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Là một động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, sự lớn mạnh của ngành 
hàng không khu vực giữ một vai trò thiết yếu đối với các thị trường và địa 
phương trong khu vực hoạt động. Hàng không khu vực sẽ không chỉ cải 
thiện kết nối giữa các thành phố lớn tới các địa điểm có mật độ thấp hơn 
của Việt Nam mà còn thúc đẩy sự kết nối quốc tế của Việt Nam tới những 
nước lân cận như các nước trong khu vực Đông Nam Á hay Trung Quốc. 
Bởi vậy, Embraer rất vui mừng khi bản Quy hoạch Tổng thể Cơ sở hạ 
tầng Giao thông vận tải được Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông 
vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải công bố vào tháng 4 năm 2021.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), ngành vận tải hàng 
không bao gồm các hãng hàng không và chuỗi cung ứng đóng góp ước 
tính 2,6 tỷ USD vào GDP của Việt Nam. Chi tiêu của du khách quốc tế 
đóng góp thêm 9,9 tỷ USD, nâng mức tổng lên 12,5 tỷ USD. Nguồn thu từ 
lĩnh vực vận tải hàng không và du khách quốc tế đến bằng đường hàng 
không chiếm tổng cộng 5,2% trong GDP của cả nước.

Theo báo cáo của IATA, ngành vận tải hàng không đã hỗ trợ cho 2,2 triệu 
việc làm. Các hãng hàng không, nhà khai thác sân bay, doanh nghiệp tại 
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sân bay (nhà hàng và cửa hàng bán lẻ), nhà sản xuất máy bay và nhà 
cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay sử dụng 42.000 lao động tại 
Việt Nam. Ngoài ra, thông qua việc mua các sản phẩm và dịch vụ từ 
nhà cung cấp tại địa phương, ngành này cũng đã hỗ trợ thêm 174.000 
việc làm. Hơn nữa, ngành hàng không ước tính sẽ hỗ trợ thêm 
182.000 việc làm thông qua tiền lương chi trả cho nhân viên. Từ đó, 
một phần hoặc toàn bộ số tiền lương này sẽ được chi cho hàng tiêu 
dùng và dịch vụ. Du khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng 
không ước tính sẽ hỗ trợ thêm 1,8 triệu việc làm qua những khoản chi 
tiêu đóng góp cho nền kinh tế địa phương.

Khi được cải thiện, kết nối hàng không sẽ đóng vai trò quan trọng trong 
việc tạo ra giá trị kinh tế nhờ việc tạo ra các cơ hội việc làm yêu cầu kỹ 
năng và có giá trị cao, từ đó góp phần vào sự phát triển của quốc gia.

Với đóng góp lớn vào nền kinh tế, ngành hàng không là chất xúc tác 
của các lĩnh vực bao gồm (nhưng không giới hạn ở) thương mại, du 
lịch và phát triển xã hội. Nhờ có sự tác động tích cực của hàng không, 
các ngành nghề khác cũng sẽ được thúc đẩy năng suất về lâu dài. 



Những kỳ vọng phát triển và vai trò quan trọng của kết 
nối hàng không?

Với dân số khoảng 100 triệu người và là một trong những nền kinh tế 
phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, Việt Nam cần tăng cường công 
suất ngành hàng không để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không theo 
kế hoạch, phù hợp với sự tăng trưởng kinh tế dự kiến của đất nước là 
6,4% trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2030.

Embraer dự đoán mức tăng trưởng dự kiến của lưu lượng hàng không 
đi đến, xuất phát từ Việt Nam và trong nội địa hàng năm là 12% trong 
10 năm tới - tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm về số lượng hành khách 
của ngành hàng không cao nhất Đông Nam Á. Kịch bản cơ sở của 
chúng tôi chỉ ra sự phục hồi hoàn toàn về lại các mức trước đại dịch 
vào năm 2023.

Xu hướng đi lại, được đo lường bằng số chuyến đi trên đầu người 
trong một năm, là một trong những khái niệm cơ bản nhất quyết định 
sự phát triển của ngành vận tải hàng không. Chỉ số này chịu sự tác 
động của nhiều yếu tố có mối liên hệ với nhau, ví dụ như mức thu 
nhập cá nhân, sự thay đổi về nhân khẩu học và đặc điểm địa lý.

Trên thực tế, sự kết nối là giá trị quan trọng nhất mà ngành hàng 
không mang lại. Kết nối không chỉ đơn thuần là đưa một lượng lớn 
người từ điểm A đến điểm B, mà là một thước đo tổng hợp của số 
lượng điểm đến, tần suất dịch vụ và chất lượng của các điểm kết nối. 
Tự do lựa chọn chính là điều cốt yếu.

Khả năng tiếp cận và chi trả cho việc di chuyển bằng đường hàng 
không là hai yếu tố hữu ích nhất giúp nhanh chóng khai thác toàn 
bộ tiềm năng của việc tăng lưu lượng hàng không đi đôi với sự tăng 
trưởng kinh tế bền vững, lâu dài bằng cách đi tắt, đón đầu mọi trở ngại 
đối với sự phát triển tất yếu của các dịch vụ hàng không hiệu quả.

Xu hướng đi lại
Số chuyến đi trên đầu người (2019)

Tuy nhiên, viễn cảnh tăng trưởng mạnh mẽ trong nước đòi hỏi phải có 
sự hiểu biết về các cơ hội và thách thức có thể ảnh hưởng đến triển 
vọng của thị trường.
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Tiềm năng tối đa để đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của 
ngành hàng không phụ thuộc vào tâm thế sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của 
ngành.

Kết nối hàng không là chìa khóa để khai phá tiềm năng phát triển kinh 
tế, một phần vì việc này tạo điều kiện cho đất nước thu hút đầu tư kinh 
doanh và nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy ngành du lịch.

Kết quả phân tích của chúng tôi cho thấy rằng mỗi người dân Việt Nam 
chỉ thực hiện trung bình 0,46 chuyến bay trong một năm (hoặc hai năm 
một chuyến). Xu hướng di chuyển này cho thấy tiềm năng to lớn của nhu 
cầu vận tải hàng không. Và khi nhu cầu của hành khách tăng lên, yêu cầu 
về một mạng lưới hàng không hiệu quả càng trở nên cấp thiết hơn.

Những kỳ vọng phát triển và vai trò quan trọng của kết nối hàng không?



Hệ thống đội bay hiện tại có phù hợp để nâng cao khả 
năng kết nối khu vực?
Do thị trường Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào các máy bay công 
suất lớn, sự mất cân bằng giữa công suất máy bay và nhu cầu thị 
trường đã hạn chế khả năng phục vụ hiệu quả cho thị trường trong 
khu vực của các hãng hàng không. Do đó, các dịch vụ hàng không chỉ 
tập trung chủ yếu trên các chặng bay chính.

Một mạng lưới hàng không hiệu quả giúp kết nối các trung tâm tài 
chính lớn và cộng đồng nhỏ là chiếc chìa khóa dẫn tới sự tăng trưởng 
bền vững và đồng đều trong dài hạn. Khả năng mở rộng các lợi ích 
phụ thuộc vào chiều sâu và chiều rộng của ngành.

Việt Nam chủ yếu bao gồm các thị trường mật độ thấp và trung bình. 
Kể cả trước đại dịch COVID, mỗi ngày, khoảng 50% các chuyến bay 
nội địa và nội vùng có tối đa 150 hành khách trên mỗi chuyến. Trái lại,  
sức chứa trung bình của các máy bay tại thời điểm đó lên đến 190 
ghế ngồi. Máy bay thân hẹp cỡ lớn là dòng máy bay chính trong hệ 
thống đội bay và chiếm 90% tổng số tàu bay.

Ví dụ, đường bay Nội Bài - Tân Sơn Nhất chiếm đến 23% trong tổng 
số vé máy bay nội địa bán ra của Việt Nam trong năm 2019. 5 cặp 
thành phố lớn nhất, bao gồm các điểm tới Đà Nẵng, Phú Quốc và Nha 
Trang, chiếm hơn 50% tổng lượng hành khách.

Giữa năm 2014 và 2019, các hãng hàng không của Việt Nam đã 
nhanh chóng đẩy mạnh công suất - trung bình 18% mỗi năm, được 
tính bằng đơn vị ASK (số ghế luân chuyển).

Nói một cách đơn giản, ASK là đơn vị cung ứng cơ bản của một hãng 
hàng không và được tính bằng số lượng ghế mở bán nhân với tổng 
chiều dài chặng bay. Tóm lại, các hãng hàng không mở rộng năng 

suất bằng cách sử dụng các máy bay cỡ lớn hơn và/hoặc bay các 
chặng dài hơn, hoặc thậm chí thêm số chuyến bay.

Trong suốt giai đoạn 5 năm trước thời kỳ COVID, các chuyến bay bổ 
sung trên các tuyến đường chính là trụ cột quan trọng của ngành hàng 
không và chiếm 65% tổng công suất tăng trưởng. 

Đóng góp vào tăng trưởng công suất
Phân tích ASK (2014-2019)
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Làm thế nào để cải thiện sự kết nối khu vực?

Chiến lược nhiều đội bay mang lại sự linh hoạt như mong muốn để điều 
chỉnh công suất của máy bay sao cho phù hợp với nhu cầu của thị trường 
khu vực.

Trước bối cảnh ngành hàng không chuyển mình từ chế độ cầm cự sang 
mở rộng, các chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng có thể cung cấp nguồn lực 
cần thiết để đáp ứng triển vọng tăng trưởng.

Việt Nam là một thị trường rộng mở cho các cơ hội đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng. Theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), 
25 nghìn tỷ VNĐ (1 tỷ USD) đã được đầu tư vào việc mở rộng cơ sở hạ 
tầng sân bay trong 5 năm vừa qua nhằm hỗ trợ tăng trưởng vận tải hành 
khách và hàng hóa. Tuy nhiên, để hoàn thành các dự án về cơ sở hạ tầng, 
sẽ cần khoảng 120 nghìn tỷ VNĐ (5,2 tỷ USD) vào năm 2025. Đến năm 
2025, yêu cầu về cơ sở hạ tầng sân bay của Việt Nam trong 5 năm sẽ tăng 
gấp 5 lần.

Đến năm 2019, mức tăng trưởng trung bình của ngành du lịch là 23% 
mỗi năm. Du khách Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan chiếm 
khoảng 80% trong tổng chi tiêu của khách du lịch ngoại quốc đến Việt 
Nam. Trong khi đó Úc, Singapore, Malaysia và Thái Lan có thể góp phần 
vào sự tăng trưởng của chi tiêu nội địa trong những năm sắp tới.

Các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng tại các sân bay lớn hơn như bổ sung 
đường băng, nhà ga mới, cải tiến sân đỗ và đường lăn nhằm đáp ứng 
mức tăng trưởng dự kiến về lưu lượng tại các sân bay quốc tế chính có thể 
nâng cao vị thế cạnh tranh của Việt Nam tại Đông Nam Á so với Singapore 
hoặc Băng Cốc (Thái Lan).

Mặt khác, đối với các sân bay khu vực, phân tích chi tiết về chi phí và lợi 
ích là cần thiết để thể hiện rõ tiền lợi tức đầu tư (và các rủi ro đi liền với 
những khoản đầu tư này trong dài hạn) so với các phương án khác.

Trong khi tính cạnh tranh trên các tuyến đường chính ngày càng tăng 
cao, các hoạt động khai thác trên các đường bay khu vực giúp kết nối 
các địa phương nhỏ tới Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất tại thành phố Hồ 
Chí Minh, Sân bay Quốc tế Nội Bài tại Hà Nội cũng như sân bay tại các 
thành phố như Đà Nẵng và Nha Trang vẫn có nhiều cơ hội đem lại nhiều 
lợi nhuận.

Nếu được thúc đẩy bởi mạng lưới hàng không hiệu quả và kết nối khu 
vực tăng cường, các thị trường có mật độ thấp hơn có thể phát triển sau 
đại dịch. Tuy nhiên, một vấn đề cấp thiết là phải cân bằng giữa công suất 
máy bay và nhu cầu của thị trường.

Nhược điểm của việc quá phụ thuộc vào máy bay thân hẹp cỡ lớn sẽ sớm 
lộ rõ khi loại máy bay này tỏ ra kém hiệu quả trong việc tăng cường sự kết 
nối tại các sân bay khu vực. 

Hơn nữa, một số sân bay tại Việt Nam bị hạn chế và không thể tiếp nhận 
máy bay thân hẹp cỡ lớn. Các địa điểm đặc biệt như Côn Đảo, Cà Mau, 
Điện Biên Phủ và Rạch Giá hiện đang được trang bị máy bay sử dụng 
động cơ tuốc bin cánh quạt. 

Làm thế nào để cải thiện sự kết nối khu vực?



CHIẾN LƯỢC MỚI



Đâu là chiến lược đầu tư để ngành hàng không có thể 
xây dựng và duy trì giá trị?

Máy bay phản lực loại nhỏ có thể được khai thác với giá cả hợp lý, 
đồng thời đem lại lợi nhuận. Lợi nhuận và tiền lãi sẽ phát triển thành 
trọng tâm cơ bản và yếu tố quyết định chính trong vài năm tiếp theo.

Thay vì các dự án cơ sở hạ tầng tốn kém, máy bay phản lực loại nhỏ 
là giải pháp thay thế khả thi nhất để cải thiện dịch vụ hàng không mà 
không bị hạn chế cũng như có trọng tải lớn hơn so với máy bay sử 
dụng động cơ tuốc bin cánh quạt. Ngoài ra, loại máy bay này còn đem 
lại các lợi thế riêng biệt về mặt khai thác, ví dụ như sức chứa tối ưu, 
chi phí tiết kiệm, phạm vi khai thác, chất lượng dịch vụ được cải thiện 
và phát triển chặng bay linh hoạt.

Với nhiều khả năng, máy bay phản lực loại nhỏ là tàu bay “nên có” đối 
với các hãng hàng không đang mong muốn mở rộng khai thác khu 
vực nội địa vượt ra khỏi mạng lưới máy bay ATR hiện tại. Một ví dụ 
đáng chú ý là chặng bay Hà Nội – Côn Đảo. Trước khi sử dụng máy 
bay phản lực loại nhỏ, trục đường bay này có điểm quá cảnh tại Hồ 
Chí Minh do những hạn chế trong việc tiếp nhận máy bay thân hẹp cỡ 
lớn tại Côn Đảo và khoảng cách giữa hai thành phố nằm ngoài phạm 
vi khai thác của máy bay sử dụng động cơ tuốc bin cánh quạt.

Nhu cầu nội địa có thể được hồi phục nhờ việc tập trung vào những 
địa điểm mới nổi bằng các chuyến bay thẳng mới. Trước khi sử dụng 
máy bay phản lực loại nhỏ vào năm 2020, Côn Đảo chỉ có chuyến bay 
trực tiếp đến/từ Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Vào năm 2021, dù số ca 
mắc COVID tăng cao, hàng ngày vẫn có 10 chuyến bay khởi hành đến 
6 địa điểm - Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa và Thành phố Vinh cũng 
như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Cần Thơ như đã đề cập ở trên.

Mở rộng khu vực
Mạng lưới dịch vụ hàng không từ Côn Đảo (VCS)
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Nghiên cứu điển hình: Kế hoạch nâng cấp sân bay Côn 
Đảo so với việc khai thác máy bay phản lực loại nhỏ
Côn Đảo, địa điểm du lịch nổi tiếng với những bãi biển đẹp và nhà 
tù thời chiến, đang thu hút nhiều sự chú ý trong những năm gần đây. 
Trong giai đoạn 2010-2016, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 
của sân bay Côn Đảo là 23%.

Trong năm 2019, Côn Đảo đã tiếp đón 400.000 du khách, tăng 37% 
so với cùng kỳ năm trước. Năm 2020, bất chấp ảnh hưởng của đại 
dịch COVID-19, sân bay vẫn phục vụ 447.750 hành khách, tăng 4% 
so với năm 2019.

Trước khi máy bay phản lực loại nhỏ được đưa vào, máy bay sử dụng 
động cơ tuốc bin cánh quạt là loại máy bay duy nhất hoạt động tại sân 
bay Côn Đảo. Chiếc Embraer E190 đã giúp Bamboo Airways mang 
dịch vụ hàng không phản lực đến hòn đảo này.

Hiện có 36 chuyến bay từ/đến Côn Đảo mỗi ngày, trong đó, 16 chuyến 
được thực hiện bằng máy bay ATR và 20 chuyến bằng máy bay E190.

Gần đây, cơ quan hàng không quốc gia đã đề xuất mở rộng đường 
băng và xây dựng thêm đường lăn cũng như sân đỗ để đẩy mạnh 
khai thác tiềm năng du lịch của Côn Đảo, phục vụ thêm 1,6 triệu hành 
khách mỗi năm. Dự án đầu tư này ước tính có tổng chi phí hơn 235 
triệu USD và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Theo mục tiêu của cơ quan hàng không, để phục vụ 2.000.000 hành 
khách mỗi năm, chỉ cần bổ sung thêm 20 chuyến bay hạ và cất cánh 
mỗi ngày (tổng cộng 56 chuyến). Một yếu tố quan trọng là các chuyến 
bay tăng cường không nhất thiết phải khai thác vào ban đêm mà có 
thể được bố trí vào ban ngày.



Phân bổ slot bay
Cơ cấu lượt cất, hạ cánh tại Côn Đảo (VCS) | Hồ sơ khai thác của máy bay phản lực loại nhỏ

Những thảo luận về việc lắp đặt hệ thống đèn cho đường băng tại sân bay 
đang diễn ra. Mục tiêu là để giúp địa điểm du lịch hấp dẫn này có thể tiếp 
đón và tiễn du khách vào ban đêm. Việc này sẽ tăng thêm số chỗ tại sân 
bay và từ đó tạo ra nhiều cơ hội để mở rộng khai thác.

Kể cả trong trường hợp cần thực hiện các dự án về cơ sở hạ tầng để đáp 
ứng nhu cầu của hành khách trong tương lai, máy bay phản lực loại nhỏ 
yêu cầu chi phí nâng cấp ít hơn khoảng 25-50% so với máy bay thân hẹp 
cỡ lớn, bao gồm mở rộng đường băng và khả năng chịu tải. 

Các dự án về cơ sở hạ tầng là nền tảng của hoạt động kinh tế cũng 
như thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển. Viện Nghiên cứu Toàn cầu 
McKinsey ước tính rằng tỷ suất sinh lời kinh tế xã hội của cơ sở hạ tầng là 
vào khoảng 20%. Nói cách khác, về lâu dài, khoản đầu tư trị giá 100 USD 
vào cơ sở hạ tầng có thể làm GDP tăng thêm 20 USD.

Tuy nhiên, ta sẽ chỉ thấy rõ lợi ích của các dự án cơ sở hạ tầng khi 
các dự án này thực sự hoàn vốn công. Một dự án cơ sở hạ tầng 
hiệu quả và tiết kiệm phải cân nhắc lựa chọn phù hợp nhất với nhu 
cầu của Việt Nam. Danh mục ưu tiên của dự án phải được sắp xếp 
theo tỷ lệ lợi ích-chi phí.

Sẽ phải mất nhiều năm để thực hiện dự án nên việc đánh giá các 
lựa chọn là rất quan trọng. Các dự án về cơ sở hạ tầng thường yêu 
cầu thời gian lập kế hoạch và xây dựng trong nhiều năm, và việc 
tiếp nhận và sử dụng hoàn toàn tài sản có thể tăng dần.

Dù là tài sản quý giá của mọi quốc gia, việc xây dựng cơ sở hạ 
tầng giao thông lại đòi hỏi mức chi phí cao. Cần phải cân nhắc cả 
tác động trực tiếp của cơ sở hạ tầng lẫn ảnh hưởng gián tiếp đến 
các mặt còn lại của kinh tế và xã hội đối với các khoản chi tiêu tài 
chính ở cấp độ này.

Thay vào đó, máy bay phản lực loại nhỏ thế hệ mới là một lựa chọn 
có thể khai thác ngay trên các đường băng ngắn và nhỏ hơn, đồng 
thời đem lại lợi nhuận lớn nhất và nhanh nhất. Ngoài khả năng 
cung cấp một giải pháp lâu dài cho việc di chuyển ra vào Côn Đảo 
mà không bị giới hạn trọng tải, loại máy bay này còn giải phóng 
nhiều khoản đầu tư để phân bổ cho các lĩnh vực chiến lược khác.

Hiệu quả của việc khai thác máy bay phản lực loại nhỏ tại Côn Đảo 
có thể chứng minh khả năng của loại máy bay này trong việc phát 
triển hiệu quả một mạng lưới rộng khắp.

Giống như Côn Đảo, máy bay phản lực loại nhỏ có thể đem lại lợi 
ích cho các sân bay khu vực khác như Cà Mau, Điện Biên Phủ và 
Rạch Giá bằng cách giúp các sân bay này tiếp cận một mạng lưới 
rộng lớn hơn cũng như các dịch vụ thường xuyên và có kết nối tốt 
hơn.

Đâu là chiến lược đầu tư để ngành hàng không có thể xây dựng và duy trì giá trị?
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Nghiên cứu điển hình: Cách thức máy bay phản lực loại nhỏ 
có thể hỗ trợ địa điểm phát triển vui chơi giải trí lớn nhất 
Đông Nam Á

Nhờ khả năng mở rộng giới hạn của ngành hàng không khu vực, máy bay 
phản lực loại nhỏ mang đến một cơ hội đặc biệt để cải thiện khả năng kết 
nối đến các thành phố nhỏ tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, 
Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ và Indonesia.

Theo số liệu về hành khách của năm 2019, khoảng 60 cặp thành phố nội 
vùng chưa được phục vụ có thể được khai thác bằng máy bay phản lực 
loại nhỏ. Các đường bay Hồ Chí Minh – Thanh Đảo, Hà Nội – Jeju, Đà 
Nẵng – Fukuoka và Phú Quốc – Thành Đô không đủ nhu cầu để duy trì 
hoạt động khai thác của máy bay thân hẹp cỡ lớn và chỉ có thể được kết 
nối hiệu quả bằng máy bay phản lực loại nhỏ.

Với tên gọi Thiên đường đảo ngọc, Phú Quốc hiện đang dần trở thành 
đầu tàu của ngành du lịch Việt Nam và điểm đến du lịch sang trọng hàng 
đầu Đông Nam Á, trong tương lai có thể cạnh tranh với Bali (Indonesia) và 
Phuket (Thái Lan).

Những kỳ vọng trên là kết quả của một khoản đầu tư lớn vào Phú Quốc 
trong suốt những năm qua.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác hàng không quốc tế của Phú Quốc vẫn chỉ 
chiếm dưới 10% trong tổng số chuyến bay. 



Phân tích công suất
Nội địa so với Quốc tế (2019)
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Hoạt động khai thác tương đối thấp này đã khiến chính phủ phải nâng cấp 
thêm cho sân bay, bao gồm đường bay thứ hai, để nâng công suất từ 4 
triệu hành khách trong thời điểm hiện tại lên 10 triệu hành khách mỗi năm 
vào năm 2030.

Trong những năm vừa qua, tình trạng bất cân xứng giữa công suất máy 
bay và nhu cầu của hành khách đã hạn chế khả năng mở rộng dịch vụ 
quốc tế xuất phát từ/đi đến Phú Quốc của các hãng hàng không. Việc triển 
khai máy bay thân hẹp cỡ lớn đã khiến các hãng hàng không phải mở cửa 
thị trường với tần suất từ 1 đến 3 chuyến mỗi tuần. Phương án này không 
giúp duy trì tuyến bay và do đó, bị loại bỏ ngay khi vừa được đưa ra.

Năm 2015, Singapore đã được kết nối với Phú Quốc với 2 chuyến bay mỗi 
tuần, trung bình 90 hành khách mỗi chuyến. Tương tự, năm 2018, Thượng 
Hải được kết nối với Phú Quốc với 3 chuyến bay mỗi tuần, trung bình 75 
hành khách mỗi chuyến. Các chặng bay giữa các cặp thành phố này đều 
sử dụng máy bay 184 chỗ, dẫn đến hệ số tải thấp hơn 50%.

Hiện nay, Singapore và Thượng Hải không còn phục vụ chuyến bay thẳng 
đến Phú Quốc (kể cả trước khi có đại dịch). Trong một viễn cảnh giả định, 
những chuyến bay này sẽ vận hành tốt nhất bằng máy bay phản lực loại 
nhỏ, loại máy bay phù hợp nhất để vận chuyển lượng hành khách dự kiến 
ít hơn. 

Nhằm tận dụng vị thế của Phú Quốc - nơi nổi lên như một địa điểm 
du lịch mới hấp dẫn trong vùng, máy bay phản lực loại nhỏ không 
chỉ duy trì việc mở rộng công suất trong dài hạn, mà còn giúp mở 
rộng tiềm năng của thành phố bằng cách cung cấp sự kết nối cần 
thiết để tăng lượng khách du lịch.

Hơn nữa, Châu Á có rất nhiều cơ hội chưa được khám phá trong 
việc kết nối các thành phố có mật độ thấp và trung bình đến Phú 
Quốc, cũng như các thành phố lớn hiện đang khai thác kém hoặc 
chưa được khai thác.

Máy bay phản lực loại nhỏ mang lại cho các hãng hàng không 
sự linh hoạt để đưa loại máy bay này vào sử dụng trên các tuyến 
đường có vai trò chiến lược quan trọng, nơi nhu cầu hiện còn thấp. 
Máy bay phản lực loại nhỏ không chỉ có thể cung cấp thêm chuyến 
bay từ Phú Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc), mà còn mở ra 
dịch vụ hàng không mới đến Singapore, với công suất máy bay gần 
tương đương với nhu cầu tự nhiên.

Nội địa

Quốc tế

Hồ Chí Minh Hà Nội

Đà Nẵng Nha Trang Phú Quốc

Đâu là chiến lược đầu tư để ngành hàng không có thể xây dựng và duy trì giá trị?



Máy bay phản lực loại nhỏ đã trang bị những gì để đối 
mặt với những thử thách phía trước?
Thiết kế của máy bay phản lực loại nhỏ thế hệ mới đã đạt được điều 
mà các hãng hàng không và hành khách mong muốn: chi phí khai thác 
thấp và trải nghiệm liền mạch.

Để tiếp tục tận dụng các cơ hội trong nước và quốc tế, các nhà khai 
thác sẽ phải tập trung vào giá cả hợp lý, đồng thời cố gắng duy trì trải 
nghiệm và sản phẩm chất lượng cao.

Trong bối cảnh này, làm cách nào để máy bay phản lực loại nhỏ có thể 
đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hàng không khu vực của 
Việt Nam?

Trong môi trường có số lượng lớn, lợi nhuận thấp, cơ cấu chi phí cạnh 
tranh vẫn giữ vị trí quan trọng về mặt chiến lược đối với sự bền vững 
của doanh nghiệp. So với máy bay thân hẹp cỡ lớn, máy bay phản lực 
loại nhỏ giúp giảm khoảng 20% chi phí mỗi chuyến và mang lại hiệu 
quả kinh tế tương tự về chi phí hoạt động tính theo ghế. Trong khi các 
máy bay phản lực loại nhỏ thế hệ trước tập trung vào lợi thế về chi phí 
chuyến bay, các chương trình mới nhất đã thách thức mô hình chi phí 
cao hơn cho mỗi ghế trên máy bay công suất nhỏ.

Thiết kế của máy bay thay đổi theo năm tháng, từ máy bay cánh quạt 
đến máy bay sử dụng động cơ tuốc bin cánh quạt, rồi đến máy bay 
phản lực và sau đó là máy bay sử dụng động cơ tuốc bin phản lực 
cánh quạt. Khi công nghệ động cơ ngày càng chiếm ưu thế, thiết kế 
nội thất máy bay - một nhân tố quan trọng nhưng đôi khi bị lãng quên 
- đã phát triển mạnh mẽ hơn cả trong suốt 40 năm qua, đặc biệt đối 
với máy bay nhỏ hơn, từ máy bay loại nhỏ thế hệ đầu tiên vào những 
năm 70 đến máy bay hiện đại và ít khí thải đang được sử dụng trong 
thế giới vì môi trường mà chúng ta đang sống, chẳng hạn như chiếc 
E-Jets E2.

Nhìn chung, thiết kế nội thất tốt sẽ cung cấp không gian riêng tốt hơn cho 
hành khách và tận dụng không gian xung quanh một cách hợp lý hơn cho 
cabin đựng đồ. Các máy bay loại nhỏ hiện đại, từng được cho là nhỏ và 
không thoải mái, đã phát triển theo thời gian và giờ đã được trang bị ghế 
ngồi, ngăn chứa, tiện nghi và không gian để hành lý không hề thua kém, 
thậm chí vượt trội hơn những chiếc máy bay thân hẹp truyền thống. Một 
minh chứng là lối đi của máy bay phản lực nay đã được mở rộng để giúp 
hành khách lên và xuống máy bay nhanh hơn. Không gian để hành lý đã 
chuyển từ con số không (không có ngăn chứa đồ phía trên) thành ngăn 
chứa có thể để vừa hành lý xách tay có kích thước tối đa của tất cả hành 
khách, với bánh xe đẩy vào trong mà vẫn còn thừa chỗ. Độ rung lắc của 
cabin và mức tiếng ồn cũng đã giảm đáng kể, cửa sổ rộng và sáng hơn, 
với ổ điện được lắp đặt ở mọi chỗ ngồi.

Ngoài ra, việc loại bỏ ghế ngồi giữa mang lại trải nghiệm bay thoải mái hơn. 
Hành khách sẽ được sắp xếp vào ghế ngồi gần cửa sổ hoặc ghế ngồi gần 
lối đi.

Tóm lại, với việc sử dụng nguồn lực và cơ sở hạ tầng hiệu quả, máy bay 
phản lực loại nhỏ đóng một vai trò thiết yếu trong quá trình vươn tới sự 
thịnh vượng lâu dài.

Việt Nam cần có một phương án phát triển cơ sở hạ tầng sân bay được 
lên kế hoạch cẩn thận và có trách nhiệm, trong đó, hàng không khu vực 
là biện pháp hữu hiệu nhất về mặt kinh tế để tạo điều kiện cho ngành du 
lịch và thương mại, bởi nó góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế, cung cấp 
việc làm, cải thiện mức sống, giảm bớt gánh nặng nghèo đói và gia tăng lợi 
nhuận từ thuế. Ngoài vô vàn lợi ích lan tỏa, với mức đầu tư tương đối thấp 
cho việc nâng cấp sân bay lớn, đây là chiến lược phù hợp nhất để củng cố 
kế hoạch phát triển dài hạn bền vững.

Máy bay phản lực loại nhỏ đã trang bị những gì để đối mặt với những thử thách phía trước?




