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 nhiều quốc gia trên thế giới, sở giao 

dịch hàng hoá đã ra đời từ hàng trăm 

năm qua như: Sở giao dịch lúa gạo Dojima 

tại Osaka, Nhật Bản (1710);(1) Phòng thương 

mại Chicago, Hoa Kỳ (1848);(2) Sở giao dịch 

hàng nông phẩm Chicago, Hoa Kỳ (1874)(3)... 

Sở giao dịch hàng hoá ở các quốc gia không 

chỉ là nơi trao đổi, mua bán các sản phẩm như 

nông sản, năng lượng, kim loại... mà còn trở 

thành trung tâm tài chính cao cấp và chuyên 

nghiệp - nơi trao đổi các hợp đồng tương lai, 

hợp đồng quyền chọn hay các công cụ tài 

chính phái sinh. 

Đối với Việt Nam, sở giao dịch hàng 

hoá và hoạt động mua bán hàng hoá qua sở 

giao dịch hàng hoá còn khá mới mẻ. Một số 

sàn giao dịch, trung tâm giao dịch đã được 

thành lập nhưng hầu như đều “chết yểu” 

như: Sàn giao dịch hạt điều Thành phố Hồ 

Chí Minh;(4) Sàn giao dịch thuỷ sản Cần 

Giờ Thành phố Hồ Chí Minh;(5) Trung tâm 

giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột;(6) sàn giao 

dịch thép, sàn giao dịch đường, sàn giao 

dịch hạt điều do Công ti giao dịch hàng hoá 

Sài Gòn Thương Tín trực thuộc Tập đoàn 

Sacombank thành lập(7)... chỉ duy nhất Sở 

giao dịch hàng hoá Việt Nam được thành lập 

năm 2010 và bắt đầu hoạt động đầu năm 

2011 là đang khởi sắc. Thực tiễn này xuất 

phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có 

nguyên nhân từ các quy định của pháp luật 

hiện hành chưa đầy đủ và còn khá nhiều bất 

cập. Những thiếu sót của pháp luật hiện hành 

nằm ở các nội dung sau đây: 

Thứ nhất, về khái niệm sở giao dịch 

hàng hoá 

Theo Đại từ điển tiếng Việt năm 1999: 

“Sở giao dịch hàng hoá là loại thị trường 

hàng hoá đặc biệt, có tổ chức và có quy chế 

chặt chẽ. Tại đó, hàng hoá mua bán là 

những hàng hoá có phẩm cấp rõ ràng (như 

nguyên liệu và ngũ cốc) và được mua bán 

với khối lượng lớn, bằng những phương thức 

đặc biệt như giao ngay, giao kì hạn…”.(8) 

Như vậy, sở giao dịch hàng hoá được hiểu là 

thị trường hàng hoá đặc biệt, nơi diễn ra việc 

mua bán, trao đổi hàng hoá ở thời điểm hiện 

tại và tương lai với quy mô lớn, theo mẫu và 

phẩm cấp do sở giao dịch quy định.  

Theo Từ điển Black’s Law năm 1999, sở 

giao dịch hàng hoá được định nghĩa là “toà 

nhà hoặc sảnh đường, nơi các thành viên 

tham gia một giao dịch gặp gỡ vào mỗi ngày 

kinh doanh để mua và bán cho chính mình 

hoặc với tư cách là người môi giới cho các 

khách hàng của họ để thực hiện việc giao 

hàng trong hiện tại và tương lai”.(9) Định 

nghĩa trên cho thấy sở giao dịch hàng hoá 

được hiểu là nơi hay địa điểm diễn ra việc 
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trao đổi, mua bán hàng hoá tương lai thông 

qua các thành viên của sở giao dịch.  

Luật thương mại năm 2005 không định 

nghĩa sở giao dịch hàng hoá nhưng Nghị 

định của Chính phủ số 158/2006/NĐ-CP 

ngày 28/12/2006 quy định chi tiết thi hành 

Luật thương mại về hoạt động mua bán 

hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá (Nghị 

định số 158/2006/NĐ-CP) quy định: “Sở giao 

dịch hàng hoá là pháp nhân được thành lập 

và hoạt động dưới hình thức công ti trách 

nhiệm hữu hạn, công ti cổ phần” (Điều 6). 

Quy định này đã xác định tư cách pháp lí và 

hình thức tồn tại của sở giao dịch hàng hoá 

theo pháp luật Việt Nam, tuy nhiên việc xác 

định còn khá chung chung, chưa thể hiện 

được đặc trưng của sở giao dịch hàng hoá. 

Sở giao dịch hàng hoá cần được xác định là 

thị trường giao dịch hàng hoá tương lai tập 

trung và là chủ thể trung gian trong mọi 

giao dịch. Rõ ràng, đây là thiếu sót của 

pháp luật hiện hành cần được khắc phục khi 

sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy 

phạm pháp luật. Khái niệm mới cần được 

quy định theo hướng mô tả được những đặc 

trưng cơ bản trên của sở giao dịch hàng hoá. 

Thứ hai, về tổ chức, hoạt động của sở 

giao dịch hàng hoá 

Một là về nguyên tắc tổ chức, hoạt động 

của sở giao dịch hàng hoá 

Sở giao dịch hàng hoá là chủ thể trung 

gian, thực hiện việc kết nối các lệnh giao 

dịch của thành viên để hưởng thù lao. Do 

vậy, cần quy định cụ thể các nguyên tắc tổ 

chức, hoạt động của sở giao dịch để giúp sở 

giao dịch hoạt động hiệu quả đồng thời giúp 

các bên bảo vệ quyền lợi của mình khi tham 

gia giao dịch. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành 

không có quy định trực tiếp về nguyên tắc tổ 

chức, hoạt động của sở giao dịch hàng hoá 

mà các nguyên tắc này chỉ được rút ra theo 

tinh thần của các điều luật. Cụ thể: 

Theo khoản 13 Điều 3 Nghị định số 

158/2006/NĐ-CP: “Khách hàng muốn mua, 

bán hàng hoá qua sở giao dịch không được 

trực tiếp giao dịch với nhau mà phải uỷ thác 

cho thành viên kinh doanh của sở giao 

dịch”. Trường hợp thành viên kinh doanh 

hoạt động tự doanh, mua bán hàng hoá qua 

sở giao dịch hàng hoá để tìm kiếm lợi nhuận, 

thành viên này cũng không được giao dịch 

trực tiếp với đối tác trong hợp đồng mà phải 

thông qua sở giao dịch hàng hoá. Từ đó cho 

thấy nguyên tắc giao dịch qua sở giao dịch 

hàng hoá là nguyên tắc trung gian. Đây là 

nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, hoạt động 

của sở giao dịch hàng hoá, bởi vì thị trường 

sở giao dịch hàng hoá là thị trường giao 

dịch tập trung, nơi số lượng lớn các nhà đầu 

tư không quen biết nhau tham gia giao dịch, 

vì vậy các giao dịch không thể diễn ra trực 

tiếp giữa họ mà phải thông qua sở giao 

dịch. Hơn nữa, nhà đầu tư, đặc biệt là các 

nhà đầu tư nhỏ không đủ khả năng, độ tin 

cậy và uy tín để chịu trách nhiệm về giao 

dịch của mình trước nhau mà thông qua sở 

giao dịch - chủ thể trung gian với tiềm lực tài 

chính và độ tín nhiệm của mình, sẽ chịu 

trách nhiệm trước các bên tham gia trong 

mọi giao dịch phát sinh. 

Theo Điều 38 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP, 

mọi thông tin liên quan đến chỉ số giá giao 
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dịch, các mức giá được khớp, biến động giá 

hàng hoá... đều phải được công bố công 

khai trong các phiên giao dịch ở sở giao 

dịch. Điều này cho thấy nguyên tắc giao 

dịch của sở giao dịch hàng hoá là nguyên 

tắc công khai. Nguyên tắc này cho phép tất 

cả các nhà đầu tư muốn tham gia giao dịch 

đều nắm được thông tin về hàng hoá để có 

thể có quyết định của riêng mình. Điều này 

tạo ra sự cạnh tranh công bằng, bình đẳng 

giữa các nhà đầu tư; bảo vệ lợi ích của nhà 

đầu tư, tránh tình trạng thua lỗ vì không đủ 

thông tin hoặc thông tin sai lệch hoặc 

thông tin không rõ ràng. Đây cũng là 

nguyên tắc giao dịch ở sở giao dịch hàng 

hoá các quốc gia đồng thời là nguyên tắc 

giao dịch chung của các thị trường giao 

dịch tập trung như sở giao dịch chứng 

khoán, sàn giao dịch bất động sản... 

Theo Điều 37 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP, 

giá cả hàng hoá được hình thành trên sở 

giao dịch thông qua việc so khớp các lệnh 

mua và lệnh bán trong phiên giao dịch theo 

nguyên tắc ưu tiên về giá, về thời gian đặt 

lệnh... Do vậy, có thể thấy nguyên tắc giao 

dịch của sở giao dịch hàng hoá là nguyên 

tắc đấu giá. Nguyên tắc này giúp thị trường 

hoạt động công khai, minh bạch, tránh tình 

trạng ép giá hay bán phá giá đối với hàng 

hoá đồng thời giúp bảo vệ lợi ích của nhà 

đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ trên thị 

trường. Đây là nguyên tắc không chỉ được 

quy định cho sở giao dịch hàng hoá Việt 

Nam, sở giao dịch hàng hoá các quốc gia 

mà còn là nguyên tắc chung của các thị 

trường giao dịch tập trung. 

Tất cả nguyên tắc này đều là “kim chỉ nam” 

trong tổ chức hoạt động của sở giao dịch 

hàng hoá nhưng không được nhấn mạnh bởi 

quy định pháp luật hiện hành mà chỉ dựa trên 

tinh thần của các điều luật. Điều này cho 

thấy cần có sự sửa đổi quy định pháp luật 

theo hướng quy định cụ thể các nguyên tắc 

tổ chức, hoạt động của sở giao dịch hàng hoá 

để công khai, minh bạch hơn hoạt động của 

các sở giao dịch hàng hoá ở Việt Nam.  

Hai là về cơ cấu tổ chức sở giao dịch 

hàng hoá  

Luật thương mại và các văn bản hướng 

dẫn thi hành không đưa ra mô hình tổ chức, 

quản lí sở giao dịch hàng hoá. Tuy nhiên, vì 

sở giao dịch hàng hoá là pháp nhân, tồn tại 

dưới hình thức công ti trách nhiệm hữu hạn, 

công ti cổ phần nên tổ chức quản lí của sở 

giao dịch hàng hoá tuân theo quy định của 

Luật doanh nghiệp. Cụ thể, nếu tổ chức dưới 

hình thức công ti cổ phần, cơ cấu tổ chức 

của sở giao dịch hàng hoá bao gồm: Đại hội 

đồng cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc 

hoặc tổng giám đốc, ban kiểm soát (nếu có); 

nếu tổ chức dưới hình thức công ti trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cơ cấu 

tổ chức của sở giao dịch bao gồm: Hội đồng 

thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc, 

ban kiểm soát (nếu có)... Các bộ phận này 

phối hợp chặt chẽ với nhau trong quản lí, 

điều hành và kiểm tra, giám sát hoạt động 

của các bộ phận chức năng sở giao dịch hàng 

hoá, có quyền và nghĩa vụ theo quy định của 

Luật doanh nghiệp và điều lệ của sở giao 

dịch. Ngoài ra, theo hướng dẫn của Nghị 
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định số 158/2006/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức 

của sở giao dịch hàng hoá còn bao gồm hai 

trung tâm là trung tâm thanh toán và trung 

tâm giao nhận hàng hoá - những bộ phận 

cung cấp dịch vụ thanh toán và nhận hàng, 

giao hàng do sở giao dịch hàng hoá thành lập 

hoặc uỷ thác cho tổ chức khác thành lập 

nhưng vẫn đại diện cho sở. Tuy nhiên, vì sở 

giao dịch hàng hoá là chủ thể kinh doanh đặc 

thù, có chức năng tạo lập thị trường giao 

dịch hàng hoá tương lai tập trung nên dù tồn 

tại dưới hình thức công ti trách nhiệm hữu 

hạn, công ti cổ phần nhưng tổ chức quản lí 

của sở giao dịch cần có những quy định 

riêng cho phù hợp với chức năng hoạt động 

của sở. Do vậy, pháp luật cần quy định cụ 

thể về tổ chức, quản lí sở giao dịch hàng hoá 

mà không nên áp dụng nguyên mô hình quản 

lí theo Luật doanh nghiệp.  

Đơn cử như Sở giao dịch hàng hoá Việt 

Nam - sở giao dịch hàng hoá đầu tiên ở nước 

ta thành lập theo Luật thương mại và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. Sở được tổ chức 

dưới hình thức công ti cổ phần, cơ cấu của 

Sở bao gồm: Hội đồng quản trị; dưới Hội 

đồng quản trị là Ban tổng giám đốc, Ban 

kiểm soát nội bộ, Hội đồng tham vấn, Hội 

đồng khen thưởng và kỉ luật, Hội đồng giao 

dịch; trực thuộc Ban tổng giám đốc có: Sàn 

giao dịch, Trung tâm thanh toán bù trừ, 

Trung tâm kiểm định và giao nhận hàng hoá, 

Phòng phát triển và kinh doanh, Trung tâm 

tin học và công nghệ, Phòng kế toán-tài 

chính, Bộ phận quản lí rủi ro, Phòng hành 

chính và quản trị nguồn lực, Phòng pháp 

chế.(10) Có thể thấy Sở giao dịch hàng hoá 

Việt Nam được tổ chức chặt chẽ, phù hợp 

với đặc thù của chủ thể trung gian, cụ thể 

hoá các quy định của pháp luật đối với chủ 

thể kinh doanh này. Hay theo Quy tắc giao 

dịch của Phòng thương mại Chicago (CBOT), 

bộ máy quản lí của CBOT khá đồ sộ, bao 

gồm chủ tịch, 1 phó chủ tịch thường trực, 1 

phó chủ tịch là thủ quỹ, 1 phó chủ tịch là thư 

kí, 14 phó chủ tịch khác, 1 tổng luật sư và 

ban giám đốc gồm 24 người, theo dõi chung 

công việc của 675 nhân viên được trả lương 

tại 32 ban khác nhau.(11)  

Thứ ba, về điều kiện thành lập và chấm 

dứt hoạt động đối với sở giao dịch hàng hoá  

Mặc dù là pháp nhân, tồn tại dưới hình 

thức công ti trách nhiệm hữu hạn, công ti cổ 

phần nhưng thủ tục thành lập sở giao dịch 

hàng hoá không tuân theo Luật doanh 

nghiệp mà tuân theo Luật thương mại và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, sở 

giao dịch hàng hoá do Bộ trưởng Bộ thương 

mại (nay là Bộ trưởng Bộ công thương) cấp 

giấy phép thành lập với hồ sơ, thủ tục riêng. 

Tuy nhiên, trong hồ sơ đề nghị thành lập, 

ngoài các giấy tờ thông thường còn có dự 

thảo điều lệ hoạt động của sở giao dịch 

hàng hoá và dự thảo điều lệ doanh nghiệp. 

Điều lệ hoạt động của sở giao dịch hàng 

hoá tương tự như điều lệ hoạt động của các 

công ti, tuy nhiên điều lệ doanh nghiệp 

không được giải thích cụ thể trong các văn 

bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, quy định 

này cần được hướng dẫn cụ thể để việc áp 

dụng vào thực tiễn được dễ dàng hơn. 
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Trong quá trình hoạt động, nếu sở giao 

dịch hàng hoá rơi vào các trường hợp bị giải 

thể theo Luật doanh nghiệp hoặc lâm vào 

tình trạng phá sản, sở giao dịch hàng hoá sẽ 

chấm dứt hoạt động. Các trường hợp giải thể 

hay phá sản áp dụng chung cho mọi doanh 

nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp 

hay Luật phá sản chưa hẳn phù hợp với đặc 

thù của sở giao dịch hàng hoá, do vậy, cần 

bổ sung những quy định cụ thể. Ví dụ, coi sở 

giao dịch hàng hoá là doanh nghiệp kinh 

doanh trong lĩnh vực đặc biệt, giống doanh 

nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, 

bảo hiểm... để áp dụng thủ tục phá sản đặc 

thù. Có như vậy, pháp luật điều chỉnh hoạt 

động của các sở giao dịch hàng hoá sẽ chi 

tiết và hiệu quả hơn. 

Trên thị trường Việt Nam, một số sàn 

giao dịch, trung tâm giao dịch hàng hoá, sở 

giao dịch hàng hoá đã ra đời, tuy nhiên 

không theo quy trình thành lập sở giao dịch 

hàng hoá của Luật thương mại. Đó là Sàn 

giao dịch hạt điều Thành phố Hồ Chí Minh, 

sàn giao dịch thuỷ sản Cần Giờ (đã chấm 

dứt hoạt động), Trung tâm giao dịch cà phê 

Buôn Ma Thuột (BCEC) đang thí điểm 

chuyển đổi từ mô hình đơn vị sự nghiệp có 

thu sang mô hình sở giao dịch hàng hoá 

theo Luật thương mại; sàn giao dịch thép, 

sàn giao dịch đường, sàn giao dịch hạt điều 

do Công ti giao dịch hàng hoá Sài Gòn 

Thương Tín thuộc Tập đoàn Sacombank 

thành lập... Một số sàn giao dịch khác cũng 

đang trong quá trình nghiên cứu và thí điểm 

thành lập như: Sàn giao dịch nông sản tại 

Kiên Giang, Sàn giao dịch hoa ở Đà Lạt, 

Sàn giao dịch thép của Tổng công ti thép 

Việt Nam... Đáng chú ý trong số này là Sàn 

giao dịch thép của Sacom-STE đã đi vào 

hoạt động từ đầu năm 2010. Sàn giao dịch 

này cung cấp dịch vụ giao dịch các hợp 

đồng thép giao ngay và hợp đồng thép kì 

hạn theo phương thức đấu giá tập trung bằng 

công nghệ điện tử. Đây là sàn giao dịch kì 

hạn khá hoàn chỉnh, có hệ thống kho bãi đáp 

ứng yêu cầu giao nhận hàng, tổ chức giám 

định hàng hoá, trung tâm thanh toán và bộ 

phận quản lí rủi ro,(12) “tuy nhiên, mặc dù đã 

chính thức đi vào hoạt động khá lâu, 

SACOM-STE chưa hề có động thái nào liên 

quan đến việc xin cấp phép thành lập và 

hoạt động”.(13) Bộ công thương mới chỉ cấp 

giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hoá 

Triệu Phong vào ngày 01/09/2010, ngày 

10/01/2011 đổi tên là Sở giao dịch hàng hoá 

Việt Nam. Như vậy, sau 5 năm kể từ khi 

Luật thương mại có hiệu lực, sở giao dịch 

hàng hoá đầu tiên ở Việt Nam mới chính 

thức ra đời và bắt đầu bước vào hoạt động 

còn các trung tâm giao dịch, sàn giao dịch 

hàng hoá đã thành lập đều hoạt động kém 

hiệu quả, thậm chí phải đóng cửa. Điều này 

cho thấy để sở giao dịch hàng hoá, đặc biệt 

là sở giao dịch hàng hoá nông sản - nơi giao 

dịch những mặt hàng có thế mạnh của Việt 

Nam ra đời và hoạt động hiệu quả, đòi hỏi 

phải hội tụ đầy đủ các điều kiện như: “(i) 

Phải có nền kinh tế vận hành theo quy luật 

thị trường để giá cả hàng hoá được phản 

ánh trung thực; (ii) Phải có một số lượng lớn 
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các bên tham gia giao dịch xuất hiện; (iii) 

Hàng hoá nông sản được đưa vào giao dịch 

phải được tiêu chuẩn hoá theo các tiêu 

chuẩn của quốc tế về chất lượng, khối lượng, 

kiểu cách…; (iv) Phải có hệ thống thanh 

toán hiện đại; (v) Phải có một thị trường 

giao ngay hoạt động có hiệu quả; (vi) Cần 

có hành lang pháp lí đồng bộ, phù hợp thông 

lệ quốc tế; (vii) Cần có nguồn lực phục vụ 

cho công tác quản lí nhà nước, vận hành thị 

trường; (viii) Phải học tập kinh nghiệm, mô 

hình tổ chức, cách thức quản lí, điều hành… 

từ các sở giao dịch nước ngoài, để vận dụng 

một cách có hiệu quả phù hợp với điều kiện 

của Việt Nam”.(14) 

Như vậy, việc Luật thương mại đã ra 

đời khá lâu nhưng sở giao dịch hàng hoá 

đầu tiên ở nước ta mới ra đời và bắt đầu 

hoạt động đã khẳng định việc thành lập và 

vận hành thành công sở giao dịch hàng hoá 

trong điều kiện kinh tế-xã hội của Việt 

Nam không phải là điều dễ dàng. Điều này 

xuất phát từ nhiều lí do, trong đó có lí do 

điều kiện cho sự ra đời, phát triển các sở 

giao dịch hàng hoá chưa thực sự đầy đủ ở 

Việt Nam và hệ thống pháp luật điều chỉnh 

hoạt động này chưa đầy đủ và còn nhiều 

bất cập. Trong tương lai, ngoài việc hoàn 

chỉnh quy định pháp luật hiện hành về sở 

giao dịch hàng hoá, cần thêm nhiều điều 

kiện kinh tế-xã hội thích hợp và cần thay 

đổi thói quen kinh doanh, văn hoá kinh 

doanh, cách thức phòng ngừa rủi ro và hoạt 

động đầu cơ về giá cả hàng hoá tương lai... 

của các nhà đầu tư để thị trường giao dịch 

hàng hoá tương lai phát triển, để các sở 

giao dịch hàng hoá ở Việt Nam tồn tại và 

theo kịp các sở giao dịch hàng hoá lâu đời 

ở các quốc gia trên thế giới./. 
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