Ngành hàng không Việt Nam thực trạng và giải pháp phát
triển / Nguyễn Huy Dương ; Nghd. : PGS.TS. Phan Huy
Đường
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá đang diễn ra hết sức mạnh mẽ và nhanh
chóng, trong điều kiện nền kinh tế thị trường mở, việc giao lưu kinh tế văn hoá… giữa
các quốc gia trên thế giới ngày càng được tăng cường mở rộng. Từ đó, vấn đề đặt ra cho
mỗi quốc gia phải quan tâm đến việc nâng cấp phát triển các cơ sở hạ tầng giao thông
vận tải. Vì vậy, phát triển Ngành giao thông vận tải nói chung và phát triển Ngành hàng
không nói riêng đều được các quốc gia hết sức coi trọng.
Ngành hàng không Việt Nam trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực
cho sự tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước nói chung, cho sự phát triển kinh tế đối
ngoại và giao lưu văn hoá với các nước nói riêng.Tuy nhiên Ngành hàng không Việt
nam vẫn còn những hạn chế, chưa thực sự phát huy được hết tiềm năng và lợi thế của
Ngành, hiệu quả kinh tế xã hội chưa cao, và sức cạnh tranh còn hạn chế.
Do vậy, việc cấp bách đặt ra là cần phải có lời giải xác đáng cho việc khai thác
tiềm năng, phát triển Ngành hàng không Việt Nam trở thành Ngành kinh tế - kỹ thuật
hiện đại ngang tầm trình độ phát triển của các nước trong khu vực và thế giới, phục vụ
công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mặt khác việc mở rộng, phát triển
Ngành hàng không Việt Nam là hết sức cần thiết trong điều kiện hội nhập quốc tế có
nhiều thời cơ và thách thức hiện nay.
Víi nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn nh− trªn, viÖc t×m hiÓu vµ
nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò: “Ngµnh hµng kh«ng ë ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
ph¸t triÓn” lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ t«i chän ®ã lµm ®Ò tµi LuËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.

2. T×nh h×nh nghiªn cøu
Ngành hàng không có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế nói chung,
trong quan hệ kinh tế và giao lưu văn hoá quốc tế nói riêng, do đó việc phát triển ngành
Hàng không Việt Nam đã được các Cơ quan chức năng, một số nhà nghiên cứu quan
tâm nghiên cứu, một số công trình cụ thể như sau:
-TS. Lê Thế Bình:“ Phát triểnHãng hàng không quốc gia Việt Nam đến năm 2007’’ Tạp
chí hàng không – Tháng 8 năm 2002.
- Đề án chiến lược phát triển Ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam đến năm 2010;
Nhà xuất bản chính trị quốc gia - năm 1997.
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- Những vấn đề cơ bản về chiến lược phát triển của Ngành Hàng không Dân dụng Việt
Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI ; Cục hàng không- tháng 08 năm 1999.
- Tạp chí Hàng không Việt Nam – Các bài viết đăng trên số: Tháng 5 - 1995; Tháng 81995; Tháng 6- 2003.
- ICAO: ANNEX 14 – Những khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế
…
- TS. Nguyễn Sỹ Hưng: “ Kinh doanh Cảng hàng không ” - Tạp chí hàng không- Tháng
8 – 1996.
- TS. Võ Anh Tú: “ Quy hoạch và phát triển Cảng hàng không ” - Năm 2003
Các công trình nghiên cứu, các bài viết trên các Báo, Tạp chí Hàng không Việt Nam
và một số Luận án trên đây đã đề cập đến các khía cạnh khác nhau về phát triển Ngành
hàng không Việt Nam.
Tuy nhiên, do mục đích, đối tượng, phạm vi và thời điểm nghiên cứu, các công trình
nghiên cứu trên chưa phân tích đầy đủ về thực trạng và giải pháp phát triển Ngành hàng
không Việt Nam, vì vậy việc tiếp tục nghiên cứu vấn đề trên là có ý nghĩa quan trọng và
cần thiết.

3. Môc tiªu vµ nhiÖm vô nghiªn cøu
Môc tiªu cña LuËn v¨n làm rõ thực trạng phát triển ngành hàng không Việt Nam
sau năm 1995 và ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam
thêi gian tíi. §Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu nµy, t¸c gi¶ ®@ ®Ò ra nhiÖm vô nghiªn cøu cña
®Ò tµi lµ:
- Lµm râ mét sè vÊn ®Ò vÒ ngµnh Hµng kh«ng;
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam tõ n¨m 1995 ®Õn nay;
- Trªn c¬ së c¸c ph©n tÝch trªn, ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn
ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam đến năm 2015.

4. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
* §èi t−îng nghiªn cøu: Ngµnh hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam
* Ph¹m vi nghiªn cøu:
- VÒ thêi gian: LuËn v¨n tËp trung nghiªn cøu thùc tr¹ng ngµnh Hµng kh«ng ViÖt
Nam tõ n¨m 1995 ®Õn nay, (Trong đó nhấn mạnh về vận tải hàng không), ®©y ®−îc coi
lµ mèc thêi gian mµ nhiÒu Ngµnh cã sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng
kü thuËt.
- VÒ kh«ng gian: Ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam
- VÒ néi dung: D−íi gãc ®é kinh tÕ chÝnh trÞ, luËn v¨n nghiªn cøu ngành hàng
không ViÖt Nam (Trong đó nhấn mạnh về vận tải hàng không) nh− lµ mét nh©n tè góp
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phần vào thúc đẩy tiến trình héi nhËp cña ViÖt Nam. LuËn v¨n sÏ chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng
gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch mang tÝnh vÜ m« cho toµn ngµnh vµ sÏ kh«ng ®i s©u vµo nh÷ng vÊn
®Ò cã tÝnh t¸c nghiÖp trong ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch còng nh− trong viÖc tæ chøc thùc thi
chÝnh s¸ch ®èi víi tõng lÜnh vùc, tõng H@ng, tõng C¶ng hµng kh«ng riªng lÎ.

5. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ó lµm râ nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®@ ®Æt ra cña LuËn v¨n, trong qu¸ tr×nh nghiªn
cøu t¸c gi¶ sö dông ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö. Ngoµi ra cßn sö
dông mét sè ph−¬ng ph¸p: ph−¬ng ph¸p kÕt hîp ph©n tÝch víi tæng hîp, ph−¬ng ph¸p
thèng kª, so s¸nh, ph©n tÝch dù b¸o trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu.

6. Dù kiÕn nh÷ng ®ãng gãp míi cña LuËn v¨n
- Làm rõ vai trò, đặc trưng của ngµnh Hµng kh«ng ngày nay.
- Ph©n tÝch kinh nghiệm ph¸t triÓn ngµnh hµng kh«ng cña mét sè n−íc vµ rót ra những
bµi häc cho ngành hàng không ViÖt Nam.
- Đ¸nh gi¸ thùc tr¹ng của ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam tõ n¨m 1995 ®Õn nay trên các
khía cạnh mạnh, yếu và những vÊn ®Ò ®Æt ra trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh trong
thêi gian qua.
- Trªn c¬ së phân tích các vấn đề trên, t¸c gi¶ Luận văn ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p chñ
yÕu ph¸t triÓn ngµnh Hµng kh«ng Việt Nam đến năm 2015.

7. KÕt cÊu cña LuËn v¨n
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, phô lôc vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, néi dung
chÝnh cña LuËn v¨n gåm 3 ch−¬ng, được kết cấu nh− sau:
Ch−¬ng 1: Ngµnh Hµng kh«ng và kinh nghiệm phát triển hàng không của một
số nước trên thế giới
Ch−¬ng 2: T×nh h×nh ph¸t triÓn cña ngµnh hµng kh«ng ViÖt Nam từ năm 1995
đến nay
Ch−¬ng 3:. Quan ®iÓm ®Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ngµnh hµng kh«ng
ViÖt Nam đến năm 2015
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ch−¬ng 1: NGÀNH HÀNG KHÔNG VÀ KINH NGHIỆM

CñA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚi VỀ PHÁT TRIỂN HÀNG
KHÔNG
1.1. Vai trò của ngành hàng không trong nền kinh tế
1.1.1. Ngành hàng không và đặc trưng phát triển ngành hàng không thế giới ngày
nay
1.1.1.1. Ngµnh hµng kh«ng và các yếu tố ảnh hưởng đến ngành hàng không
Ngành hàng không: Trong những thập kỷ gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của
khoa học, kỹ thuật đã lµm biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực từ kinh tế đến văn hoá, xã
hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Các quốc gia chỉ có thể phát triển khi t¹o dùng
®−îc mét cơ sở hạ tầng kinh tÕ kü thuËt tốt, trong đó hạ tầng c¬ së của ngành giao thông
vận tải cã mét vai trß rÊt quan träng, vì giao thông là mạch máu kinh tế. §Æc biÖt trong
xu thÕ toµn cÇu hãa nh− hiÖn nay th× h¹ tÇng c¬ së cña lÜnh vùc (ngµnh) Hµng kh«ng
®−îc coi nh− lµ bé mÆt cña quèc gia. Mặc dù ngành hàng không ra đời muộn nhất so với
các loại hình vận tải khác nhưng nó lại là ngành phát triển nhanh nhất nhờ ưu điểm vượt
trội đó là có vận tốc cao làm cho thời gian di chuyển ngắn. Chính nhờ ưu thế này, hàng
không dân dụng là một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn trong hệ thống giao thông vận
tải, nó có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, đối với quốc gia. Khi vận tải hàng
không phát triển thì sẽ làm cho cơ sở hạ tầng quốc gia phát triển và mang lại nhiều giá
trị kinh tế cho đất nước và nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác.
Ở mçi mét khu vùc, sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ngµnh Hµng kh«ng l¹i cã sù
sím, muén kh¸c nhau. Các nước khu vực Châu Á có lịch sử phát triển muộn hơn các
nước Châu Âu. Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II kết thúc cùng với việc khôi phục
nền kinh tế, Hàng không của các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông,
Đài Loan bắt đầu tiếp cận với hàng không thế giới, tiếp theo là các nước khu vực Đông
nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Nền kinh tế của các
nước Châu Á có tốc độ phát triển nhanh và thu hút đầu tư của các nước trên thế giới, vì
vậy mặc dù ra đời muộn nhưng hàng không của các nước Châu Á đã có tốc độ phát triển
nhanh, các quốc gia luôn coi trọng đầu tư để phát triển hàng không dân dụng nhằm nâng
cao khả năng quan hệ quốc tế thu hút nguồn đầu tư, phát triển du lịch. Hiện tại các nước
trên đã cạnh tranh được với hàng không các nước tiên tiến ở các châu lục khác.
Hµng kh«ng thÕ giíi ngµy nay cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh sau ®©y:
* C«ng nghÖ thay ®æi nhanh
§æi míi c«ng nghÖ trong ngành hµng kh«ng lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc kÓ tõ khi ra
®êi cho ®Õn nay, nh÷ng næi bËt nhÊt lµ thµnh tùu trong nh÷ng n¨m thÕ chiÕn thø II ®Ó råi
sau ®ã nh÷ng m¸y bay qu©n sù tiªn tiÕn ®−îc ®−a vµo phôc vô môc tiªu d©n dông. §Çu
nh÷ng n¨m 60 sù ra ®êi cña ®éng c¬ ph¶n lùc c¸nh qu¹t ®@ lµm t¨ng tèc ®é vµ kÝch cì
m¸y bay t¨ng gÊp 3 lÇn nhê chuyÓn tõ B720B (1960) ®Õn B747(1970). N¨m 1980 trë l¹i
®©y ®¸nh dÊu b»ng viÖc ¸p dông c«ng nghÖ tin häc cao vµo s¶n xuÊt vµ ®iÒu kiÓn tàu bay
(®iÓn h×nh lµ A320), n©ng cao hiÖu suÊt khai th¸c m¸y bay cã ®éng c¬ kÐp ®Ó khai th¸c
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c¸c tuyÕn bay tÇm trung t©m vµ tầm xa thay thÕ m¸y bay tÇm xa truyÒn thèng (B777).
§èi víi c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y bay ®@ cã ¶nh h−ëng s©u s¾c ®Õn nhiÒu khÝa c¹nh kinh
tÕ - kü thuËt trong ngµnh hµng kh«ng thÕ giíi, ®ã lµ:
- Gi¶m møc tiªu thô nhiªn liÖu;
- Gi¶m chi phÝ khai th¸c tÝnh trªn mét ®¬n vÞ t¶i cung øng;
- T¨ng nhu cÇu tµi trî ®Ó mua m¸y bay míi.
* T¨ng tr−ëng nhanh về khèi l−îng vËn t¶i hµng kh«ng
So víi nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c, vËn t¶i hµng kh«ng cã møc t¨ng tr−ëng cao vµ æn
®Þnh trong thêi gian dµi. Trong giai ®o¹n 1955 - 1969, c¸c h@ng hµng kh«ng th−êng ®¹t
møc t¨ng tr−ëng b×nh qu©n 14%. Nh÷ng giai ®o¹n tiÕp theo, tuy møc t¨ng tr−ởng nµy
kh«ng ®¹t cao nh− trước nhưng đã ®¹t møc t¨ng trưởng cña nÒn kinh tÕ.
Trong mÊy thËp kú gÇn ®©y, Ch©u ¸- TBD lu«n lµ khu vùc cã møc t¨ng tr−ëng
cao vÒ vËn t¶i hµng kh«ng so víi møc chung cña thÕ giíi. Trong gai ®o¹n 1980-1994,
khèi l−îng vËn t¶i hµnh kh¸ch trong khu vùc đạt 3,5% n¨m cña thÕ giíi. N¨m 1992, vËn
t¶i hµnh kh¸ch th−êng lÖ trong khu vùc ®¹t møc t¨ng tr−ëng kû lôc 13,3%, sau ®ã ®Õn
n¨m 1995 cã khuynh h−íng æn ®Þnh trë l¹i ë møc 10% so víi møc trung b×nh cña thÕ
giíi lµ 7%.
* Møc lîi nhuËn thÊp
MÆc dï cã møc t¨ng tr−ëng cao vÒ khèi l−îng vËn t¶i hµng kh«ng còng cã xu thÕ
t¨ng lªn, nhưng møc lîi nhuËn cña c¸c hµng kh«ng trªn thÕ giíi vÉn ë møc thÊp, ®Æc biÖt
lµ trong 1/4 thËp kû trë l¹i ®©y, do ®Çu t− c¬ b¶n rÊt lín, møc ®é c¹nh tranh gay g¾t víi
cung t¨ng nhanh quá cÇu nªn møc t¨ng gi¸ c−íc kh«ng theo kÞp víi møc t¨ng chi phÝ,
gi¸ mét ghÕ m¸y bay ®ã tăng tõ kho¶ng 48.000 USD trong n¨m 1974( B727) lªn 226.400
USD trong n¨m 1982 - 1992 mÆc dï x¨ng dÇu hµng kh«ng vÉn ch−a gi¶m, nhưng tû
träng cña nã trong tæng chi phÝ cña c¸c h@ng hµng kh«ng bay th−êng lÖ cña ICAO ®@
gi¶m tõ 27,2% xuèng chØ cßn 12,0%, cã nghÜa lµ møc chi phÝ cho c¸c dÞch vô kh¸c ®@
t¨ng lªn trªn 2 lÇn. Nhu cÇu ®Çu t− trong c¸c h@ng kh«ng thÓ hiÖn ë n¨m 1993 lîi nhuËn
tµi s¶n cña c¸c h@ng hµng kh«ng th−êng lÖ cña ICAO lµ 270,14 tû USD so víi 243,57 tû
USD trong n¨m 1992, t¨ng 10, 9%, Trong ®ã gi¸ trÞ cña ®éi m¸y bay t¨ng 16%, tõ 44 lªn
46% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n. MÆc dï ®Çu t− lín nh− vËy, trong n¨m 1993 lîi nhuËn cña c¸c
h@ng hµng kh«ng th−êng lÖ chØ b»ng 1,1% tæng doanh thu khai th¸c, trong khi 3 n¨m
liÒn hä chÞu lç (0,8% trong n¨m 1990, 0,2% n¨m 1991 vµ 0,7% n¨m 1992).
C¸c yÕu tè ảnh hưởng ®Õn ngành hµng kh«ng
- Môi tr−êng t¸c ®éng trùc tiÕp
M«i tr−êng t¸c ®éng trùc tiÕp bao gåm nh÷ng yÕu tè cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp qua
l¹i ®èi víi ho¹t ®éng hµng kh«ng, nh÷ng yÕu tè nµy bao gåm:
a. Ng−êi tiªu dïng: Hµnh kh¸ch tiÒm n¨ng, c¸c chñ hµng tiÒm n¨ng - nh÷ng ng−êi
cã nhu cÇu ®i l¹i hoÆc vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®−êng hµng kh«ng. Theo quan ®iÓm
cña chuyªn gia næi tiÕng vÒ qu¶n lý Peter Drucker th× môc tiªu ®Ých thùc duy nhÊt cña
doanh nghiÖp lµ thiÕt lËp kh¸ch hµng.
b. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh: Trong c¬ chÕ thÞ tr−êng trong n−íc vµ d−íi ¶nh h−ëng
cña chñ thuyÕt "bÇu trêi më" (Open Skies), sù c¹nh tranh gi÷a c¸c h@ng hµng kh«ng víi
nhau vµ víi c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i c«ng céng kh¸c diÔn ra ngµy cµng gay g¾t. L@nh ®¹o
cña mçi h@ng hµng không ®Òu hiÓu râ r»ng nÕu nh− kh«ng tho¶ m@n yªu cÇu cña kh¸ch
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hµng mét c¸ch hiÖu qu¶ nh− c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh lµm ®−îc th× h@ng ®ã
kh«ng thÓ tån t¹i v÷ng ch¾c.
c. Nh÷ng ng−êi cung cÊp: Theo quan ®iÓm tiÕp cËn hÖ thèng, vËn t¶i hµng kh«ng ®ã lµ c¬ chÕ biÕn ®æi ®Çu vµo thµnh ®Çu ra. §èi víi c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nãi
chung, nh÷ng ®Çu vµo chñ yÕu lµ: Nguyªn vËt liÖu, trang thiÕt bÞ, n¨ng l−îng, vèn cña
søc lao ®éng. Riªng ®èi víi vËn t¶i hµng kh«ng cßn ph¶i kể ®Õn c¸c dÞch vô hµng kh«ng
®ång bé, bao gåm c¸c dÞch vô s©n bay, c¸c dÞch vô kh«ng l−u vµ c¸c dÞch vô kh¸c trong
d©y chuyÒn c«ng nghÖ hµng kh«ng ®ång bé.
d. Ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc: Trong ®ã c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt
®iÒu tiÕt ho¹t ®éng hµng kh«ng quèc tÕ, ®¸ng chó ý nhÊt lµ c¸c hiÖp ®Þnh ChÝnh phñ vÒ
hµng kh«ng (song ph−¬ng vµ ®a ph−¬ng). C¸c hiÖp ®Þnh nµy lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó triÓn
khai ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng kh«ng quèc tÕ, quy ®Þnh quyÒn cña h@ng hµng kh«ng
tham gia khai th¸c thÞ tr−êng vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó khai th¸c thÞ tr−êng ®ã (vËn t¶i cung
øng, tÇn suÊt, gi¸ c−íc ¸p dông…)
- M«i tr−êng t¸c ®éng gi¸n tiÕp
M«i tr−êng t¸c ®éng gi¸n tiÕp cña hµng kh«ng phøc t¹p h¬n so víi m«i tr−êng t¸c
®éng trùc tiÕp. Chóng ta th−êng ph¶i h×nh dung vÒ m«i tr−êng nµy dùa trªn nh÷ng th«ng
tin kh«ng ®Çy ®ñ. C¸c yÕu tè quan träng nhÊt cña m«i tr−êng t¸c ®éng gi¸n tiÕp lµ:
a. C«ng nghÖ: C«ng nghÖ võa lµ yÕu tè néi t¹i, võa lµ yÕu tè bªn ngoµi ®èi víi
hµng kh«ng, ®æi míi c«ng nghÖ hµng kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña dÞch vô hµng
kh«ng, tèc ®é hao mßn v« h×nh (l¹c hËu vÒ c«ng nghÖ). Hµng kh«ng lµ ngµnh kinh tÕ kü thuËt cã hµm l−îng c«ng nghÖ vµ khoa häc ë møc ®é cao, nªn cÇn th−êng xuyªn ®æi
míi c«ng nghÖ qua chuyÓn giao vµ nhanh chãng lµm chñ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i.
b. Tr¹ng th¸i kinh tÕ: Tr¹ng th¸i kinh tÕ thÕ giíi ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ thµnh cña c¸c
nguån lùc vµ ®Õ nhu cÇu ®i l¹i b»ng ®−êng hµng kh«ng (søc mua cña ng−êi d©n). Tr¹ng
th¸i kinh tÕ còng ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c¸c h@ng hµng kh«ng, do
Nhµ n−íc th−êng cè g¾ng chèng l¹i suy tho¸i kinh tÕ b»ng c¸ch ®iÒu tiÕt thuÕ, khèi
l−îng tiÒn mÆt vµ l@i suÊt ng©n hµng.
c. C¸c yÕu tè v¨n ho¸ x4 héi vµ chÝnh trÞ: Mét lÜnh vùc ho¹t ®éng cã tÝnh quèc tÕ
cao nh− hµng kh«ng chÞu ¶nh h−ëng lín cña c¸c yÕu tè v¨n ho¸ x@ héi, nh− gi¸ trÞ x@
héi, c¸c truyÒn thèng v¨n ho¸...truyÒn thèng v¨n ho¸ còng ®Æc biÖt ¶nh h−ëng ®Õn c¸ch
tiÕp thÞ vµ phôc vô hµnh kh¸ch, nh− c¸c mãn ¨n d©n téc, chÕ ®é ¨n kiªng...
1.1.1.2. Đặc trưng ph¸t triÓn cña hµng kh«ng thÕ giíi ngµy nay
* T− nh©n ho¸ vµ quèc tÕ hoá c¸c hJng hµng kh«ng
T− nh©n ho¸ c¸c h@ng hµng kh«ng để gi¶m phÇn së h÷u nhµ n−íc trong c¸c h@ng
hµng kh«ng ®@ cã, hoÆc thµnh lËp míi c¸c h@ng hµng kh«ng víi sù tham gia cña khu vùc
t− nh©n trong nuíc vµ c¸c ph¸p nh©n n−íc ngoµi. T− nh©n ho¸ là xu thÕ ph¸t triÓn chung
cña kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay. Trong vËn t¶i hµng kh«ng thÓ hiÖn ë c¸c møc ®é kh¸c
nhau:
- Së h÷u nhµ n−íc chiÕm ®a sè;
- Së h÷u tư nh©n trong n−íc chiÕm ®a sè;
- Kh«ng cã sù tham gia vèn cña ph¸p nh©n n−íc ngoµi;
- Kh«ng cã sù tham gia vèn nhµ n−íc;
- Kh«ng h¹n chÕ vèn gãp cña ng−íc ngoµi.
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T− nh©n ho¸, ®Æc biÖt lµ b¸n cæ phÇn cho n−íc ngoµi, th−êng chÞu sù kiÓm so¸t
chÆt chÏ cña nhµ n−íc. Tû lÖ cæ phiÕu cña h@ng hµng kh«ng b¸n cho nước ngoµi th−êng
bÞ khèng chÕ ë møc kh«ng qu¸ 49%, cã nhiÒu khi cßn thÊp h¬n. VÝ dô, theo luËt cña Mü,
c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi chỉ được phÐp mua tèi ®a 25% cæ phiÕu cña h@ng hµng kh«ng
Mü, cßn quyÒn bá phiÕu chØ khèng chÕ ë møc 19%.
* PhÝ ®iều tiÕt vËn dông trong hµng kh«ng
Nh×n chung, phÝ ®iÒu tiÕt trong ngµnh hµng kh«ng d©n dông ®−îc b¾t ®Çu tõ phÝ
®iÒu tiÕt trong ph¹m vi thÞ tr−êng trong n−íc vµ trong c¸c khèi thÞ tr−êng (Market
Blocs)- ®−îc khëi ®éng bắt ®Çu b»ng b¸o c¸o n¨m 1974 cña tæng thèng Kennedy lµm c¬
së ®Ó ra ®êi LuËt phÝ ®iÒu tiÕt vËn t¶i hµng kh«ng n¨m 1978 cña Mü (Airlines
Deregulatinon Ac of 1978) d−íi chÝnh quyÒn Carter, tõ ®ã lan réng ra ®Õn New Zealand
(1983), Canada (1987) Úc (1990), Andean (1991)…
* Hîp nhÊt vµ liªn kÕt c¸c hJng hµng kh«ng
Mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó c¸c h@ng hµng kh«ng lín trªn thÕ giíi liªn
kÕt víi nhau, víi c¸c c«ng ty dÞch vô, th«n tÝnh c¸c h@ng hµng kh«ng nhá yÕu vµ hội
nhËp thÞ tr−êng hµng kh«ng thÕ giíi lµ sö dông c¸c hÖ thống ®Æt vµ gi÷ chç b»ng m¸y
tÝnh (CRS). Nhê c«ng cô nµy mµ h@ng hµng kh«ng hïng m¹nh cµng cñng cè thªm n¨ng
lùc c¹nh tranh theo nhiÒu khÝa c¹nh:
- Nh÷ng nghiªn cøu ë Mü cho thÊy 70-90% sè l−îng ®Æt chç CRS ®−îc thùc hiÖn
tõ tr¹ng th¸i h×nh hiÓn thÞ (Display Screen ) ®Çu tiªn, 50% tõ dßng ®Çu tiªn, trong khi
mét thÞ tr−êng lín ®Õn 20 trang mµn h×nh th«ng tin. Do ®ã, c¸c h@ng hµng kh«ng së h÷u
CRS sÏ t¨ng ®−îc l−îng b¸n b»ng c¸ch ®−a th«ng tin vÒ h×nh thøc lªn ®Çu.
- T¨ng doanh thu trªn mçi ghÕ m¸y bay nhê ¸p dông nhiÒu møc gi¸ c−íc thuËt
ng÷ chuyªn m«n cßn gäi lµ '' KiÓm so¸t tồn ®äng'' (Inventory Control) - nhê ®ã gi¶m
®−îc ghÕ trèng chç trªn mçi chuyÕn bay xuyªn §¹i t©y d−¬ng (m¸y bay Boeing747).
- N¾m th«ng tin tiÕp thÞ, nhê CRS mµ h@ng hµng kh«ng lín cã thÓ thu nhËp, l−u
tr÷ vµ xö lý th«ng tin vÒ mäi mÆt cÇn thiÕt ®Ó n¾m ch¾c vµ lµm chñ thÞ tr−êng.
- Thu phÝ CRS còng t¹o nguån thu lín cho c¸c h@ng hµng kh«ng m¹nh lên tõ c¸c
h@ng hµng kh«ng yÕu h¬n d−íi d¹ng phÝ cung cÊp dÞch vô CSR ( ThÝ dô: mét CRS cã thÓ
t¹o ra 300 triÖu USD /n¨m ).

*§iÒu tiÕt nhµ n−íc ®èi víi hµng kh«ng
§iÒu tiÕt nhµ n−íc ®èi víi vËn hµng kh«ng ®−îc ph©n thµnh 3 cÊp:
- ®iÒu tiÕt trong khu«n khæ quèc gia
®iÒu tiÕt trong khu«n khæ quèc gia ®èi víi vËn t¶i hµng kh«ng bao gåm c¸c néi
dung:
- X©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt (x©y dùng luËt, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, ban hµnh quy
®Þnh vµ quy t¾c).
- CÊp chøng chØ (cÊp, x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn, tõ chèi hoÆc ng¨n cÊm quyÒn thùc hiÖn
dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng trªn c¬ së dµi h¹n hoÆc kÐo dµi hiÖu lùc).
- CÊp kh«ng quyÒn (CÊp, x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn, tõ chèi hoÆc ng¨n cÊm quyÒn vÒ gi¸
c−íc, chuyÕn bay,…).
- §iÒu tiÕt song ph−¬ng
Trong xu h−íng tù do hµng kh«ng quèc tÕ, trong nh÷ng n¨m 70- 80, mét sè hiÖp
®Þnh song ph−¬ng ký kÕt trong thêi kú nµy tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c mở réng quyÒn tù do
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vÒ vËn t¶i, gi¸ c−íc vµ quyÒn x©m nhËp thÞ tr−êng (cho phÐp mçi bªn ®−îc chØ ®Þnh mét
vµi h@ng hµng kh«ng x©m nhËp vµo thÞ tr−êng).Tõ ®ã ra ®êi c¸c hiÖp ®Þnh hµng kh«ng tù
do ho¸ ( Liberalized Air Ageemenet). §Õn nh÷ng n¨m 90 hiÖp ®Þnh hµng kh«ng song
ph−¬ng cµng ®−îc níi láng h¬n vµ ®−îc gäi lµ hiÖp ®Þnh më cöa bÇu trêi (Open Skies
Agreement). Cïng víi sù t¨ng nhanh c¸c ký kÕt hoÆc ký kÕt l¹i trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y ®@ gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh tù do ho¸ trong vËn t¶i hµng kh«ng quèc tÕ.
VÒ lÜnh vùc ®iÒu tiÕt, phÇn lín c¸c hiÖp ®Þnh hµng kh«ng song ph−¬ng cña c¬
quan quèc tÕ theo th−êng lÖ, tuy vËy còng cã mét sè hiÖp ®Þnh quy ®Þnh riªng ®èi víi c¸c
chuyÕn bay quèc tÕ kh«ng th−êng lÖ hoÆc bay thuª chuyÕn.
- §iÒu tiÕt ®a ph−¬ng
§iÒu tiÕt ®a ph−¬ng là ®iÒu tiÕt ®−îc ba bªn trë lªn thùc hiÖn cïng nhau, d−íi
danh nghÜa c¬ quan quèc tÕ hoÆc tho¶ thuËn ®a ph−¬ng. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý cña ®iÒu
tiÕt ®a ph−¬ng lµ c¸c hiÖp ®Þnh, nghÞ quyÕt, quy ®Þnh, quy chÕ hướng dÉn vµ c¸c v¨n b¶n
t−¬ng ®−¬ng kh¸c. Môc tiªu cña ®iÒu tiÕt ®a ph−¬ng th−êng lµ chÊm døt, bæ sung hay
kÐo dµi hiÖu lùc c¸c tho¶ −íc chung, c¸c chÝnh s¸ch, c¸c hiÖp ®Þnh hoÆc c¸c quy ®Þnh
vấn ®Ò nhiÒu bªn quan t©m.
Cho ®Õn nay c¸c v¨n b¶n ®iÒu tiÕt ®a ph−¬ng chñ yÕu lµ ë khu vùc, nh−ng trong
xu thÕ quèc tÕ ho¸, toµn cÇu hoá, tù do ho¸ vµ xuyªn quèc gia ho¸ tõ nh÷ng n¨m 80 ®Õn
nay, ®Æc biÖt d−íi ¶nh hưëng hiÖp ®Þnh chung vÒ th−ơng m¹i trong dÞch vô, sù quan t©m
®Õn ®iÒu tiÕt ®a ph−¬ng trong ph¹m vi lín kh«ng ngõng t¨ng lªn.
1.1.2. Vai trß cña ngµnh Hµng kh«ng trong nÒn kinh tÕ
Với tốc độ phát triển bình quân 2,8% trong 10 năm trở lại đây, trong đó khu
vực châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng bình quân 4,1%/năm, nền kinh tế thế giới đã
có sự tác động và tạo nên nhu cầu rất lớn đối với sự phát triển của hoạt hàng không dân
dụng trong đó có khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Nếu không tính năm 2001 - năm
mà hoạt động hàng không thế giới bị giảm sút nghiêm trọng do sự kiện khủng bố 11/9
tại Mỹ thì tốc độ tăng trưởng hàng không dân dụng (tính theo hành khách luân chuyển)
trong những năm qua đều tăng trưởng cao hơn mức độ tăng trưởng GDP trên thế giới từ
1,5 tới 1,8 lần. Những đóng góp tích cực của ngành hàng không đối với các ngành kinh
tế khác là rất lớn như phát triển du lịch, tăng cường trao đổi hợp tác đầu tư, đối ngoại,
lưu thông nhanh chóng lượng hàng hoá có giá trị cao trên toàn cầu, cùng với những đòi
hỏi phải phát triển mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ để đáp ứng yêu
cầu phát triển của ngành hàng không. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng
thế giới nền kinh tế thế giới dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới với tốc
độ bình quân trên 3,5%, đây là tiền đề rất quan trọng để hàng không dân dụng thế giới
và khu vực có điều kiện tăng trưởng và phát triển với tốc độ cao.
1.2. Ph¸t triÓn Hµng kh«ng cña mét sè n−íc trªn thÕ giíi vµ bµi häc kinh nghiÖm
®èi víi ViÖt Nam
1.2.1 Phát triển hàng không của một số nước trên thế giới
1.2.1.1. Phát triển hµng kh«ng cña mét sè quốc gia ch©u ¸
a. Hµn quèc
Việc phát triển hµng kh«ng cña Hµn Quèc chØ thùc sù cã sù thay ®æi lín khi thùc
hiÖn chiÕn l−îc song quyÒn (Duopoy - thµnh lËp thªm c«ng ty cæ phÇn hµng kh«ng
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ASIANA bªn c¹nh hµng kh«ng quèc gia KAL) vµ ký kÕt hiÖp ®Þnh phi ®iÒu tiÕt song
ph−¬ng víi mü. Trong khi ký hiÖp ®Þnh song ph−¬ng ®iÒu tiÕt chÆt chÏ víi nhiÒu n−íc
th× hµn quèc ®@ ph¶i chÊp nhËn ký hiÖp ®Þnh song ph−¬ng tù do ho¸ víi mü (chØ ®Þnh
nhiÒu h@ng hµng kh«ng, tù do ¸p dông gi¸ c−íc, kh«ng h¹n chÕ tÇn suÊt, trao ®æi nhiÒu
th−¬ng quyÒn 5). MÆc dù vËy, Hµn Quèc vÉn kiªn tr× theo ®uæi chÝnh s¸ch tù do ho¸ trªn
c¬ së níi láng ®iÒu tiÕt trong n−íc vµ ®µm ph¸n l¹i c¸c hiÖp ®Þnh song ph−¬ng ®@ ký
theo h−íng tù do h¬n víi c¸c n−íc Singapore, hµ lan, óc, New Zealand, Philippines vµ
më réng thÞ tr−êng tíi Nam Mü, ch©u ©u, T©y - nam ¸, ch©u phi. Nhê chÝnh s¸ch
hµng kh«ng nµy, c¸c h@ng hµng kh«ng hµn quèc ®@ c¶i thiÖn ®¸ng kÓ vÞ trÝ vµ n¨ng lùc
c¹nh tranh cu¶ m×nh, ®ñ søc chÊp nhËn c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c h@ng hµng kh«ng
khæng lå n−íc ngoµi trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tù do nhÊt.
b. Trung quèc
Trung Quèc thùc thi chÝnh s¸ch −u tiªn ®èi víi 3 h@ng hµng kh«ng ®Æt t¹i 3 thµnh
phè Beijing, Shanghai vµ Guangzhou (®Òu là thµnh viªn cña IATA) trong liªn doanh, tÝch
luü vèn, qu¶n trÞ kinh doanh, më réng th−¬ng m¹i, mua m¸y bay...Đã tập trung xây
dựng các cảng hàng không hiện đại ở các thành phố lớn và các trung tâm mới được xây
dựng, trên cơ sở chiến lược quy hoạch tổng thể và lâu dài cùng vơí đầu tư hệ thống giao
thông công cộng đảm bảo thuận tiện cho hành khách và các phương tiện giao thông đến
các sân bay.
c. Singapore.
Singapore là một nước diện tích nhỏ, chỉ có một sân bay duy nhất, họ đã đầu tư
tiền của để hiện đại hoá sân bay và các trang thiết bị quản lý điều hành bay, đầu tư mua
sắm đội tàu bay hiện đại, nhiều tàu bay thế hệ mới có công suất lớn nhằm cạnh tranh thị
phần hàng không trong khu vực và thế giới. Chiến lược của họ là nâng cao chất lượng
dịch vụ, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho khách hàng, hệ thống dịch vụ tại cảng hàng
không được mở rộng, loại hình phong phú, nhằm đáp ứng yêu cầu của hành khách, vì
vậy hàng không dân dụng của Singapore đã có uy tín cao trong khu vực và thế giới.
1.2.1.2. Céng đồng ch©u ©u (EU)
ChiÕn l−îc phát triển hàng không trong khèi EU ®−îc ®Æc tr−ng bëi xu thÕ tù do
ho¸ trong khu«n khæ céng ®éng. Quan hÖ hµng kh«ng gi÷a c¸c n−íc thuéc EU thay ®æi
vÒ c¬ b¶n tõ n¨m 1984, khi anh vµ hµ lan tiÕn hµnh ®µm ph¸n l¹i hiÖp ®Þnh song
ph−¬ng t¨ng c−êng tù do: ChØ thÞ nhiÒu h@ng, tù do th©m nhËp thÞ tr−êng cña nhau,
kh«ng kiÓm so¸t t¶i cung øng, gi¸ c−íc kiÕn nghÞ chØ bÞ mÊt hiÖu lùc nÕu c¶ hai bªn ®Òu
kh«ng phª chuÈn ( Double Disapriovl).
Tõ ngµy 1/4/1997, thÞ tr−êng hµng kh«ng EU sÏ trë nªn tù do hoµn toµn trong
khu«n khæ luËt c¹nh tranh cña EU, trong ®ã c¸c h@ng hµng kh«ng ®−îc quyÒn khai th¸c
v« ®iÒu kiÖn c¸c th−¬ng quyÒn néi ®Þa (Stand - Cabotage). B−íc tiÕp theo, Uû ban Ch©u
(EC) sÏ thay mÆt EU ®µm ph¸n hiÖp ®Þnh hµng kh«ng víi c¸c n−íc thø 3. Tuy nhiªn, ®ã
cßn lµ viÖc cña t−¬ng lai, v× hiện tại c¸c n−íc EU vÉn áp dụng c¸c hiÖp ®Þnh hàng không
song ph−¬ng.
Các nước Châu Âu rất coi trọng các yếu tố về kỹ thuật công nghệ, tập trung
nghiên cứu và chế tạo các thế hệ tàu bay mới với các tính năng vượt trội dể cạnh tranh
với Mỹ và đáp ứng yêu cầu phát triển hàng không của EU. Tàu bay và các thiết bị kỹ
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thuật công nghệ cao của các nước Châu Âu xuất khẩu hầu hết sang các Châu lục, đảm
bảo các yêu cầu về độ an toàn và tính đồng bộ.
1.2.1.3. Khu vùc B¾c mü
Phát triển hµng kh«ng quèc tÕ cña b¾c mü lµ nh»m mang l¹i lîi Ých tèi ®a cho
kh¸ch hµng th«ng qua c¹nh tranh tù do, víi néi dung chñ yÕu lµ:
- PhÝ ®iÒu tiÕt gi¸ c−íc;
- Phí ®iÒu tiÕt dÞch vô bay thuª chuyÕn;
- Phí ®iÒu tiÕt cung øng, tÇn suÊt vµ ®−êng bay;
- Xãa bá ph©n biÖt ®èi xö vµ bÊt b×nh ®¼ng trong c¹nh tranh ;
- T¨ng kh¶ n¨ng x©m nhËp vµo thÞ tr−êng quèc tÕ th«ng qua viÖc më ra nhiÒu kh¶
n¨ng bay ®Õn c¸c ®iÓm néi ®Þa cña Mü;
- Phí ®iÒu tiÕt vận t¶i hµng ho¸ hµng kh«ng.
1.2.2. Bµi häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam
* VÒ phÝa Nhµ nước:
- Cần chú trọng đầu tư xây dựng, phát triển Hãng hàng không quốc gia Việt Nam
có đủ tiềm lực để cạnh tranh với các hãng hàng không lớn trong khu vực và thế giới,
muốn vậy phải sớm hình thành Tập đoàn hàng không phát triển đủ mạnh, có năng lực
cạnh tranh quốc tế. Chúng ta cần chú ý hơn nữa trong phát triển cơ sở vật chất như hệ
thống các Cảng hàng không, trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành, hệ thống không lưu,
phương tiện hiện đại. Tạo điều kiện về quan hệ quốc tế trong lĩnh vực đầu tư và hợp tác
phát triển ngành hàng không dân dụng Việt Nam.
- Ngành hàng không cần có đủ lượng vốn cho phát triển, trước mắt ngành cần vốn
cho việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, vì vậy Nhà nước có thể cho phép ngành
hàng không huy động từ trong nước hoặc từ các nguồn vốn ưu đãi của nước ngoài, qua
các hình thức kêu gọi thu hút đầu tư, tương tự như hình thức huy động vốn của Hàn
Quốc, Singapore.
- Xây dựng chính sách về giá và phí dịch vụ của ngành hàng không đảm bảo hợp
lý, khuyến khích và thu hút khách hàng trong nước và quốc tế. Cho phép áp dụng chính
sách giá linh hoạt đối với các đối tác, khách hàng chiến lược để giữ thị phần về vận tải
hàng không. X©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch −u ®@i ®èi víi c¸c lÜnh vùc, s¶n phÈm vµ dÞch
vô cÇn −u tiªn hoÆc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ. Ph¶i cã
c¬ chÕ b¶o vÖ vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh, hîp t¸c b×nh ®¼ng cïng
ph¸t triÓn.
- Xây chÝnh s¸ch tæng thÓ phèi hîp ph¸t triÓn hai ngµnh hµng kh«ng vµ du lÞch, ph¸t
triÓn hÖ thèng giao th«ng ®a ph−¬ng thøc, khuyÕn khÝch c¸c h@ng hµng kh«ng lín më
c¸c ®−êng bay th¼ng tíi ViÖt Nam. §¬n gi¶n ho¸ thñ tôc xuÊt, nhËp c¶nh và h¶i quan,
tõng b−íc miÔn thÞ thùc cho khách ở c¸c thÞ tr−êng lín, trùc tiÕp ®i- ®Õn ViÖt Nam.
* VÒ phÝa ngµnh Hµng kh«ng:
- N©ng cao chÊt l−îng phôc vô, ®a d¹ng hãa c¸c nhu cÇu vËn chuyÓn, thùc hiÖn
®¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, t¨ng c−êng c¸c dÞch vô an ninh, ®a d¹ng hãa c¸c
nhu cÇu dịch vụ phục vụ hành khách vừa đảm bảo cạnh tranh quốc tế và đặc trưng
truyền thống Việt Nam. Áp dụng hàng không giá rẻ của một số đường bay để thu hút
khách hàng đồng thời cạnh tranh đối với các hãng hàng không khác đang áp dụng chính
-10-

sách này. Nâng cao hiệu quả của các đại lý bán vé giữ chỗ trong nước và quốc tế, quan
hệ chặt chẽ với hệ thống giữ chỗ toàn cầu. Áp dụng linh hoạt giá vé đối với hành khách
và giá cước vận chuyển hàng hoá.
- Mở rộng thị trường quốc tế, chú ý vào các thị trường mới hấp dẫn đặc biệt là thị
trường Mỹ, bắc Âu và Nam Phi. Chñ ®éng tham gia hîp t¸c song ph−¬ng, ®a ph−¬ng,
khai th¸c tối đa quyÒn lîi héi viªn vµ thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh trong các Tổ
chức và Hiệp hội quốc tế. ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó héi nhËp hµng kh«ng ë møc ®é cao,
tr−íc hÕt lµ khai th¸c nh÷ng yÕu tè vÒ hµng kh«ng trong viÖc thùc thi HiÖp ®Þnh Th−¬ng
m¹i ViÖt Nam – Hoa Kú vµ còng nh− khi ViÖt Nam gia nhËp Tæ chøc thương m¹i thế
giíi (WTO).
- X©y dùng lé tr×nh hîp lý nh»m ®Èy nhanh viÖc thµnh lËp tËp ®oµn kinh tÕ hµng
kh«ng nh»m t¹o ra mét chñ thÓ ®a ngµnh nghÒ, cã tiÒm lùc m¹nh, m« h×nh qu¶n lý, ho¹t
®éng linh ho¹t theo c¬ chÕ thÞ tr−êng nh»m t¹o ra nh÷ng b−íc ph¸t triÓn nh¶y vät, quyÕt
®Þnh, t¹o ra thÕ vµ lùc míi cho ngµnh còng nh− nh»m cñng cè, ph¸t triÓn vai trß chñ ®¹o
cña kinh tÕ Nhµ n−íc trong ngµnh hµng kh«ng d©n dông.
- Đa dạng hoá các hình thức đầu tư, tận dụng tối đa lợi thế và ưu điểm của từng
loại hình đầu tư để bố trí vào các chương trình, dự án đầu tư một cách hợp lý, hiệu quả.
Khuyến khích phương án hợp vốn đầu tư trong nước đối với tất cả các thành phần kinh
tế, mở rộng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài bằng nhiều hình thức khác nhau. Mạnh dạn
nghiện cứu, cho phép các nhà đầu tư trong và ngoài nước thành lập các công ty tham gia
đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực của ngành hàng không dân dụng.
- §Èy m¹nh xóc tiÕn, tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ vÒ hµng kh«ng víi c¸c h×nh thøc linh
ho¹t; phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh, tæ chøc trong vµ ngoµi n−íc; tranh thñ
sù hîp t¸c quèc tÕ trong ho¹t ®éng xóc tiÕn hµng kh«ng ë trong vµ ngoµi n−íc, tõng
b−íc t¹o dùng vµ n©ng cao h×nh ¶nh hµng kh«ng ViÖt Nam trªn tr−êng quèc tÕ.
Hàng không dân dụng là một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn, đòi hỏi tính đồng
bộ và chuyên môn hoá cao trong hệ thống giao thông vận tải. Đối với mỗi quốc gia,
Hàng không có vai trò rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Khi
vận tải hàng không phát triển thì sẽ mang lại nhiều giá trị kinh tế cho đất nước và nó sẽ
góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác, tăng cường trao đổi hợp tác
đầu tư, đối ngoại, lưu thông nhanh chóng lượng hàng hoá có giá trị cao trên toàn cầu.
ViÖt Nam là nước đang phát triển, ngành hàng không so với thế giới còn non trẻ.
Từ chiÕn l−îc ph¸t triÓn hµng kh«ng cña mét sè quèc gia vµ khu vùc trên thế giới, chúng
ta cần rút ra những bài học kinh nghiệm, tận dụng cơ hội để ph¸t triÓn ngành hàng
không. Tập trung x©y dùng m«i tr−êng kinh doanh b×nh ®¼ng, khuyÕn khÝch thóc ®Èy
c¹nh tranh, nh»m ®¶m b¶o c¬ héi ®Çu t− kinh doanh; x©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch −u ®@i
®èi víi c¸c lÜnh vùc, s¶n phÈm vµ dÞch vô cÇn −u tiªn, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn; đÇu t−
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực trong toàn ngành, đáp ứng
yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế; từ bài học của
các nước đã đi trước kiên quyết không sử dụng thiết bị công nghệ cũ lạc hậu; triÓn khai
cã hiÖu qu¶ c¸c thành tựu khoa học và ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu øng dông khoa häc c«ng
nghÖ träng ®iÓm cña ngµnh phôc vô cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hµng kh«ng, tăng cường
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më réng héi nhËp quốc tế, ®ãn ®Çu vÒ nh÷ng thµnh tùu vµ tËn dông tèt nh÷ng lîi thế để
ph¸t triÓn.

Ch−¬ng 2: t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ngµnh hµng
kh«ng viÖt nam tỪ NĂM 1995 ĐẾN NAY
2.1. Khái quát vÒ ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam từ trước năm 1995
2.1.1. Sự ra đời và ph¸t triÓn cña ngành hµng kh«ng ViÖt Nam
Ra đời cách đây gần 50 năm (15/01/1956) ngành hàng không dân dụng Việt Nam
đã trải qua chặng đường lịch sử xây dựng và trưởng thành nhanh chóng.
Trong những năm đầu thành lập ngành hàng không chủ yếu phục vụ nhiệm vụ
chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước. Sau khi đất
nước thống nhất (30/4/1975) ngành hàng không với một đội tàu bay loại nhẹ, tầm bay
ngắn, chủ yếu để chở hành khách trên các tuyến bay ở khu vực miền Bắc. Các phương
tiện thiếu thốn lạc hậu, đội ngũ phi công, thợ máy, nhân viên kỹ thuật vừa ít vừa chưa có
kinh nghiệm. Hệ thống cảng hàng không sau chiến tranh bị tàn phá nặng nề, hệ thống
trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành sơ sài, công nghệ lạc hậu, nhưng đã phối hợp chặt
chẽ với lực lượng Không quân- Bộ quốc phòng đáp ứng yêu cầu vận tải, phục vụ nhiệm
vụ chính trị, quân sự, kinh tế của Đảng và Nhà nước giao cho.
Mục tiêu chiến lược của ngành hàng không Việt Nam là nhanh chóng hiện đại
hoá theo hướng ưu tiên, đầu tư phát triển nâng cao năng lực vận tải hàng không, cơ sở
hạ tầng cảng hàng không sân bay, quản lý bay và các dich vụ đồng bộ, mở rộng hoạt
động bay trong nước và quốc tế nhằm góp phần phục vụ đắc lực cho nhu cầu phát triển
kinh tế, xã hội của đất nước.
2.1.1.1. HJng hµng không quèc gia (Vietnam Airlines)
Có thể nói sự ra đời và phát triển của ngành hàng không Việt Nam là sự ra đời và
phát triển của các hãng, các doanh nghiệp trong ngành. Vì vậy Luận văn xin trình bày
vài nét về sự ra đời, phát triển của các đơn vị nói trên để làm rõ hơn ngành hàng không
Việt Nam đã trải qua những chặng đường lịch sử phát triển trong giai đoạn trước năm
1995.
LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cu¶ h@ng hµng kh«ng quèc gia (VNA) g¾n liÒn víi sù
ph¸t triÓn cña ngµnh Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. Cã thÓ nãi tiÒn th©n cña VNA
chÝnh lµ Trung ®oµn vËn t¶i kh«ng qu©n 919, ra ®êi ngµy 1/5/1959. Tuy nhiªn, víi t−
c¸ch lµ mét doanh nghiÖp hµng kh«ng VNA chÝnh thøc ®−îc thµnh lËp n¨m 1989 d−íi
tªn gäi Tæng c«ng ty hµng kh«ng viÖt nam theo quyÕt ®Þnh sè 225/CT ngµy 29/4/1993
cu¶ Chñ tÞch Héi ®ång bé tr−ëng víi chøc n¨ng vËn t¶i hµnh kh¸ch hµng ho¸ vµ kinh
doanh c¸c dÞch vô hµng kh«ng ®ång bé. Nh−ng ph¶i ®Õn ngµy 20/4/1993 VNA míi
chÝnh thøc trë thµnh h@ng HKQG.
2.1.1.2.. C«ng ty hµng kh«ng cæ phÇn Pacific Airlines
Pacific Airlines (PA) lµ c«ng ty cæ phÇn ®Çu tiªn vµ t¹i thêi ®iểm nµy còng lµ duy
nhÊt cña ngµnh kh«ng d©n dông ViÖt Nam. PA ra ®êi trong bèi c¶nh vµo nh÷ng n¨m
1989-1990, ViÖt Nam cÇn cã mét ph¸p nh©n th× thÝch hîp ®Ó khai th¸c thÞ tr−êng vËn t¶i
hµng kh«ng §µi Loan.
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ViÖc cho ra ®êi mét c«ng ty vËn t¶i hµng kh«ng ®@ cho chóng ta mét kinh nghiÖm
quý b¸u cho viÖc triÓn khai cæ phÇn ho¸ trong ngµnh hµng kh«ng d©n dông sau nµy, mÆc
dï ph¶i tr¶ b»ng gi¸ ®¾t. Vµo ®Çu n¨m 1990, do c¬ chÕ thÞ tr−êng vÉn cßn míi mÎ ®èi
víi ViÖt Nam, l¹i thªm cßn thiÕu c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®Ó triÓn khai cæ phÇn ho¸, nªn
PA trong mét thêi gian dµi gÇn 5 n¨m không phát triển được là bao, Từ 1991-1995 còng
lµ thời gian chÊn chØnh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty nµy.
§Õn nay, PA ®@ t−¬ng ®èi æn ®Þnh vÒ mÆt tæ chøc vµ ho¹t ®éng tõng b−íc kinh
doanh cã l@i vµ c¶i thiÖn vÒ tµi chÝnh. TÝnh ®Õn n¨m 2001, PA cã m¹ng ®−êng bay gåm 3
®−êng bay trong n−íc (SGN/HAN, SGN/ HPH vµ SGD/DAD)vµ 3 ®−êng bay quèc tÕ
(TP Hå ChÝ Minh ®Õn Taipei, Kaohsung vµ Macau).
2.1.1.3. C¸c doanh nghiÖp bay phôc vô kinh tÕ quèc d©n (General Aviation): c«ng ty
bay dÞch vô (VASCO) và Tæng c«ng ty bay dÞch vô ViÖt Nam (SFC)
Ngoµi hai doanh nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng trªn, trong ngµnh hµng kh«ng d©n
dông cßn cã hai doanh nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng thùc hiÖn chuyªn dông phôc vô nÒn
kinh tÕ quèc d©n, ®ã lµ VASCO (thuéc Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam) vµ SFC
(trùc thuéc qu©n chñng kh«ng qu©n).
HiÖn nay, VASCO cã mét ®éi m¸y bay 9 chiÕc bao gåm:
- 4 m¸y bay së h÷u : AN - 30, AN - 2, AN2- 808 vµ King Air B200;
- 5 m¸y bay thuÕ: Jet31, Jet 41, AN - 74 vµ 2 m¸y bay trùc th¨ng (AS – 350 vµ AS
- 355).
Trung t©m cña SFC lµ cung cÊp dÞch vô hµng kh«ng cho tÊt c¶ c¸c c«ng ty khai
th¸c, th¨m dß dÇu khÝ ho¹t ®éng t¹i VÞªt Nam (gåm 15 c«ng ty), ngoµi ra SFC còng thùc
hiÖn c¸c chuyÕn bay t×m kiÕm, cÊp cøu, vËn t¶i hµng ho¸, bay du lÞch trªn l@nh thæ ViÖt
Nam vµ cung cÊp dÞch vô trùc th¨ng cho ch−¬ng tr×nh MIA t¹i ViÖt Nam. Do cã thÞ
tr−êng dåi dµo vµ æn ®Þnh (chñ yÕu lµ thÞ tr−êng phôc vô dÇu khÝ), nªn SFC cã sù ph¸t
triÓn 4 c«ng ty thµnh viªn lµ:
- C«ng ty bay dÞch vô miÒn B¾c ;
- C«ng ty bay dÞch vô miÒn Nam;
- C«ng ty kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ x©y dùng c«ng tr×nh hµng kh«ng (ADCC);
- XÝ nghiÖp x©y dùng 244.
2.1.2. C¸c thành tè c¬ b¶n cña thÞ tr−êng hµng kh«ng Việt Nam
Tuú theo kh¸i niÖm '' ®Þa ®iÓm '' mµ cã thÓ ph©n thÞ tr−êng trong n−íc thµnh 3
lo¹i: 1) ThÞ tr−êng thµnh phè - thµnh phố (VÝ dô Hà Nội – Paris) 2) ThÞ tr−êng vïng vïng (VÝ dô Vïng nói- vùng đång b»ng) vµ 3) ThÞ tr−êng c¶ n−íc (Bao gåm mäi ®Þa
®iÓm trong n−íc ®−îc h@ng hµng kh«ng dïng lµm ®iÓm ®i và ®Õn). Còng nh− vËy cã thÓ
chia thÞ tr−êng quèc tÕ thµnh 4 lo¹i: 1) ThÞ tr−êng thµnh phè - thµnh phè (VÝ dô HAN KUL), 2) ThÞ tr−êng quốc gia (VÝ dô ViÖt Nam - Malaysia), 3) ThÞ tr−êng khu vùc - khu
vùc (VÝ dô: B¾c mü - Ch©u ¢u - cßn gäi lµ thÞ tr−êng B¾c Đ¹i t©y d−¬ng) 4) ThÞ tr−êng
tßan cÇu bao gåm tÊt c¶ mäi ®iÓm trªn thÕ giíi ®−îc dïng ®Ó vËn t¶i hµng kh«ng .
- C¸c chñ thÓ kinh tÕ cña thÞ tr−êng hµng kh«ng bao gåm : 1) C¸c nhµ vËn chuyÓn
hµng kh«ng th−¬ng m¹i (cßn gäi lµ c¸c h@ng hµng kh«ng)- ®ã lµ chñ thÓ t¹o nªn “cung”
(Supply) cña dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng; 2) C¸c kh¸ch hµng, bao gåm nh÷ng ng−êi cã
nhu cÇu (kh¶ n¨ng thanh to¸n) ®i l¹i hoÆc vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®−êng hµng kh«ng
- ®ã lµ chñ thÓ t¹o nªn ''cÇu'' (Demand) ®èi víi dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng; 3) Nhµ chøc
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tr¸ch hµng kh«ng, c¸c yÕu tè nµy t−¬ng ®èi râ vµ sÏ đề cập ë c¸c phÇn sau, ë phần này
kh«ng ®i s©u vµo gi¶i thích chi tiÕt.
- YÕu tè kh¸c kh«ng kÐm phÇn quan träng cña thÞ tr−êng hµng kh«ng lµ gi¸ c−íc,
đã lµ kho¶n tiÒn mµ kh¸ch hµng ph¶i tr¶ cho h@ng hµng kh«ng ®Ó ®æi lÊy dÞch vô vËn t¶i
hµng kh«ng. Trong thùc tÕ ë nh÷ng n−íc thùc hiÖn ®iÒu tiÕt gi¸ c−íc (trong ®ã cã ViÖt
Nam) møc gi¸ c−íc th−êng ®−îc x¸c lËp theo ngyªn t¾c ''Gi¸ thµnh c«ng'' (Cost - Puous),
cã nghÜa lµ møc gi¸ c−íc ®−îc x¸c lËp trªn c¬ së gi¸ thµnh tÝnh trung b×nh céng thªm tû
lÖ % nhÊt ®Þnh nµo ®ã.
- X¸c ®Þnh ®−îc c¬ cÊu cña thÞ tr−êng vËn t¶i hµng kh«ng cã ý nghÜa quan träng
viÖc ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó kiÓm so¸t vµ ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng ®ã. Do sè l−îng hµnh kh¸ch
vµ khèi l−îng hµng ho¸ cã nhu cÇu thÞ tr−êng phô thuéc vµo sè l−îng c¸c nhµ vËn
chuyÓn tham gia khai th¸c thÞ tr−êng ®ã. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña dÞch vô vËn t¶i hµng
kh«ng cho thÊy r»ng s¶n phÈm nµy cã tÝnh ph©n ho¸ vµ cã s¶n phÈm thay thÕ, nªn khi
xÐt sè l−îng nhµ vËn chuyÓn cÇn tÝnh ®Õn c¶ c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i kh¶ dÜ kh¸c
2.1.3. Qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi ngµnh hµng kh«ng ViÖt Nam
Qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi ngµnh hµng kh«ng võa lµ bé phËn cña qu¶n lý nhµ n−íc
®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung, võa lµ yÕu tè cÊu thµnh c¸c chñ thÓ cña thÞ
trường vËn t¶i hµng kh«ng ViÖt Nam, v× vËy, mét mÆt cã ®−îc quy ®Þnh bëi c¬ chÕ qu¶n
lý nhµ n−íc vµ yªu cÇu, ®Æc ®iÓm cña thÞ tr−êng vËn t¶i hµng kh«ng qua c¸c thêi kú nhµ
n−íc ®èi víi ngµnh kinh tÕ. XÐt tõ quan ®iÓm ®ã, cã thÓ ph©n chia c«ng t¸c qu¶n lý nhµ
n−íc theo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn thµnh 3 giai ®o¹n sau:
2.1.3.1. Giai đoạn ngµnh hàng kh«ng trong Bộ quèc phßng (1956 -1989)
Trong thêi kú nµy, c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc trùc tiÕp vÒ hµng kh«ng d©n dông
nãi chung vµ vËn t¶i hµng kh«ng nãi riªng lµ côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam (tõ
ngµy thµnh lËp ngµnh ngµy15/1/1956) vµ sau ®ã lµ tæng côc hµng kh«ng d©n dông viÖt
nam (tõ 11/2/1976). MÆc dï c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc vÒ hµng kh«ng d©n dông lµ c¬
quan trùc thuéc Thñ t−íng vµ sau ®ã lµ Héi đång Bé tr−ëng, nh−ng trong thùc tÕ l¹i
thuéc quyÒn qu¶n lý cña Bé quèc phßng, do ®iÒu kiÖn cña ®Êt n−íc vµ nhiÖm vô cña
hàng kh«ng d©n dông lóc bÊy giê.
Trong thêi kú 1976-1989, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ngµnh hµng kh«ng d©n
dông ®@ cã thay ®æi, trong ®ã nhiÖm vô s¶n xuÊt - kinh doanh tõng b−íc ®−îc ®Èy m¹nh.
VÒ mÆt tæ chøc thµnh lËp Tæng côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam víi ®¬n vÞ vËn t¶i lµ
®oµn bay 919. Tuy trong lÜnh vùc kinh doanh vµ ®èi ngo¹i ngµnh hµng kh«ng d©n dông
trùc thuéc Héi ®ång Bé tr−ëng, nh−ng vÒ tæ chøc vµ chØ ®¹o vÉn trùc thuéc Bé quèc
phßng.
2.1.3.2. Giai đoạn ngµnh hµng kh«ng d©n dông trùc thuéc Bé giao th«ng vËn t¶i
(1989-1994)
Tæng côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n
lý nhµ n−íc ®èi víi ngµnh hµng kh«ng d©n dông trong mét thêi gian ng¾n cho ®Õn khi
bÞ gi¶i thÓ (tõ 31/3/1990). Trong giai ®o¹n 1989 -1992, c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc ®−îc
giao cho Bé giao th«ng vËn t¶i vµ b−u ®iÖn ®¶m nhiÖm víi c¬ quan gióp viÖc lµ Vô Hµng
kh«ng. Trong giai ®o¹n 1989-1992, c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi hµng kh«ng d©n
dông vÉn kh«ng ®−îc thùc hiÖn ®ång bé, mét sè chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc l¹i giao
cho Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam (thµnh lËp tõ 29/8/1989) ®¶m nhiÖm, c«ng t¸c
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qu¶n lý nhµ n−íc ®@ cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ, t¹o ®µ cho b−íc ph¸t triÓn khëi ®Çu
m¹nh mÏ cña hµng kh«ng ViÖt Nam.
§iÒu tiÕt Nhµ n−íc ®èi víi vËn t¶i hµng kh«ng quèc tÕ trong giai ®o¹n nµy dùa
trªn c¬ së c¸c hiÖp ®Þnh vËn t¶i song ph−¬ng mµ c¸c ph−¬ng ¸n ®µm ph¸n ®−îc tiÕn hµng
theo mÉu dù th¶o ®@ ®−îc sù thèng nhÊt chung víi c¸c Bé, Ngµnh cã liªn quan.
Ngoµi ra, trong khu«n khæ ®iÒu tiÕt quèc gia còng ®@ cã nh÷ng v¨n b¶n d−íi luËt
quan träng liªn quan ®Õn hµng kh«ng, bao gåm cÊp phÐp bay (6/9/1993), cÊp phÐp bay
thuª chuyÕn (10/3/1994), b¸n vËn chuyÓn hµng kh«ng t¹i ViÖt Nam (10/5/1994), chÕ ®é
b¸o c¸o vµ hÖ thèng (14/3/1994), qu¶n lý hîp ®ång liªn quan ®Õn vËn t¶i hµnh kh«ng vµ
thuª, mua tµu bay (2/5/1994)…
2.2. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam tõ n¨m 1995 ®Õn nay
2.2.1. VÒ tæ chøc ngµnh và phát triển lao động
CAAV có bốn đơn vị doanh nghiệp nhà nước trực thuộc là:
- 03 Cụm cảng hàng không khu vực : Cụm cảng hàng không miền Bắc; Cụm
cảng hàng không miền Trung; Cụm cảng hàng không miền Nam.
- 01 C«ng ty cung cấp dịch vụ dẫn đường
- Hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Pacific Airlines là các doanh
nghiệp nhà nước tách ra khỏi CAAV nhưng phải chị sự quản lý Nhà nước chuyên ngành
và chiến lược ngành.
Tæng số c¸n bé - nh©n viªn cña ngµnh HKDD ViÖt Nam tÝnh ®Õn thêi ®iÓm
th¸ng 8 n¨m 2005 lµ 20.904, trong ®ã khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ 335 ng−êi chiÕn
1,6%; khèi doanh nghiÖp c«ng Ých 6.108 ng−êi, chiÕm 29,2%; Tæng c«ng ty HK ViÖt
Nam 13.887 ng−êi, chiÕm 66,4%; Pacific Airlines 574 ng−êi, chiÕm 2,7%. Nh− vËy
trong toàn ngành, lùc l−îng lao ®éng của Tổng công ty hàng không lớn nhất, tiÕp ®Õn lµ
khèi doanh nghiÖp c«ng Ých, nhá nhÊt lµ khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp.
VÒ c¬ cÊu theo tr×nh ®é, Ngµnh hµng kh«ng ViÖt Nam cã 385 c¸n bé cã tr×nh
®é trªn ®¹i häc, chiÕm 1,9%; 6.703 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng, chiÕm 32,1%;
3.731 c¸n bé cã tr×nh ®é trung cÊp, chiÕm 17,8%; 6.090 c¸n bé s¬ cÊp, chiÕm 29,1%;
1.495 c«ng nh©n kü thuËt, chiÕm 7,3%; lao ®éng ch−a qua ®µo t¹o lµ 1.105 ng−êi, chiÕm
7,9%.
2.2.2 Về phát triển cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật hàng không
* C¸c hÖ thèng Côm c¶ng Hµng kh«ng
Danh mục các Cảng hàng không thuộc quản lý của các Cụm cảng khu vực:
Cụm cảng hàng không miền Bắc (gồm 6 cảng hàng không),Cụm cảng hàng không miền
Trung (gồm 8Cảng hàng không), Cụm cảng hàng không miền Nam(10 cảng hàng
không)
Ba cảng hàng không quốc tế tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh
đều có đường cất hạ cánh có khả năng sử dụng cho máy bay tầm trung và tầm xa. Các
thông số cơ bản của đường cất hạ cánh, đường công vụ và sân đỗ máy bay ba cảng hàng
không quốc tế này như sau:
* Vïng kiểm so¸t kh«ng l−u vµ trang thiÕt bÞ qu¶n lý bay
ViÖt Nam cã hai vïng th«ng b¸o bay (FIR) lµ Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ
Minh. VATM cã hai trung t©m gi¸m s¸t vïng (ACC) t¹i Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ
Minh. Cã 05 ®¬n vÞ dÞch vô thùc hiÖn c¸c chøc cña VATM nh− sau:
-15-

1. Trung t©m Qu¶n lý bay miÒn B¾c ( NORATS)
2. Trung t©m Qu¶n lý bay miÒn Trung (MORATS)
3. Trung t©m Qu¶n lý bay miÒn Nam ( SORATS)
4. Trung t©m hiÖp ®ång - ChØ huy- §iÒu hµnh Bay (ATC&C)
5. Trung t©m dÞch vô Kü thuËt Qu¶n lý Bay ( ATTECH)
* C¸c HJng hµng kh«ng vµ m¹ng l−íi dÞch vô
Cã hai h@ng hµng kh«ng chÝnh t¹i ViÖt Nam, mét lµ Vietnam Airlines, h@ng
hµng kh«ng quèc gia, doanh nghiÖp nhµ n−íc, hai lµ Pacific Airlines cæ phÇn cña c¸c
doanh nghiÖp nhµ n−íc vµ C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng (VASCO) khai th¸c c¸c chuyÕn
bay ®Þnh kú, sö dông c¸c lo¹i m¸y bay nhá nh− AN 24 vµ King Air, ®Æt c¨n cø t¹i C¶ng
hµng kh«ng T©n S¬n NhÊt, Thµnh phè Hå ChÝ Minh.
* Trang thiÕt bÞ kü thuËt m¸y bay
- VÒ thiÕt kÕ, chÕ t¹o: Trong tõng thêi kú, mét sè linh kiện, phô tïng ®¬n gi¶n
còng ®@ ®−îc chÕ t¹o vµ ®−a vµo sö dông nh»m ®¸p øng mét sè nhu cÇu ho¹t ®éng thiÕt
yÕu.
- VÒ s¶n xuÊt: HiÖn nay, t¹i khu c«ng nghiÖp Biªn Hoµ ®@ cã mét sè c«ng ty
100% vèn n−íc ngoµi s¶n xuÊt mét sè bé phËn cña m¸y bay nh− bé c¶m biÕn, m« t¬
truyÒn ®éng c«ng suÊt nhá, c¸c phô tïng, linh kiÖn ®−îc s¶n xuÊt t¹i c¸c c¬ së m¸y bay
Aibus vµ Boeing (nh÷ng dßng m¸y bay hiÖn ®¹i cã tiÕng trªn thÕ giíi). Bªn c¹nh ®ã, xÝ
nghiÖp söa ch÷a m¸y bay A75 còng ®@ s¶n xuÊt ®−îc ghÕ, bÖ vÖ sinh inox, l¾p ng¨n ®Ó
hµnh lý trong khoang kh¸ch m¸y bay TU 134, xe ®Èy suÊt ¨n trªn m¸y bay vµ mét sè
container hµnh lý trªn m¸y bay.
- VÒ söa ch÷a b¶o d−ìng: HiÖn nay, t¹i ViÖt Nam cã 02 c¬ së b¶o d−ìng söa
ch÷a m¸y bay thuéc Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam lµ: XÝ nghiÖp söa ch÷a m¸y
bay A75 vµ XÝ nghiÖp m¸y bay A76, hai c¬ së nµy ®@ ®−îc Côc hµng kh«ng ViÖt Nam
cÊp giấy phép bảo d−ìng m¸y bay A320, A321, F70 tíi 4C- chech, thùc hiÖn b¶o d−ìng
m¸y bay ATR72, B767, B777, XÝ nghiÖp A75 cã kh¶ n¨ng b¶o d−ìng m¸y bay ATR72
tíi 8C- chech, thùc hiÖn b¶o d−ìng ngo¹i tr−êng møc A cho m¸y bay B767, F70. §èi víi
c¸c d¹ng b¶o d−ìng phøc t¹p nh− D-check... vÉn ph¶i thuª n−íc ngoµi thùc hiÖn.
* Trang thiÕt bÞ kü thuËt Hµng kh«ng kh¸c
§èi víi c¸c trang thiÕt bÞ mÆt ®Êt, tuy ch−a cã c¬ së nµo chuyªn s¶n xuÊt c¸c
trang thiÕt bÞ kü thuËt phôc vô riªng cho hµng kh«ng nh−ng mét sè ®¬n vÞ trong ngµnh
hµng kh«ng ®@ thiÕt kÕ, chÕ t¹o thµnh c«ng mét sè linh kiÖn, phô tïng chuyªn ngµnh
hµng kh«ng nh−:
- Trung t©m dÞch vô kü thuËt qu¶n lý bay (ATTECH) ®@ thiÕt kÕ, chÕ t¹o thµnh
c«ng hÖ thèng chuyÓn ®iÖn v¨n tù ®éng (AMSS), dµn ph¶n x¹ ®µi dÉn ®−êng
VOR/DME, hÖ thèng ®ång hå thêi gian chuÈn...
- XÝ nghiÖp m¸y bay A76 thiÕt kÕ, chÕ t¹o thµnh c«ng hÖ thèng thang giµn
(DOC) phôc vô b¶o d−ìng m¸y bay A320.
- Ho¹t ®éng ®µo t¹o nguån nh©n lùc cßn mang tÝnh ch¾p v¸, m¹ng l−íi c¬ së
®µo t¹o ch−a ®−îc quy ho¹ch thµnh hÖ thèng dÉn ®Õn viÖc ®µo t¹o thiếu thèng nhÊt vµ
kh«ng ®ång bé.
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- Lùc l−îng gi¸o viªn thiÕu vÒ sè l−îng vµ máng vÒ nguån kÕ cËn, thay thÕ.
Lùc l−îng lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp, s¬ cÊp vµ ch−a qua ®µo t¹o t¹i c¸c c¬ së ®µo
t¹o trong ngµnh cßn chiÕm tû lÖ cao.
- S¶n phÈm ®µo t¹o kÐm hÊp dÉn ®èi víi c¸c c¬ së sö dông lao ®éng, sè l−îng
sinh viên tèt nghiÖp kh«ng t×m ®ưîc viÖc lµm cßn chiÕm tû träng lín. C¸c c¬ së ®µo t¹o
míi ®¸p øng ®−îc mét phÇn nhá nhu cÇu lao ®éng chuyªn ngµnh cña c¸c ®¬n vÞ.
* ®éi tÇu bay cña hµng kh«ng ViÖt Nam
Tæng céng sè tÇu bay cña c¸c doanh nghiÖp vËn chuyÓn hµng kh«ng ViÖt Nam
tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 6/2004 lµ 62 chiÕc, trong ®ã Vietnam Airlines cã 34 chiÕc (4 B777,
6B767, 10 A320, 3 A321, 9 ATR 72, 2 Fokker70) Pacific Airlines cã 03 chiÕc (02
A321, 01 A321). §éi tÇu bay cña VASCO vµ SFC chñ yÕu bao gåm c¸c m¸y bay nhá,
chuyªn dông, trong ®ã VASCO cã 05 chiÕc (gåm 01 King Air B200, 01 AN -2, 01 AN
26, 02 AN 38, 01 CV-58); SFC cã 19 chiÕc chñ yÕn lµ tÇu bay trùc th¨ng (01Mi8,
07Mi17, 05Mil 72, 01 Puma, 03 Super).
§éi tµu bay cña Vietnam Airlines vµ Pacific Airlines hÇu hÕt lµ lo¹i tÇm
ng¾n vµ trung phôc vô c¸c ®−êng bay d−íi 5 giê bay. Lo¹i tÇm trung xa (phôc vô c¸c
®−êng bay d−íi 10 giê bay) vµ xa (phôc vô xuyªn lôc ®Þa) ®ang ®−îc ®Çu t− nh−ng sè
l−îng cßn Ýt. Sè l−îng tµu bay së h÷u chØ chiÕm 30%, cßn l¹i lµ thuª kh« hoÆc thuª −ít.
§é tuæi trung b×nh cña ®éi tµu bay lµ 7,3 n¨m, trong ®ã kho¶ng 50% sè nµy cã ®é tuæi tõ
8-10 n¨m. Hai h@ng míi chØ cã tµu bay chë kh¸ch vµ kÕt hîp chë hµng ho¸, ch−a cã tµu
bay chuyªn dông.
* Kü thuËt phôc vô kh«ng l−u
M¹ng th«ng tin hµng kh«ng ®−îc trang thiÕt bÞ kh¸ hiÖn ®¹i, ®¸p øng ®−îc nhu
cÇu hiÖn nay vÒ th«ng tin hµng kh«ng. M¹ng dÉn ®−êng hµng kh«ng bao gåm 49 ®µi
tr¹m dÉn ®−êng VOR/DME, NDB vµ ILS b¶o ®¶m phñ sãng trªn tÊt c¶ c¸c ®−êng bay.
HÖ thèng radar gi¸m s¸t hµng kh«ng bao gåm 09 tr¹m radar ®−îc hoµ m¹ng thèng nhÊt,
®¶m b¶o tÇm phñ hÇu nh− toµn bé hai vùng quản lý không lưu do ViÖt Nam qu¶n lý ®iÒu
hµnh.
* C¬ së khÝ t−îng hµng kh«ng
HiÖn nay cã 02 tr¹m radar thêi tiÕt C- band, 02 tr¹m thu s¶n phÈm dù b¸o thêi
tiÕt toµn cÇu (SADIS), 01 tr¹m thu ¶nh vÖ tinh, 09 tr¹m quan tr¾c khÝ t−îng tù ®éng,
ngoµi ra t¹i tõng s©n bay cßn cã c¸c tr¹m quan tr¾c, v−ên khÝ t−îng theo tiªu chuÈn tèi
thiÓu cña ICAO. VÒ tæ chøc hiÖn t¹i cã 01 Ban thêi tiÕt t¹i Gia L©m, 03 c¬ quan khÝ
t−îng t¹i 03 c¶ng HKQT Néi Bµi, §µ N½ng vµ T©n S¬n NhÊt. HÖ thèng tæ chøc, trang
thiÕt bÞ khÝ t−îng cña ngµnh ®¸p øng ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña ICAO.
2.2.3. Phát triển thÞ tr−êng và các hoạt động kinh doanh dịch vụ
2.2.3.1. ThÞ tr−êng trong n−íc
M¹ng ®−êng bay néi ®Þa cña HK ViÖt Nam ®−îc thiÕt kÕ theo trung tâm chính
to¶ ra tõ 03 thµnh phè lín cña 03 miÒn lµ Hµ Néi, §µ N½ng vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh đi
c¸c ®Þa ph−¬ng. TÝnh ®Õn 6/2004 cã 24 ®−êng bay ®Õn 18 thµnh phè thÞ x@ trªn toµn
quèc, trong ®ã ®−êng bay trôc B¾c - Nam nèi liÒn 03 thµnh phè Hµ Néi - §µ N½ng - Hå
ChÝ Minh chiÕm h¬n 65% tæng l−îng khai th¸c còng nh− vËn chuyÓn néi ®Þa. HiÖn nay,
viÖc khai th¸c c¸c ®−êng bay trôc B¾c - Nam do Vietnam Airlines ®¶m nhiÖm. Tõ quý II
n¨m 2004, C«ng ty bay dÞch vô ViÖt Nam (Vasco - mét thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty
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HK ViÖt Nam) ®@ triÓn khai bay tõ thµnh phè Hå ChÝ Minh tíi 02 ®iÓm lµ Cµ Mau vµ
C«n §¶o.
Víi hÖ thèng s©n bay ph©n bæ ®Òu kh¾p c¸c vïng, tiÒn n¨ng du lÞch ®a d¹ng,
m¹ng ®−êng bay néi ®Þa cña hµng kh«ng ViÖt Nam ®@ ®−îc ph¸t triÓn đồng ®Òu, ®¸p øng
®−îc hai môc tiªu c¬ b¶n: Đ¸p øng nhu cÇu ®i l¹i b»ng ®−êng hµng kh«ng trong n−íc,
phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x@ héi vïng, ®Þa ph−¬ng, ®Æc biÖt lµ c¸c vïng s©u, vïng xa,
miÒn nói, h¶i ®¶o; Đ¶m b¶o hç trî søc c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng quèc tÕ cña c¸c h@ng
hµng kh«ng ViÖt Nam. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ®−êng bay néi ®Þa hiÖn
nay kh«ng ®ång nhÊt, mét sè ®−êng cã hiÖu qu¶ vµ tÇn suÊt khai th¸c cao nh− c¸c ®−êng
bay trôc B¾c-Nam, ®−êng bay ®Õn HuÕ, Nha Trang (Cam Ranh), Phó Quèc... víi hÖ sè
sö dông ghÕ trªn 85%; trong khi ®ã hÇu hÕt c¸c ®−êng bay cßn l¹i, nhÊt lµ c¸c ®−êng bay
®Õn nh÷ng vïng kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn ph¶i bï lç vµ c©n ®èi tõ c¸c ®−êng bay kh¸c. Nếu
ngành hàng không khai thác các đường bay có khoảng cách ngắn không hiệu quả thì đó
là thị trường và thế mạnh của các ngành vận tải khác sẽ đáp ứng được nhu cầu của hành
khách hành khách.
2.2.3.2. Thị trường thế giới
Mạng đường bay quốc tế của hàng không Việt Nam tính đến 6/2004 bao gồm
40 đường bay (37 đường bay trực tiếp và 3 đường bay liên danh (code -sharing) từ 03
thành phố lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh) đến 25 thành phố trên thế giới, trong đó
có 11 điểm ở Đông Bắc Á, 07 điểm ở Đông Nam Á, 02 điểm ở Úc, 03 điểm ở Châu
Âu và 02 điểm ở Bắc Mỹ.
Đối với thị trường hàng không quốc tế của Việt Nam, thị trường Đông Bắc Á
bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc giữ một vai trò
quan trọng, với tốc độ tăng trưởng bình quân 12,6% năm giai đoạn 1998-2003. Năm
2003, thị trường Đông bắc Á chiếm 50% tổng thị trường hành khách quốc tế với trên 2
triệu khách, trên 60 tổng thị trường hàng hoá với hơn 90 nghìn tấn.
Đông Nam Á gồm các nước ASEAN, thị trường truyền thống đứng thứ hai
với gần 1,3 triệu khách, chiếm 31,8% thị phần; gần 28 nghìn tấn hàng hoá chiếm hơn
20% thị phần (năm 2003).
* Thị trường Nhật Bản
Nhật Bản là thị trường hàng không có nhiều tiềm năng, nguồn khách từ Nhật Bản
vào Việt Nam chủ yếu là khách du lịch. Lượng khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam
chủ yếu bằng đường hàng không ngày càng tăng mạnh. Vào năm 1990 chỉ có 1.390
khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam nhưng đến năm 2002 là 279.769 người (tốc độ
tăng trưởng từ năm 2000 đến 2002 là 35%); năm 2003 là 300.000 người, năm 2004 đã
có hơn 400.000 khách Nhật Bản vào Việt Nam.. Nhật Bản đã trở thành một trong số thị
trường khách nước ngoài hàng đầu của ngành hàng không - Du lịch Việt Nam, về số
lượng chỉ đứng sau Trung Quốc.
Tiềm năng và triển vọng của thị trường khách Nhật Bản vào Việt Nam còn rất lớn.
Hàng năm nhu cầu người Nhật Bản du lịch nước ngoài từ 17 đến 18 triệu người, riêng
khu vực ASEAN là 3,7 triệu. Trong số đó khách đến Việt Nam bình quân mới đạt 0,3
triệu người năm. Điều đó cho thấy nếu ngành hàng không kết hợp chặt chẽ với ngành du
lịch Việt Nam để khai thác thì thị trường này vẫn còn là một tiềm năng rất lớn. Nhật Bản
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là thị trường nhập khẩu rau, hoa quả và hàng thuỷ sản đứng thứ ba trong số các nước
nhập khẩu từ Việt Nam. Đường bay Nhật Bản đóng vai trò chủ đạo trong mạng đường
bay khu vực, đem lại doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho Việt Nam, đồng thời góp phần
thúc đẩy nhịp cầu giao lưư văn hoá, kinh tế và du lịch giữa hai nước. Mục tiêu đón
500.000 du khách Nhật Bản vào Việt Nam trong năm 2005 và 1 triệu khách Nhật Bản
vào năm 2010 sẽ sớm trở thành hiện thực.
* Thị trường Hàn Quốc
Hàn quốc ký hiệp định hàng không (HĐHK) với Việt Nam vào ngày 13/5/1993
Việt Nam và Hàn Quốc có 3 đường bay thẳng nối Xơ Un với Hà Nội, Xơ Un với thành
phố Hồ Chí Minh và Bu San với thành phố Hồ Chí Minh. Đường bay thành phố Hồ Chí
Minh - Xơ Un được bắt đầu khai thác từ năm 1993. Đường bay Hà Nội - Xơ Un được
khai thác từ năm 1995. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Bu San được đưa vào khai
thác từ ngày 23/10/2003.
Đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Xơ Un có lượng khách khá lớn giữa Hàn
Quốc và Việt Nam, khách bổ sung từ Bắc Mỹ, Nhật Bản và Viễn Đông về Việt Nam,
khách Hàn Quốc đến Căm-Pu-Chia qua thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 1/1993, ba
hãng hàng không của hai nước là VNA, KE và OZ đã hợp tác liên doanh khai thác
đường bay này theo nguyên tắc phân chia đều (50/50) doanh thu, chi phí cũng như lợi
nhuận trên các chuyến bay liên doanh cho mỗi bên. Nhờ đó, mỗi năm VNA thu được
khoảng 800 ngàn USD do KE chuyển trả, trong năm 1999 đạt 1,3 triệu.
* Thị trường Singapore
Là một quốc đảo gồm 58 đảo, với tổng diện tích 639,1 Km2, trong đó đảo
Singapore có diện tích lớn nhất 580,6 Km2, dân số khoảng 2,8 triệu người.
Theo thể chế cộng hoà tổng thống và là một trong những nước có tốc độ tăng
trưởng kinh tế cao nhất trong vùng Đông Nam Á và trên thế giới, với các ngành kinh tế
then chốt là công nghiệp và dịch vụ. Là một trung tâm trung chuyển hành khách quốc tế
lớn nhất trong khu vực. Hầu hết các hãng hàng không trên thế giới đều bay tới
Singapore với tần suất cao.
Đối tác chủ yếu của Việt Nam trên đường bay Việt Nam - Singapore là hãng
hàng không quốc gia Singapore (SQ).
* Thị trường Thái Lan
Hiệp định hàng không Việt Nam - Thái Lan được ký ngày 11/1/1978, mở ra quan
hệ vận tải hàng không giữa hai nước. Đường bay Việt Nam - Thái Lan được bắt đầu
khai thác từ tháng 5/1978, VN (TU-134) và TG bắt đầu khai thác chuyến đầu tiên tuyến
BKK-VTE-HAN-BKK với tần suất là 01 chuyến/tuần.
Tính đến năm 1996, tổng lượng khách thuê chở của VN là 147.654 lượt
người, giảm 17.090 khách so với năm 1991, chiếm 42% thị phần: khối lượng hàng
chuyên chở là 1.350 tấn giảm 270 tấn so với năm 1991, chiếm 28% thị phần.
- Đường bay Việt Nam-Thái Lan từng là cửa ngõ ra thế giới của Việt Nam. Nhưng
đến những năm 1992-1994, mạng đường bay của Việt Nam được mở rộng ra khu vực
Đông Nam Á, Đông Bắc Á cũng như Châu Âu.
* Thị trường Malaixia
-19-

Hiệp định chính phủ về vận chuyển hàng không giữa hai nước được ký đầu năm
1978. Thị trường hàng không Malaixia là thị trường có tiềm năng. Đường hàng không
giữa Việt Nam và Malaixia do VN và MH khai thác dưới hình thức liên doanh và trao
đổi chỗ từ năm 1990. MH là một trong những hãng hàng không dẫn đầu trong khu vực.
Trong những năm 1990-1992, khi đường SGN-KUL-SGN mới mở, dung lượng thị
trường còn nhỏ, nhưng từ cuối năm 1993, đặc biệt sau khi chính phủ Việt Nam và
Malaixia ký hiệp định hợp tác và phát triển du lịch (4/1994) thị trường hàng không có
những bước phát triển mạnh.
Từ giữa năm 1997, mặc dù thị trường tiền tệ khu vực Đông Nam Á bị khủng
hoảng, nhưng lượng khách trên đường bay Việt Nam - Malayxia vẫn có xu hướng tăng.
Đây là một trong những đường bay duy nhất trong khu vực của Việt Nam không bị
giảm sút.
Năm 2004 tốc độ tăng trưởng mức trung bình khá khoảng 7-9%. Với các dự án
hợp tác đầu tư của Malayxia tại Việt Nam ngày càng tăng, các hợp đồng người lao động
xuất khẩu sang Malayxia ngày càng tăng chính là thị trường hàng không cần được quan
tâm phát triển và khai thác triệt để của hàng không Việt Nam. Malayxia mong muốn
phát triển quan hệ hàng không giữa hai nước, đó là ngoài việc MH muốn tăng tần suất
bay tới Việt Nam, hai hãng hàng không khác của Malayxia là Transmile Air và Asia
cũng muốn mở đường bay tới nước ta.
*Thị trường Australia
Tình hình khai thác trên đường bay thẳng của VN và QF khá ổn định. Năm 1997,
tổng khách chuyên chở trên đường bay là 69.202 lượt khách, tăng 27% so với năm
1996, trong đó QF vận chuyển được 36.988 lượt khách, tăng 49%, VN vận chuyển được
33.114 lượt khách tăng 9%.
Từ đầu năm 1997, VN và QF đã thảo luận chương trình hợp tác thương mại tổng
thể trên nhiều lĩnh vực. Hợp đồng liên danh và trao đổi chỗ, chương trình phối hợp lịch
bay, giá cước, hợp đồng phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất đã được ký kết.
Ngày 16/1/1998 VN và QF đã ký kết hợp đồng liên danh và trao đổi chỗ (CodeShare and Capacity-Exchange Agrrement). Đây là một thành công lớn của VN trong
chính sách phát triển hợp tác thương mại với hãng bay đối tác, đánh dấu một giai đoạn
mới trong quan hệ hợp tác giữa hai hãng.
b. Thị trường châu Âu
Thị trường châu Âu chủ yếu là Pháp, Nga và Đức tương đối ổn định, trong đó
thị trường Pháp đóng vai trò như điểm trung chuyển giữa Việt Nam và khu vực châu Âu
với khối lượng vận chuyển đạt hơn 350 nghìn khách, chiếm 8,7% thị phần; 12 nghìn tấn
hàng, chiếm 8,7% thị phần (năm 2003).
Việt Nam đề ra mục tiêu là từng bước xây dựng đường bay Việt Nam - Pháp
thành đường bay trục chính, xây dựng SGN thành điểm trung chuyển của khu vực Đông
Nam Á, mang lại lợi nhuận cho ngành hàng không và góp phần vào sự phát triển chung
của đất nước ta.
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2.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam trong thêi gian
qua
2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc
* Tæng l−îng vËn t¶i hµng kh«ng và dung lượng thị trường
Từ sau năm 1995, mạng đường bay trong nước không ngừng được mở rộng, nối
liền các trung tâm Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với các vùng kinh tế
trong nước, vươn tới các vùng sâu, vùng xa bằng các chuyến bay thường lệ và không
thường lệ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại trong nước bằng đường hàng không.
Tính đến cuối năm 2004 đã có 25 đường bay nội địa hình thành trong cả nước. Tõ 1995
- 2004, thÞ tr−êng hµng kh«ng ViÖt Nam ®@ ph¸t triÓn m¹nh víi m¹ng ®−êng bay réng
kh¾p cña 2 doanh nghiÖp vËn chuyÓn hµnh kh«ng ViÖt Nam vµ 24 H@ng hµng kh«ng
n−íc ngoµi nèi ViÖt Nam víi 27 thµnh phè thuéc Ch©u ¸, Ch©u ©u, Ch©u Mü, vµ
Australia.
Khối lượng vận chuyển hàng không trong nước và quốc tế trong giai đoạn
1990-1996 tăng nhanh. Về vận tải hàng không trong nước, khối lượng vận chuyển năm
1996 so với năm 1991 tăng gấp 7 lần về hành khách và xấp xỉ 9 lần về hàng hoá. Trong
lĩnh vực vận tải hàng không quốc tế, khối lượng vận chuyển năm 1996 so với năm 1991
tăng gấp 3,7 lần về hành khách và gấp hơn 3,5 lần về hàng hoá. Nhờ chính sách bảo hộ
thị trường của Nhà nước nên toàn bộ khối lượng vận chuyển hàng không trong nước đều
do các doanh nghiệp vận tải hàng không Việt Nam thực hiện, còn thị phần của phía Việt
Nam trên thị trường quốc tế tăng đáng kể, đặc biệt là đối với thị trường hành khách.
Mạng đường bay nội địa của HK Việt Nam được thiết kế theo hình trục - nan
với các đường bay đi - đến các địa phương toả ra từ 03 thành phố lớn của 03 miền là Hà
Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến 6/2004 có 24 đường bay đến 18
thành phố thị xã trên toàn quốc, trong đó đường bay trục Bắc - Nam nối liền 3 thành phố
Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh chiếm hơn 65% tổng lượng khai thác cũng như vận
chuyển nội địa. Hiện nay, việc khai thác các đường bay trục Bắc - Nam do Vietnam
Airlines đảm nhiệm. Từ quý II năm 2004, Công ty bay dịch vụ Việt Nam (Vasco - một
thành viên thuộc Tổng công ty HK Việt Nam) đã triển khai bay từ thành phố Hồ Chí
Minh tới 02 điểm là Cà Mau và Côn Đảo.
Mạng đường bay quốc tế của hàng không Việt Nam tính đến 6/2004 bao
gồm 40 đường bay (37 đường bay trực tiếp và 3 đường bay liên danh (code -sharing) từ
03 thành phố lớn ( Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh) đến 25 thành phố trên thế giới,
trong đó có 11 điểm ở Đông Bắc Á, 07 điểm ở Đông Nam Á, 02 điểm ở Úc, 03 điểm ở
Châu âu và 02 điểm ở Bắc Mỹ.
Đối với thị trường hàng không quốc tế của Việt Nam, thị trường Đông Bắc
Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc giữ một vai trò
quan trọng, với tốc độ tăng trưởng bình quân 12,6 % năm giai đoạn 1998-2003. Năm
2003, thị trường Đông Bắc Á chiếm 50% tổng thị trường hành khách quốc tế với trên 2
triệu khách, trên 60 tổng thị trường hàng hoá với hơn 90 nghìn tấn.
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Đông Nam Á gồm các nước ASEAN, thị trường truyền thống đứng thứ hai
với gần 1,3 triệu khách, chiếm 31,8% thị phần; gần 28 nghìn tấn hàng hoá chiếm hơn
20% thị phần (năm 2003).
* Về c¬ së vËt chÊt - kü thuËt
- Đội tàu bay thương mại:
TÇu bay cña c¸c doanh nghiÖp vËn chuyÓn hµng kh«ng ViÖt Nam tÝnh ®Õn
thêi ®iÓm 6/2005 lµ 64 chiÕc, trong ®ã Vietnam Airlines cã 36 chiÕc (4 B777, 6B767, 10
A320, 5 A321, 9 ATR 72, 2 Fokker70) Pacific Airlines cã 03 chiÕc (02 A321, 01
A321). §éi tÇu bay cña VASCO vµ SFC chñ yÕu bao gåm c¸c m¸y bay nhá, chuyªn
dông, trong ®ã VASCO cã 05 chiÕc (gåm 01 King Air B200, 01 AN -2, 01 AN 26, 02
AN 38, 01 CV-58); SFC cã 19 chiÕc chñ yÕn lµ tÇu bay trùc th¨ng ( 01Mi8, 07Mi17,
05Mil 72, 01 Puma, 03 Super) .
- Hệ thống quản lý điều hành bay:
Quản lý vùng trời và điều hành các chuyến bay trong không phận quốc gia
và các vùng thông báo bay quốc tế (FIR) và một lĩnh vực hoạt động có tính đặc thù rất
cao của ngành hàng không dân dụng Việt Nam. Để tổ chức quản lý và điều hành đạt đến
an toàn, điều hoà hiệu quả, trước hết phải có các trang thiết bị phù hợp, làm cơ sở cho
công tác dẫn dắt, quản lý tầu bay thông suốt, nối liền bầu trời với mặt đất và mặt đất với
bầu trời. Công tác điều hành bay được thể hiện ở 3 công đoạn: Thứ nhất là chỉ huy bay
tại sân bay, thứ hai chỉ huy bay tại các vùng tiếp cận, thứ ba chỉ huy bay đường dài và
các vùng thông báo bay đã được phân công chuyển giao hợp lý và rất chặt chẽ. Đặc biệt
đã thiết lập các đường đàm thoại trực tiếp ở 03 sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng và
Tân Sơn Nhất và từ các trung tâm điều hành của Việt Nam đến các trung tâm điều hành
của các nước trong khu vực có liên quan.
- Thông tin, dẫn đường, giám sát:
Đầu tư mới 01 trạm vệ tinh mặt đất (GES) thuộc hệ thống thông tin lưu động hàng
không (hoặc xem xét phối hợp sử dụng trạm GES hiện có của hàng hải, thời gian thực
hiện năm 2004 -2007.
Đầu tư thêm hệ thống ILS tại một số CHK như: Chu Lai, thời gian thực hiện: 20042006; CHK Cam Ranh và Rạch Giá, thời gian thực hiện năm 2005-2010.
- Lĩnh vực khí tượng:
Hoàn thành việc đầu tư trạm quan trắc tự động tại các CHK địa phương, thời gian
đã thực hiện 2003-2005.
Đầu tư trạm ra đa khí tượng (kết nối, trao đổi, lưu trữ số liệu ra đa và các dữ liệu
khí tượng khác), thời gian thực hiện 2004-2006.
Nâng cấp và đầu tư mạng ATIS tại các Cảng HKQT Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn
Nhất theo tiêu chuẩn ICAO, thời gian thực hiện 2007-2010.
- Lĩnh vực không báo:
Triển khai dự án tự động hoá không báo (AIS), thời gian đã thực hiện: 2004-2005.
Triển khai chương trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9000) các dịch
vụ không báo hàng không, thời gian thực hiện 2004-2006.
- Lĩnh vực tìm kiến - cứu nạn:
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Đầu tư phao kích (máy bay bị nạn) tại CHKQT Tân Sơn Nhất và Nội Bài, thời
gian thực hiện 2004-2006.
Đầu tư mạng cơ sở dữ liệu tìm kiểm - cứu nạn (kết nối, trao đổi, lưu trữ số liệu
TK-CN, kể cả số liệu từ các trạm vệ tinh/LUT giúp định vụ máy bay bị nạn), thời gian
thực hiện 2004-2006.
- Công tác bay hiệu chuẩn:
Quý IV/ 2005 hoàn thành việc đầu tư thiết bị, con người và quy trình khai thác
thuộc dự án bay hiệu chuẩn, để đầu năm 2006 Quản lý bay Việt Nam có thể tự đảm
nhiệm việc triển khai công tác bay hiệu chuẩn cho toàn bộ trang thiết bị phục vụ công
tác quản lý, điều hành bay trong ngành HK Việt Nam theo các quy định của ICAO.
- Về các dịch vụ đồng bộ khác
Cùng với các lĩnh vực: vận tải hàng không, hệ thống cảng hàng không và
chuyên ngành quản lý bay dân dụng, còn có một hệ thống các dịch vụ đồng bộ cung
ứng các dịch vụ thương mại, tuy không lớn nhưng đã hỗ trợ trong dây chuyền hàng
không.
2.3.2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n
- Việc khai thác thị trường hàng không quốc tế còn hạn chế, hiện nay hàng không
Việt Nam chủ yếu khai thác thị trường châu Á và một số nước châu Âu như Pháp, Nga,
Đức. Khu vực châu Mỹ mới chỉ có đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi
LosAngeles. Thị trường các nước châu Mỹ, Bắc Âu và châu Phi bỏ ngỏ, chưa được khai
thác.
- Khả năng cạnh tranh của hàng không Việt Nam trên thị trường quốc tế chưa
cao, nhất là đối với các hãng hàng không lớn của các nước trong khu vực như Nhật bản,
Singapor, Thai Lan, Hongkong, Đài Loan hoặc các nước như Mỹ, Pháp, Đức, Hà
Lan...Tình trạng trên đây là do giá vé của hàng không Việt Nam còn cao và chưa linh
hoạt khi áp dụng để thu hút hành khách, các hệ thống dịch vụ tại các cảng hàng không
và trên tàu bay còn chưa phong phú.
- Hiệu quả kinh doanh của các đường bay nội địa hiện nay không đồng nhất, một
số đường bay có hiệu quả và tần suất khai thác cao như các đường bay trục Bắc-Nam,
đường bay đi- đến Huế, Nha Trang (Cam Ranh), Phú Quốc... với hệ số sử dụng ghế trên
85%; trong khi đó hầu hết các đường bay còn lại, nhất là các đường bay đến những vùng
kinh tế kém phát triển phải bù lỗ và cân đối từ các đường bay khác.
- ViÖc trao ®æi vµ cÊp th−¬ng quyÒn khai th¸c thùc hiÖn ch−a tèt, ch−a b¶o ®¶m
tÝnh ph¸p lý chÆt chÏ, ch−a phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ kh«ng
nhá, g©y nh÷ng c¨ng th¼ng trong n−íc vµ quèc tÕ kh«ng ®¸ng cã, nguyên nhân trên đây
là do phân cấp trách nhiệm còn chưa hợp lý, chưa thu hút được nhiều các đối tác tham
gia thị trường. PhÇn lín c¸c vô viÖc trong lÜnh vùc hµng kh«ng quèc tÕ cßn ®−îc gi¶i
quyÕt b»ng c¸c gi¶i ph¸p t×nh thÕ nhÊt thêi, nhiều chøc n¨ng cßn bÞ bá trèng hoÆc thùc
hiÖn kh«ng theo luËt ®Þnh, kh«ng phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, næi bËt lµ do nguyên
nhân từ nội dung sau:
+ Do thiÕu mét chÝnh s¸ch tæng thÓ vµ thiÕu sù chuÈn bÞ vÒ c¬ së ph¸p lý, nªn viÖc
thµnh lËp c«ng ty hµng kh«ng cæ phÇn Pacific Airlines ®@ kh«ng ph¸t huy ®−îc −u thÕ
cña nh÷ng nh©n tè míi, mµ cßn g©y thiÖt h¹i cho ngµnh.
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+ ViÖc cÊp phÐp bay ch−a thùc hiÖn theo quy ®Þnh, mµ ®Ó cho qu¶n lý bao cÊp
phÐp trªn c¬ së ®ång ý cña VietNam Airlines, như thương quyÒn cho Pacific Airlines,
cho AOM (Ph¸p)…hay còn để mÆc cho c¸c h@ng hµng kh«ng tù x¸c ®Þnh tÇn suÊt vµ t¶i
cung øng.
Cïng víi viÖc thùc hiÖn ®−êng lèi "§æi míi ” do §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
khëi x−íng, thÞ tr−êng Hµng kh«ng ViÖt Nam thùc sù ®@ cã sù khëi s¾c vµ , ch÷ng l¹i do
yÕu tè kh¸ch quan nh−ng về tæng thÓ trong thêi gian từ sau năm 1995 đến nay, ngành
hµng kh«ng ViÖt Nam ®@ cã sù ph¸t triÓn nhanh chãng, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−îc ®æi
míi, n¨ng lùc vËn t¶i ®−îc n©ng cao, n¨ng lùc c¹nh tranh quèc tÕ ®−îc cñng cè vµ tõng
b−íc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. Tõ 1995 - 2004, thÞ tr−êng hµng kh«ng ViÖt Nam ®@ ph¸t
triÓn m¹nh víi m¹ng ®−êng bay réng kh¾p cña 2 doanh nghiÖp vËn chuyÓn hµnh kh«ng
ViÖt Nam vµ 24 H@ng hµng kh«ng n−íc ngoµi nèi ViÖt Nam víi 27 thµnh phè thuéc
ch©u ¸, ch©u ©u, ch©u Mü, vµ Australia.
Trong chặng đường hình thành và phát triển của ngành hàng không Việt Nam,
mÆc dï còn mới mẻ và gặp nhiều khã kh¨n nhưng ngành đã đạt được nhiều thành tích,
góp phần đáng kể vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, đã khẳng định được vai
trò và vị trí trong nền kinh tế đất nước và đối với quốc tế. ThÞ tr−êng hµng kh«ng ViÖt
Nam vÉn ®ang trong xu thÕ hội nhập và ph¸t triÓn m¹nh mÏ, hy vọng më ra mét giai
®o¹n ph¸t triÓn míi cña ngµnh HKDD ViÖt Nam trong céng ®ång HKDD quèc tÕ. Bên
cạnh những thành tích đáng khích lệ, còn một số hạn chế mà ngành hàng không Việt
Nam sẽ phải có biện pháp tích cực khắc phục để hoàn thiện và phát triển.
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Ch−¬ng 3: quan ®iÓm ®Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t
triÓn ngµnh hµng kh«ng ViÖt Nam trong thêi gian
tíi
3.1. Bèi c¶nh míi, c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn ngµnh Hµng kh«ng
ViÖt Nam
3.1.1. Bèi c¶nh quèc tÕ
3.1.1.1. Xu h−íng ph¸t triÓn ngµnh Hµng kh«ng
Cuéc c¸ch m¹ng trong ngµnh Hµng kh«ng trªn thÕ giíi tiÕp tôc ph¸t triÓn víi nhÞp
®é ngµy cµng nhanh, cã kh¶ n¨ng t¹o ra nh÷ng thµnh tùu mang tÝnh ®ét ph¸, khã dù b¸o
tr−íc vµ ¶nh h−ëng to lín tíi mäi mÆt cña ®êi sèng x@ héi của con người.
Nhê ứng dông c¸c thµnh tùu to lín cña khoa häc vµ c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng
nghÖ th«ng tin truyÒn th«ng, c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ vËt liÖu míi… ngµnh Hµng
kh«ng ®ang tiÕp tôc trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp sang thêi ®¹i
th«ng tin, tõ nÒn kinh tÕ dùa vµo c¸c nguån lùc tù nhiªn sang nÒn kinh tÕ dùa vµo tri
thøc, më ra c¬ héi míi cho c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn cã thÓ rót ng¾n qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa.
Ngµnh Hµng kh«ng ®ang trë thµnh ®éng lùc trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh hîp
t¸c vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Lîi thÕ cña nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao,
cã n¨ng lùc s¸ng t¹o, c¬ së h¹ tÇng vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, m«i tr−êng x@ héi yªn
b×nh ngµy cµng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa kinh tÕ.
3.1.1.2. Xu thÕ toµn cÇu hãa vµ héi nhËp kinh tÕ
Xu thÕ toµn cÇu hãa vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng gia t¨ng. §©y võa lµ qu¸
tr×nh hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn võa lµ qu¸ tr×nh ®Êu tranh gi÷a c¸c n−íc ®Ó b¶o vÖ lîi Ých quèc
gia.
TÝnh ®éc lËp kinh tÕ cña mçi quèc gia sÏ chØ mang tÝnh t−¬ng ®èi. Kh«ng mét quèc
gia nµo, dï ®ã lµ siªu c−êng kinh tÕ, cã thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch biÖt lËp. Tù do hãa
th−¬ng m¹i, ®Çu t− vµ tµi chÝnh lµ mét xu thÕ kh¸ch quan, chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè thóc
®Èy kinh tÕ thÕ giíi ph¸t triÓn, song ®ång thêi lu«n tiÒm Èn nh÷ng yÕu tè bÊt æn là khñng
ho¶ng tµi chÝnh, tiÒn tÖ cã tÝnh lan truyÒn, khã kiÓm so¸t trong nÒn kinh tÕ cã tÝnh toµn
cÇu. Khi khñng ho¶ng x¶y ra, thua thiÖt nhÊt lu«n lµ c¸c n−íc cã cÊu tróc kinh tÕ yÕu,
cøng nh¾c vµ kÐm thay ®æi víi nh÷ng ®ét biÕn, .
§èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn nÕu kh«ng chñ ®éng vÒ nguån nh©n lùc, t¨ng
c−êng c¬ së h¹ tÇng th«ng tin – viÔn th«ng, ®iÒu chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ ph¸p lý,… th×
nguy c¬ tôt hËu, ngµy cµng xa vµ thua thiÖt trong quan hÖ trao ®æi quèc tÕ lµ ®iÒu khã
tr¸nh khái, chính vì vậy yêu cầu ngành hàng không thế giới phải có sự liên kết chặt chẽ,
hỗ trợ cùng phát triển
3.1.2. Bèi c¶nh trong n−íc
Sau gần 20 n¨m ®æi míi, n−íc ta ®@ ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu quan träng, lµm nÒn
t¶ng cho giai ®o¹n ph¸t triÓn míi, nÒn kinh tÕ cã møc t¨ng tr−ëng cao; t×nh h×nh chÝnh
trÞ, x@ héi æn ®Þnh; xu thÕ d©n chñ hãa, x@ héi hãa ngµy cµng më réng; ®êi sèng nh©n
d©n ®−îc n©ng cao râ rÖt; quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ ®−îc c¶i thiÖn.
ChiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x@ héi 2001 – 2010 cña n−íc ta ®@ x¸c ®Þnh môc tiªu
ph¸t triÓn tæng qu¸t lµ: §−a ®Êt n−íc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt
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®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n−íc ta c¬
b¶n trë thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp theo h−íng hiÖn ®¹i; nguån lùc con ng−êi, n¨ng lùc
khoa häc vµ c«ng nghÖ, kÕt cÊu h¹ tÇng thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x@ héi chñ nghÜa ®−îc
h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n; vÞ thÕ cña n−íc ta trªn tr−êng quèc tÕ ®−îc n©ng cao.
Trong bèi c¶nh ®ã, ngµnh Hµng kh«ng cã nhiÖm vô t¹o dùng ra nh÷ng “b−íc ®Öm”
quan träng trong viÖc më réng hîp t¸c vµ giao l−u quèc tÕ; ®ãng gãp thiÕt thùc vµo viÖc
n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kh¶ c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ, ®¸p øng c¸c môc tiªu chiÕn l−îc
ph¸t triÓn kinh tÕ - x@ héi đến n¨m 2015 và 2010.
3.1.3. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc
3.1.3.1. C¬ héi
Trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa kinh tÕ, víi ®−êng lèi ®a ph−¬ng hãa, ®a d¹ng hãa
quan hÖ quèc tÕ, n−íc ta cã c¬ héi thuËn lîi ®Ó tiÕp thu tri thøc khoa häc, c«ng nghÖ, c¸c
nguån lùc vµ kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lý tiªn tiÕn cña n−íc ngoµi ®Ó nhanh chãng t¨ng
c−êng tiÒm lùc cho ngµnh Hµng kh«ng, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x@ héi.
TËn dông nh÷ng thµnh tùu cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, cïng víi
nh÷ng ph−¬ng thøc chuyÓn giao c«ng nghÖ, n−íc ta cã thÓ ®i th¼ng vµo nh÷ng c«ng
nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó rót ng¾n qu¸ tr×nh CNH, H§H vµ kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ so víi
c¸c n−íc ®i tr−íc. Víi tiÒm n¨ng trÝ tuÖ dåi dµo, nÕu cã mét chiÕn l−íc ph¸t triÓn nguån
nh©n lùc ®óng ®¾n, n−íc ta cã thÓ sím ®i vµo mét sè lÜnh vùc cña kinh tÕ tri thøc.
Qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt n−íc ®@ t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò míi cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh
hµng kh«ng cña n−íc ta trong thêi gian tíi. NÒn kinh tÕ n−íc ta cã tèc ®é t¨ng tr−ëng
cao, m«i tr−êng chÝnh trÞ - x@ héi hßa b×nh thuËn lîi. §©y ®−îc coi lµ mét lîi thÕ kh«ng
nhá trong xu thÕ c¹nh tranh khu vùc vµ toµn cÇu.
3.1.3.2. Th¸ch thøc
Trong bèi c¶nh ph¸t triÓn n¨ng ®éng vµ khã dù b¸o c¶ chÊt l−îng, sè l−îng vµ
chiÒu h−íng ph¸t triÓn cña hµng kh«ng quèc tÕ, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thêi c¬ vµ tranh thñ
c¸c nguån lùc bªn ngoµi tïy thuéc vµo tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng hÊp thô cña ngµnh
hµng kh«ng ViÖt Nam. Th¸ch thøc lín nhÊt hiÖn nay lµ xu h−íng xuÊt hiÖn nh÷ng h@ng,
tuyÕn hµng kh«ng gi¸ rÎ, bÖn c¹nh ®ã lµ “thÞ tr−êng nguån” song ph−¬ng gi÷a c¸c quèc
gia, trong ®iÒu kiÖn n−íc ta cßn nghÌo, vèn ®Çu t− h¹n hÑp, tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ
khoa häc vµ c«ng nghÖ cßn kho¶ng c¸ch kh¸ xa so víi nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi vµ trong
khu vùc th× ®©y thùc sù lµ mét trë ngại trong thêi gian tíi.
Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ vÒ hµng kh«ng, n−íc ta ®ang ®øng tr−íc nh÷ng
khã kh¨n vÒ chuyÓn ®æi vµ x©y dùng nh÷ng thÓ chÕ míi vÒ kinh tÕ, th−¬ng m¹i, tµi
chÝnh, ng©n hµng, së h÷u trÝ tuÖ,… phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. T×nh tr¹ng nµy nÕu
kh«ng sím v−ît qua sÏ c¶n trë sù thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ.
Tr−íc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc trªn ®©y, nÕu kh«ng cã nh÷ng quyÕt s¸ch ®ét
ph¸, nh÷ng biÖn ph¸p m¹nh mÏ ®Ó ph¸t triÓn ngµnh hµng kh«ng, th× nguy c¬ tôt hËu
ngµy cµng xa vµ nh÷ng ¶nh h−ëng khã l−êng kh¸c lµ khã tr¸nh khái.
3.2. Quan ®iÓm ®Þnh h−íng ph¸t triÓn ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam đến năm 2015
3.2.1. Quy ho¹ch thÞ tr−êng hµng kh«ng theo h−íng hiÖn ®¹i, hiÖu qu¶
- Xây dựng mạng đường bay phù hợp với: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước; quy hoạch phát triển kinh tế, du lịch các vùng, miền, quy hoạch phát triển
toàn bộ hệ thống GTVT; quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc; quy hoạch
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tổng thể của từng cảng HK; năng lực và hiệu quả khai thác của doanh nghiệp vận
chuyển hàng không. Phát huy tối đa lợi thế của Việt Nam về tiềm năng du lịch, vị trí địa
lý, dân số, mạng sân bay đối với sự phát triển thị trường hàng không.
- Phát triển thị trường hàng không Việt Nam theo hướng mở, gắn liền với thị
trường vận tải hàng không khu vực và thế giới; khuyến khích các hãng hàng không nước
ngoài khai thác đến Việt Nam, tạo sự năng động và thúc đẩy tính cạnh tranh của lực
lượng vận tải hàng không Việt Nam. Giảm dần, tiến tới chấm dứt sự bảo hộ nhà nước và
can thiệp trực tiếp của nhà nước vào quá trình cạnh tranh của các doanh nghiệp vận
chuyển hàng không Việt Nam trên thị trường quốc tế. Giữ thị phần quốc tế của các hãng
hàng không Việt Nam từ 37-40% giai đoạn đến 2010; 35-37% giai đoạn đến 2020. Chủ
động hội nhập quốc tế theo hướng tự do hoá theo lộ trình Tiểu vùng hợp tác vận tải hàng
không Cămpuchia, Lào, Mianma và Việt Nam (CLMV)- Hiệp hội các nước Đông Nam
Á (ASEAN)- diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Tổ chức
thương mại thế giới (WTO).
- Mở réng thị trường kinh doanh các dịch vụ hàng không cho nhiều doanh nghiệp
chuyên ngành hàng không Việt Nam tham gia. Đa dạng hoá hình thức góp vốn, đặc biệt
là cổ phần hoá, kể cả vốn đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp kinh doanh các dịch
vụ hàng không; nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, hạ giá thành và
duy trì mức giá bán trung bình của khu vực.
3.2.2. TiÕp tôc quèc tÕ hãa qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh bay
- Phát triển Quản lý bay Việt Nam theo hướng hiện đại, đồng bộ và ổn định, phù
hợp với xu hướng phát triển của quốc tế, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và an toàn mọi
hoạt động bay trong vùng trời lãnh thổ và vùng trách nhiệm của Việt Nam, đáp ứng sự
tăng trưởng của giao lưu hàng không trong nước và quốc tế. Đồng thời, góp phần bảo vệ
vững chắc an ninh chủ quyền vùng trời quốc gia, và tham gia có hiệu quả vào sự phát
triển công nghiệp hàng không Việt Nam.
- Xây dựng một hệ thống duy trì Quản lý bay hiện đại, đảm bảo tầm phủ sóng của
các trang thiết bị liên lạc, dẫn đường và giám sát toàn bộ vùng FIR của Việt Nam với tốc
độ chính xác, tin cậy cao. Các dữ liệu được xử lý, trao đổi, kết nối, lưu trữ và truy cập tự
động giữa các hệ thống; đảm bảo tất cả các hoạt động bay được kiểm soát, điều hành và
quản lý chặt chẽ và an toàn. Đảm bảo tốt công tác khác của hệ thống không vận như:
khai thác sân bay, khí tượng, không báo và tìm kiếm - cứu nạn hàng không nhằm đạt
được hiệu quả kinh tế cao nhất cho khai thác bay.
3.2.3. Quy ho¹ch c¸c Côm c¶ng hµng kh«ng đặt trong chiÕn l−îc và chÝnh s¸ch ®æi
míi
- Quy hoạch CHK phù hợp với định hướng phát triển giao thông vận tải, phù hợp
với quy hoạch tổng thể giao thông, quy hoạch mạng đường bay, phối hợp chặt chẽ với
các loại hình vận tải khác, xây dựng phát triển loại hình vận tải đa phương thức.
- Quy hoạch CHK phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội của vùng
miền; quy hoạch phát triển giao thông và loại hình vận tải. Đảm bảo nhu cầu vận chuyển
bằng đường hàng không và hiệu quả đầu tư, khai thác của từng CHK . Đảm bảo phục vụ
hai nhiệm vụ chiến lược là phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của đất nước.
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3.2.4. N©ng cÊp hÖ thèng cơ sở h¹ tÇng hàng không lµ môc tiªu dµi h¹n trong héi
nhËp quèc tÕ
* §èi víi ®éi m¸y bay
- Quy hoạch đội tầu bay phù hợp với kế hoạch phát triển mạng đường bay và khả
năng tài chính, bảo đảm sự chủ động và linh hoạt nhằm điều chỉnh kịp thời khi thị
trường biến động.
- Chủng loại tàu bay bảo đảm tiết kiệm được chi phí bảo dưỡng, khai thác và tận
dụng được các ưu đãi từ nhà sản xuất tàu bay. Sử dụng biện pháp đấu thầu chủng loại và
nhà cung cấp, chỉ mua tầu bay mới đối với các đề án đầu tư tầu bay Nhà nước phê
duyệt.
* §èi víi lÜnh vùc ®iÒu hµnh bay
- Ph¶i thùc hiện quy hoạch tổ chức lại vùng trời. Đến năm 2010 thống nhất 2 FIR
HAN và FIR Hồ Chí Minh thành FIR Việt Nam.
- Tổ chức phân loại vùng trời cho môi trường CNS/ATM mới. Xây dựng hệ thống
đường hàng không hiện đại, phù hợp với công tác quản lý không lưu mới (ATM) bao
gồm nhiều loại đường hàng không.
- Triển khai hệ thống quản lý luồng không lưu (ATFM) cấp độ quốc gia tại Gia
Lâm Hà Nội, thời gian thực hiện : 2007-2010.
- Triển khai chương trình sử dụng dẫn đường vệ tinh (GNSS) cho bay đường dài
trên đất liền, bay đến - đi và tiếp cận không chính xác tại các CHK, Phù Cát, Cà Mau,
Phú Quốc từ năm 2010-2015.
- Đầu tư hệ thống DGNSS cho tiếp cận chính xác cấp I tại CHK địa phương
(không được trang bị hệ thống ILS) như: Vinh, Đồng Hới, Pleiku, Tuy Hoà, Phù Cát, Cà
Mau, Phú Quốc từ năm 2010-2015. Sau đó đầu tư thay thế cho các hệ thống ILS được
trang bị tại các CHK, thời gian thực hiện sau 2020.
* C«ng nghiÖp hµng kh«ng
- Tập trung xây dựng công nghiệp hàng không, lấy phát triển công nghiệp hàng
không là một phần của kế hoạch phát triển đồng bộ ngành hàng không dân dụng Việt
Nam, trên cơ sở đảm bảo hài hoà giữa các lợi ích kinh tế, xã hội với đảm bảo an ninh
quốc phòng.
- Kết hợp tiềm lực trong và ngoài ngành, tận dụng tối đã hợp tác quốc tế trong
quá trình hội nhập để phát triển công nghiệp hàng không. Ưu tiên cho phát triển công
nghiệp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và các trang thiết bị kỹ thuật hàng không từng bước
tiến tới sản xuất phụ tùng thay thế nhập khẩu.
* Về tæ chøc c¸c doanh nghiÖp hµng kh«ng
- Xác định rõ tỷ lệ phân bổ nguồn lực của nhà nước đối với các hoạt động sản
xuất kinh doanh chính (hàng không) và các hoạt động sản xuất kinh doanh bổ trợ (phi
hàng không). Đối với các hoạt động kinh doanh hàng không, Nhà nước tiếp tục tập trung
đầu tư và giữ quyền kiểm soát. Đối với các hoạt động kinh doanh phi hàng không, mức
độ tham gia của Nhà nước sẽ theo hướng giảm dần.
- Trong mô hình tổ chức của các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ thương mại
cần khuyến khích sự tham gia cuả khu vực tư nhân nhằm tạo sự năng động và huy động
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các nguồn lực cả về vốn, công nghệ, trình độ... Để cung cấp các dịch vụ thương mại
hàng không.
- Khai thác tối đa lợi thế về hệ thống sân bay và lợi thế về vị trí địa lý của Việt
Nam đối với giao lưu hàng không trong khu vực. Giảm dần phụ thuộc của HK Việt Nam
vào dịch vụ của nước ngoài.
- Thành lập tập đoàn kinh tế hàng không nhằm huy động sức mạnh tập trung của
toàn ngành. Tập đoàn có cơ chế đa sở hữu về vốn; kinh doanh đa ngành nghề trong đó
lấy vận tải hàng không, kinh doanh khai thác cảng, cung cấp dịch vụ điều hành bay là
những lĩnh vực cơ bản, ngoài ra còn tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ thương
mại, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất và cung ứng các sản phẩm chuyên ngành ...các thành
viên của tập đoàn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (các doanh
nghiệp nòng cốt của ngành), công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, công ty cổ
phần, các công ty liên doanh có vốn góp của tập đoàn.Với mức độ cạnh tranh ngày càng
khốc liệt, VNA cần nhanh chóng nghiên cứu phương án thay đổi loại máy bay lớn có
khả năng bay thẳng, phù hợp với đường bay xuyên lục địa và tiến tới hợp tác liên danh
với Hàng không Pháp nhằm phù hợp với xu thế chung và cùng nhau duy trì vị trí chủ
đạo trên đường bay giữa hai nước.
* Nguån nh©n lùc
- Tiếp tục chú trọng đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên hàng
đầu cho nhu cầu phát triển đội ngũ phi công, kỹ sư kỹ thuật chuyên ngành, tin học, quản
lý và thợ kỹ thuật bậc cao. Đảm bảo đến năm 2020 lực lượng lao động trong ngành có
đủ khả năng đáp ứng 100% nhu cầu của ngành về phi công, tự đảm bảo quản lý, khai
thác, bảo dưỡng và đáp ứng phần lớn nhu cầu về sửa chữa các trang thiết bị chuyên
ngành.
- Thực hiện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn liền với việc đổi mới, cơ cấu
lại lực lượng lao động một cách hợp lý. Trong giai đoạn này nguồn nhân lực bổ sung
chủ yếu dành cho lao động trực tiếp, lao động có trình độ cao nhằm phát huy tốt phục vụ
chương trình hiện đại hoá của ngành.
* Đối với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo
- Phát triển học viện hàng không thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có
tầm cỡ quốc gia, trong đó công tác nghiên cứu khoa học phải được đặt lên là nhiệm vụ
ưu tiên trong giai đoạn này. Phải lấy nghiên cứu ứng dụng làm tiền đề và động lực phát
triển công nghiệp hàng không.
- Cơ cấu tỷ lệ đào tạo Học viện hàng không sau năm 2010 đạt: sau đại học 3-5%,
đại học 16-20%, trung cấp 20%, thợ kỹ thuật 45-50%, bồi dưỡng cán bộ 4-6%.
3.3. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam trong
thêi gian tíi
3.3.1. VÒ phÝa Nhµ n−íc
* Hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, xây dựng môi
trường kinh doanh bình đẳng, nâng cao năng lực cạnh tranh
Nhanh chãng trong n¨m 2006 hoµn thµnh ch−¬ng tr×nh luËt hµng kh«ng d©n dông
ViÖt Nam söa ®æi ®Ó t¹o ra hµnh lang ph¸p lý ®Çy ®ñ, hoµn chØnh, phï hîp víi yªu cÇu
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héi nhËp cña ®Êt n−íc, xu thÕ ph¸t triÓn, nhu cÇu qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ngµy cµng ®a
d¹ng trong t×nh h×nh míi.
Rµ so¸t, ®iÒu chØnh, bæ sung quy ho¹ch ®@ ®−îc phª duyÖt, x©y dùng c¸c quy
ho¹ch ch−a cã, cho phï hîp víi t×nh h×nh míi vµ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ph¸t triÓn, t¹o
®iÒu kiÖn thuËn lîi triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t− ng¾n, trung vµ dµi h¹n.
§Èy nhanh viÖc thùc hiÖn lé tr×nh thèng nhÊt chÝnh s¸ch thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ gi÷a
c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n−íc, ®Æc biÖt trong n¨m 2005 ph¶i hoµn thµnh viÖc
thèng nhÊt c¸c lo¹i gi¸, phÝ vµ lÖ phÝ ¸p dông ®èi víi c¸c chuyÕn bay quèc tÕ cña c¸c
h@ng hµng kh«ng trong n−íc vµ ngoµi n−íc.
* ®Èy nhanh hîp t¸c quèc tÕ đáp ứng yêu cầu ph¸t triÓn
Chñ ®éng héi nhËp quèc tÕ theo h−íng tù do ho¸ theo lé tr×nh hîp t¸c vËn t¶i hµng
kh«ng CLMV, ASEAN, APEC, WTO song song víi viÖc tiÕn tíi xo¸ bæ sù b¶o hé cña
Nhµ n−íc vµo qu¸ tr×nh c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng quèc tÕ.
Ph¸t triÓn thÞ tr−êng hµng kh«ng theo h−íng më, g¾n víi thÞ tr−êng hµng kh«ng
khu vùc vµ thÕ giíi; ban hµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ gi¸, ®iÒu kiÖn khai th¸c... nh»m
khuyÕn khÝch c¸c h@ng hµng kh«ng ngoµi n−íc khai th¸c ®Õn ViÖt Nam, ®Æc biÖt khu
vùc miÒn B¾c vµ miÒn Trung.
3.3.2. VÒ phÝa ngµnh Hµng kh«ng
* S¾p xÕp ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý trong ngµnh
Thùc hÞªn s¾p xÕp, ®æi míi ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c doanh nghiÖp
trong ngµnh. KhuyÕn khÝch viÖc thµnh lËp c¸c h@ng hµng kh«ng míi vµ viÖc tham gia
kinh doanh c¸c dÞch vô hµng kh«ng cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn
kinh tÕ kh¸c nhau, c¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi.
Tæ chøc, s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng víi môc ®Ých x©y dùng
c¸c doanh nghiÖp ®ñ m¹nh ®Ó cã thÓ héi nhËp vµ c¹nh tranh trong khu vùc vµ trªn thÕ
giíi. Cho phÐp thµnh lËp c¸c h@ng hµng kh«ng míi víi sù tham gia gãp vèn réng r@i cña
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n−íc. Më réng c¸c h×nh thøc hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt
víi n−íc ngoµi trong khai th¸c dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng, dÞch vô t¹i c¶ng hµng kh«ng
theo tû lÖ gãp vèn thuËn lîi vÒ l©u dµi cho phÝa ViÖt Nam.
* x©y dùng vµ cñng cè c¬ së h¹ tÇng
- Víi hÖ thèng c¸c Côm c¶ng hµng kh«ng
Chúng ta đã nhận thức rõ rằng, phát triển cảng hàng không là phát triển hạ tầng cơ
sở thiết yếu cho sự phát triển kinh tế quốc dân. Tháng 9 năm 2001, CAAV đã lập một
Kế hoạch phát triển hệ thống Khu bay và Cảng hàng không để Chính phủ xem xét.
Theo kế hoạch này, CAAV sẽ mở rộng hệ thống cảng hàng không quốc gia với tổng
mức đầu tư lên tới 4.736 triệu USD cho tới năm 2020. Hai mươi tám cảng hàng không
và hai mươi tư khu bay được nêu trong danh mục mở rộng cơ sở vật chất hoặc xây dựng
mới.
- §Çu t− ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
Đa dạng hoá các hình thức, phương thức đào tạo như ngắn hạn, dài hạn, đào tạo
trong nước, đào tạo ngoài nước, đào tạo theo trường lớp và tự đào tạo. Song song với
việc phát triển hợp lý các cơ sở đào tạo trong ngành, phải tận dụng tối đa năng lực, khả
năng đào tạo của các cơ sở đào tạo trong nước đặc biệt là đối với các ngành mở.
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Áp dụng chế độ tuyển dụng công khai thông qua thi tuyển, thử việc trên cơ sở hệ
thống tiêu chuẩn chặt chẽ, khoa học và công bằng cho mọi đối tượng. Ưu tiên sử dụng,
phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và thực hiện chế độ ưu đãi đối với các đối tượng lao
động tại các sân bay địa phương, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.Quy hoạch nguồn nhân lực
và các cơ sở đào tạo.
- ®Çu t−, n©ng cÊp Tr−êng hµng kh«ng
Năm 2005 hoàn thành việc xây dựng, phê chuẩn trường Hàng không thành Học
viện hàng không với chức năng đào tạo cơ bản ở các bậc trên đại học, đại học, trung học
và nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới của ngành hàng không. Tập
trung phát triển Học viện Hàng không trên cả 3 mặt: Cơ sở hạ tầng, đội ngũ giáo viên và
hệ thống giáo trình. Đến năm 2010 Học viện hàng không phải đáp ứng được tiêu chuẩn
của Nhà nước về đội ngũ giáo viên là 10-15 học viên/1 giáo viên, về cơ sở vật chất là
8m2 diện tích học tập /1 học viên và về trình độ là có ít nhất 50% số giảng viên bậc đại
học có trình độ thạc sỹ và tiến sỹ.
- T¨ng c−êng øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ
TriÓn khai cã hiÖu qu¶ c¸c ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu øng dông khoa häc c«ng nghÖ
träng ®iÓm cña ngµnh phôc vô cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hµng kh«ng, x©y dùng c¬ së
h¹ tÇng th«ng tin, c«ng nghÖ phÇn mÒm, m¹ng th«ng tin toµn ngµnh phôc vô ho¹t ®éng
®iÒu hµnh, qu¶n lý thèng nhÊt cña tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ. Song song víi ®Çu t− ph¸t
triÓn ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr−êng theo chØ thÞ 36/CT-TW cña Bé ChÝnh
trÞ.
* T¨ng c−êng c¸c nguån vèn ®Çu t−
Đa dạng hoá các hình thức đầu tư, tận dụng tối đa lợi thế, ưu điểm của từng loại
hình đầu tư để bố trí vào các chương trình, dự án đầu tư một cách hợp lý, hiệu quả.
Khuyến khích phương án hợp vốn đầu tư trong nước đối với tất cả các thành phần kinh
tế, mở rộng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài bằng nhiều hình thức khác nhau. Mạnh dạn
nghiện cứu, cho phép các nhà đầu tư trong và ngoài nước thành lập các công ty tham gia
đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau của ngành hàng không dân dụng.
Khuyến khích các doanh nghiệp khấu hao nhanh tài sản cố định để tái đầu tư, tăng
tỷ lệ trích lợi nhuận sau thuế cho đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất, đổi mới trang thiết
bị, đầu tư để sản xuất các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, công nghệ cao, có thị trường
và có khả năng cạnh tranh tốt.
* Qu¶ng b¸ th−¬ng hiÖu, më réng thÞ tr−êng khai th¸c
- §Èy m¹nh xóc tiÕn, tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ vÒ hµng kh«ng víi c¸c h×nh thøc linh
ho¹t; phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh, tæ chøc trong vµ ngoµi n−íc; tranh thñ
sù hîp t¸c quèc tÕ trong ho¹t ®éng xóc tiÕn hµng kh«ng ë trong vµ ngoµi n−íc, tõng
b−íc t¹o dùng vµ n©ng cao h×nh ¶nh hµng kh«ng ViÖt Nam trªn tr−êng quèc tÕ.
- N©ng cao chÊt l−îng phôc vô, ®a d¹ng hãa c¸c nhu cÇu vËn chuyÓn, thùc hiÖn
®¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, t¨ng c−êng c¸c dÞch vô an ninh, ®a d¹ng hãa c¸c
nhu cÇu Èm thùc,…
- N©ng cao nhËn thøc vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ cña nh©n d©n vÒ vÞ
trÝ, vai trß cña hµng kh«ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x@ héi cña ®Êt n−íc.
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KẾT LUẬN
ThÞ tr−êng của ngành hµng kh«ng ViÖt Nam thuéc m« h×nh c¹nh tranh kh«ng
hoµn thiÖn nh−ng c¹nh tranh cã xu h−íng diÔn ra ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c doanh
nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng víi nhau vµ víi c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i hµng kh«ng kh¸c trªn thÞ
tr−êng trong n−íc, víi c¸c h@ng hµng kh«ng trªn thÞ tr−êng quèc tÕ.
Trong ®µ ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng hµng kh«ng trong n−íc và quèc tÕ, diÔn ra ngµy
cµng s«i động vµ phøc t¹p. Qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi lĩnh vực hµng kh«ng lµ yÕu tè quan
träng b¶o ®¶m ®−a ho¹t ®éng nµy vµo khu«n khæ luËt ph¸p, ®em l¹i lîi Ých quèc gia.
ChÝnh s¸ch ph©n ®Þnh thÞ tr−êng, h¹n chÕ c¹nh tranh vÒ gi¸ vµ khuyÕn khÝch c¹nh tranh
ngoµi gi¸ trªn thÞ tr−êng trong n−íc b¶o ®¶m cho c¸c doanh nghiÖp của ngành hµng
kh«ng m«i tr−êng thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn, phèi hîp víi nhau vµ lo¹i h×nh vËn t¶i kh¸c t¹o
nªn mét m¹ng l−íi vËn t¶i c«ng céng thèng nhÊt vµ ®a d¹ng trong c¶ n−íc. §iÒu tiÕt
song ph−¬ng trong lÜnh vùc vËn t¶i hµng kh«ng quèc tÕ ®@ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh
nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh quèc tÕ diÔn ra
ngµy cµng gay g¾t.
Để phát triển ngành hàng không Việt Nam, trước mắt chúng ta cần x©y dùng m«i
tr−êng kinh doanh b×nh ®¼ng, khuyÕn khÝch thóc ®Èy c¹nh tranh, nh»m ®¶m b¶o c¬ héi
®Çu t− kinh doanh; x©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch −u ®@i ®èi víi c¸c lÜnh vùc, s¶n phÈm vµ
dÞch vô cÇn −u tiªn hoÆc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn; đÇu t− ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, hoàn
thiện cơ cấu nguồn nhân lực trong toàn ngành, đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh
doanh theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế; triÓn khai cã hiÖu qu¶ c¸c thành tựu khoa học
và ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu øng dông khoa häc c«ng nghÖ träng ®iÓm cña ngµnh phôc vô
cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hµng kh«ng. Trong dài hạn cần thực hiện đồng bộ các chính
sách: Söa ®æi hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ®Ó t¹o ra hµnh
lang ph¸p lý ®Çy ®ñ, hoµn chØnh, phï hîp víi yªu cÇu héi nhËp cña ®Êt n−íc; rµ so¸t,
®iÒu chØnh, bæ sung quy ho¹ch ®@ ®−îc phª duyÖt, x©y dùng c¸c quy ho¹ch ch−a cã, cho
phï hîp víi t×nh h×nh míi vµ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi
triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t− dµi h¹n; Chñ ®éng héi nhËp kinh tế quèc tÕ, song song víi
viÖc tiÕn tíi xo¸ bỏ sù b¶o hé cña Nhµ n−íc vµo qu¸ tr×nh c¹nh tranh cña c¸c doanh
nghiÖp trªn thÞ tr−êng quèc tÕ; Ph¸t triÓn thÞ tr−êng hµng kh«ng theo h−íng më, g¾n víi
thÞ tr−êng hµng kh«ng với khu vùc vµ thÕ giíi; s¾p xÕp ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý
trong ngµnh, n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh bằng hình thức cæ phÇn
ho¸; Më réng c¸c h×nh thøc hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt víi n−íc ngoµi; x©y dùng vµ
cñng cè c¬ së h¹ tÇng hÖ thèng c¸c Côm c¶ng hµng kh«ng, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật
hiện đại đảm bảo yêu cầu phát triển; đÇu t−, n©ng cÊp Tr−êng hµng kh«ng thành Học
viện hàng không với chức năng đào tạo cơ bản ở các bậc đại học, trên đại học và nghiên
cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới của ngành hàng không; Qu¶ng b¸
th−¬ng hiÖu, më réng thÞ tr−êng khai th¸c trong vµ ngoµi n−íc, không ngừng nâng cao
chất lượng dịch vụ, tõng b−íc t¹o dùng vµ n©ng cao h×nh ¶nh ngành hµng kh«ng ViÖt
Nam trªn tr−êng quèc tÕ.
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