một số điểm cần lƣu ý nhƣ doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý với
cá nhân không bắt buộc phải có đăng ký kinh doanh; hoặc hợp đồng không nhất
thiết bằng văn bản; một số điều khoản khác chỉnh sửa lại cho phù hợp với Bộ Luật
dân sự ngày 14/6/2005 và Luật Thƣơng mại ngày 14/6/2005.
Thứ hai, Xây dựng hợp đồng nguyên tắc, đối tác chiến lƣợc trong sản xuất –
chế biến – tiêu thụ nông sản. Hàng năm giữa doanh nghiệp và ngƣời trung gian hoặc
nông dân ký kết với nhau hợp đồng nguyên tắc, trở thành đối tác lẫn nhau. Doanh
nghiệp hỗ trợ cho nông dân và ngƣời trung gian vay vốn để sản xuất hoặc để mua
nông sản, với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng.
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c)

Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển của giao dịch giao ngay nông sản
phân tán
Mô hình giao dịch giao ngay nông sản dƣới hình thức tiêu thụ nông sản trực

tiếp giữa nông dân, ngƣời trung gian và doanh nghiệp chế biến, thƣơng mại vẫn tiếp
tục là chiếm tỷ trọng đáng kể trong 3 hình thức giao dịch nông sản. Để mô hình giao
dịch nông sản phân tán tiếp tục hoàn thiện cần phải có những điều kiện vật chất sau:
- Trang trại trồng trọt và chăn nuôi có quy mô lớn;
- Cơ sở hạ tầng thông tin phát triển tốt đảm bảo thông tin thị trƣờng nông sản
công khai, minh bạch, kịp thời và đáng tin cậy;
- Sự xuất hiện ngày càng nhiều các cửa hàng, siêu thị, trung tâm phân phối
nông sản;
- Kết cấu hạ tầng giao thông phát triển đảm bảo giao thông thuận lợi để giảm
đƣợc chi phí vận chuyển.
3.3.1.1.2. Hoàn thiện hình thức giao dịch giao ngay tập trung
a)

Cấu trúc tổ chức của hình thức giao dịch tập trung
Các loại chợ và chức năng của chợ nông sản tập trung
Xuất phát từ phân tích ở chƣơng 2 về hình thức giao dịch tập trung, căn cứ vào

đặc điểm của từng loại nông sản và bản chất của hình thức giao dịch tập trung, tác
giả đề xuất 3 mô hình chợ bán buôn cho 3 nhóm nông sản nhƣ sau:
Thứ nhất, chợ gạo bán buôn, chế biến, tổng kho, vận tải với các chức năng
cụ thể sau:
- Dịch vụ thƣơng mại bán buôn: nhận đơn đặt hàng từ ngƣời mua; nhận số
lƣợng hàng đăng ký bán của ngƣời bán; tổ chức thỏa thuận giá và đấu giá cho ngƣời
mua và ngƣời bán; nhận tiền ký quỹ của ngƣời muốn mua hàng; thực hiện bán hàng
trong trƣờng hợp ngƣời bán từ chối bán; thực hiện mua hàng trong trƣờng hợp
ngƣời mua từ chối mua; trung gian thanh toán giữa ngƣời mua và ngƣời bán;
- Chế biến, phân loại và đóng gói: tất cả hàng hóa buôn bán ở chợ đều phải
đạt tiêu chuẩn của nhà nƣớc quy định và quy cách đóng gói bao bì do ngƣời mua
đƣa ra; hàng hóa ngƣời bán đăng ký bán nếu không đạt tiêu chuẩn quy định đều
phải chế biến, phân loại, đóng gói, trƣớc khi đƣợc giao cho ngƣời mua; Chợ không
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nhận đơn đặt hàng có tiêu chuẩn chất lƣợng thấp hơn tiêu chuẩn chất lƣợng do nhà
nƣớc quy định; Chợ không làm chức năng xay xát lúa để hạn chế tác động đến môi
trƣờng;
- Tổng kho bán buôn: Chợ làm dịch vụ lƣu kho cho ngƣời mua và ngƣời bán
và trực tiếp mua hàng để lƣu kho khi ngƣời bán đăng ký bán nhƣng chƣa có ngƣời
mua và trực tiếp bán hàng khi ngƣời mua đăng ký mua nhƣng chƣa có ngƣời bán;
- Dịch vụ vận tải: thực hiện dịch vụ vận tải đƣờng thủy và đƣờng bộ cho
khách hàng khi có yêu cầu.
Thứ hai, chợ rau quả, chợ thịt bán buôn, chế biến, kho và xuất khẩu với các
chức năng cụ thể sau:
- Dịch vụ thƣơng mại bán buôn: nhận đơn đặt hàng từ ngƣời mua; nhận số
lƣợng hàng đăng ký bán của ngƣời bán; tổ chức thỏa thuận giá và đấu giá cho ngƣời
mua và ngƣời bán; nhận tiền ký quỹ của ngƣời muốn mua hàng; trung gian thanh
toán giữa ngƣời mua và ngƣời bán; điều phối số lƣợng hàng hóa nhập chợ hàng
ngày;
- Dịch vụ chế biến, phân loại, đóng gói;
- Kiểm soát chất lƣợng và an toàn vệ sinh thực phẩm: tất cả rau quả, thịt buôn
bán ở chợ đều phải đảm bảo chất lƣợng và an toàn vệ sinh thực phẩm;
- Dịch vụ lƣu kho và bảo quản hàng hóa;
- Dịch vụ cung cấp và phân phối hàng hóa cho hệ thống siêu thị, các doanh
nghiệp chế biến;
- Trung tâm xuất nhập khẩu rau quả, thịt: làm dịch vụ nhập khẩu và xuất
khẩu rau quả, thịt cho ngƣời mua và ngƣời bán.
Thứ ba, trung tâm đấu giá thủy sản, trà, cà phê, hồ tiêu và cao su với các
chức năng sau:
- Nhận đăng ký tham gia đấu giá và tiền ký quỹ của ngƣời tham gia đấu giá;
- Xác định giá khởi điểm cho hàng mang ra đấu giá;
- Kiểm tra chất lƣợng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho hàng mang ra đấu
giá;
- Tổ chức đấu giá hàng nông sản theo đúng nguyên tắc, thủ tục do pháp luật
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quy định;
- Làm trung gian thanh toán giữa ngƣời mua và ngƣời bán.
Nhƣ vậy, chợ nông sản tập trung phải là đầu mối làm dịch vụ bán buôn và các
dịch vụ khác cho thƣơng nhân. Chợ không có chức năng kinh doanh bất động sản.
Loại hình và cơ cấu tổ chức của chợ nông sản tập trung
Chợ nông sản tập trung là tổ chức kinh tế, do đó nó phải tồn tại dƣới loại hình
doanh nghiệp, có thể là doanh nghiệp tƣ nhân, HTX, công ty TNHH hoặc Công ty
cổ phần. Nghị định của Chính phủ số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về “Phát
triển và quản lý chợ” đã quy định ngay cả đối với những chợ do nhà nƣớc xây dựng
cũng phải tổ chức đấu thầu giao cho doanh nghiệp quản lý khai thác, riêng trƣờng
hợp các chợ đang hoạt động do Ban quản lý chợ điều hành cũng dần chuyển sang
cho doanh nghiệp.
Căn cứ vào loại hình doanh nghiệp và chức năng của chợ nông sản tập trung
chúng ta có thể mô phỏng cơ cấu tổ chức tổng quát chung, tùy theo đặc điểm mỗi
chợ khác nhau có thể điều chỉnh cho phù hợp.
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Hội đồng quản trị (Cty Cổ phần)
Hội đồng thành viên (Cty TNHH)
Ban quản trị (HTX)
Chủ doanh nghiệp (DNTN)
Ban kiểm soát

Ban giám đốc

Phòng
nguồn
nhân lực

Xƣởng
chế biến

Phòng kế
toán - tài
chính

Kho
thƣờng,
mát hoặc
kho lạnh

Trung
tâm đấu
giá

Phòng
hành
chính quản trị
cơ sở vật
chất

Phòng
kinh
doanh và
quan hệ
quốc tế

Trung
tâm
phân
phối,
XNK

Trung
tâm
thanh
toán

Trung
tâm kiểm
định
hàng hóa

Trung
tâm điều
hành vận
chuyển,
giữ xe và
bốc xếp

Nguồn: Bảo Trung (2008), Kết quả nghiên cứu của Luận án.
Hình 3-2: Cơ cấu tổ chức tổng quát chợ nông sản tập trung
(1) Ban quản trị: tùy theo loại hình doanh nghiệp quản lý khai thác chợ mà
chúng ta có thể có nhiều tên gọi khác nhau nhƣ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành
viên, Ban quản trị, hoặc chủ doanh nghiệp.
(2) Ban kiểm soát: tùy theo loại hình doanh nghiệp có ban kiểm soát hay không.
(3) Các phòng ban chức năng: tùy theo chức năng nhiệm vụ cụ thể từng chợ
đầu mối và trung tâm nông sản mà thiết lập các phòng ban chức năng khác nhau. Về
cơ bản chúng ta có những phòng sau:
 Phòng nguồn nhân lực: Chức năng hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, phát
triển và động viên nguồn nhân lực cho chợ.
 Phòng kế toán – tài chính: Chức năng hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm
tra, giám sát các hoạt động liên quan đến kế toán – tài chính.
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 Phòng kinh doanh và quan hệ quốc tế: Chức năng marketing, cung cấp
thông tin thị trƣờng, giá cả, lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng mối quan hệ với
khách hàng trong và ngoài nƣớc.
 Phòng hành chính – quản trị cơ sở vật chất: Chức năng hành chính, văn
thƣ, lƣu trữ, bảo hành, bảo dƣỡng cơ sở vật chất của chợ.
(4) Các trung tâm: Tổ chức thực hiện vai trò và chức năng của chợ, cung cấp
dịch vụ tổng hợp, hoàn chỉnh cho ngƣời mua và ngƣời bán trong chợ. Tùy thuộc
vào hoạt động của các chợ khác nhau mà thành lập các trung tâm hoặc bộ phận
khác nhau, có thể có những trung tâm hay bộ phận sau:
 Trung tâm phân phối, xuất nhập khẩu: cung cấp dịch vụ thƣơng mại bán
buôn trực tiếp, cung cấp dịch vụ logistics cho ngƣời mua và ngƣời bán và cung cấp
dịch vụ xuất nhập khẩu nông sản.
 Xưởng chế biến: cung cấp dịch vụ chế biến cho ngƣời mua, ngƣời bán. Ví
dụ, chợ gạo có thể thực hiện dịch vụ lau bóng gạo, đấu trộn gạo theo yêu cầu khách
hàng.
 Hệ thống kho: tùy thuộc vào mặt hàng kinh doanh của chợ mà chúng ta xây
dựng hệ thống kho để cung cấp dịch vụ cho ngƣời mua và ngƣời bán gửi hàng.
 Trung tâm đấu giá: tạo ra cơ chế hình thành giá trên thị trƣờng, đảm bảo
giá đƣợc công khai, minh bạch.
 Trung tâm thanh toán: bộ phận này có thể ủy thác cho ngân hàng thƣơng
mại cung cấp dịch vụ thanh toán cho ngƣời mua và ngƣời bán.
 Trung tâm kiểm định hàng hóa: đảm bảo hàng hóa ra và chợ phải đảm bảo
chất lƣợng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng số lƣợng và trọng lƣợng.
 Trung tâm điều hành vận chuyển, bãi xe và bốc xếp: cung cấp dịch vụ vận
chuyển, sắp xếp xe ra vào chợ, giữ xe và cung cấp dịch vụ xuống hàng, lên hàng.
b)

Cơ chế hoạt động của hình thức giao dịch tập trung
Cơ chế đăng ký hàng hóa xuất nhập: Tất cả hàng hóa xuất/nhập chợ phải

thực hiện công tác đăng ký số lƣợng, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, quy cách đóng
gói, ngày, giờ nhập/xuất chợ. Hình thức đăng ký có thể bằng mẫu phiếu in sẵn hoặc
có thể đăng ký trƣớc qua mạng Internet. Chợ đầu mối và Trung tâm cần thiết kế
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cổng nhập và xuất riêng để kiểm soát hàng hóa ra vào.
Cơ chế kiểm định hàng hóa bắt buộc: Tất cả hàng hóa vào chợ bắt buộc phải
đƣợc kiểm định chất lƣợng. Ngƣời bán có thể gửi mẫu hàng hóa cho Trung tâm
kiểm định hàng hóa để kiểm tra chất lƣợng trƣớc khi mang hàng đến chợ. Trong
trƣờng hợp chất lƣợng hàng hóa đúng theo yêu cầu và đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm thì mới cho xuất ra khỏi chợ; trong trƣờng hợp không đảm bảo chất lƣợng
nhƣng có thể chế biến đƣợc thì ngƣời bán có thể tự mang đi chế biến hoặc thuê
xƣởng chế biến của chợ gia công.
Cơ chế đấu giá tập trung: Giá cả hàng hóa bán ở chợ đều phải qua quy trình
đấu giá theo nguyên tắc ai trả giá cao thì mua trƣớc.
Cơ chế công bố thông tin: Tất cả các thông tin về số lƣợng, giá cả hàng hóa
đều đƣợc công bố công khai. Chợ có thể xây dựng bảng điện tử để cung cấp thông
tin cho ngƣời mua và ngƣời bán. Ngoài ra các thông tin về phí dịch vụ cũng đƣợc
công bố công khai.
Cơ chế đảm bảo thanh toán và thanh toán: Ngƣời mua hàng ở chợ phải ký
quỹ tối thiểu bằng 10% giá trị hàng hóa dự kiến mua theo giá của ngày liền kề trƣớc
đó cho Trung tâm thanh toán. Sau khi ngƣời mua đồng ý mua sẽ đến Trung tâm
thanh toán nộp tiền hoặc chuyển tiền cho ngƣời bán; ngƣời bán sau khi đồng ý bán
sẽ ghi phiếu gửi đến trung tâm thanh toán để nhận tiền.
Cơ chế lưu kho, bảo quản: Ngƣời bán nếu không đồng ý bán hoặc bán không
hết hàng có thể gửi ở kho; ngƣời mua đã đồng ý mua hàng nhƣng chƣa chuyển đi
cũng có thể gửi ở kho. Chợ sẽ có trách nhiệm bảo quản hàng hóa gửi kho không bị
mất mát hoặc hƣ hỏng, trừ trƣờng hợp hàng mau hỏng nhƣng gửi kho quá lâu. Chợ
sẽ xây dựng quy chế gửi kho cho từng mặt hàng cụ thể.
c)

Điều kiện vật chất của hình thức giao dịch tập trung
Chợ nông sản tập trung muốn phát triển theo hƣớng hiện đại không phải là nơi

cho thuê mặt bằng, thu phí giống nhƣ các công ty kinh doanh bất động sản mà đòi
hỏi phải thực hiện đầy đủ các chức năng kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Để làm điều
này, các chợ nông sản tập trung phải đƣợc đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn
chỉnh.
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Điều kiện để cho chợ nông sản tập trung phát triển thì kết cấu hạ tầng thƣơng
mại và hạ tầng giao thông phải phát triển nhƣ sau:
- Đối với các chợ nông sản tập trung, cần phải xây dựng đầy đủ các hạng
mục cần thiết để phát triển đƣợc các hình thức giao dịch hiện đại, nhƣ sàn giao dịch,
hệ thống kho, hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại, cơ sở chế biến, bãi xe, hệ
thống xử lý môi trƣờng.
- Đối với kết cấu hạ tầng giao thông, chợ phải đƣợc xây dựng ở vị trí thuận
lợi có kết cấu hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, đồng bộ đảm bảo hàng hóa ra vào chợ
với chi phí thấp nhất.
3.3.1.2. Giải pháp hỗ trợ phát triển thể chế giao dịch giao ngay nông sản
3.3.1.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến giao dịch giao ngay
nông sản
Pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, cũng nhƣ kìm hãm hoạt
động giao dịch giao ngay nông sản. Phần đầu chƣơng 2 đã phân tích thể chế quản lý
vĩ mô tác động đến hoạt động giao dịch giao ngay nông sản, ở đây, tác giả đề xuất
một số nội dung hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động giao ngay
nông sản.
- Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung một số điểm quan trọng trong Bộ Luật dân sự
ngày 14/6/2005 nhƣ sau:
 “Điều 142. Đại diện theo ủy quyền” cần bổ sung nội dung: “Ngƣời đứng
đầu pháp nhân (ngƣời đại diện theo pháp luật theo điều 141) có thể giao việc cho
ngƣời khác thực hiện thƣờng xuyên dƣới hình thức ủy quyền thì không cần lập văn
bản và việc ủy quyền này đƣợc thực hiện theo quy chế tổ chức hoạt động của pháp
nhân”.
 Ngoài 13 loại hợp đồng dân sự, Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005 cần bổ sung
thêm “hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp” và “hợp đồng mua, bán thông
qua Sở giao dịch hàng hóa”. Trong Bộ Luật dân sự chỉ cần quy định khái niệm và
những nguyên tắc chung của loại hợp đồng này. Chi tiết quyền và nghĩa vụ sẽ đƣợc
quy định cụ thể trong luật chuyên ngành.
- Thứ hai, sửa đổi, bổ sung một số điểm quan trọng trong Luật Thƣơng mại
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ngày 14/6/2005 nhƣ sau:
 Sửa đổi “Điều 6. Thương nhân” thành “Tổ chức, cá nhân hoạt động thƣơng
mại”. Nhƣ vậy, phạm vi điều chỉnh của Luật Thƣơng mại sẽ rộng hơn bao gồm cả
thể nhân và pháp nhân hoạt động thƣơng mại.
 Bổ sung thêm hoạt động “Mua bán hàng hóa thông qua chợ đầu mối, trung
tâm giao dịch và tổng kho bán buôn nông sản”. Hiện nay ở Việt Nam đã xuất hiện
loại hình dịch vụ thƣơng mại này nhƣng chƣa có văn bản pháp luật điều chỉnh.
- Thứ ba, sửa đổi và bổ sung Nghị định của Chính phủ số 02/2003/NĐ-CP
ngày 14/01/2003 và Quyết định của Bộ trƣởng Bộ Thƣơng mại số 1371/2004/QĐBTM ngày 24/9/2004. Trên cơ sở Nghị định và Quyết định này xây dựng một nghị
định chung điều chỉnh toàn bộ hoạt động dịch vụ thƣơng mại bán buôn và bán lẻ
bao gồm: chợ, siêu thị, trung tâm thƣơng mại, trung tâm giao dịch, chợ đầu mối.
Ngoài ra, nghị định này cần quy định: “Chợ là một tổ chức kinh tế đƣợc thành lập
theo Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 hoặc theo Luật Hợp tác xã ngày
10/12/2003”, không phải là đơn vị sự nghiệp có thu.
3.3.1.2.2. Nâng cao năng lực kinh doanh thƣơng mại cho chủ thể tham gia vào
hoạt động giao dịch giao ngay nông sản
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, con ngƣời đóng vai trò trọng tâm của
quá trình phát triển. Việt Nam là bộ phận không thể tách rời khỏi nền kinh tế toàn
cầu mà để có thể hội nhập đƣợc đòi hỏi chúng ta có nguồn nhân lực đủ kiến thức và
kỹ năng cần thiết. Xuất phát từ phân tích hoạt động kinh doanh của các chủ thể
tham gia giao dịch ở chƣơng 2, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
năng lực kinh doanh thƣơng mại cho chủ thể tham gia vào hoạt động giao dịch giao
ngay nông sản nhƣ sau:
- Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chợ, nghiệp vụ bán buôn
và bán lẻ cho cán bộ, nhân viên quản lý chợ, siêu thị, trung tâm nông sản.
- Xây dựng phổ biến kiến thức kinh doanh cho nông dân, ngƣời mua gom,
các chủ buôn, chủ vựa hàng nông sản.
- Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghiệp vụ quản lý nhà nƣớc cho cán bộ
quản lý thƣơng mại các cấp.
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- Hình thức tổ chức đào tạo và bồi dƣỡng cần linh hoạt dài ngày, ngắn ngày ở
tại địa phƣơng hoặc tại các trung tâm đào tạo và bồi dƣỡng.
Tóm lại, nâng cao năng lực kinh doanh thƣơng mại cho các chủ thể kinh
doanh sẽ góp phần hoàn thiện thể chế giao dịch nông sản, làm cho thị trƣờng nông
sản phát triển ổn định và bền vững. Thể chế giao dịch nông sản có vận hành tốt
đƣợc không tùy thuộc vào trình độ năng lực của các chủ thể kinh doanh. Do đó, đào
tạo và bồi dƣỡng phát triển nguồn nhân lực là điều kiện cần thiết.
3.3.1.2.3. Quản lý hoạt động kinh doanh của ngƣời mua gom trong tiêu thụ
nông sản
Nhƣ đã phân tích ở chƣơng 2, ngƣời mua gom đóng vai trò quan trọng trong
hoạt động giao dịch nông sản ở nƣớc ta và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng này
trong một thời gian nữa khi nền kinh tế nƣớc ta vẫn còn dựa chủ yếu vào nông
nghiệp. Để thể chế giao dịch giao ngay phát triển, chúng ta cần phải quản lý hoạt
động kinh doanh của ngƣời mua gom theo hƣớng sau:
- Thực hiện đăng ký kinh doanh cho ngƣời mua gom trên địa bàn mình dƣới
hình thức hộ kinh doanh theo Nghị định của Chính phủ số 88/2006/NĐ-CP ngày
29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh.
- Nhà nƣớc cần vận động ngƣời mua gom thành lập hiệp hội các nhà buôn
hoặc HTX thƣơng mại nông sản.
Tóm lại, trong điều kiện sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, ngƣời
mua gom là thành phần không thể thiếu trong hệ thống giao dịch nông sản. Vì vậy,
việc quản lý hoạt động kinh doanh của ngƣời mua gom sẽ góp phần cho thị trƣờng
nông sản phát triển bền vững và ổn định.
3.3.1.2.4. Điều tiết cung cầu nông sản và tổ chức lƣu thông hàng hóa
Trong phần phân tích các trƣờng hợp điển hình về mặt cơ chế ở chƣơng 2,
chúng ta thấy cơ chế kinh doanh nông sản ở Việt Nam hoàn toàn phát triển tự do,
thiếu vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nƣớc. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
ngày càng sâu rộng, thị trƣờng nông sản Việt Nam ngày càng gắn kết với thị trƣờng
thế giới. Điều này làm cho thị trƣờng nông sản thƣờng xuyên bất ổn ngày càng bất
ổn hơn. Đặc biệt trong hoạt động giao ngay nông sản do ảnh hƣởng của nhiều yếu
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tố khách quan nhƣ thời tiết, dịch bệnh nên thƣờng xuyên xảy tình trạng cung cầu
mất cân đối làm cho giá cả nông sản không ổn định. Để đảm bảo thị trƣờng nông
sản phát triển ổn định, nhà nƣớc cần phải phát huy vai trò của mình:
- Thƣờng xuyên kiểm tra và ngăn chặn những hành vi cản trở lƣu thông hàng
hóa để đảm bảo cho thị trƣờng nông sản vận hành thông suốt; xóa bỏ hoàn toàn hiện
tƣợng “ngăn sông cấm chợ”; các hành vi bảo vệ lợi ích cục bộ địa phƣơng làm mất
cân đối cục bộ cung cầu hàng nông sản.
- Xây dựng cơ chế mở rộng quyền tự do kinh doanh hàng nông sản, trên cơ
sở thu hẹp dần lĩnh vực doanh nghiệp nhà nƣớc chiếm độc quyền xuất khẩu nhƣ cao
su, lúa gạo, cà phê. Cần phải có quy chế kiểm tra chặt chẽ nhằm ngăn chặn các hành
vi lạm dụng vị thế của doanh nghiệp khống chế thị trƣờng.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật cạnh tranh, đảm bảo cơ chế cạnh
tranh đƣợc vận hành một cách có hiệu quả, hạn chế tình trạng độc quyền. Thực hiện
tốt Luật cạnh tranh sẽ là biện pháp mang tính đột phá trong việc cải thiện môi
trƣờng cạnh tranh ở Việt Nam. Cùng việc thực hiện Luật cạnh tranh, cần tiếp tục
thúc đẩy quá trình cải cách khu vực kinh tế nhà nƣớc nhằm xử lý vấn đề liên quan
đến cấu trúc thị trƣờng, tăng cƣờng các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thƣơng
mại, đảm bảo sự bình đẳng giữa các nhà kinh doanh và tính nghiêm minh của pháp
luật.
Nhƣ vậy, trong nền kinh tế thị trƣờng nhà nƣớc cần đảm bảo các chủ thể kinh
doanh tự do cạnh tranh nhƣng có sự điều tiết của nhà nƣớc để thị trƣờng nói chung
và thị trƣờng nông sản nói riêng phát triển lành mạnh.
3.3.1.2.5. Phát triển các điều kiện vật chất cần thiết cho giao dịch giao ngay
nông sản
Nhƣ đã trình bày kết cấu hạ tầng thƣơng mại và hạ tầng giao thông đóng vai
trò quan trọng trong quá trình phát triển thể chế giao dịch giao ngay. Để phát triển
cơ sở hạ tầng phục vụ cho giao dịch nông sản hàng hóa, chúng ta cần có giải pháp
sau:
- Thứ nhất, Xây dựng đề án thu hút các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc vào
đầu tƣ cơ sở hạ tầng nông thôn dƣới dạng BOT (Xây dựng – Vận hành – Chuyển
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giao), đặc biệt là ở những vùng trọng điểm nông sản. Hiện nay, Việt Nam đã có
nhiều văn bản liên quan đến BOT nhƣng chƣa đủ hấp dẫn các nhà đầu tƣ vào đầu tƣ
các cơ sở hạ tầng ở nông thôn.
- Thứ hai, Xây dựng đề án phát triển trái phiếu chính phủ dài hạn trên 20
năm để thu hút nguồn vốn trong và ngoài nƣớc vào phát triển cơ sở hạ tầng thƣơng
mại. Việt Nam đã phát triển thị trƣờng chứng khoán thì trái phiếu chính phủ dễ dàng
thanh khoản do đó việc phát hành trái phiếu công trình chắc chắn sẽ thành công.
- Thứ ba, Xây dựng tiêu chí cho các dự án đầu tƣ cơ sở hạ tầng thƣơng mại
theo đúng quy luật của nền kinh tế thị trƣờng và không sử dụng nguồn vốn ngân
sách nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng chợ và trung tâm nông sản.
- Thứ tư, Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách đất đai, tập trung giải
quyết vấn đề giải tỏa đền bù.
Tóm lại, phát triển thể chế giao dịch giao ngay nông sản đòi hỏi phải phát triển
cơ sở hạ tầng thƣơng mại và cơ sở hạ tầng giao thông. Điều này sẽ rút ngắn khoảng
cách giữa nơi sản xuất và thị trƣờng, góp phần giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy thị
trƣờng nông sản phát triển.
3.3.2. Phát triển thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng
3.3.2.1. Hoàn thiện các hình thức sản xuất theo hợp đồng
3.3.2.1.1. Hoàn thiện mô hình tập trung
Chủ thể tham gia hợp đồng:
- Trang trại sản xuất hàng hóa trong ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và
trồng trọt;
- Ngƣời mua bao gồm HTX và doanh nghiệp chế biến, bán buôn, bán lẻ, xuất
khẩu.
Cơ chế hoạt động:
- Căn cứ thỏa thuận hợp đồng: Định mức kinh tế kỹ thuật đầu vào đầu ra của
quy trình sản xuất nông sản.
- Trách nhiệm của doanh nghiệp: Cung cấp giống, vật tƣ đầu vào (100% theo
định mức), hƣớng dẫn kỹ thuật, giám sát quy trình sản xuất, kiểm soát quy trình
đảm bảo chất lƣợng sản phẩm và nhận lại toàn bộ sản lƣợng (số lƣợng) sản phẩm
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đặt gia công.
- Trách nhiệm của nông dân: Cung cấp cơ sở vật chất (đất đai, chuồng trại),
toàn bộ công lao động; làm đúng theo quy trình sản xuất do doanh nghiệp đƣa ra;
thông báo những trƣờng hợp bất thƣờng trên cây trồng, vật nuôi cho doanh nghiệp
để hai bên cùng phối hợp xử lý.
- Thanh toán và sản phẩm: Doanh nghiệp thanh toán cho trang trại toàn bộ
công lao động theo giá thị trƣờng bình quân tại địa phƣơng (căn cứ vào định mức
kinh tế - kỹ thuật); tiền khấu hao tài sản đƣợc sử dụng vào sản xuất nông sản
(chuồng trại, vƣờn cây). Nông dân giao lại toàn bộ số lƣợng (sản lƣợng) sản phẩm
hai bên thỏa thuận trong hợp đồng, phần sản phẩm vƣợt so với hợp đồng sẽ do nông
dân toàn quyền quyết định.
- Xử lý rủi ro và vi phạm hợp đồng: Trong trƣờng hợp rủi ro do thiên tai, dịch
bệnh làm cho kết quả thu đƣợc ít hơn mong đợi (thiếu hụt sản lƣợng) hai bên cùng
chia sẻ. Trong trƣờng hợp đến thời hạn thu nhận sản phẩm nhƣng doanh nghiệp
không nhận sản phẩm, nông dân có quyền bán ra thị trƣờng và không phải thanh
toán bất cứ khoản nào cho doanh nghiệp. Nhà nƣớc cần phải xây dựng văn bản pháp
luật có hiệu lực và hiệu quả để xử lý vi phạm hợp đồng với chi phí thấp nhất.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Mô hình tập trung chỉ có thể phát triển đƣợc khi ngƣời sản xuất có những
trang trại hàng hóa lớn và ngƣời mua có tiềm lực kinh tế lớn, có thị trƣờng tiêu thụ
ổn định.
3.3.2.1.2. Hoàn thiện mô hình trang trại hạt nhân
Chủ thể tham gia hợp đồng:
- Nông dân và ngƣời lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp;
- Doanh nghiệp có quyền sử dụng đất trên quy mô lớn.
Cơ chế hoạt động:
Cơ chế thực hiện hợp đồng giống nhƣ sản xuất gia công, chỉ khác nhau một số
điểm nhƣ sau:
- Thứ nhất, doanh nghiệp cung cấp toàn bộ cơ sở vật chất (đất đai, chuồng
trại, có thể có cả vƣờn cây lâu năm, đàn gia súc cơ bản);
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- Thứ hai, nông dân chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản của doanh
nghiệp;
- Thứ ba, doanh nghiệp thanh toán toàn bộ tiền công lao động theo định mức;
- Thứ tƣ, xử lý vi phạm trong trƣờng hợp nông dân không giao nộp sản
phẩm, doanh nghiệp hủy hợp đồng thu hồi lại tài sản.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển
Để mô hình trang trại hạt nhân phát triển, các doanh nghiệp phải đảm bảo thực
hiện đƣợc đầy đủ chức năng cung cấp dịch vụ đầu vào và đầu ra cho ngƣời sản xuất
nông sản.
3.3.2.1.3. Hoàn thiện mô hình đa chủ thể
Chủ thể tham gia hợp đồng:
- Chủ thể trực tiếp tham gia quan hệ hợp đồng sản xuất: nông dân và doanh
nghiệp chế biến, tiêu thụ;
- Chủ thể trực tiếp tham gia hợp đồng tín dụng: nông dân, doanh nghiệp và
các tổ chức tín dụng;
- Chủ thể gián tiếp: nhà nƣớc và các tổ chức khoa học – công nghệ.
Cơ chế hoạt động:
Sản xuất theo hợp đồng – mô hình “liên kết 4 nhà” chính là sự tham gia của
nhiều tổ chức khác nhau trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản. Thực tiễn “liên
kết 4 nhà” ở Việt Nam cũng rất đa dạng, tuy nhiên sự thành công của mô hình này
vẫn phụ thuộc rất lớn vào vai trò của doanh nghiệp chế biến, thƣơng mại nông sản
vì thị trƣờng luôn là yếu tố quyết định đến mối quan hệ giữa các tổ chức và quyết
định đến sản xuất nông nghiệp. Mô hình này cũng sẽ thực hiện giống nhƣ mô hình
sản xuất gia công đã đƣợc đề cập ở trên. Tuy nhiên, do có thêm nhiều bên tham gia
vào quá trình giao dịch nông sản nên trách nhiệm của các bên cần xác định rõ để
đảm bảo cho “liên kết 4 nhà” thành công.
Trách nhiệm của doanh nghiệp:
Doanh nghiệp là chủ thể chính trong mối quan hệ hợp đồng với tất cả các đối
tác tham gia liên kết sản xuất nông sản. Doanh nghiệp có trách nhiệm:
- Cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất;

161

- Nhận hàng và thanh toán tiền cho nông dân theo đúng thỏa thuận;
- Thuê các tổ chức, cá nhân thực hiện một phần việc của doanh nghiệp nhƣ
đánh giá lựa chọn đối tác trong hợp đồng, cung cấp dịch vụ khuyến nông;
- Thuê các tổ chức khoa học công nghệ cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ
Nhƣ vậy, doanh nghiệp chính là hạt nhân trong mô hình liên kết 4 nhà. Họ
chính là cầu nối để nối các tổ chức khác nhau cùng tham gia sản xuất – chế biến –
tiêu thụ nông sản.
Trách nhiệm của nông dân:
- Cung cấp cơ sở vật chất (đất đai, chuồng trại), toàn bộ công lao động;
- Làm đúng theo quy trình sản xuất;
- Giao nộp sản phẩm cho doanh nghiệp.
Trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ: cung cấp dịch vụ khoa học
và công nghệ theo yêu cầu của doanh nghiệp.
Trách nhiệm của tổ chức tín dụng: cung cấp dịch vụ tín dụng cho doanh
nghiệp và nông dân khi có yêu cầu.
Trách nhiệm của nhà nước:
- Cung cấp tình hình sản xuất nông nghiệp địa phƣơng cho doanh nghiệp;
- Vận động giáo dục, tuyên truyền cho nông dân và doanh nghiệp tham gia
sản xuất theo hợp đồng;
- Giải quyết những tranh chấp xảy ra giữa các bên tham gia hợp đồng.
Các cơ chế khác: đƣợc xử lý giống nhƣ mô hình sản xuất gia công.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển
Để mô hình đa chủ thể phát triển, đòi hỏi phải xây dựng cơ chế phối hợp giữa
các chủ thể tham gia và doanh nghiệp cũng phải đóng vai trò hạt nhân trong mối
quan hệ với các chủ thể khác.
3.3.2.1.4. Hoàn thiện mô hình trung gian
Chủ thể tham gia hợp đồng:
- Nông dân sản xuất hàng hóa trực tiếp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và
trồng trọt (chủ yếu là nông dân có quy mô sản xuất lớn);
- Doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp chế biến, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu.

162

- Ngƣời trung gian bao gồm ngƣời mua gom hoặc HTX.
Cơ chế hoạt động:
Mô hình này sẽ áp dụng giống nhƣ mô hình sản xuất gia công, nhƣng có thêm
đối tác là ngƣời trung gian. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và ngƣời trung gian
ràng buộc nhau bằng hợp đồng văn bản, chính thức; mối quan hệ giữa ngƣời trung
gian và nông dân bằng hợp đồng miệng, phi chính thức. Ngƣời trung gian là chủ thể
chính trong quan hệ hợp đồng là thể nhân nếu là ngƣời mua gom, là pháp nhân nếu
là HTX (không phải là đại diện cho tập thể những người nông dân như nhiều hợp
đồng hiện nay đang áp dụng).
Trách nhiệm người trung gian:
- Làm cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân;
- Nhận giống, vật tƣ đầu vào từ doanh nghiệp cung cấp cho nông dân;
- Trực tiếp tổ chức sản xuất, hƣớng dẫn quy trình sản xuất, tiếp nhận sản
phẩm từ nông dân và giao cho doanh nghiệp;
- Đại diện cho doanh nghiệp xử lý các trƣờng hợp rủi ro xảy ra;
- Đại diện cho nông dân thƣơng thảo hợp đồng với doanh nghiệp.
Quyền lợi của người trung gian:đƣợc nhận hoa hồng từ doanh nghiệp cho kết
quả thực hiện đƣợc.
Các cơ chế khác: giống nhƣ sản xuất gia công nhƣng ngƣời xử lý mối quan hệ
giữa doanh nghiệp và nông dân là ngƣời trung gian.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Để mô hình trung gian muốn phát triển, tổ chức, cá nhân đóng vai trò trung
gian phải có đủ năng lực thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.
3.3.2.2. Giải pháp hỗ trợ phát triển thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng
3.3.2.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực nông
nghiệp
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực nông nghiệp là một
trong giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy mô hình sản xuất theo hợp đồng phát
triển. Nhƣ đã phân tích ở trên, các văn bản pháp luật để xử lý các mối quan hệ trong
sản xuất theo hợp đồng ở Việt Nam còn thiếu, chƣa đồng bộ, chƣa thống nhất. Do
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đó, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực nông nghiệp là
điều hết sức cần thiết. Để hoàn thiện hệ thống pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực
nông nghiệp, chúng ta cần phải thực hiện một số nội dung sau:
- Thứ nhất, sửa đổi một số nội dung của Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005 nhƣ
sau:
 Chƣơng XVIII, “Mục 9. Hợp đồng gia công” cần phải điều chỉnh một số
điều để có thể áp dụng cho hợp đồng gia công nông sản. “Điều 549. Nghĩa vụ của
bên đặt gia công”, cần bổ sung: “Bên đặt gia công có nghĩa vụ hƣớng dẫn kỹ thuật
cho bên nhận gia công và giám sát việc thực hiện quy trình sản xuất do bên đặt gia
công đƣa ra”. Bổ sung thêm điều 550 nhƣ sau: “Trong trƣờng hợp sản phẩm là nông
sản, không đúng số lƣợng, chất lƣợng nhƣ hợp đồng đặt hàng đƣợc xác định là do
yếu tố khách quan nhƣ thời tiết, khí hậu, bên đặt gia công vẫn tiếp tục nhận hàng
theo số lƣợng, chất lƣợng thực tế và hai bên thỏa thuận chia sẻ rủi ro”. Bổ sung
“Điều 551. Nghĩa vụ của bên nhận gia công” hai nội dung: “Đối với trƣờng hợp
sản xuất nông nghiệp, bên nhận gia công có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình
sản xuất do bên đặt gia công đƣa ra” và “Bên nhận gia công có trách nhiệm thông
báo ngay cho bên đặt gia công các trƣờng hợp bất khả kháng có thể ảnh hƣởng đến
chất lƣợng, số lƣợng sản phẩm nhƣ thiên tai do dịch bệnh, do thời tiết, khí hậu”. Bổ
sung “Điều 556. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công” nhƣ sau:
“Trong trƣờng hợp hợp đồng gia công nông sản, mỗi bên không đƣợc quyền đơn
phƣơng chấm dứt hợp đồng”.
 Chƣơng XVIII, “Mục 5. Hợp đồng thuê tài sản”, phần “III. Hợp đồng thuê
khoán tài sản” bổ sung thêm điều khoản “Quyền và nghĩa vụ bên giao, bên nhận
khoán đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nƣớc nuôi trồng thủy
sản”. Nội dung của điều khoản này sử dụng nội dung của Nghị định của Chính phủ
số 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 “Về việc giao khoán đất nông
nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông
trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh”.
- Thứ hai, sửa đổi Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ số 80/2002/QĐ-TTg
ngày 24/6/2002 về “Chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp
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đồng” và Nghị định Nghị định của Chính phủ số 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng
11 năm 2005 “Về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt
nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc
doanh”. Việc sửa đổi, bổ sung theo hƣớng thay thế Quyết định 80/2002/QĐ-TTg và
Nghị định 135/2005/NĐ-CP bằng một Nghị định của Chính phủ về “Hợp đồng sản
xuất – tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp” với một số nội dung chính
nhƣ sau:
 Các loại hợp đồng đƣợc điều chỉnh bởi nghị định về “Hợp đồng sản xuất –
tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp” bao gồm: hợp đồng gia công sản
phẩm nông nghiệp, hợp đồng khoán đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất
có mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản, hợp đồng đa chủ thể trong nghiên cứu khoa học,
sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; và hợp đồng trung gian sản xuất – tiêu thụ
nông sản.
 Nguyên tắc xác định giá trong hợp đồng sản xuất – tiêu thụ nông sản trên
cơ sở phân bổ lợi ích, rủi ro và quyền quyết định (xem thêm chƣơng 1 và tiểu mục
3.3.2.1).
 Nội dung về “Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công sản
phẩm nông nghiệp” sử dụng các điều khoản “Hợp đồng gia công thƣơng mại” của
Luật Thƣơng mại ngày 14/6/2005” có bổ sung những nội dung đặc thù trong lĩnh
vực nông nghiệp ví dụ nhƣ “Bên đặt gia công có nghĩa vụ xây dựng quy trình sản
xuất và hƣớng dẫn kỹ thuật sản xuất cho bên nhận gia công”, “Bên đặt gia công có
quyền giám sát quá trình sản xuất của bên nhận gia công”, “Bên nhận gia công có
nghĩa vụ thực hiện đúng quy trình và hƣớng dẫn kỹ thuật sản xuất do bên đặt gia
công đƣa ra”…
 Nội dung về “Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng khoán đất sản
xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản” sử dụng
các nội dung trong nghị định 135/2005/NĐ-CP.
 Nội dung về “Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đa chủ thể
trong nghiên cứu khoa học, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản” cần quy định cụ
thể quyền và nghĩa vụ đối với từng chủ thể tham gia trong hợp đồng này.
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 Nội dung về “Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng trung gian sản
xuất – tiêu thụ nông sản” sử dụng các điều khoản trong “chương V. Hoạt động
trung gian thương mại” của Luật Thƣơng mại ngày 14/6/2005, có chỉnh sửa bổ
sung cho phù hợp với sản phẩm nông nghiệp.
- Thứ ba, về lâu dài chúng ta xây dựng Luật Nông nghiệp trong đó có một
chƣơng liên quan đến hợp đồng sản xuất - tiêu thụ nông sản.
Tóm lại, để phát triển thể chế sản xuất theo hợp đồng, chúng ta phải hoàn
thiện hệ thống pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực nông nghiệp.
3.3.2.2.2. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ hợp tác và hợp tác xã
HTX hoặc tổ hợp tác chính là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Qua
phân tích các trƣờng hợp điển hình ở chƣơng 2 đã chứng minh rằng các doanh
nghiệp chỉ muốn ký hợp đồng với HTX, chứ không muốn ký hợp đồng trực tiếp với
nông dân vì đơn giản là chi phí giao dịch giảm xuống đáng kể khi ký với HTX. Tuy
nhiên, làm thế nào phát triển HTX và tổ hợp tác và nâng cao hiệu quả hoạt động của
chúng để HTX đủ sức đảm đƣơng vai trò của mình. Một số giải pháp nhƣ sau:
Thứ nhất, việc thành lập HTX và tổ hợp tác phải dựa trên nguyên tắc tự
nguyện, tránh chạy theo thành tích. HTX và tổ hợp tác phải thực sự là đại diện của
nông dân và hình thành trên nguyên tắc tự nguyện. Cơ cấu xã hội ở nông thôn Việt
Nam đã từng đƣợc hình thành trong quá trình hợp tác hóa đơn giản hóa đến mức tối
đa, chỉ còn lại một bên là những nông dân với tƣ cách là hộ gia đình xã viên, bên
kia là Ban Chủ nhiệm HTX, Đảng ủy, Ủy ban và các đoàn thể, bao gồm cả Mặt
trận Tổ quốc đều đã đƣợc “nhà nƣớc hóa”. Các hình thức tự quản vốn có hầu nhƣ bị
xóa sạch. Không một lực lƣợng xã hội nào đƣợc tồn tại có tính tự trị, tự quản tƣơng
đối độc lập ngoài những đoàn thể tổ chức đã “nhà nƣớc hóa” hay là những “cánh
tay nối dài” của tổ chức Nhà nƣớc. Chính điều này đã ảnh hƣởng lớn đến quá trình
phát triển HTX và tổ hợp tác sau này. Để HTX và tổ hợp tác phát triển thì phải đảm
bảo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Thứ hai, phƣơng thức vận động thành lập HTX và tổ hợp tác phải phù hợp với
môi trƣờng văn hóa xã hội của từng vùng và từng địa phƣơng khác nhau. Sự thành
công hay thất bại của việc phát triển HTX và tổ hợp tác trong thời gian phần lớn
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phụ thuộc vào phƣơng thức tuyên truyền vận động của chính quyền địa phƣơng. Để
phát triển HTX và tổ hợp tác theo hƣớng bền vững, Cục HTX và PTNT cần phối
hợp với các Viện, Trƣờng và các Chi Cục ở địa phƣơng nghiên cứu xác định rõ
những nhân tố văn hóa – xã hội đã dẫn đến sự hợp tác của nông dân. Từ đó, đề xuất
những phƣơng thức vận động và hỗ trợ phù hợp với từng địa phƣơng. Ở Việt Nam,
có những nét văn hóa khác biệt giữa các vùng, miền nên khó có mô hình chung để
áp đặt lên trên cả nƣớc. Chính vì vậy, việc vận động và hỗ trợ cho phát triển HTX
và tổ hợp tác phải phù hợp văn hóa địa phƣơng [40].
Thứ ba, vận động ngƣời mua gom tham gia vào HTX. Ngƣời mua gom có
kinh nghiệm thƣơng mại và có quan hệ gần gũi với nông dân. Vì thế, tập họp họ vào
trong một tổ chức và trở thành nhân vật trung gian trong sản xuất theo hợp đồng
giữa doanh nghiệp và nông dân là điều cần thiết.
Thứ tư, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX thông qua chính
sách tích tụ đất đai và giáo dục – đào tạo.
Kinh nghiệm trên thế giới, các HTX thành công phần lớn là HTX của những
chủ trang trại quy mô lớn. Ở Việt Nam, nhiều mô hình thành công cũng nhờ vào
chủ trang trại quy mô lớn. Ví dụ, HTX Cổ đông (Xã Cổ Đông, Thành phố Sơn Tây,
Tỉnh Hà Tây) là một trƣờng hợp thành công nhờ xã viên HTX là những ông chủ
trang trại chăn nuôi quy mô lớn nên. Chính vì vậy, Nhà nƣớc cần có chính sách tích
tụ đất đai, để từ đó hình thành nên các trang trại quy mô lớn.
Nhà nƣớc cần có chính sách tài trợ 100% kinh phí giáo dục – đào tạo từ tiểu
học đến trung học nghề cho con em nông dân để hình thành một đội ngũ „thanh
nông tri điền”. Đặc biệt cần phải đào tạo nghề nông cho con em nông dân để họ đủ
khả năng quản lý các trang trại quy mô lớn, các HTX đích thực quy mô lớn. Nhà
nƣớc quy định ngƣời điều hành các trang trại có quy mô lớn từ 30 ha trở lên phải có
chứng chỉ của khóa học này. Các HTX đƣợc hình thành từ những trang trại này nên
các HTX đƣợc quản lý bởi những thanh niên trẻ, chủ trang trại giỏi và do đó rất
thành công.
Tóm lại, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và tổ hợp tác sẽ
góp phần thúc đẩy hình thức sản xuất theo hợp đồng phát triển.
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3.3.2.2.3. Tiêu chuẩn hóa chất lƣợng nông sản
Chất lƣợng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị hàng nông sản
ở nƣớc ta hiện nay. Nhiều mặt hàng chủ lực xuất khẩu của Việt Nam nhƣ cà phê,
gạo, tiêu, thủy sản đều chƣa đảm bảo đƣợc chất lƣợng theo yêu cầu của khách hàng.
Trong mô hình sản xuất theo hợp đồng nhƣ lý thuyết và thực tiễn đã trình bày, tính
tài sản chuyên biệt (asset specificity) đóng vai trò quan trọng thúc đẩy các bên tham
gia vào sản xuất theo hợp đồng. Một trong cách thức tạo ra tính tài sản chuyên biệt
chính là bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm.
Tất cả sản phẩm tƣơi sống phải đƣợc sản xuất theo quy trình thực hành sản
xuất nông nghiệp tốt (GAP). Sản phẩm của ngành chế biến thủy sản, rau quả, thịt
phải áp dụng HACCP (HACCP là quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,
trên cơ sở kiểm soát 3 mối nguy về hóa học, sinh học và vật lý đối với thực phẩm sử
dụng cho con ngƣời). Sản phẩm của ngành chế biến cà phê phải áp dụng tiêu chuẩn
TCVN 4193:2005. Trong tƣơng lai, Việt Nam cần phải thực hiện tiêu chuẩn 4C
(Common Code for Coffee Community). Đây là Bộ nguyên tắc chung của cộng
đồng cà phê do Hiệp hội Cà phê Đức (DKV) và Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức, thay
mặt cho Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ) đề xƣớng năm 2004 và hiện
nay nhiều nƣớc đã ký văn bản chấp thuận tham gia, trong đó Bộ Nông nghiệp và
PTNT Việt Nam.
Để thực hiện các tiêu chuẩn chất lƣợng đối với hàng nông sản, chúng ta cần
thực hiện:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và
PTNT các tỉnh hƣớng dẫn nông dân thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt (VietGAP và GlobalGAP).
- Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Công Thƣơng xây dựng chính
sách thực hiện quy trình kiểm soát chất lƣợng nông sản từ khâu sản xuất nông
nghiệp đến khâu chế biến, tiêu thụ.
- Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ
ra soát lại toàn bộ các tiêu chuẩn chất lƣợng nông sản và xây dựng lại theo đúng
quy chuẩn quốc tế; đồng thời cùng phối hợp xây dựng quy trình truy xét nguồn gốc
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sản phẩm (Traceability).
- Các Hiệp hội, các tổ chức đào tạo, tổ chức khoa học tổ chức đào tạo, giáo
dục, vận động tuyên truyền áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lƣợng.
3.3.2.2.4. Hoàn thiện chính sách tích tụ ruộng đất cho sản xuất nông nghiệp
“Tích tụ ruộng đất là một dạng tích tụ tƣ bản dƣới hình thức hiện vật trong
nông nghiệp” [17]. Tích tụ ruộng đất để lập trang trại sản xuất nông sản hàng hóa
lớn là một tất yếu khách quan của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp theo cơ chế thị trƣờng. Kinh nghiệm nhiều nƣớc trên thế giới, cũng nhƣ thực
tiễn sản xuất theo hợp đồng ở Việt Nam, chỉ có các trang trại sản xuất hàng hóa quy
mô lớn mới cần và có thể thực hiện sản xuất theo hợp đồng. Chính vì vậy, Nhà
nƣớc cần hoàn thiện chính sách tích tụ ruộng đất để phát triển những trang trại sản
xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn. Để hoàn thiện chính sách tích tụ ruộng đất,
chúng cần thực hiện một số giải pháp nhƣ sau:
Thứ nhất, Nhà nƣớc cần xóa bỏ hạn điền đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng
đất vào mục đích nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và Nghị
quyết của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày
21/6/2007. Mặc dù, Nhà nƣớc có quy định hạn điền, nhƣng trong thực tế hiện tƣợng
“xé rào” diễn ra khắp nơi. Thực tiễn cũng chứng minh rằng những ngƣời tích tụ
ruộng đất “chui” làm ăn rất hiệu quả và quá trình tích tụ này không dẫn đến “bần
cùng hóa nông dân”. Do đó, Nhà nƣớc cần chỉnh sửa, bổ sung pháp luật về đất đai
để nông dân, nhà đầu tƣ an tâm phát triển trang trại sản xuất nông sản hàng hóa lớn.
Thứ hai, Nhà nƣớc cần xóa bỏ quy định về “đất sử dụng có thời hạn” của Luật
đất đai năm 2003. Theo điều 67 của Luật đất đai, thời hạn giao đất, thuê đất đối với
các hộ nông dân, cá nhân từ 20-50 năm tùy theo đất trồng cây hàng năm, cây lâu
năm, đất rừng. Trong khi đó thời hạn giao đất, thuê đất đối với tổ chức kinh tế là
50-70 năm tùy dự án. Điều này có nghĩa các nhà hoạch định chính sách đang vi
phạm nguyên tắc “không phân biệt đối xử giữa các chủ thể cùng thực hiện một hành
vi” [18]. Ngoài ra, việc giao đất và thuê đất đối với trồng cây hàng năm 20 năm
hoặc thấp hơn là quá ngắn, nông dân không thể mạnh dạn tích tụ ruộng đất và đầu
tƣ cho sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao.
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Thứ ba, sửa đổi, bổ sung Bộ Luật dân sự năm 2005 và Luật đất đai năm
2003 về “thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp”. Nhà nƣớc cần hạn chế việc chia
nhỏ đất đai cho tất cả thành viên có quyền thừa kế. Trang trại phải đƣợc giao cho 1
ngƣời thừa kế có khả năng quản lý và trở thành thành viên hợp danh, và những
ngƣời thừa kế khác chỉ là thành viên góp vốn, đồng sở hữu chủ trang trại, không có
quyền quản lý, tạo ra trang trại hợp danh. Quyền quyết định ai là ngƣời thừa kế có
quyền quản lý có thể do ngƣời chủ quyết định bằng di chúc, nếu không, do các đồng
sở hữu chủ quyết định và pháp luật thừa nhận [17].
Tóm lại, để phát triển thể chế sản xuất theo hợp đồng thì đòi hỏi Nhà nƣớc
phải có chính sách cơ chế thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung đất đai. Việc tích tụ
và tập trung đất đai còn góp phần thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong
sản xuất nông nghiệp và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu thu nhập ở
nông thôn.
3.3.3. Phát triển thể chế giao dịch giao sau nông sản
3.3.3.1. Hoàn thiện mô hình giao dịch giao sau nông sản
3.3.3.1.1. Sự cần thiết khách quan thành lập Sở giao dịch hàng hóa
Phát triển giao dịch triển hạn, kỳ hạn và quyền chọn là xu thế tất yếu của nền
kinh tế hiện đại. Giao dịch triển hạn, kỳ hạn và quyền chọn không phải mới ra đời
mà nó đã tồn tại hàng trăm năm qua và chính hình thức giao dịch này mà sau này
trên thế giới ngƣời ta phát triển các sở giao dịch chứng khoán hiện đại. Sở giao dịch
hàng hóa là nơi giao dịch hàng hóa bao gồm sơ cấp và thứ cấp. Thị trƣờng sơ cấp là
thị trƣờng mua bán hàng hóa nông sản. Thị trƣờng thứ cấp là thị trƣờng mua bán
các hợp đồng mua – bán nông sản. Thị trƣờng thứ cấp phát triển góp phần thúc đẩy
thị trƣờng sơ cấp phát triển; thị trƣờng sơ cấp phát triển là cơ sở để thị trƣờng thứ
cấp phát triển. Hai thị trƣờng này có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Vì vậy,
việc phát triển giao dịch buôn bán các hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn là cần thiết.
Ngoài ra, Sở giao dịch hàng hóa còn có chức năng giao hàng thật. Chính nơi đây sẽ
tạo điều kiện ngƣời mua và ngƣời bán gặp nhau để thực hiện giao dịch mua bán và
giao hàng thật trong tƣơng lai. Giá hàng hóa đƣợc xác định trên Sở giao dịch hàng
hóa là cơ sở để xác định giá cho hàng hóa giao ngay và sản xuất theo hợp đồng.
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Việt Nam là một quốc gia sản xuất và xuất khẩu nông sản lớn. Chính vì thế việc xây
dựng một Sở giao dịch hàng hóa sẽ tạo điều kiện cho nền nông nghiệp Việt Nam
phát triển theo hƣớng hiện đại.
3.3.3.1.2. Các bƣớc hình thành Sở giao dịch hàng hóa
Để xây dựng Sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam, chúng ta cần phải thực hiện
qua hai bƣớc:
Bước thứ nhất, thành lập Trung tâm giao dịch hợp đồng triển hạn. Đây là nơi
thƣơng nhân thực hiện mua bán hàng hóa thật (physical). Hàng hóa trƣớc khi đƣa
đến Trung tâm phải đƣợc giám định về tiêu chuẩn chất lƣợng. Việc mua bán đƣợc
đảm bảo bởi Trung tâm thông qua hình thức ngƣời mua và ngƣời bán phải nộp tiền
ký quỹ cho Trung tâm.
Bước thứ hai, nâng cấp Trung tâm giao dịch triển hạn thành Sở giao dịch
hàng hóa kỳ hạn. Sau 3 năm hoạt động nếu thành công và có đủ điều kiện sẽ nâng
cấp Trung tâm giao dịch triển hạn thành Sở giao dịch hàng hóa kỳ hạn.
Tiêu chí thành công: lƣợng ngƣời tham gia mua bán thƣờng xuyên ở Trung
tâm. Giá cả mặt hàng tham gia giao dịch vận động theo đúng quy luật cung – cầu
thế giới. Điều này có nghĩa nếu hàng xuất khẩu thì giá gần với giá quốc tế, không có
hiện tƣợng giá lên xuống ngƣợc chiều nhau nhƣ mặt hàng cà phê xuất khẩu thƣờng
xảy ra. Hàng hóa tham gia giao dịch đạt tiêu chuẩn theo đúng quy định.
Tiêu chí đủ điều kiện: Trung tâm phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về tổ chức
hoạt động, về con ngƣời và về cơ sở vật chất. Trung tâm phải có quy chế hoạt động
giao dịch chặt chẽ. Con ngƣời quản lý phải đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để điều
hành hoạt động giao dịch. Kết cấu hạ tầng đáp ứng đƣợc các hoạt động giao dịch.
3.3.3.1.3. Địa điểm thành lập Sở giao dịch hàng hóa
Sở giao dịch hàng hóa là nơi mà ngƣời mua và ngƣời bán thực hiện các giao
dịch hàng hóa của mình. Địa điểm để mở Sở giao dịch hàng hóa đòi hỏi phải có đầy
đủ các điều kiện cần thiết cho giao dịch diễn ra thƣờng xuyên và thuận lợi. Qua
khảo sát tác giả thấy Sở giao dịch hàng hóa phải đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
TP.HCM là trung tâm kinh tế - tài chính – thƣơng mại, một trung tâm giao
dịch quốc tế, là đầu mối giao thƣơng kinh tế với tất cả các vùng trong cả nƣớc và
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giao thƣơng với nƣớc ngoài. TP.HCM nằm ở vị trí trung tâm khu vực Đông Á và
Thái Bình Dƣơng dễ dàng kết nối thƣơng mại với các thị trƣờng thế giới nhƣ Úc,
Singapore, Thái Lan, châu Âu và Bắc Mỹ.
TP.HCM có đủ cơ sở hạ tầng cần thiết cho Sở giao dịch hàng hóa ra đời nhƣ
có hệ thống thông tin điện tử hiện đại, dễ dàng kết nối Internet giữa các doanh
nghiệp với nhau, dễ dàng kết nối sang các thị trƣờng lớn thế giới. Cơ sở hạ tầng
giao thông tƣơng đối thuận lợi, có cảng lớn đủ sức cho tàu vận tải lớn vào; có sân
bay Tân Sơn Nhất ngang tầm khu vực; có hệ thống đƣờng bộ, đƣờng sắt và đƣờng
thủy gắn liền với các vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhƣ Đông Nam Bộ, Tây
Nguyên và ĐBSCL. TP.HCM gần với vùng lúa gạo, thủy sản lớn ở ĐBSCL; gần
vùng sản xuất cao su, hạt điều ở Đông Nam Bộ; gần vùng cà phê, tiêu ở Tây
Nguyên.
Nguồn nhân lực của TP.HCM đủ sức đảm đƣơng ngành thƣơng mại theo tiêu
chuẩn quốc tế. TP.HCM có đội ngũ chuyên gia đƣợc đào tạo từ nhiều nguồn trong
nƣớc, ngoài nƣớc am hiểu nhiều về hệ thống giao dịch nông sản hiện đại thế giới.
Lực lƣợng thƣơng nhân dồi dào, năng động, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt có cộng
đồng ngƣời Hoa có truyền thống thƣơng mại lâu đời. Ngƣời dân Thành phố phần
lớn từ nhiều vùng khác nhau đến, do đó họ có ý chí làm ăn lớn, sẵn sàng chấp nhận
rủi ro. Sở giao dịch hàng hóa ra đời và thành công đòi hỏi phải có đầy đủ nhiều chủ
thể kinh doanh khác nhau tham gia. Kinh nghiệm của nhiều nƣớc trên thế giới cho
thấy Sở giao dịch hàng hóa sẽ không sôi động nếu thiếu ngƣời chấp nhận rủi ro
(speculator). Ở Việt Nam thƣờng có quan điểm cho rằng ngƣời chấp nhận rủi ro sẽ
lũng đoạn thị trƣờng, làm thị trƣờng bất ổn và họ là thành phần tiêu cực trên thị
trƣờng. Tuy nhiên, nếu thị trƣờng không có ngƣời chấp nhận rủi ro thì thị trƣờng sẽ
không biến động (lúc lên, lúc xuống) mà chính sự biến động mới thu hút ngƣời mua
và ngƣời bán tham gia vào thị trƣờng. Ngƣời chấp nhận rủi ro thƣờng là ngƣời có
kinh nghiệm và hiểu biết thị trƣờng nhiều hơn những ngƣời khác. Do đó họ là thành
phần khá tích cực của thị trƣờng. Sở giao dịch hàng hóa đặt tại TP.HCM thì mới có
lực lƣợng này đông đảo tham gia.
Với vị trí và lợi thế trên, Sở giao dịch hàng hóa phải đặt tại TP.HCM. Nếu Sở
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giao dịch hàng hóa đặt tại ĐBSCL thì chỉ có thể giao dịch hàng lúa gạo ; nếu đặt ở
Tây Nguyên thì chỉ giao dịch hàng cà phê mà Sở giao dịch hàng hóa chỉ có một hai
loại sản phẩm chào bán thì khó thành công đƣợc.
3.3.3.1.4. Mặt hàng giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa
Hiện nay, Việt Nam là một quốc gia sản xuất nhiều nông sản trên thế giới mà
trong đó có các sản phẩm chủ lực nhƣ gạo, cà phê, tiêu, hạt điều nhân và cao su. Do
đó để thành lập Sở giao dịch hàng hóa thì chúng ta có thể đƣa một số sản phẩm vào
giao dịch:
- Đối với mặt hàng gạo, chúng ta có thể đƣa loại gạo 5% tấm lên sàn. Điều
này rất thuận lợi là thị trƣờng CBOT (Hoa Kỳ) và thị trƣờng AFET (Thái Lan) đều
có giao dịch mặt này. Đây là cơ sở cho thị trƣờng gạo Việt Nam gắn liền với thị
trƣờng thế giới. Hoa Kỳ, Thái Lan và Việt Nam là 3 quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên
thế giới. Nếu chúng ta đƣa đƣợc mặt hàng gạo 5% tấm lên sàn thì giá gạo 5% tấm
của Việt Nam chắc chắn sẽ bằng gạo của Thái Lan và Hoa Kỳ. Điều đó góp phần
đƣa giá gạo phẩm chất thấp hơn nhƣ gạo 15%, 25% tấm lên bằng thế giới, tạo ra giá
trị gia tăng lớn hơn.
- Đối với mặt hàng cà phê, chúng ta có thể đƣa cà phê Robusta loại 2 vào
giao dịch. Đây cũng là chủng loại cà phê chiếm tỷ trọng lớn của Việt Nam và phù
hợp với Sở giao dịch hàng hóa LIFFE.
- Mặt hàng cao su chủ yếu trên thị trƣờng thế giới đang đƣợc giao dịch qua
Sở giao dịch hàng hóa Sicom và Tocom là mủ tờ xông khói loại 3 (Ribbed Smoked
Sheet No.3 – RSS3). Tuy nhiên, mặt hàng này ở Việt Nam chiếm tỷ trọng rất thấp,
chủ yếu do các trang trại gia đình sản xuất (thƣờng đƣợc gọi là cao su tiểu điền).
Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất là cao su SVR3L, năm 2007 xuất khẩu
chiếm tỷ trọng 42,78%, mang lại giá trị 641 triệu USD (VRG, 2007). Do vậy, Việt
Nam có thể xây dựng riêng tiêu chuẩn cao su này để giao dịch trên sàn.
3.3.3.1.5. Tổ chức bộ máy Sở giao dịch hàng hóa
Sở giao dịch hàng hóa phải là một doanh nghiệp, không phải là đơn vị sự
nghiệp có thu hoặc một cơ quan hành chính. Theo Điều 6, Nghị định 158/2006/NĐCP ngày 28/12/2006 của Chính phủ có nêu: “Sở Giao dịch hàng hóa là pháp nhân
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được thành lập và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty
cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp… ”. Điều này hoàn toàn phù hợp với
thông lệ thƣơng mại quốc tế. Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch hàng hóa có thể đƣợc
mô phỏng nhƣ sau:
Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ban giám đốc

Phòng kế
toán-tài
chính

Phòng
pháp chế Hợp đồng

Trung tâm giám định
chất lƣợng hàng hóa

Phòng giao
dịch và
quản lý
thành viên

Phòng
giám sát
thị
trƣờng

Trung tâm thanh toán
bù trừ

Phòng
nguồn
nhân lực

Phòng
hành
chính quản trị
cơ sở vật
chất

Phòng Kế
hoạch,
marketing
và hợp tác
quốc tế

Trung tâm giao nhận
hàng hóa

Nguồn: Bảo Trung (2008), Kết quả nghiên cứu của luận án.
Hình 3-3: Tổ chức bộ máy Sở giao dịch hàng hóa
(1)

Phòng nguồn nhân lực:

Chức năng hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, phát triển và động viên nguồn
nhân lực cho Sở giao dịch hàng hóa.
(2)

Phòng kế toán – tài chính:

Chức năng hoạch định, tổ chức hoạt động, kiểm tra, giám sát hoạt động kế
toán – tài chính của Sở giao dịch hàng hóa.
(3)

Phòng pháp chế - hợp đồng:

- Nghiên cứu, xem xét, thẩm định về phƣơng diện pháp luật các nội dung liên
quan đến tổ chức hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa; tổ chức soạn thảo các quy
chế hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa; tham mƣu cho ban giám đốc giải quyết
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những vấn đề liên quan đến pháp luật;
- Xem xét đặc điểm kỹ thuật các hợp đồng và kiến nghị những thay đổi cần
thiết;
- Xử lý các tranh chấp nảy sinh có tính chất kiện tụng giữa các chủ thể tham
gia giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa.
(4)

Phòng giao dịch và quản lý thành viên

- Thiết lập và quản lý hệ thống giao dịch của Sở giao dịch hàng bao gồm hệ
thống mạng cục bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN) nối kết giữa Sở giao dịch
hàng hóa với các tổ chức thành viên, nối kết các khâu giao dịch với thanh toán và
giao nhận sản phẩm;
- Điều hành hệ thống giao dịch của Sở giao dịch đảm bảo hoạt động giao
dịch và phân bố kết quả giao dịch theo đúng nguyên tắc giao dịch của thị trƣờng,
đảm bảo giao dịch an toàn, công bằng và minh bạch;
- Thực hiện giám sát giao dịch, nhằm phát hiện và ngăn chặn những giao
dịch bất thƣờng, những giao dịch không có khả năng thanh toán;
- Nghiên cứu, cải tiến nhằm không ngừng hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống
giao dịch của Sở giao dịch hàng hóa;
- Cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ thị trƣờng nhƣ số liệu thống kê, giá cả,
các tài liệu thông tin khác;
- Theo dõi, giám sát hoạt động của các tổ chức thành viên và ngƣời mua và
ngƣời bán bao gồm cả hoạt động trong và ngoài Sở giao dịch hàng hóa;
- Hƣớng dẫn các tổ chức thành viên và ngƣời mua, ngƣời bán tuân thủ các
nguyên tắc hoạt động, và các nội quy, quy chế của Sở giao dịch hàng hóa;
- Tham mƣu trong việc đề xuất kết nạp, hoặc khai trừ tổ chức thành viên của
Sở giao dịch hàng hóa.
(5)

Phòng kế hoạch, marketing và quan hệ quốc tế

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh;
- Hoạch định và tổ chức công tác marketing;
- Xây dựng mối quan hệ với các đối tác nƣớc ngoài và các thị trƣờng khác.
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(6)

Phòng hành chính – Quản trị cơ sở vật chất

- Thực hiện công tác hành chính, văn thƣ, lƣu trữ theo quy định hiện hành;
- Thực hiện công tác quản lý tài sản vật chất của Sở giao dịch hàng hóa;
- Tổ chức thực hiện công tác thƣ ký, lễ tân, hội họp;
- Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an toàn cơ quan.
(7)

Phòng giám sát thị trường
Tổ chức thực hiện chức năng thanh tra, giám sát thị trƣờng theo quy chế của

Sở giao dịch hàng hóa và pháp luật của nhà nƣớc.
(8)

Trung tâm thanh toán bù trừ

Trung tâm thanh toán bù trừ là tổ chức thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ
thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa.
(9)

Trung tâm giao nhận hàng hóa

Trung tâm giao nhận hàng hoá là tổ chức thực hiện chức năng lƣu giữ, bảo
quản và giao nhận hàng hoá cho các hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch
hàng hóa.
(10) Trung tâm giám định hàng hóa
Trung tâm giám định hàng hóa là tổ chức chịu trách nhiệm đảm bảo hàng hóa
tham gia giao dịch đúng theo tiêu chuẩn chất lƣợng và đóng gói. Trung tâm làm
chức năng cấp giấy chứng nhận hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lƣợng cho ngƣời bán.
3.3.3.1.6. Nguyên tắc hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa
- Nguyên tắc trung gian: việc mua bán hàng hóa phải thông qua trung gian
nhà môi giới.
- Nguyên tắc công khai hóa thông tin: mọi thông tin liên quan đến hoạt
động giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa phải đƣợc công khai hóa.
- Nguyên tắc đấu giá: giá cả hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa phải đƣợc
hình thành thông qua đấu giá công khai, hoàn toàn tùy thuộc vào cung cầu, không ai
quyết định giá hay can thiệp vào việc hình thành giá.
3.3.3.1.7. Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
a)

Hệ thống giao dịch
Sở giao dịch hàng hóa thực hiện giao dịch bằng hệ thống máy vi tính nối mạng
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nội bộ tại sàn giao dịch (LAN) và mạng đƣờng dài (WAN). Các tổ chức thành viên
có thể có 1 đến 2 ngƣời đại diện thƣờng trực trên sàn để thực hiện giao dịch.
Ngƣời mua và ngƣời bán sẽ đặt lệnh mua và lệnh bán qua các tổ chức thành
viên. Ngƣời môi giới của các tổ chức thành viên sẽ chuyển các lệnh mua và lệnh
bán này vào cho ngƣời đại diện của tổ chức thành viên (gọi là ngƣời môi giới trên
sàn). Ngƣời môi giới trên sàn sẽ nhập lệnh vào máy chủ. Khi lệnh mua và lệnh bán
khớp nhau thì cuối phiên giao dịch sẽ đƣợc chuyển về cho trung tâm thanh toán bù
trừ để xử lý các hợp đồng trong ngày. Trong trƣờng hợp những hợp đồng nào phải
thực hiện giao hàng khi đến hạn sẽ chuyển cho Trung tâm giao nhận hàng hóa.
b)

Các lệnh giao dịch
Sở giao dịch hàng hóa sẽ sử dụng các lệnh giao dịch (xem Phụ lục 7).

c)

Hoạt động giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa
Thời gian giao dịch:
Sở giao dịch hàng hóa thật hiện đấu giá khớp lệnh tập trung, công khai. Sở

giao dịch hàng hóa sẽ hoạt động 5 ngày/tuần trừ ngày Lễ, Tết theo quy định của Bộ
Luật lao động. Mỗi ngày có 1 phiên giao dịch từ 8:30 đến 15:30.
Phương thức khớp lệnh:
- Khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa. Thời gian khớp
lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa là từ 8:30-9:00 và thời gian khớp lệnh định kỳ
xác định giá đóng cửa là 15:00-15:30;
- Khớp lệnh liên tục từ 9:00-15:00.
Nguyên tắc khớp lệnh được thực hiện như sau:
- Ƣu tiên 1 là giá: Lệnh mua có mức giá cao hơn đƣợc ƣu tiên thực hiện
trƣớc; lệnh bán có mức giá thấp hơn đƣợc ƣu tiên thực hiện trƣớc;
- Ƣu tiên 2 là thời gian: Trƣờng hợp các lệnh cùng loại có cùng mức giá thì
lệnh giao dịch nhập trƣớc vào hệ thống giao dịch đƣợc ƣu tiên thực hiện trƣớc.
Ký quỹ giao dịch:
- Sở Giao dịch hàng hóa quy định mức ký quỹ ban đầu khi đặt lệnh giao dịch
là 5% trị giá của từng lệnh giao dịch.
- Khi đặt lệnh giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa, thành viên kinh doanh
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phải đảm bảo số dƣ tài khoản của mình mở tại Trung tâm thanh toán đáp ứng các
điều kiện về mức ký quỹ giao dịch khi đặt lệnh.
- Trong một thời hạn nhất định theo quy định của Điều lệ hoạt động của Sở
Giao dịch hàng hóa, thành viên kinh doanh phải bổ sung tiền ký quỹ khi có biến
động giá. Trƣờng hợp không bổ sung tiền ký quỹ đúng hạn, Sở Giao dịch hàng hóa
có quyền tất toán hợp đồng với thành viên kinh doanh.
- Trong trƣờng hợp số dƣ tài khoản vƣợt mức ký quỹ theo quy định thì thành
viên kinh doanh có quyền rút lại khoản vƣợt mức đó.
Sở giao dịch hàng hóa phải công bố các thông tin sau đây:
- Chỉ số giá giao dịch trên tổng lƣợng hàng hoá giao dịch trong từng ngày,
bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, mức giá cao nhất, mức giá thấp nhất và các mức
giá đƣợc khớp đối với từng loại hàng hoá đƣợc giao dịch qua Sở giao dịch hàng
hóa.
- Kết quả giao dịch theo phƣơng thức khớp lệnh, nội dung khớp lệnh bao
gồm loại hàng hoá, số lƣợng hàng hoá khớp lệnh bán với lệnh mua và các nội dung
khác theo quy định của Điều lệ hoạt động.
- Các thông tin khác đƣợc quy định trong Điều lệ hoạt động của Sở giao dịch
hàng hóa hoặc của pháp luật.
Phương thức thực hiện hợp đồng:
- Thanh toán bù trừ qua Trung tâm thanh toán vào phiên cuối cùng của ngày
cuối cùng giao dịch hợp đồng;
- Giao nhận hàng hoá qua Trung tâm giao nhận hàng hoá.
Thanh toán bù trừ:
- Trung tâm thanh toán có trách nhiệm thông báo cho thành viên kinh doanh
số dƣ tài khoản hàng ngày của thành viên đƣợc thanh toán bù trừ với giá giao dịch
đóng cửa của ngày giao dịch đó.
- Việc bù trừ giao dịch phải đƣợc thực hiện phù hợp với số lƣợng hàng hóa
và số tiền ghi trong các chứng từ giao dịch.
Giao nhận hàng hóa:
Đối với những những hợp đồng đến khi đáo hạn có thực hiện việc giao nhận
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hàng hóa thật. Sở giao dịch hàng hóa phải xây dựng quy chế về việc giao nhận hàng
hóa và thanh toán.
Giám định hàng hóa:
Trung tâm giám định hàng hóa thật hiện việc giám định hàng hoá mua bán qua
Sở giao dịch hàng hóa.
3.3.3.1.8. Điều kiện vật chất cần thiết cho Sở giao dịch hàng hóa
a)

Hàng hóa tham gia giao dịch
Thứ nhất, Hàng hóa giao dịch qua Sở giao dịch đều phải đạt tiêu chuẩn theo

thông lệ quốc tế. Các hàng hóa phải đƣợc quy định các tiêu chuẩn chất lƣợng thống
nhất và đƣợc giám định chặt chẽ trƣớc khi thực hiện việc giao nhận hàng hóa. Đối
với những hàng hóa mà thị trƣờng chủ yếu là xuất khẩu nhƣ cà phê Robusta, gạo
5% tấm, chúng ta có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc tế. Việc đƣa hàng hóa đạt những
tiêu chuẩn giao dịch quốc tế không chỉ là việc cần thiết cho việc giao dịch tại sàn
mà nó còn giúp cho mở rộng giao dịch thƣơng mại quốc tế. Việc xây dựng hệ thống
hàng nông sản đạt chuẩn sẽ thúc đẩy những nông dân và doanh nghiệp chế biến
tuân thủ đúng quy trình sản xuất và chế biến. Nhờ đó mà hàng hóa Việt Nam dần
dần lấy lại uy tín trên thƣơng trƣờng quốc tế. Chính vì vậy, điều kiện cần thiết là Bộ
Nông nghiệp và PTNT cần phối hợp với Tổng cục đo lƣờng tiêu chuẩn chất lƣợng
xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lƣợng hàng nông sản và bắt buộc mọi chủ thể
tham gia giao dịch phải tuân thủ một cách chặt chẽ.
Thứ hai, hàng hóa tham gia giao dịch đòi hỏi phải có đủ số lƣợng để hỗ trợ
cho thị trƣờng phát triển.
b)

Xây dựng cơ sở vật chất cho Sở giao dịch hàng hóa
Cơ sở hạ tầng cho hoạt động giao dịch diễn ra là điều kiện cần thiết để có Sở

giao dịch hàng hóa. Ngoài việc xây dựng trụ sở, tức tạo ra một sàn giao dịch thì
ngày nay hoạt động giao dịch chủ yếu bằng hệ thống thông tin điện tử. Chính vì
vậy, chúng ta cần phát triển một hệ thống công nghệ thông tin thích hợp cho việc
tiếp nhận các lệnh giao dịch, đáp ứng cho việc thanh toán bù trừ và phục vụ cho yêu
cầu quản lý rủi ro. Để thực hiện đƣợc điều này chúng ta phải chọn các nhà tƣ vấn có
kinh nghiệm trong lĩnh vực tƣ vấn về việc cung cấp các hệ thống đối với Sở giao
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dịch hàng hóa. Chúng ta có thể ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các Sở giao
dịch hàng hóa, đặc biệt là Sở giao dịch hàng hóa đối với nông sản của các nƣớc phát
triển trên thế giới. Xu hƣớng phát triển thƣơng mại hiện nay của Việt Nam là xây
dựng một nền thƣơng mại nội địa phát triển vững mạnh, hiện đại và phát triển
thƣơng mại trên con đƣờng hội nhập với khu vực và thế giới. Vì vậy, xây dựng và
phát triển Sở giao dịch hàng hóa phải kết nối đƣợc các Sở giao dịch hàng hóa trên
thế giới. Chúng ta chỉ có thể liên kết đƣợc với các Sở giao dịch hàng hóa của các
nƣớc thuận lợi khi các điều kiện cơ sở hạ tầng cần thiết dễ dàng kết nối quốc tế.
Khác với Sở giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch hàng hóa còn thực hiện việc
giao hàng hóa thật thông qua Trung tâm giao nhận hàng hóa. Chính vì vậy, cần phải
xây dựng hệ thống kho bảo quản đảm bảo hàng hóa không bị hƣ hỏng, mất mát.
Trong điều kiện đất đai ở TP.HCM quá đắt đỏ, Sở giao dịch hàng hóa có thể xây
dựng hệ thống kho ở Bình Dƣơng hoặc Đồng Nai để phục vụ cho việc giao nhận
hàng hóa giữa ngƣời bán và ngƣời mua.
3.3.3.2. Giải pháp hỗ trợ phát triển thể chế giao dịch giao sau
3.3.3.2.1. Hoàn thiện pháp luật liên quan đến giao dịch giao sau nông sản
Qua phân tích chƣơng 2 và trên cơ sở kinh nghiệm các nƣớc ở chƣơng 1, luận
án đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan đến giao dịch giao sau nông sản
với nội dung cụ thể nhƣ sau:
Thứ nhất, Bộ Công Thƣơng đề xuất, chủ trì soạn thảo và trình Quốc Hội
Luật giao dịch kỳ hạn nông sản (Agricultural Futures Trading Act) để bổ sung và
thay thế “Mục 3: Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa” từ Điều 63 đến
Điều 73 của Luật Thƣơng mại do Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu
lực ngày 1/1/2006 và thay thế Nghị định của Chính phủ số 158/NĐ-CP ngày
28/12/2006 (để đảm bảo tính pháp lý cao hơn). Ngoài nội dung đã có trong Luật
Thƣơng Mại năm 2005 và Nghị định 158/2006/NĐ-CP, Luật giao dịch kỳ hạn nông
sản cần bổ sung thêm: Quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, cơ
cấu tổ chức của cơ quan quản lý thị trƣờng kỳ hạn. Cơ quan quản lý thị trƣờng nên
theo mô hình của Hoa Kỳ hoặc Thái Lan, không theo mô hình của Trung Quốc. Đó
là thành lập Ủy ban giao dịch kỳ hạn riêng biệt với Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc.
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Ủy ban giao dịch kỳ hạn trực thuộc Chính phủ.
Thứ hai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Khoa học và
Công nghệ thống nhất sử dụng một số tiêu chuẩn chất lƣợng hàng hóa nông sản đƣa
vào tham gia giao dịch. Đối với mặt hàng cà phê, chúng tá có thể sử dụng tiêu
chuẩn TCVN 4193:2005; đối với mặt hàng gạo, sử dụng tiêu chuẩn gạo 5% tấm
hiện nay; đối với cao su, sử dụng tiêu chuẩn cao su SRV 3L của Việt Nam và tiêu
chuẩn cao su RSS3 phổ biến của thế giới.
Thứ ba, Bộ Tài chính ban hành quy định về thuế, phí và chế độ kế toán – tài
chính liên quan đến mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.
Thứ tư, Ngân hàng Nhà nƣớc quy định về việc mở tài khoản thành toán, về cơ
chế thanh toán bù trừ, ủy thác thanh toán qua ngân hàng và các quy định liên quan
đến cho vay, cầm cố các hợp đồng và “bán khống”.
Thứ năm, Bộ Công Thƣơng ban hành quy định về việc tiêu chuẩn kho hàng,
địa điểm giao nhận hàng hóa và việc giao nhận hàng hóa.
Tóm lại, xây dựng và hoàn thiện thể chế giao dịch giao sau là tạo khung pháp
lý hoàn chỉnh đảm bảo cho các giao dịch vận hành một cách thông suốt. Đây là cơ
sở cho giao dịch giao sau nông sản phát triển.
3.3.3.2.2. Xây dựng và thực hiện chƣơng trình đào tạo cấp chứng chỉ hành
nghề giao dịch hàng hóa nông sản
Thị trƣờng giao sau là thị trƣờng cao cấp nó liên quan đến nhiều nghiệp vụ
kinh doanh phức tạp và hoạt động giao dịch chủ yếu qua các nhà môi giới. Quyết
định mua hoặc bán hàng hóa của các thƣơng nhân chịu sự ảnh hƣởng của các nhà tƣ
vấn và môi giới. Để đảm bảo cho thị trƣờng hoạt động và phát triển một cách bền
vững, Nhà nƣớc cần quy định các tổ chức, cá nhân tham gia thị trƣờng với tƣ cách
là tổ chức thành viên phải có chứng chỉ hành nghề giao dịch hàng hóa, giống nhƣ
hiện nay chúng ta đang áp dụng cho kinh doanh chứng khoán. Điều này hoàn toàn
phù hợp với thông lệ kinh doanh trên thế giới.
Cơ quan cấp chứng chỉ: Theo thông lệ các nƣớc, việc tổ chức cấp chứng chỉ
do các Hiệp hội ngành nghề đảm nhận. Tuy nhiên, ở Việt Nam các hiệp hội chƣa đủ
uy tín và năng lực để thực hiện việc này. Do đó, thời gian đầu ở Việt Nam việc cấp
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chứng chỉ hành nghề sẽ do Ủy ban giao dịch hàng hóa đảm nhận, về lâu dài sẽ
chuyển cho doanh nghiệp, tổ chức đƣợc phép cấp chứng chỉ.
Chương trình đào tạo: Ủy ban giao dịch hàng hóa tổ chức đấu thầu biên soạn
chƣơng trình đào tạo hành nghề giao dịch kỳ hạn hàng hóa. Nội dung chƣơng trình
nên bao gồm 3 phần: thứ nhất, nghiệp vụ kinh doanh trên Sở giao dịch hàng hóa;
thứ hai, pháp luật kinh doanh hàng hóa và thứ ba, phân tích hoạt động kinh doanh
hàng hóa nông sản.
Tổ chức đào tạo: bất cứ tổ chức nào cũng có thể tham gia công tác đào tạo và
không cần xin phép bất cứ cơ quan nào. Các tổ chức này sẽ cạnh tranh nhau thu hút
học viên tham gia học dựa vào uy tín về tỷ lệ học viên thi đạt chứng chỉ hành nghề
(đòi hỏi cơ quan cấp chứng chỉ phải tổ chức thi nghiêm túc).
Đối tượng tham gia học: bất cứ ai có nhu cầu.
Tóm lại, việc đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh hàng hóa cho
các nhà tƣ vấn, môi giới sẽ tạo tâm lý an tâm của cho các thƣơng nhân. Đây cũng
chính là cơ sở giúp cho các thƣơng nhân quyết định mua bán trên thị trƣờng. Điều
này cũng góp phần thị trƣờng phát triển và ổn định.
3.4.

Kiến nghị

3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố
Để phát triển thể chế giao dịch nông sản và các giải pháp đề xuất có thể thực
hiện đƣợc, tác giả đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ và UBND các tỉnh, thành
phố nhƣ sau:
- Nhà nƣớc cần xây dựng Luật Nông nghiệp. Luật này phải điều chỉnh toàn
bộ hoạt động sản xuất – chế biến – tiêu thụ nông sản. Những nội dung cơ bản của
Luật Nông nghiệp: các loại hình tổ chức kinh doanh nông sản; các quy định về sản
xuất nông nghiệp; các quy định về trợ cấp cho nông nghiệp (Việt Nam vẫn còn có
thể trợ cấp cho nông nghiệp); các quy định về cho vay tín dụng; các quy định về hỗ
trợ cho từng ngành sản xuất; các quy định về thƣơng mại nông sản.
- Cần sửa đổi chuẩn hơn Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ số
80/2002/NĐ-CP về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng.
Về lâu dài cần đƣa nội dung sản xuất theo hợp đồng vào điều chỉnh trong Luật
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Nông nghiệp. Một số nội dung quan trọng cần phải chỉnh sửa nhƣ phải làm rõ bản
chất của sản xuất theo hợp đồng và sự khác biệt giữa các mô hình; các chính sách
khuyến khích doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo hợp đồng phải cụ thể; phải có
cơ chế xử lý tranh chấp hợp đồng và phòng chống rủi ro khi thực hiện sản xuất theo
hợp đồng.
- Nhà nƣớc cần xây dựng Luật giao dịch hàng hóa kỳ hạn (Futures
Commodity Act).
- Nhà nƣớc cần bãi bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế VAT cho tất cả
các chủ thể ở khâu trung gian, trực tiếp mua gom nông sản cho nông dân.
- Nhà nƣớc cần điều chỉnh lại Luật đất đai liên quan đến đất nông nghiệp và
các nghị định, thông tƣ có liên quan.
- Chính phủ cần xây dựng đề án và thực hiện phát hành trái phiếu công trình
để có nguồn vốn đầu tƣ kết cấu hạ tầng giao thông.
- Chính phủ thí điểm cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu lớn thuộc
các ngành cà phê, hạt điều và hạt tiêu mở tài khoản ngoại tệ ở nƣớc ngoài để trực
tiếp giao dịch kỳ hạn và quyền chọn trên Sàn giao dịch hàng hóa nƣớc ngoài.
- UBND các tỉnh, thành tổ chức đấu thầu chuyển đổi tất cả các chợ bán buôn
và bán lẻ cho các doanh nghiệp, HTX quản lý kinh doanh.
- UNND các tỉnh, thành không sử dụng tiền ngân sách nhà nƣớc để đầu tƣ
xây dựng chợ và giao quyền tự chủ hoàn toàn cho doanh nghiệp trong kinh doanh
chợ.
- UBND các tỉnh, thành chỉ đạo UBND quận, huyện, xã, phƣờng, thị trấn tiến
hành đăng ký kinh doanh cho tất cả các trang trại có sản xuất hàng hóa và ngƣời
mua gom theo Nghị định của Chính phủ số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về
đăng ký kinh doanh.
3.4.2. Kiến nghị với các doanh nghiệp
- Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lƣợc liên doanh, liên kết tạo vùng
nguyên liệu để phục vụ cho chế biến và tiêu thụ. Việc liên doanh, liên kết với ngƣời
sản xuất nguyên liệu có thể thực hiện thông qua việc thành lập công ty cổ phần và
ngƣời sản xuất trở thành cổ đông của công ty.
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- Doanh nghiệp thƣơng mại bán buôn, nhất là các doanh nghiệp đang quản lý
kinh doanh chợ đầu mối cần nâng cao năng lực quản lý, tăng cƣờng liên doanh, liên
kết với các doanh nghiệp bán lẻ, chủ yếu là hệ thống siêu thị và ngƣời sản xuất để
trở thành trung tâm phân phối sản phẩm.
- Các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu cần nghiên cứu, học hỏi kinh
nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực có hiểu biết sâu về thị trƣờng giao sau để sử
dụng các công cụ trên thị trƣờng này quản lý rủi ro.
- Các doanh nghiệp nhƣ các doanh nghiệp chế biến cần phải thực hiện quản
lý chất lƣợng theo HACCP và phải kiểm soát đƣợc chất lƣợng từ khâu sản xuất
nông nghiệp.
- Doanh nghiệp nhà nƣớc cần phải nhanh chóng chuyển đổi loại hình doanh
nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2005.

TÓM TẮT CHƢƠNG 3
Chƣơng 3, phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam bao gồm 4 phần:
thứ nhất, quan điểm phát triển thể chế giao dịch nông sản; thứ hai, định hƣớng phát
triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt nam; thứ ba, phát triển thể chế giao dịch
nông sản; và thứ ba, kiến nghị. Qua nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, chƣơng
này đề xuất 4 quan điểm: thứ nhất, phát triển đa dạng các hình thức giao dịch nông
sản có hiệu quả và phù hợp với điều kiện và trình độ sản xuất; thứ hai, đảm bảo sự
công bằng, bình đẳng cho các chủ thể tham gia giao dịch nông sản; thứ ba, hỗ trợ
hợp lý cho thể chế giao dịch nông sản phát triển; thứ tƣ, xây dựng cơ sở pháp lý
đồng bộ, khoa học cho mỗi loại hình giao dịch nông sản. Chƣơng này cũng đề xuất
định hƣớng phát triển 3 loại hình thể chế chế giao dịch (giao ngay, sản xuất theo
hợp đồng, giao sau).
Để phát triển thể chế giao ngay, chƣơng này đề xuất hƣớng hoàn thiện về mặt
cấu trúc, cơ chế và điều kiện vật chất cho các hình thức giao dịch phân tán và tập
trung. Trong đó, luận án tập trung đề xuất mô hình các chợ bán buôn nông sản.
Luận án đề xuất một số giải pháp hỗ trợ cho các hình thức giao dịch tập trung và
phân tán phát triển nhƣ: hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến giao dịch giao
ngay; nâng cao năng lực kinh doanh thƣơng mại cho chủ thể tham gia vào hoạt
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động giao dịch giao ngay nông sản; quản lý hoạt động kinh doanh của ngƣời mua
gom trong tiêu thụ nông sản; điều tiết cung cầu nông sản và tổ chức lƣu thông hàng
hóa; và phát triển các điều kiện vật chất cần thiết cho giao dịch giao ngay nông sản.
Để phát triển thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng, luận án đề xuất hoàn
thiện cấu trúc, cơ chế và điều kiện vật chất của 4 mô hình sản xuất theo hợp đồng
(tập trung, trang trại hạt nhân, đa chủ thể và trung gian. Ngoài ra luận án cũng đề
xuất một số giải pháp hỗ trợ nhƣ: hoàn thiện pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực
nông nghiệp; tiêu chuẩn hóa chất lƣợng nông sản; hoàn thiện chính sách tích tụ đất
đai cho sản xuất nông nghiệp; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ hợp tác,
HTX.
Để phát triển thể chế giao sau, chƣơng này đề xuất mô hình Sở giao dịch hàng
hóa nông sản và một số giải pháp hỗ trợ: hoàn thiện pháp luật liên quan đến giao
dịch giao sau nông sản; xây dựng và thực hiện chƣơng trình đào tạo cấp chứng chỉ
hành nghề giao dịch hàng hóa nông sản.
Phần cuối chƣơng này là một số kiến nghị với Chính phủ, UBND các tỉnh,
thành và các doanh nghiệp.
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KẾT LUẬN
Thể chế giao dịch nông sản có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển thị
trƣờng nông sản nói riêng và nền kinh tế nói chung. Thị trƣờng nông sản có phát
triển thì mới thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Nền nông nghiệp hiện đại là
nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc, đảm
bảo an ninh lƣơng thực quốc gia, nâng cao đời sống của nông dân. Thể chế giao
dịch nông sản là một bộ phận không thể tách rời của thể chế kinh tế thị trƣờng định
hƣớng XHCN của nƣớc ta. Thể chế giao dịch nông sản sẽ góp phần chuyển nhanh
nƣớc ta từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trƣờng. Trong bối cảnh hội
nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, thị trƣờng nông sản Việt Nam là bộ phận của thị
trƣờng nông sản thế giới, mà ở đó thị trƣờng nông sản đã phát triển đến đỉnh cao
của nền kinh tế thị trƣờng trong 100 năm qua. Thị trƣờng nông sản Việt Nam chỉ
mới là thị trƣờng sơ khai, một thị trƣờng mà nhiều hình thức giao dịch chỉ mới xuất
hiện. Nghiên cứu “Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam”, luận án
rút ra một số kết luận sau:
- Những tổng kết lý luận và kinh nghiệm của các nƣớc trong việc phát triển
thể chế giao dịch nông sản là cơ sở khoa học đầu tiên của việc phát triển thể chế
giao dịch nông sản ở Việt Nam.
- Thực tiễn về đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội, nhân văn của Việt Nam là
cơ sở khoa học quy định cách thức vận dụng lý luận và kinh nghiệm thế giới để phát
triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam
- Thể chế giao dịch nông sản quy định cấu trúc tổ chức, cơ chế vận hành của
thị trƣờng nông sản mà các chủ thể kinh doanh tham gia trong điều kiện vật chất
nhất định nhằm tối đa hóa lợi ích của riêng từng chủ thể, đồng thời mang lại lợi ích
cho cộng đồng trong quá trình phát triển.
- Thể chế giao dịch nông sản bao gồm thể chế giao dịch giao ngay, thể chế
giao dịch sản xuất theo hợp đồng và thể chế giao dịch giao sau.
- Thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam đang trong quá trình phát triển.
Nhiều hình thức giao dịch nông sản mới đã bắt đầu xuất hiện. Thể chế quản lý vĩ
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mô của nhà nƣớc cũng đã góp phần quan trọng thúc đẩy các hình thức giao dịch
nông sản ra đời. Tuy nhiên, các hình thức giao dịch nông sản ở Việt Nam phần
nhiều mang tính tự phát do chính những chủ thể tham gia quá trình giao dịch tìm tòi
sáng tạo. Mặc dù có nhiều mô hình thành công, cũng nhƣ mô hình thất bại nhƣng sự
xuất hiện những hình thức giao dịch mới đã thúc đẩy mạnh thị trƣờng nông sản phát
triển.
- Hình thức giao dịch giao ngay tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền
kinh tế nƣớc ta. Luận án đã phân tích giao dịch giao ngay dƣới hai hình thức: giao
dịch phân tán và giao dịch tập trung. Luận án đã đề xuất hƣớng hoàn thiện cấu trúc,
cơ chế và điều kiện vật chất của giao dịch phân tán và giao dịch tập trung. Luận án
cũng đề xuất một số giải pháp hỗ trợ: thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên
quan đến giao dịch giao ngay; thứ hai, nâng cao năng lực kinh doanh thƣơng mại
cho chủ thể tham gia vào hoạt động giao dịch giao ngay nông sản; thứ ba, quản lý
hoạt động kinh doanh của ngƣời mua gom trong tiêu thụ nông sản; thứ tƣ, điều tiết
cung cầu nông sản và tổ chức lƣu thông hàng hóa; và thứ năm, phát triển các điều
kiện vật chất cần thiết cho giao dịch giao ngay nông sản.
- Hình thức sản xuất theo hợp đồng đƣợc xem là hình thức giao dịch tiên tiến.
Đây là mô hình liên kết nông dân với thị trƣờng. Luận án đã phân tích sản xuất theo
hợp đồng theo 5 mô hình: tập trung, trang trại hạt nhân, phi chính thức, đa chủ thể
và trung gian. Ở Việt Nam hình thức sản xuất theo hợp đồng phát triển mạnh sau
khi Thủ tƣớng chính phủ ban hành Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002.
Để phát triển thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng, luận án đã đề xuất hƣớng
hoàn thiện về cấu trúc, cơ chế và điều kiện vật chất cho 4 mô hình (tập trung, trang
trại hạt nhân, đa chủ thể và trung gian). Luận án đƣa ra một số giải pháp: thứ nhất,
hoàn thiện pháp luật liên quan đến hợp đồng trong lĩnh vực nông nghiệp; thứ hai,
tiêu chuẩn hóa chất lƣợng nông sản; thứ ba, hoàn thiện chính sách tích tụ đất đai
cho sản xuất nông nghiệp; thứ tƣ, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ hợp
tác và HTX.
- Ở Việt Nam, hình thức giao dịch giao dịch triển hạn đã xuất hiện từ lâu
nhƣng chƣa có công cụ bảo hiểm rủi ro thực hiện hợp đồng cho các chủ thể tham
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gia giao dịch; còn giao dịch kỳ hạn mới phát triển trong kinh doanh cà phê xuất
khẩu; giao dịch quyền chọn chƣa phát triển đối với hàng nông sản. Luận án đã đề
xuất xây dựng Sở giao dịch hàng hóa nông sản ở Việt Nam. Để phát triển hình thức
giao sau, luận án đã đƣa ra một số giải pháp: thứ nhất, hoàn thiện pháp luật liên
quan đến giao dịch giao sau nông sản; thứ hai, xây dựng và thực hiện chƣơng trình
đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề giao dịch hàng hóa nông sản.
Tóm lại, phát triển thể chế giao dịch nông sản là một phần trong quá trình
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN ở Việt Nam. Thể chế giao
dịch nông sản phát triển sẽ thúc đẩy phát triển thị trƣờng nông sản và tạo thuận lợi
cho ngƣời nông dân gắn kết, tham gia vào thị trƣờng. Việc “mang thị trƣờng” đến
với nông dân sẽ góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông
nghiệp nông thôn và xóa đói giảm nghèo cho ngƣời dân nông thôn. Luận án nghiên
cứu mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào quá trình phát triển nông nghiệp nói
riêng và phát triển kinh tế đất nƣớc nói chung. Luận án chắc chắn còn hạn chế và
thiếu sót nhất định. Một số hạn chế chủ yếu của luận: thứ nhất, luận án chƣa thể
trình bày tất cả các trƣờng hợp giao dịch đã nghiên cứu; thứ hai, luận án chƣa có số
liệu đầy đủ để chứng minh tính hiệu quả của từng hình thức giao dịch thông qua
nghiên cứu vận dụng lý thuyết chi phí giao dịch và lý thuyết về chi phí marketing;
thứ ba, luận án chƣa thực hiện đƣợc nghiên cứu định lƣợng để kiểm định các nội
dung đƣợc khám phá thông qua nghiên cứu định tính. Những hạn chế và thiếu sót
của luận án sẽ đƣợc tác giả tiếp tục nghiên cứu để ngày càng hoàn thiện hơn.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Danh mục đối tƣợng khảo sát đã thực hiện phỏng vấn sâu

STT

Tổ chức, cá nhân đã thực hiện phỏng vấn sâu

A

Doanh nghiệp ngành lƣơng thực

1

Tổng công ty Lƣơng thực Miền Nam

2

Công ty Lƣơng thực Long An

3

Công ty Lƣơng thực Tiền Giang

4

Công ty Lƣơng thực Đồng Tháp

5

Công ty Lƣơng thực Sông Hậu

6

Công ty Lƣơng thực – thực phẩm An Giang

7

Công ty TNHH Một thành viên Bình Tây (Tp.HCM)

8

Doanh nghiệp Tƣ nhân Nam Thành (Tiền Giang)

B

Doanh nghiệp ngành cà phê

1

Tổng công ty Cà phê Việt Nam

2

Công ty Xuất nhập khẩu Đăk Lăk (Inexim Đăk Lăk)

3

Công ty TNHH Một thành viên 2/9 (Simexco Daklak)

4

Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xuất nhập khẩu Cà phê Tây Nguyên (Vinacafe
Buôn Ma Thuột)

5

Công ty Cà phê IASAO

6

Công ty Cà phê Việt Đức

7

Công ty Cà phê 49

8

Công ty Cà phê 719

9

Công ty Cà phê 720

10

Công ty Cà phê 721

11

Công ty Cà phê Ea H‟Nin

12

Công ty Cà phê Ea Sim

13

Công ty Cà phê 15
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14

Công ty TNHH Tín Nghĩa

C

Doanh nghiệp ngành cao su

1

Công ty Cao su Eahleo

2

Công ty Cao su Chƣ Păh

3

Công ty Cao su Chƣ Prông

4

Công ty Cao su Đồng Phú

5

Công ty Cao su Dầu Tiếng

D

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh chợ đầu mối

1

Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức

2

Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Tân Xuân, Hóc Môn

3

Chợ trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông, Long An

4

Chợ trung tâm Nông sản Phú Cƣờng, Tiền Giang

5

Chợ trung tâm Nông sản Thanh Bình, Đồng Tháp

6

Chợ đầu mối Trái cây Mỹ Hiệp, Đồng Tháp

7

Chợ gạo Cầu Bà Đắc, Cái Bè, Tiền Giang

8

Trung tâm Trái cây Quốc gia, Tiền Giang

9

Trung tâm Giao dịch Cà phê Buôn Ma Thuột

E

Doanh nghiệp các ngành khác

1

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

2

Công ty Cổ phần Chè Minh Rồng

3

Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang

4

Phòng giao dịch hàng hóa – Ngân hàng Techcombank

5

Phòng giao dịch hàng hóa – Ngân hàng BIDV

F

Hợp tác xã

1

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thành

2

HTX Nông nghiệp và Kinh doanh Tổng hợp Bình Tây

3

HTX Nông nghiệp Hƣng Thạnh

4

HTX Nông nghiệp Thắng lợi

5

HTX Tân Phú Trung
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6

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Vị Đông I

7

HTX Bƣởi Năm Roi Mỹ Hòa

8

HTX Chợ gạo

9

HTX Dƣơng Xuân

G

Trên 100 Chủ trang trại/Hộ nông dân

H

Trên 50 ngƣời mua gom ở ĐBSCL
Phụ lục 2: Các tình huống nghiên cứu đƣợc lựa chọn trong luận án

Các loại
hình thể chế

Các hình thức giao

giao dịch

dịch nông sản

Các tình huống đƣợc lựa chọn

nông sản
1.

Trƣờng hợp tiêu thụ lúa gạo ở
ĐBSCL (Xí nghiệp Chế biến Lƣơng

Giao dịch phân tán

thực Tân Thạnh)
2.

Trƣờng hợp tiêu thụ cà phê Tây
Nguyên

Giao ngay
nông sản

3.

Trƣờng hợp Chợ đầu mối Nông sản
Thực phẩm Thủ Đức (Chợ Tam

Giao dịch tập trung

Bình)
4.

Trƣờng hợp Chợ trung tâm Nông
sản Hậu Thạnh Đông

Sản xuất theo
hợp đồng

Mô hình tập trung

5.

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

Mô hình trang trại hạt

6.

Nông trƣờng Đắc Đoa – Công ty Cà

nhân
Mô hình đa chủ thể

phê Iasao
7.

HTX Nông nghiệp và Kinh doanh
Tổng hợp Bình Tây

Mô hình phi chính thức

8.

Tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL

Mô hình trung gian

9.

Công ty Lƣơng thực Tiền Giang
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10. Trƣờng hợp giao dịch triển hạn
bằng hợp đồng với giá cố định
Giao dịch triển hạn

11. Trƣờng hợp giao dịch triển hạn
bằng hợp đồng với giá linh hoạt –
Công ty Lƣơng thực Tiền Giang,
kinh doanh cà phê xuất khẩu

Giao sau

12. Trƣờng hợp giao dịch hạt điều qua

nông sản

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
TP.HCM
Giao dịch kỳ hạn

13. Trƣờng hợp giao dịch cà phê qua
LIFFE và NYBOT
14. Trung tâm Giao dịch Cà phê Buôn
Ma Thuột (BCEC)

Giao dịch quyền chọn
Phụ lục 3: Phƣơng thức giao dịch bằng hợp đồng chốt giá sau (Price-to-befixed contract – PTBF contract)
Trong điều kiện ngƣời mua và ngƣời bán chƣa biết đƣợc tình hình cung cầu
của thị trƣờng tại thời điểm giao dịch ra sao (ví dụ cà phê chƣa tới mùa thu hoạch).
Hai bên thỏa thuận về số lƣợng, chủng loại, tháng giao hàng (delivery month) và giá
sẽ thỏa thuận sau bằng cách trừ lùi (minus) hoặc cộng thêm (plus) so với giá kỳ hạn
(futures price). Nếu chất lƣợng hàng hóa thấp hơn tiêu chuẩn chất lƣợng quy định
trong hợp đồng kỳ hạn sẽ sử dụng “trừ lùi” (minus); nếu tốt hơn sử dụng “cộng
thêm” (plus). Có hai loại hợp đồng chốt giá (Fixing price) sau:
Thứ nhất, hợp đồng người bán nắm quyền chốt giá (PBTF – Seller‟s call
contracts):
- Đây là hợp đồng bằng văn bản cho phép ngƣời bán chốt giá bất cứ lúc nào
trong khoảng thời gian trƣớc ngày thông báo giao hàng đầu tiên của một
hợp đồng kỳ hạn cụ thể;
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- Rủi ro giá cả do ngƣời mua chịu, nên ngƣời mua phải sử dụng hợp đồng kỳ
hạn để bảo hộ rủi ro.
Thứ hai, hợp đồng người mua nắm quyền chốt giá (PBTF – Buyer‟s call
contrac
- Cho phép ngƣời mua chốt giá bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian
trƣớc ngày thông báo giao hàng đầu tiên của một hợp đồng kỳ hạn cụ thể;
- Rủi ro giá cả do ngƣời bán chịu, nên ngƣời bán phải sử dụng hợp đồng kỳ
hạn để bảo hộ rủi ro.
Nguồn: UNCTAD/WTO [71].
Phụ lục 4: Ví dụ về cơ chế xác định giá hợp đồng xuất khẩu cà phê theo
phƣơng thức “trừ lùi chốt giá sau”, ngƣời bán nắm quyền chốt giá
Hôm nay ngày 01/01/2008, ngƣời bán (Việt Nam), ngƣời mua (nƣớc ngoài)
thỏa thuận mua bán nhƣ sau:
- Số lƣợng: 100 tấn cà phê robusta;
- Tháng giao hàng: tháng 8/2008;
- Giá cả hai bên thỏa thuận trên hợp đồng ngoại thƣơng thể hiện nhƣ sau:
London Robusta July minus 100 USD/ton.
- Ngƣời bán nắm quyền chốt giá (PTBF- Seller‟s contract)
Điều này có nghĩa là giá thanh toán (settlement price) sẽ đƣợc chốt theo giá kỳ
hạn (futures price) của hợp đồng kỳ hạn cà phê robusta, giao hàng vào tháng 7/2008
của thị trƣờng Luân Đôn (LIFFE). (Theo quy định của LIFFE, thời hạn giao hàng
của hợp đồng kỳ hạn trong năm vào tháng 1, 3, 5, 7, 9 và 11)
Theo quy định về hợp đồng kỳ hạn cà phê Robusta của Luân Đôn, ngày thông
báo giao hàng đầu tiên (first delivery notice day) là bất cứ ngày nào trong tháng
giao hàng của hợp đồng kỳ hạn. Nhƣ vậy nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ quyết định
chốt giá bất cứ ngày nào sau khi ký hợp đồng cho đến ngày thông báo đầu tiên của
tháng giao hàng của hợp đồng kỳ hạn (7/2008) trừ lùi 100 USD/tấn.
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Sau khi ký hợp đồng, lúc nào giá thị trƣờng trong nƣớc xuống, nhà xuất khẩu
tiến hành mua vào cho đủ 100 tấn; lúc nào giá LIFFE tăng sẽ chốt giá. Giả sử giá
bình quân của lô hàng mua vào là 25.000 đ/kg. Ngày 01/7/2008, giá kỳ hạn của hợp
đồng kỳ hạn giao hàng tháng 7/2008 của LIFFE là 2.000 USD/tấn thì giá thanh toán
(settlement price) sẽ là 1.900 USD/tấn; quy ra 30.400 đ/kg (lấy tỷ giá 16.000
VND/USD). Nhƣ vậy nhà xuất khẩu tính toán thấy mức chênh lệch 5.400 VND/kg
– thuế - phí lƣu kho – những khoản khác vẫn lời, nhà xuất khẩu quyết định gọi cho
ngƣời mua chốt giá theo giá trên hợp đồng là 1.900 USD/tấn và đến 8/2008 giao
hàng.
Nguồn: Bảo Trung (2007), Kết quả khảo sát Inexim Đăk Lăk, Simexco,
Vinacaphe Buôn Ma Thuột.
Phụ lục 5: Tiêu chuẩn hợp đồng kỳ hạn gạo của Sở giao dịch hàng hóa Chicago
(CBOT)
(Rough rice futures contract specification – CBOT)
Khối lƣợng giao dịch

2.000 CWT = 91 tấn
(1 cwt= 100 lbs và Metric Tons = Cwt x 0,0453592

Tiêu chuẩn chất lƣợng Gạo hạt dài tiêu chuẩn của Hoa Kỳ loại 2 hoặc tốt hơn,
giao hàng

ƣớc lƣợng hạt gạo còn nguyên sau khi xay không dƣới
65%, gạo còn nguyên phần đầu gạo không dƣới 48%.
Giá đƣợc trả thêm hoặc trừ đi đƣợc tính cho mỗi phần
trăm đầu hạt gạo còn nguyên trên hoặc dƣới 55% và cho
mỗi phần trăm tấm trên hoặc dƣới 15%. Không có hạt bị
thay đổi màu do nhiệt trong 500 gram mẫu và không có
hạt đen trong 500 gram mẫu. Tối đa 75 hạt bạc màu nhẹ
đƣợc phép trong 500 gram.

Đơn vị yết giá

½ cent/cwt (10 USD/hợp đồng)

Cách yết giá

Cents/hundredweight

Tháng giao hàng

Tháng 9, 11, 1, 3, 5, 7
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Ngày giao dịch cuối Ngày làm việc thứ bảy trƣớc ngày làm việc cuối cùng
cùng

của tháng giao hàng.

Ngày giao hàng

Ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng

Giờ giao dịch

Giao dịch tại sàn: 9:15 a.m. – 1:30 p.m; từ thứ Hai đến
thứ Sáu
Giao dịch điện tử: 6:33 p.m. – 6:00 a.m.; từ Chủ Nhật
đến thứ Sáu
Giao dịch hợp đồng đến hạn kết thúc lúc 12 giờ trƣa
ngày giao dịch cuối cùng

Ký hiệu hợp đồng

Giao dịch tại sàn: RR
Giao dịch điện tử: ZR

Biên độ dao động giá + 0,50 USD/CWT (1000 USD/hợp đồng) so với giá
hàng ngày

đóng cửa ngày trƣớc đó. Không có giới hạn cho tháng
giao ngay.
Theo quy định chung về ký quỹ của CBOT

Ký quỹ

Nguồn: CBOT [68]
Phụ lục 6: Mô hình hoạt động giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa
Sàn giao dịch
Ngƣời bán

Ngƣời mua
Bảng điện tử

Ngƣời nhận lệnh

Tổ chức thành
viên

Máy chủ

Tổ chức thành
viên
Ngƣời môi
giới trên sàn

Ngƣời môi
giới trên sàn

Ngƣời nhận lệnh

Trung tâm thanh
toán bù trừ

Ngân hàng
thƣơng mại

Ngân hàng ủy thác
thanh toán

Giao nhận hàng
hóa

Ngân hàng
thƣơng mại

Nguồn: Bảo Trung (2008), Kết quả mô hình hóa từ nghiên cứu lý thuyết.
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Phụ lục 7: Phƣơng thức khớp lệnh và một số lệnh thực hiện ở Sở giao dịch
hàng hóa
Phương thức khớp lệnh:
- Khớp lệnh định kỳ (call auction) là hình thức giao dịch trong đó giá thực
hiện (Exercise price) đƣợc xác định theo điều kiện cho phép khối lƣợng giao dịch
cao nhất, trên cơ sở tập hợp tất cả các lệnh mua và lệnh bán trong một khoảng thời
gian nhất định [23].
- Khớp lệnh liên tục (continuous auction), giao dịch đƣợc thực hiện liên tục
ngay khi có các lệnh đối ứng đƣợc nhập vào hệ thống [23].
Một số lệnh thực hiện qua Sở giao dịch hàng hóa [23], [28], [38] :
- Lệnh giới hạn (Limit order): Lệnh có xác định một mức giá cụ thể, đó là giá
giới hạn tối đa để mua, nếu đó là lệnh mua; đó là giá giới hạn tối thiểu để bán, nếu
đó là lệnh bán.
- Lệnh thị trƣờng (Market order): Lệnh không xác định giá cụ thể (tùy thuộc
thị trƣờng), nhƣng đó là giá tốt nhất trên thị trƣờng tại thời điểm đó.
- Lệnh dừng (Stop order): Lệnh dừng để mua hoặc dừng để bán hàng hóa là
lệnh không đƣợc thực hiện cho đến khi giá đạt đến mức nào đó.
- Lệnh có giá trị trong ngày (Day order): Lệnh mua hoặc bán hàng hóa sẽ bị
hủy bỏ nếu không thực hiện đƣợc vào cuối ngày.
- Lệnh giá mở cửa (Market on open): Lệnh mua hoặc bán hàng hóa đƣợc
thực hiện theo giá mở cửa. Giá mở cửa là giá khớp lệnh đầu tiên trong ngày.
- Lệnh giá đóng cửa (Market on close): Lệnh mua hoặc bán đƣợc thực hiện
tại thời điểm gần đóng cửa theo giá đóng cửa.
- Lệnh có giá trị đến khi đến khi bị hủy (Good-till-canceled order): lệnh có
hiệu lực cho đến khi bị hủy và thƣờng sử dụng chung với lệnh dừng và lệnh giới
hạn có thể cần một khoảng thời gian để thực hiện.
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Phụ lục 8: Ví dụ minh họa về sử dụng giao dịch kỳ hạn và giao dịch quyền
chọn để bảo hộ rủi ro giá cả cà phê
Ông X là nhà sản xuất cà phê và dự định thu hoạch đƣợc 10 tấn cà phê trong 6
tháng tới. Ví dụ, hiện nay là tháng 6/2009, ông X sẽ thu hoạch và bán cà phê vào
tháng 12/2009. Ông lo lắng giá cà phê trên thị trƣờng vào tháng 12/2009 có thể
xuống thấp hơn giá hiện nay. Giả sử giá cà phê trên thị trƣờng hiện nay là 20.000
đ/kg. Ông X có 2 phƣơng án lựa chọn để phòng chống rủi ro về giá cả cà phê trong
6 tháng tới:
Thứ nhất, Bảo hộ rủi ro bằng cách bán trước sử dụng hợp đồng kỳ hạn.
Giả sử tại Sở giao dịch hàng hóa, hiện nay đang giao dịch cà phê với giá kỳ
hạn giao hàng tháng 12/2009 là 22.000 đ/kg.
Ông X sẽ bảo hộ rủi ro bằng cách ký bán bằng hợp đồng kỳ hạn cà phê với Sở
giao dịch hàng hóa giao hàng tháng 12/2009 với giá 22.000 đ/kg. Theo quy định của
Sở giao dịch hàng hóa, mỗi hợp đồng có độ lớn là 5 tấn (điều này có nghĩa ông X sẽ
sở hữu 2 hợp đồng kỳ hạn). Đến tháng 12/2009, ông X thu hoạch cà phê và bán với
giá 22.000 đ/kg, chắc chắn nhận đƣợc 220 triệu đồng (10.000 kg x 22.000 đ/kg), bất
kể giá cà phê trên thị trƣờng vào tháng 12/2009 tăng lên hay giảm đi.
Thứ hai, Bảo hộ bằng cách mua hợp đồng quyền chọn bán (put option).
Giả sử quyền chọn bán cà phê cũng có sẵn trên thị trƣờng. Quyền chọn bán
cho phép ngƣời nắm quyền (ông X) có quyền bán cà phê với giá 22.000 đ/kg nhƣng
ông X không có nghĩa vụ phải bán với 22.000 đ/kg tại thời điểm tháng 12/2009.
Tuy nhiên, trong trƣờng hợp này ông X phải trả một khoản phí gọi là phí quyền
chọn. Ví dụ theo quy định của Sở giao dịch hàng hóa, phí quyền chọn cho một hợp
đồng là 100.000 đ/hợp đồng. Nhƣ vậy, ông X phải trả 200.000 đ.
Đến tháng 12/2009, nếu giá thị trƣờng xuống thấp hơn 22.000 đ/kg, ông X
thực hiện quyền chọn bán của mình bằng cách bán 10 tấn cà phê với giá 22.000
đồng và thu về đƣợc 220 triệu đồng. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp giá thị trƣờng cao
hơn 22.000 đ/kg, ông X không thực hiện quyền chọn bán của mình, ông bán 10 tấn
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cà phê trên thị trƣờng với giá cao hơn và thu về giá trị cao hơn và ông chỉ mất
200.000 đồng cho phí quyền chọn ban đầu.
Hai trƣờng hợp này có thể tóm tắt để so sánh giữa giao dịch kỳ hạn và giao
dịch quyền chọn nhƣ sau:
Bảo hộ rủi ro bằng cách bán trƣớc

Bảo hộ rủi ro bằng cách mua hợp đồng

sử dụng hợp đồng kỳ hạn

quyền chọn bán

Ông X có quyền và nghĩa vụ bán cà
phê với giá 22.000 đ/kg.

Ông X có quyền bán, nhƣng không có
nghĩa vụ phải bán cà phê với giá 22.000
đ/kg.

Nếu giá thị trƣờng cà phê vào tháng
12/2009 (6 tháng sau) thấp hơn
22.000 đ/kg, ông X bán cà phê với
giá 22.000 đ/kg.

Nếu giá thị trƣờng cà phê vào tháng
12/2009 (6 tháng sau) thấp hơn 22.000
đ/kg, ông X sẽ thực hiện quyền chọn bán
của mình và bán cà phê với giá 22.000
đ/kg.

Nếu giá thị trƣờng cà phê vào tháng
12/2009 (6 tháng sau) cao hơn
22.000 đ/kg, ông X vẫn phải bán cà
phê với giá 22.000 đ/kg.

Nếu giá thị trƣờng cà phê vào tháng
12/2009 (6 tháng sau) cao hơn 22.000 đ/kg,
ông X sẽ không thực hiện quyền chọn bán
của mình và ông X sẽ bán cà phê theo giá
thị trƣờng.

Lợi ích mà ông X thu đƣợc nhờ bán Lợi ích ông X thu đƣợc khi sử dụng công
trƣớc hợp đồng kỳ hạn trong trƣờng cụ này là vừa phòng chống đƣợc rủi ro do
hợp này là ông X chắc chắn bán giá cà phê xuống thấp, đồng thời có thể thu
đƣợc giá 22.000 đ/kg cà phê và thu đƣợc tiền nhiều hơn nếu giá cà phê trên thị
về đƣợc 220 triệu đồng. Đây đƣợc trƣờng tăng lên. Nhƣ vậy, giá 22.000 đ/kg
xem là thu nhập kỳ vọng của ông X.
Ông X không cần phải bỏ tiền khi
bán hợp đồng kỳ hạn.

là giá tối thiểu mà ông X bán đƣợc.
Ông X phải trả phí là 200.000 đ cho dù có
thực hiện quyền chọn bán của minh hay
không.

Nguồn: Bảo Trung (2009), Kết quả nghiên cứu từ lý thuyết.
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Phụ lục 9: Chuỗi giá trị gia tăng ngành kinh doanh thịt heo của Trung Quốc
Ngƣời cung cấp
giống
(Breeder)

Ngƣời chăn
nuôi
(Producer)

Ngƣời giết mổ
(Slaughterers)

Ngƣời chế biến
(Processors)

Tổ chức
(Organizations)
Siêu thị/cửa
hàng thực
phẩm

Ngƣời mua
gom/thị trƣờng

Ngƣời mua
gom/thị trƣờng

Ngƣời phân
phối/thị trƣờng

Chợ truyền
thống
(Wet market)

Nguồn:Pan & Kinsey (2002)[64].
Phụ lục 10: Phân loại trang trại ở Hoa Kỳ
Hạng mục
Số trang trại
Tỷ lệ trang
trại/tổng số (%)
Tỷ lệ giá trị sản
xuất (%)

Trang trại

Trang trại

Trang trại

nhỏ(26)

trung bình(27)

2.149.683

1.286.549

659.962

203.172

100

59,8

30,7

9,5

100

6,4

21,7

71,8

Tổng cộng

thƣơng mại
lớn(28)

Nguồn: USDA (2001), Agricultural Resource Management Survey [59], [72].

(26)

Trang trại nhỏ (Rural residence farms): là những trang trại mà nghề nghiệp chủ yếu của ngƣời

chủ không phải là sản xuất nông nghiệp; giá trị sản xuất nông nghiệp nhỏ có thể từ 1.000 USD/năm
đến vài chục ngàn.
(27)

Trang trại trung bình (Intermediate farms): là những trang trại gia đình mà nghề nghiệp chính

của ngƣời chủ là sản xuất nông nghiệp với doanh số nhỏ hơn 250.000 USD/năm.
(28)

Trang trại thƣơng mại lớn (Commercial farms): là những trang trại gia đình với doanh số lớn

hơn 250.000 USD/năm và các loại hình trang trại khác nhƣ HTX, công ty cổ phần, doanh nghiệp
một chủ.
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Phụ lục 11: Chuỗi giá trị gia tăng của ngành kinh doanh thịt heo Hoa Kỳ

Ngƣời sản xuất
(Producer)
9,4 tỷ USD
101 triệu đầu con

Ngƣời chế biến và
đóng gói
(Packer &
Processor)

Ngƣời bán lẻ
(Retail)
20 tỷ USD
73% thịt chế biến
27% thịt tƣơi

18,981 tỷ lbs
thịt tƣơi

Xuất khẩu ròng
(Net export)

Ngƣời phân phối
cho cơ sở dịch vụ
thực phẩm
(Food service
distributor)

Ngƣời cung cấp dịch
vụ thực phẩm
(Food service)

15 tỷ USD
63% thịt chế biến
37% thịt tƣơi

6,459 tỷ lbs
thịt tƣơi

0,525 tỷ lbs thịt
tƣơi sống

Nguồn: Pan và Kinsey (2002) [64].
Phụ lục 12: Hệ thống sản xuất theo hợp đồng ở Thái Lan
Giống,
Đầu vào,
Thanh toán,
Hoa hồng

Giống,
Đầu vào,
Thanh toán

Nông dân
Tổ chức nông dân

Hợp đồng miệng

Trực tiếp

Ngƣời trung gian
Ngƣời mua gom
HTX
Doanh nghiệp địa
phƣơng

Sản phẩm

Hợp đồng bằng
văn bản
Doanh nghiệp
Trực tiếp
Sản phẩm

Tín dụng
Khuyến nông

Phối hợp,
Thúc đẩy
Nhà nƣớc (BAAC
và DOAE)

Nguồn: Isabelle Delforge (2007) [48].
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Phụ lục 13: Hƣớng dẫn thỏa thuận sản xuất theo hợp đồng của Cục nội thƣơng
Thái Lan
Những quy định chung:
- Để ký kết hợp đồng các đối tác (nông dân/ tổ hợp tác/ HTX/ doanh nghiệp)
cần có những giấy tờ nhƣ chứng minh nhân dân/ sổ đăng ký nhà đất/ giấy chứng
nhận kinh doanh.
- Tên và địa chỉ của ngƣời mua và bán đƣợc ghi cụ thể trong hợp đồng.
- Hợp đồng đƣợc thực hiện giữa ngƣời mua (doanh nghiệp) và ngƣời bán
(nông dân)
Hai bên đồng ý các điều khoản nhƣ sau:
- Điều 1 và 2: Hai bên đồng ý tôn trọng hợp đồng về số lƣợng, chất lƣợng,
giá cả và thời gian giao hàng cụ thể tại địa điểm cụ thể.
- Điều 3: Thanh toán phải đƣợc thực hiện ngay sau khi hàng hóa đƣợc kiểm
tra và giao hàng đúng theo hợp đồng. Nếu không thanh toán ngay, ngƣời mua phải
cung cấp cho ngƣời bán phiếu nhận hàng và lệnh thanh toán với dấu xác nhận của
ngƣời mua để thực hiện sau và thanh toán phải đƣợc chuyển vào tài khoản của
ngƣời mua. Trong trƣờng hợp tổ chức nông nghiệp nhƣ HTX, trách nhiệm thanh
toán cho nông dân do tổ chức này đảm nhận. Nếu thanh toán không đúng hạn hoặc
không đủ thì ngƣời bán chịu trách nhiệm thanh toán cho ngƣời mua một số tiền lãi
theo lãi suất cụ thể.
- Điều 4: Trong trƣờng hợp bất khả kháng nhƣ thiên tai, bất ổn chính trị, mất
mùa, nhà máy đóng cửa, đình công hoặc những lý do không tiên đoán trƣớc bên này
sẽ thông báo bên kia và hai bên sẽ thỏa thuận chi tiết về việc giải quyết vấn đề này
sau khi trƣờng hợp bất khả kháng chấm dứt.
- Điều 5: Nếu số lƣợng ít hơn hợp đồng (vƣợt một tỷ lệ nhất định), ngƣời
mua không mua hoặc mua theo số lƣợng thực tế và ngƣời bán phải chịu phạt ở mức
cụ thể cho số lƣợng sản phẩm thiếu.
- Điều 6: Nếu chất lƣợng thấp hơn (vƣợt tỷ lệ nhất định) ngƣời mua có thể từ
chối không mua.
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- Điều 7: Nếu ngƣời mua không mua số lƣợng đúng theo hợp đồng, ngƣời
mua phải bồi thƣờng cho ngƣời bán ở một mức cụ thể.
- Điều 8: Yêu cầu về bồi thƣờng vi phạm hợp đồng đƣợc nộp lên Ủy ban
phán quyết tranh chấp (Ủy ban này có 3 thành viên chỉ định đƣơng nhiên từ cơ quan
nhà nƣớc và đại diện ngƣời mua, ngƣời bán. Quyết định của Ủy ban này đƣợc xem
nhƣ phán quyết cuối cùng ràng buộc hai bên. Nếu bên nào không tôn trọng, bên kia
có thể hủy hợp đồng và phát bên kia số lƣợng đã thỏa thuận ở mức cụ thể.
- Điều 9: Hợp đồng chính thay thế phụ lục trong trƣờng hợp phụ lục có mâu
thuẫn với các điều khoản trong hợp đồng. Hợp đồng đƣợc lập thành 3 bản và đƣợc
ký dƣới chứng kiến của bên thứ ba. Mỗi bên giữ 1 bản và 1 bản gửi cho Cục nội
thƣơng.
Nguồn: Cục Nội thƣơng – Bộ Thƣơng mại Thái Lan [69].
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Phụ lục 14: Tỷ trọng trang trại và giá trị sản xuất đƣợc sản xuất dƣới hình
thức hợp đồng phân theo loại trang trại năm 2001 và 2003
Các loại trang trại
Hạng mục

Trang trại
nhỏ

Trang trại
trung
bình

Trang
trại
thƣơng
mại lớn

Tổng bình
quân toàn
Hoa Kỳ

Tỷ trọng tính theo từng loại trang trại
Tỷ trọng số trang trại có
ký hợp đồng 2001 (%)
Tỷ trọng số trang trại có
ký hợp đồng 2003 (%)
Tỷ trọng giá trị sản xuất
có ký hợp đồng 2001 (%)
Tỷ trọng giá trị sản xuất
có ký hợp đồng 2003 (%)

3,6

16,0

41,7

11,0

3,4

13,5

46,7

9,6

13,3

24,2

42,2

36,4

11,6

22,5

46,6

39,1

Tỷ trọng của mỗi loại trang trại trên tổng số hợp đồng
Tỷ trọng số trang trại có
ký hợp đồng 2001 (%)
Tỷ trọng số trang trại có
ký hợp đồng 2003 (%)
Tỷ trọng giá trị sản xuất
có ký hợp đồng 2001 (%)
Tỷ trọng giá trị sản xuất
có ký hợp đồng 2003 (%)

19,6

44,6

35,8

100,0

23,9

33,3

42,9

100,0

2,3

14,4

83,2

100,0

2,4

10,9

86,7

100,0

Nguồn: James McDonald và Penni Korb (2003) [60].
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Phụ lục 15: Tỷ trọng ký hợp đồng của trang trại hàng hóa phân theo quy mô
doanh thu của Hoa Kỳ năm 2001 và 2003
Quy mô (tính theo
doanh thu)
(USD)

Tỷ trọng trang trại sản xuất

Tỷ trọng giá trị sản xuất theo

theo hợp đồng trên tổng số

hợp đồng trong tổng giá trị sản

trang trại (%)

xuất nông nghiệp (%)

Năm 2001

Năm 2003

Năm 2001

Năm 2003

Dƣới 250.000

7,7

6,2

19,1

19,9

250.000-4999.999

47,9

43,5

31,2

31,3

500.000-999.999

60,9

59,1

45,7

42,6

1 triệu hay hơn

61,5

64,2

46,6

53,4

Nguồn: James McDonald và Penni Korb (2003) [60].
Phụ lục 16: Tỷ trọng giá trị sản xuất theo hợp đồng một số loại nông sản ở Hoa
Kỳ 1998-2003
Hạng mục

1998-2000

2001-2002

2003

Ngành trồng trọt

4,2

3,1

1,1

Rau củ

12,4

10,6

6,3

Ngành chăn nuôi

29,6

33,8

33,7

-

Trâu bò

19,7

18,3

25,4

-

Heo

46,0

56,5

50,4

-

Gia cầm và trứng

84,9

88,1

87,2

-

Nguồn: James McDonald và Penni Korb (2003) [60].
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Phụ lục 17: Mức chênh lệch giữa giá cà phê Luân Đôn và Việt Nam
(Tựa bài do tác giả tự đặt).
… Nếu xem giá giao dịch cà phê robusta ở Luân Đôn là giá chuẩn hay còn gọi
là giá thị trƣờng, giá thật, thì giá cà phê trong nƣớc hiếm khi tuân theo sự lên xuống
của giá Luân Đôn và nhiều ngƣời gọi đây là “giá ảo”. Lắm lúc giá Luân Đôn giảm
nhƣng giá cà phê trong nƣớc lại tăng bởi hàng loạt công ty đổ xô mua hàng để giao
khi đến hạn, đẩy giá trong nƣớc lên cao.
Cũng có khi giá Luân Đôn tăng nhƣng cà phê trong nƣớc lại giảm giá bởi
bƣớc vào vụ thu hoạch rộ, nhiều doanh nghiệp đổ xô chào bán để tháo kho cà phê
đã đầy ắp. Đây chính là rủi ro lớn nhất khi giao dịch với thị trƣờng Luân Đôn.
Tổng kết niên vụ cà phê 2003-2004, Vicofa đƣa ra một biểu đồ giá cà phê Việt
Nam và giá Luân Đôn khiến nhiều ngƣời ngỡ ngàng bởi sự trái ngƣợc của nó.
Chẳng hạn tháng 1-2003, giá Luân Đôn 747 đô- la Mỹ/tấn thì giá thị trƣờng Việt
Nam là 657 đô- la Mỹ. Mức chênh lệch (các nhà xuất khẩu còn gọi là “mức trừ lùi”)
ở đây là 90 Đô-la Mỹ.
Thế nhƣng, đến tháng 12/2003, giá Luân Đôn vọt lên 912 Đô-la Mỹ/tấn thì giá
ở Việt Nam không những không tăng lên mà còn giảm xuống, còn 631 Đô-la Mỹ,
“mức trừ lùi” lên đến 281 Đô-la Mỹ. Ngƣợc lại, vào tháng 5/2004, giá Luân Đôn
giảm nhẹ xuống 903 Đô-la Mỹ nhƣng giá Việt Nam lại tăng nhẹ, lên 660 Đô-la
Mỹ/tấn.
Nhìn vào “mức trừ lùi” giá giữa Luân Đôn và Việt Nam thấy rõ hơn tính chất
“giá ảo” của Việt Nam. Trong năm 2003, mức trừ lùi thấp nhất 90 Đô-la Mỹ và cao
nhất là 280 Đô-la Mỹ/tấn thì sang năm 2004, mức trừ lùi dao động từ 168 – 357 Đôla Mỹ/tấn. Còn hiện nay thì dao động 50-100 Đô-la Mỹ/tấn.
Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 2/6/2005
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Phụ lục 18: Ví dụ thỏa thuận hợp đồng khống giá cà phê xuất khẩu
Ngày 1/1/2008, Công ty Simexco ký hợp đồng với công ty Nestle bán 100 tấn
cà phê R2 giao hàng vào tháng 5/2008; giá FOB TP.HCM hiện tại 2.000 USD/tấn;
Công ty Nestle sẽ ứng trƣớc 90% = 180.000 USD, tƣơng đƣơng 1.800 USD/tấn.
Nhƣ vậy, đến tháng 5/2008, nếu giá FOB TP.HCM thấp hơn 1.800 USD/tấn thì
Công ty sẽ không thỏa thuận giá mà sẽ giao hàng; nếu giá cao hơn 1.800 USD/tấn
thì sẽ yêu cầu Công ty Nestle thỏa thuận giá. Thƣờng giá này bằng hoặc thấp hơn
giá thị trƣờng 50-100 USD/tấn.
Nguồn: Bảo Trung (2007), Kết quả phỏng vấn lãnh đạo Simexco.
Phụ lục 19: Cà phê ký kết xuất khẩu theo “hợp đồng tƣơng lai”
Thông tin từ Hiệp hội Cà phê Việt Nam cho biết, từ nay đa phần các thành
viên của Hiệp hội sẽ ký kết xuất khẩu theo hình thức “hợp đồng tƣơng lai”. Các đối
tác kinh doanh nƣớc ngoài cũng chấp nhận hình thức này.
Theo đó, hai bên mua – bán sẽ chốt giá theo giá thị trƣờng quốc tế tại thời
điểm giao hàng, bên bán nếu không đủ số lƣợng sẽ bị phạt theo thông lệ kinh doanh.
Nguyên nhân vì giá cà phê trên thị trƣờng thế giới liên tục tăng cao.
Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) dự kiến nguồn cung năm nay chỉ đạt 116 triệu
bao trong khi nhu cầu nhập khẩu tiêu dùng là 125 triệu bao và Việt Nam có khả
năng chiếm gần 70% sản lƣợng cà phê Robusta.
Trong nƣớc, hai ngày qua, giá cà phê nguyên liệu loại 2 đã tăng 10% so với
đầu năm mới, lên 32.000 đ/kg. Năm nay, do thời tiết không thuận lợi, dự kiến sản
lƣợng trong nƣớc có thể giảm 10%, còn 16 triệu bao nhƣng kim ngạch xuất khẩu dự
kiến vẫn đạt hơn mức 1,6 triệu USD năm trƣớc (bình quân giá xuất khẩu năm 2007
chỉ đạt 1.460 USD/tấn).
Nguồn: H.Văn, Báo điện tử Thời báo kinh tế Việt Nam 26/01/2008,
[http://www.vneconomy.vn]
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Phụ lục 20: Danh sách các thành viên tham gia giao dịch hạt điều ở Sở giao
dịch chứng khoán TP.HCM
1. Công ty xuất nhập khẩu và đầu tƣ Bình Thuận (Fatimex);
2. Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco);
3. Công ty xuất khẩu nông sản Ninh Thuận (Nitagrex);
4. Công ty thực phẩm Lầm Đồng (Ladofood);
5. Công ty dầu thực vật Phú Yên (Pyvoco);
6. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu điều và và nông sản thực phẩm TP.HCM
(Vinalimex);
7. Công ty TNHH Mỹ Lệ (My Le Company Ltd.);
8. Công ty TNHH Ninh Sơn (Ninh Son Company, Ltd.);
9. Công ty thƣơng mại xuất khẩu Thành Lễ (Thalexim).
Nguồn: Vũ Thị Minh Nguyệt (2004) [26].
Phụ lục 21: Ví dụ hoạt động giao dịch kỳ hạn tại Công ty Simexco Daklak
Ngày 8/1/2007 Công ty Simexco mua đƣợc 500 tấn cà phê với giá tƣơng
đƣơng 1.600 USD/tấn. Do tìm khách hàng mua lô hàng ngay khó (do thời gian
quyết định ngắn – thị trƣờng LIFFE gần mở cửa giao dịch). Khi thị trƣờng mở cửa
giá tăng 30 USD ở mức 1.630 USD/tấn. Để chớp lấy cơ hội Công ty Simexco đặt
lệnh bán 100 lots # 500 tấn tên thị trƣờng LIFFE với giá 1.630 USD. Giá đóng cửa
phiên giao dịch này chỉ tăng 10 USD ở mức 1.610 USD/tấn. Ngày 9/1/2007, sau khi
tìm đƣợc khách hàng mua hàng thật, công ty Simexco bán với mức giá 1.610
USD/tấn và thực hiện lệnh mua lại 100 lots # 500 tấn trên thị trƣờng LIFFE với giá
1.610 USD. Nghiệp vụ có thể tóm tắt nhƣ sau:
- Thị trƣờng hàng thật (Physical exchange)
+ Ngày 8/1/2007: Mua 500 tấn hàng thật x 1.600 =

800.000 USD

+ Ngày 9/1/2007: Bán 500 tấn hàng thật x 1.610 =

805.000 USD

+ Lãi trên hàng thật
- Thị trƣờng kỳ hạn (Futures)

5.000 USD
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+ Ngày 8/1/2007: Bán 100 lots#500 tấn futures x 1.630= 815.000 USD
+ Ngày 9/1/2007: Mua 100 lots#500 tấn futures x 1.610= 805.000 USD
+ Lãi trên Futures

10.000 USD

Nhƣ vậy, trong hoạt động mua bán trên Công ty đã lãi tổng cộng trên 2 thị
trƣờng hàng thật và futures là 5.000 USD + 10.000 USD = 15.000 USD
Nguồn: Bảo Trung (2007), Kết quả phỏng vấn lãnh đạo Simexco Daklak.
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Phụ lục 22: Bảng đối chiếu một số thuật ngữ tiếng Anh – tiếng Việt
Tiếng Anh

Tiếng Việt

Agricultural central market

Chợ trung tâm nông sản

Agricultural wholesale market

Chợ đầu mối nông sản

Asset specificity

Tính chuyên biệt về tài sản

Auction

Đấu giá

Broker

Ngƣời môi giới

Call auction

Khớp lệnh định kỳ

Call option

Quyền chọn mua

Centralised model

Mô hình tập trung

Continous auction

Khớp lệnh liên tục

Contract farming

Sản xuất theo hợp đồng

Day order

Lệnh có giá trị trong ngày

Dealer

Nhà tự doanh

Dragon-head firm

Doanh nghiệp đầu rồng

Exchange

Sở giao dịch

Excise price

Giá thực hiện

Forward

Triển hạn

Forward contract

Hợp đồng triển hạn

Futures

Kỳ hạn

Futures contract

Hợp đồng kỳ hạn

Futures market

Thị trƣờng kỳ hạn

Good-till-canceled order

Lệnh có giá trị đến khi đến khi bị hủy

Hedge

Bảo hộ

Hedger

Ngƣời bảo hộ rủi ro

Hedging

Sự bảo hộ

Informal model

Mô hình phi chính thức

Initial Margin

Ký quỹ ban đầu
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Institution

Thể chế

Intermediate model

Mô hình trung gian

Limit order

Lệnh giới hạn

Maintenance Margin

Ký quỹ duy trì

Market economic institution

Thể chế kinh tế thị trƣờng

Market institution

Thể chế thị trƣờng

Market marker

Nhà tạo lập thị trƣờng

Market on close

Lệnh giá đóng cửa

Market on open

Lệnh giá mở cửa

Market order

Lệnh thị trƣờng

Mechanism

Cơ chế

Merchant

Thƣơng nhân

Middlemen

Ngƣời trung gian

Multiparte model

Mô hình đa chủ thể

Naked shorting (Naked short selling)

Bán khống trần trụi

Nucleus estate model

Mô hình trang trại hạt nhân

Option

Quyền chọn

Option contract

Hợp đồng quyền chọn

Option market

Thị trƣờng quyền chọn

Physical commodity

Hàng hóa thật

Premium

Phí quyền chọn

Price discovery

Hình thành giá

Price-to-be-fixed

Chốt giá sau

Private order

Trật tự tƣ nhân

Put option

Quyền chọn bán

Qualitative research

Nghiên cứu định tính

Quantitative research

Nghiên cứu định lƣợng

Short sales

Bán khống

Speculate

Chấp nhận rủi ro
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Speculator

Ngƣời chấp nhận rủi ro

Spot contract

Hợp đồng giao ngay

Spot market

Thị trƣờng giao ngay

Spot price

Giá giao ngay

Spot transaction

Giao ngay

Stop order

Lệnh dừng

Structure

Cấu trúc

Super-center

Siêu trung tâm

Supermarket

Siêu thị

Traceability

Truy xét nguồn gốc

Trader

Thƣơng nhân

Transaction

Giao dịch

