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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được thành lập theo 

Quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải trên cơ sở hợp nhất 3 Tổng công ty: Tổng công ty Cảng hàng 

không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng công 

ty Cảng hàng không miền Nam. 

 ACV hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, hiện đang 

quản lý 22 Cảng hàng không dân dụng trên cả nước trong đó có 9 Cảng hàng 

không quốc tế và 13 Cảng hàng không quốc nội, góp vốn vào một số công ty 

con và công ty liên kết. 

 Kể từ khi được hình thành từ sự hợp nhất của 03 Tổng công ty Cảng 

hàng không vào năm 2012, ACV đã trở thành Tổng công ty duy nhất giữ vai 

trò quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống cảng hàng không, sân bay của Việt 

Nam. Việc hợp nhất ba Tổng công ty đã tạo sức mạnh to lớn cho ACV cả về 

nguồn vốn và nguồn nhân lực nhằm thực hiện nhất quán chiến lược phát triển 

Tổng công ty thành doanh nghiệp mạnh trong ngành hàng không khu vực và 

thế giới, bảo đảm an ninh an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển 

nhanh và bền vững, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, đóng góp quan 

trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập với khu vực 

và thế giới. 

 Trong xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa 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 hóa… 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 
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các quốc gia hết sức coi trọng.Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 

18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành 

công ty cổ phần, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 

18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành 

công ty cổ phần, Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là 

tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”, Quyết định 

số 1770/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang từng bước chuyển sang 

một mô hình mới – công ty cổ phần. Ngày 10/12/2015, tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam (ACV) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng 

(IPO) của Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Tổng công 

ty Cảng hàng không Việt Nam bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ 

phần kể từ ngày 01/4/2016, và trở thành công ty đại chúng từ ngày 30/6/2016. 

 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 hóa với các nước nói riêng.  

 Cạnh tranh là hệ quả tất yếu của nền kinh tế thị trường và là nhân tố 

quan trọng tác động đến sự phát triển của nền kinh tế. Đây là nhân tố có ảnh 

hưởng lớn đến sự thành công hay thất bại trong quá trình kinh doanh của 

doanh nghiệp. Pháp luật cạnh tranh Việt Nam đã có những quy định cụ thể 

điều chỉnh các hoạt động cạnh tranh trên thị trường, trong đó có các quy định 

kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền. Các quy định 
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này phần nào đã đáp ứng được nhu cầu bảo đảm pháp lý về môi trường kinh 

doanh lành mạnh bình đẳng của một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị 

trường. 

 Thực tế thị trường hàng không đặt ra nhu cầu phải nghiên cứu vấn đề 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền – ngành hàng không dân 

dụng nhằm đảm bảo thị trường có sự cạnh tranh lành mạnh, các hoạt động 

kinh doanh trong ngành tuân thủ đúng nguyên tắc của nền kinh tế thị trường, 

tạo sự phát triển bền vững của ngành hàng không ở Việt Nam hiện nay. 

 Với những yêu cầu đặt ra cả về lý luận và thực tiễn như trên, việc tìm 

hiểu nghiên cứu về vấn đề: “Kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

độc quyền theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam” là hết sức cần thiết và tôi chọn đó làm đề tài Luận văn tốt 

nghiệp của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Cơ chế kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền 

được hình thành từ khá sớm trong lịch sử và dần trở thành nội dung quan 

trọng trong hệ thống pháp luật cạnh tranh của mỗi quốc gia. Ở nước ta, ngay 

trước và sau khi Luật Cạnh tranh ra đời năm 2004, đã có nhiều công trình 

nghiên cứu về doanh nghiệp có vị trí độc quyền theo pháp luật cạnh tranh. Có 

thể kể đến một số công trình nghiên cứu đã công bố như: Phan Thị Vân Hồng 

(2005), Độc quyền và pháp luật về kiểm soát độc quyền ở Việt Nam hiện nay; 

Đặng Vũ Huân (2004), Pháp luật về kiểm soát độc quyền và chống cạnh tranh 

không lành mạnh ở Việt Nam; Đào Ngọc Báu (2004), Vấn đề độc quyền ở 

Việt Nam; Nguyễn Ngọc Sơn (2006), Phân tích và luận giải các quy định của 

Luật Cạnh tranh về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc 

quyền để hạn chế cạnh tranh. 
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Vấn đề kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền theo 

pháp luật Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế nói 

chung, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không dân dụng trong quan hệ kinh tế và 

giao lưu văn hóa quốc tế nói riêng. Tuy nhiên đến nay chưa có công trình nào 

nghiên cứu môṭ cách chi tiết về viêc ̣kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực độc quyền về ngành hàng không dân dụng mặc dù đây là một lĩnh 

vực nhiều biến động, tồn tại doanh nghiệp có vị trí độc quyền có vai trò quyết 

điṇh đối với việc khai thác và phát triển hạ tầng cảng hàng không, sân bay. 

Luận văn phân tích các quy định của pháp luật cạnh tranh điều chỉnh vi ̣trí độc 

quyền trong ngành hàng không dân dụng, thực trạng áp dụng pháp luật và đưa 

ra một số giải pháp góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh trong 

lĩnh vực hàng không dân dụng ở Việt Nam. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn hướng tới việc làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn 

về vị trí độc quyền của doanh nghiệp quản lý và khai thác cảng hàng không 

dân dụng Việt Nam trong bối cảnh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

(được hợp nhất từ 03 Tổng công ty nhà nước: Tổng công ty Cảng hàng không 

miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng công ty Cảng 

hàng không miền Nam) đã hoàn thành quá trình cổ phần hóa nhằm tập trung 

nguồn vốn để nâng cao hạ tầng cảng hàng không, sân bay, dịch vụ hàng 

không và phi hàng không, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, trở thành 

điểm trung chuyển của khu vực và thế giới, đảm bảo an ninh quốc phòng.  

Qua đó, Luận văn đánh giá thực trạng quy định của pháp luật cạnh 

tranh về vị trí độc quyền, chỉ ra những hạn chế, bất cập để từ đó đề xuất một 

số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Từ mục đích nghiên cứu trên, luận văn đặt ra các nhiệm vụ cụ thể sau: 
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Tìm hiểu, phân tích các khái niệm cơ bản liên quan đến vị trí độc quyền 

và kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền;  

Phân tích vai trò và cơ chế kiểm soát của pháp luật đối với các hành vi 

lạm dụng vị trí độc quyền;  

Đánh giá thực trạng kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

độc quyền, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng hàng không 

dân dụng ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những bất cập, hạn chế và nguyên 

nhân; 

Kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

cảng hàng không dân dụng ở Việt Nam hiện nay. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của 

pháp luật cạnh tranh về kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc 

quyền, cụ thể là trong lĩnh vực cảng hàng không dân dụng, từ thực tiễn Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Để đáp ứng mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, tác giả chỉ tập 

trung giải quyết các vấn đề pháp lý trong kiểm soát doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực độc quyền theo pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực cảng hàng 

không dân dụng, từ thực tiễn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. 

Về thời gian: luận văn tập trung nghiên cứu về Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam kể từ sau khi hợp nhất vào năm 2012. 

Về không gian: Ngành hàng không dân dụng Việt Nam có rất nhiều lĩnh 

vực cụ thể, tuy nhiên luận văn chỉ tập trung nghiên cứu trong lĩnh vực quản 
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lý, khai thác và kinh doanh cảng hàng không, sân bay từ thực tiễn Tổng công 

ty Cảng hàng không Việt Nam. 

Về nội dung: kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc 

quyền theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Tổng công ty Cảng hàng không 

Việt Nam.  

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục đích và hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn sử 

dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa 

Mác - Lênin; chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về hoàn thiện 

thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, luận văn 

còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản như: Phương 

pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, so sánh pháp luật... để làm sáng tỏ 

mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn  

Qua việc giải quyết các vấn đề nghiên cứu, Luận văn có những giá trị 

cơ bản sau: 

Góp phần làm rõ hơn các vấn đề lý luận pháp luật về kiểm soát doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền (cụ thể là lĩnh vực cảng hàng 

không);  

Góp phần đánh giá trung thực, khách quan về thực trạng pháp luật và 

hiệu quả áp dụng pháp luật về kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực cảng hàng không ở Việt Nam hiện nay. 

Góp phần hoàn thiện pháp luật về kiểm soát doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực độc quyền, từđó, góp phần xây dựng và hoàn thiện môi trường 

cạnh tranh bình đẳng, công bằng ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế 

quốc tế.  
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7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn có 3 

chương cụ thể như sau: 

Chương 1.Những vấn đề lý luận về kiểm soát doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực độc quyền theo pháp luật Việt Nam 

Chương 2. Thực trạng pháp luật về kiểm soát doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực độc quyền ở Việt Nam và thực tiễn thực hiện tại Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam. 

 Chương 3.Giải pháp nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật kiểm soát 

doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý và khai thác cảng hàng không ở Việt Nam. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

VỀ KIỂM SOÁT DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG 

LĨNH VỰC ĐỘC QUYỀN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

1.1. Khái niệm lĩnh vực độc quyền 

 Cạnh tranh là một trong ba quy luật phổ biến của nền kinh tế thị 

trường.Cạnh tranh đóng vai trò quan trọng và là động lực thúc đẩy sự phát 

triền của nền kinh tế, góp phần nâng cao đời sống con người. Do đó, với tư 

cách là một hiện tượng xã hội riêng có của nền kinh tế thị trường, cạnh tranh 

xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, công đoạn của quá trình kinh doanh. Đây là 

việc “đua tranh về giành ưu thế về mình” [35, tr.106] hoặc sự “cố gắng giành 

phần thắng về mình giữa những người, những tổ chức hoạt động nhằm những 

lợi ích như nhau”[34, tr.112]. Với tư cách là động lực nội tại trong mỗi chủ 

thể kinh doanh, cạnh tranh là “sự nỗ lực hoặc hành vi của hai hay nhiều 

thương nhân tìm cách đạt được cùng một lợi thế kinh doanh từ các chủ thể thứ 

ba” [34, tr.302]. 

 Vì cạnh tranh không phải là một thuật ngữ pháp lý, nên khó có thể tìm 

thấy định nghĩa về “cạnh tranh” trong văn bản pháp luật của các quốc gia, kể 

cả trong các án lệ của các tòa án ở các nước theo hệ thống pháp luật án lệ. 

Tuy nhiên,có thể thấy dấu hiệu đặc thù của cạnh tranh là sự ganh đua của ít 

nhất hai hay nhiều đối thủ trong cùng một lĩnh vực nhất định. Cạnh tranh là 

các hành động thể hiện nỗ lực của các chủ thể kinh doanh cùng một loại hoặc 

một nhóm hàng hóa, dịch vụ cụ thể nhằm lôi kéo khách hàng sử dụng sản 

phẩm hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp với mục đích chiếm thị phần lớn 

hơn trên thị trường. Cạnh tranh chính là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát 

triển, là phương tiện để các chủ thể kinh doanh có khả năng thích nghi với thị 

trường, có tiềm lực về tài chính, công nghệ và quản lý lớn mạnh hơn và phát 
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huy hiệu quả hoạt động của mình trong nền kinh tế. Đồng thời, cạnh tranh 

cũng thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung tư bản nhằm mục đích nâng cao 

năng lực cạnh tranh của chủ thể tham gia thị trường. Tuy nhiên quá trình này 

lại là tiền đề vật chất cho sự hình thành các hình thái cạnh tranh không hoàn 

hảo trong đó có độc quyền. 

Ngay từ thế kỷ 18, Adam Smith trong tác phẩm “Của cải của các dân 

tộc” đã chỉ ra bản chất của độc quyền là: “Bằng cách làm cho thị trường luôn 

không đủ dự trữ, các nhà độc quyền… đã bán hàng hóa của họ với mức giá 

cao hơn giá tự nhiên rất nhiều, và nhờ đó, tăng phần thu nhập của họ dưới 

dạng tiền thưởng hay lợi nhuận…” [28]. Độc quyền là một trạng thái thị 

trường mà ở đó chỉ có một doanh nghiệp kinh doanh một hoặc một nhóm 

hàng hóa, dịch vụ nhất định. Nói cách khác, khi thị trường xuất hiện độc 

quyền, không có một chủ thể nào kinh doanh cùng loại hàng hóa, dịch vụ mà 

chủ thể nắm giữ vị trí độc quyền kinh doanh. 

Trong nền kinh tế thị trường, độc quyền được hình thành chủ yếu từ 

quá trình cạnh tranh. Nó xuất hiện như một tất yếu khách quan của quá trình 

tập trung và tích tụ tư bản. Đây là trường hợp cực đoan và là hình thái biểu 

hiện sau cùng của cạnh tranh không hoàn hảo. 

Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù như các ngành, lĩnh vực liên 

quan tới hàng hóa và dịch vụ công thiết yếu (hạ tầng vận tải, truyền tải điện, 

hệ thống cung cấp khí đốt, hệ thống cung cấp nước sạch…) do cấu trúc kỹ 

thuật của quá trình tổ chức sản xuất, việc tồn tại nhiều doanh nghiệp cùng 

cạnh tranh là không hiệu quả, khi đó, tình trạng độc quyền tự nhiên sẽ xuất 

hiện. Độc quyền tự nhiên xuất hiện ngoài ý thức chủ quan của nhà kinh 

doanh, do tác động của cấu trúc kỹ thuật trong tổ chức sản xuất đặc thù. Khi 

đó, chỉ có một doanh nghiệp duy nhất phục vụ toàn bộ thị trường. Độc quyền 

tự nhiên là một hiện tượng kinh tế, trái ngược với độc quyền do cạnh tranh 
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đưa tới. Khi thị trường tồn tại độc quyền tự nhiên, thì sẽ không phù hợp để cố 

gắng đạt được một mức độ cạnh tranh, điều đó sẽ phá hủy hiệu quả mà cạnh 

tranh đặt ra [38]. Thuật ngữ “tự nhiên” lý giải nguyên nhân hình thành dạng 

độc quyền này xuất phát từ đặc điểm công nghệ và nhu cầu đối với sản phẩm 

của ngành chứ không liên quan các yếu tố lịch sử hoặc ảnh hưởng của cơ chế 

chính sách kinh tế. Nói cách khác, trong những điều kiện về công nghệ và nhu 

cầu như vậy, sự tồn tại của độc quyền tự nhiên là khách quan. 

Cụ thể hơn, xét về góc độ kinh tế, độc quyền tự nhiên xuất hiện khi, do 

quy luật hiệu quả kinh tế theo quy mô, hiệu quả sản xuất và phân phối của 

một doanh nghiệp hoặc một ngành đạt được tối đa khi chỉ có một người cung 

cấp duy nhất. Khi đó chi phí trung bình trên một đơn vị sản phẩm giảm nhanh 

khi sản lượng tăng lên. Độc quyền tự nhiên thường xuất hiện ở những ngành 

có chi phí cố định lớn, doanh nghiệp đầu tiên đã chiếm được gần hết thị phần, 

vì vậy chi phí cố định bình quân cho một sản phẩm của họ nhỏ. Trong khi đó, 

những người cung cấp khác có thị phần nhỏ, vì thế chi phí cố định bình quân 

cho một sản phẩm lớn hơn nhiều, và khi đó những doanh nghiệp này rất khó 

thể cạnh tranh được với doanh nghiệp đầu tiên trên. Ngoài ra, độc quyền tự 

nhiên cũng có thể phụ thuộc vào việc kiểm soát một nguồn tài nguyên nào đó. 

Ví dụ, các cảng hàng không, sân bay luôn có vị thế độc quyền tự nhiên. Ở mỗi 

địa phương chỉ có đúng một cảng hàng không được xây dựng, không thể xây 

hai cảng hàng không được. Điều đó lý giải vì sao quản lý, khai thác cảng hàng 

không, sân bay và cảng hàng không, sân bay là ngành có tính chất độc quyền 

tự nhiên. Ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, cảng hàng không, sân bay vẫn được 

cho là một lĩnh vực có tính chất độc quyền tự nhiên. Chẳng hạn, nếu như có 

một hãng hàng không mở đường bay đến Hà Nội thì không có lựa chọn nào 

khác là phải hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ngay cả hành 

khách cũng bắt buộc phải sử dụng những dịch vụ tại cảng hàng không, sân 
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bay. Ngoài ra, trong một số báo cáo của ICAO (International Civil Aviation 

Organization – Tổ chức hàng không dân dụng thế giới) cũng cho rằng quản 

lý, khai thác cảng hàng không, sân bay là lĩnh vực độc quyền tự nhiên. 

Bên cạnh nguyên nhân hình thành nên độc quyền là kết quả tích cực 

của quá trình cạnh tranh hoặc do tác động của điều kiện khách quan thì còn có 

hình thái độc quyền do chính Nhà nước tạo ra để phục vụ mục tiêu của mình, 

hay còn được gọi là độc quyền nhà nước (được phái sinh từ công quyền). Đây 

là sản phẩm của ý thức chủ quan thông qua chính sách tập trung hóa sản xuất 

của nhà nước. Theo thông lệ quốc tế và luật pháp của nước ta, những loại 

hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho mục đích quốc phòng an ninh, danh mục hàng 

hóa cấm kinh doanh chỉ có một số doanh nghiệp mới được phép thực hiện, 

nên việc kinh doanh thuộc trường hợp độc quyền nhà nước. Nội dung pháp 

luật liên quan đến việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương 

mại hiện nay đang được quy định rải rác trong nhiều văn bản quy phạm pháp 

luật khác nhau, cụ thể như: 

Khoản 4 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005 quy định “Nhà nước thực 

hiện độc quyền Nhà nước có thời hạn về hoạt động thương mại đối với một số 

hàng hóa, dịch vụ hoặc tại một số địa bàn để bảo đảm lợi ích quốc gia. Chính 

phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền Nhà 

nước”.  Tuy nhiên, khoản 4 Điều 6 Luật Thương mại chưa được hướng dẫn 

chi tiết theo định hướng, mục tiêu và phạm vi rõ ràng dưới hình thức một 

Danh mục công khai minh bạch nên việc thực hiện độc quyền Nhà nước trong 

thương mại hiện nay đang được thực hiện chủ yếu theo quy định của một hệ 

thống tương đối lớn pháp luật chuyên ngành. 

Điều 12, 13, 14, 15 Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định về doanh 

nghiệp độc quyền, các quy định kiểm soát doanh nghiệp độc quyền và các 
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biện pháp kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà 

nước, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.  

Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 

về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp của Việt Nam. 

Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg quy định Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ đối với những doanh nghiệp hoạt động trong một số các ngành, lĩnh 

vực. 

Nghị định 25/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

Thực tiễn trên cho thấy có những lĩnh vực cần thiết phải thực hiện độc 

quyền Nhà nước vì lý do an ninh, quốc phòng hoặc mục tiêu chính sách đặc 

thù của nhà nước.  

Trong những năm gần đây, quan điểm của Đảng và Nhà nước về vai trò 

và vị trí của thương mại nhà nước trong nền kinh tế thị trường đã có nhiều 

biến chuyển sâu sắc. Những thay đổi này xuất phát từ quá trình hội nhập quốc 

tế ngày càng sâu rộng và nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với 

doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX về sắp xếp, đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Hội nghị lần thứ sáu Ban 

chấp hành trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa chủ trương thực hiện độc quyền nhà nước 

trong lĩnh vực cần thiết, nhưng không biến độc quyền nhà nước thành độc 

quyền doanh nghiệp. Một trong các giải pháp mà các Nghị quyết trên đưa ra 

là định hướng sắp xếp, phát triển doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh 
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doanh và hoạt động công ích theo hướng: lĩnh vực độc quyền nhà nước do 

doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn; chỉ thành lập mới doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước đối với những ngành và lĩnh vực mà Nhà nước 

cần giữ độc quyền, hoặc các thành phần kinh tế khác không muốn hay không 

có khả năng tham gia [15]; Thu hẹp những lĩnh vực độc quyền nhà nước, 

không biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp và xoá bỏ bao 

cấp của nhà nước cho doanh nghiệp; Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ trong các lĩnh vực độc quyền nhà nước, quốc phòng, an ninh; xuất 

bản; thủy nông; bảo đảm an toàn giao thông; xổ số kiến thiết; sản xuất, phân 

phối điện quy mô lớn đa mục tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - 

xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ 

tầng đường sắt quốc gia, đô thị; các cảng hàng không; cảng biển loại I; in, đúc 

tiền [29]. Chỉ giữ độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại đối với 

các hoạt động thương mại do cơ quan Nhà nước trực tiếp thực hiện hoặc giao 

doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 thực 

hiện. 

Tại các lĩnh vực vừa kể trên hầu hết đều có doanh nghiệp nhà nước 

thực hiện. Ví dụ như trong lĩnh vực sản xuấtvà cung ứng vật liệu nổ thì có 6 

công ty được cấp phép hoạt động, trong đó có công ty điện cơ – hóa chất 15, 

công ty TNHH 1 thành viên cơ điện và vật liệu nổ 31, công ty hóa chất 21, 

công ty cơ khí hóa chất13 thuộc cục kinh tế - bộ quốc phòng; công ty vật liệu 

nổ công nghiệp thuộc tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng 

trực thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng - bộ quốc phòng; tổng công ty 

công nghiệp hóa chất mỏ VIMICCO thuộc tập đoàn than – khoáng sản Việt 

Nam. Hay như tổng công ty lương thực miền Bắc – Vinafood 1 với 4 công ty 

trực thuộc và tổng công ty lương thực miền Nam – Vinafood 2 với 5 công ty 

trực thuộc, tập đoàn điện lực Việt Nam với 12 công ty thành viên, Tập đoàn 



14 

 

than – khoáng sản Việt Nam với 24 công ty thành viên, công ty TNHH 1 

thành viên đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – SCIC với 10 công ty thành 

viên, Tổng công ty đường sắt Việt Nam - VNR với 24 công ty thành viên, 

công ty TNHH 1 thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô với 27 công ty thành viên 

trên toàn hệ thống miền Bắc, và 20 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía 

Nam, 11 công ty xổ số kiến thiết khu vực Trung – Tây Nguyên… 

Pháp luật cạnh tranh không đưa ra một khái niệm cụ thể về lĩnh vực độc 

quyền, nhưng có thể khái quát lĩnh vực độc quyền là những lĩnh vực (ngành, 

nghề) mà ở đó cạnh tranh có thể không đem lại ý nghĩa kinh tế và xã hội lớn, 

lợi ích của việc cạnh tranh không đáng với cái giá phải bỏ ra. Bên cạnh đó, 

lĩnh vực độc quyền được xác định là lĩnh vực kiểm soát giá cả thị trường hoặc 

loại trừ cạnh tranh. Lĩnh vực độc quyềndiễn ra ở hình thái độc quyền tự nhiên 

và độc quyền nhà nước, giới hạn bởi một hoặc một nhóm doanh nghiệp hoạt 

động,là nhằm hướng tới một thị trường xác định vì mục đích phục vụ quốc 

phòng, an ninh hoặc kết hợpkinh tế với quốc phòng, an ninh, địa bàn thiết 

yếu, theo lộ trình phù hợp liên quan đến an ninh quốc phòng, bảo đảm lợi ích 

quốc gia, hàng hóa và dịch vụ công cộng và bảo vệ người tiêu dùng. 

1.2. Khái niệm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền 

Pháp luật Việt Nam hiện nay không có định nghĩa về doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhưng trong các văn bản pháp luật hiện 

hành có khái niệm liên quan nhất định là doanh nghiệp có vị trí độc quyền. Về 

nguyên tắc, không nhất thiết lĩnh vực độc quyền (nhất là độc quyền nhà nước) 

chỉ có một doanh nghiệp hoạt động nhưng trong nhiều trường hợp lĩnh vực 

độc quyền lại chỉ có một doanh nghiệp hoạt động. Trường hợp Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam mà luận văn này nghiên cứu chính là trường hợp 

như vậy. Khi đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền cũng 

chính là doanh nghiệp có vị trí độc quyền. 
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Hiện nay, căn cứ pháp lý về việc xác định vị trí doanh nghiệp có vị trí 

độc quyền tại Việt Nam được quy định tại Luật Cạnh tranh năm 2004. Cụ thể, 

tại điều 12 định nghĩa: “doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu 

không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp 

đó kinh doanh trên thị trường liên quan”. Như vậy, cách hiểu của pháp luật 

Việt Nam về doanh nghiệp độc quyền tương tự như cách định nghĩa về thuật 

ngữ “độc quyền” tại từ điển Hán Nôm khi cho rằng độc quyền là hiện tượng 

“chỉ có một mình duy nhất trên thị trường”,thị phần của doanh nghiệp là 

100%. Độc quyền có nghĩa là trên thị trường chỉ có một doanh nghiệp chiếm 

giữ vai trò độc tôn, toàn quyền kinh doanh một loại sản phẩm hàng hóa, dịch 

vụ nhất định nào đó mà không có doanh nghiệp nào khác kinh doanh sản 

phẩm, dịch vụ có thể thay thế cho sản phẩm, dịch vụ đó. Nói cách khác, độc 

quyền có nghĩa là không còn cạnh tranh hoặc không có cạnh tranh giữa các 

doanh nghiệp trên cùng một thị trường liên quan.  

Theo thông lệ chung trong pháp luật cạnh tranh các quốc gia trên thế 

giới, vị trí độc quyền của doanh nghiệp gắn liền với việc xác định quyền lực 

thị trường của doanh nghiệp trên thị trường liên quan và khả năng gia nhập thị 

trường của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Khi xác định vị trí độc quyền, cơ 

quan cạnh tranh chỉ cần xác định: thị trường liên quan; khả năng doanh 

nghiệp đối thủ tiềm năng gia nhập thị trường. Trường hợp kết luận đưa ra là 

chỉ có một doanh nghiệp duy nhất thì doanh nghiệp đó có vị trí độc quyền, 

các bước phân tích về doanh thu, doanh số…để xác định tổng thị phần của thị 

trường sẽ không còn cần thiết. Tuy nhiên, nếu không có doanh nghiệp đối thủ 

tiềm năng gia nhập thị trường thì vị trí độc quyền của doanh nghiệp càng trở 

nên vững chắc. 

Luật Cạnh tranh Việt Nam 2004 không đưa khái niệm quyền lực thị 

trường vào như một trong những căn cứ chính, quan trọng để xác định vị trí 
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độc quyền của doanh nghiệp. Điều 22 Nghị định 116/2005/NĐ-CP thì mới chỉ 

đưa ra căn cứ xác định khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của 

các doanh nghiệp trên thị trường liên quan. Tham khảo quy định của các nước 

phát triển có thể thấy việc xác định quyền lực thị trường mà doanh nghiệp 

hoặc nhóm doanh nghiệp độc quyền đang nắm giữ là rất quan trọng, cần thiết 

trong các vụ việc cạnh tranh. Việc xác định quyền lực thị trường của doanh 

nghiệp độc quyền sẽ giúp cho việc xác định chính xác liệu doanh nghiệp độc 

quyền có lạm dụng vị trí độc quyền của mình trong việc gây hạn chế cạnh 

tranh một cách đáng kể trên thị trường hay không. Tại Việt Nam, theo quy 

định của pháp luật cạnh tranh, việc xác định quyền lực thị trường được quy 

định tại Điều 11 Luật Cạnh tranh Việt Nam 2004. Theo đó, doanh nghiệp có 

quyền lực thị trường là doanh nghiệp nắm giữ thị phần lớn trên thị trường. 

Với cách định nghĩa về doanh nghiệp độc quyền tại Điều 12 Luật Cạnh tranh 

Việt Nam 2004 thì doanh nghiệp độc quyền sẽ được hiểu là doanh nghiệp 

nắm giữ 100% thị phần trên thị trường liên quan bởi vì đó là doanh nghiệp 

không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.  

 Có nhiều tiêu chí khác nhau để xác định thị phần theo quy định tại mỗi 

quốc gia. Theo Ủy ban Châu Âu, thị phần được xác định dựa trên doanh thu 

và sản lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Ở Hoa Kỳ, Ủy ban thương mại 

công bằng (Fair Trade Commission – FTC) xác định thị phần dựa trên căn cứ 

của doanh thu thực tế hoặc dự báo trên thị trường liên quan [39]. Tại Việt 

Nam, theo hướng dẫn tại mục 2 của Nghị định 116/2005/NĐ-CP, thị phần của 

doanh nghiệp độc quyền cũng được xác định theo doanh thu và doanh số mua 

vào của một loại hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh. 

Thị trường liên quan là một trong những khái niệm cơ bản của pháp 

luật cạnh tranh nói chung, được quy định tại tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Xác định thị trường liên quan là điều kiện tiên quyết để xác định thị phần của 
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các doanh nghiệp và cũng là cơ sở quan trọng để xác định khả năng gây hạn 

chết cạnh tranh của một doanh nghiệp hoặc một nhóm các doanh nghiệp. Về 

mặt lý luận, thị trường liên quan có thể hiểu là thị trường được xác định đối 

với những hàng hóa hoặc dịch vụ có khả năng thay thế cho nhau về tính năng, 

mục đích sử dụng hoặc theo sự lựa chọn của phía cầu trong phạm vi địa lý xác 

định và có thể trong một khoảng thời gian nhất định. Theo quy định tại khoản 

1 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004, thị trường liên quan bao gồm thị trường sản 

phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan. Thị trường sản phẩm liên quan 

là thị trường của những hàng hoá, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc 

tính, mục đích sử dụng và giá cả. Thị trường địa lý liên quan là một khu vực 

địa lý cụ thể trong đó có những hàng hoá, dịch vụ có thể thay thế cho nhau 

với các điều kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể với các khu 

vực lân cận. Cách định nghĩa của pháp luật cạnh tranh Việt Nam cũng tương 

tự như quan điểm của Liên minh châu Âu, theo đó thị trường liên quan được 

chia ra làm hai bộ phận cấu thành là thị trường sản phẩm liên quan và thị 

trường địa lý liên quan. Trong đó, thị trường sản phẩm liên quan được hiểu là 

“thị trường bao gồm các sản phẩm, dịch vụ mà có khả năng thay thế bởi 

người sử dụng, do các lý do về đặc tính, giá cả và mục đích sử dụng” [37, 

tr.335]. Còn thị trường địa lý liên quan là “khu vực địa lý mà doanh nghiệp 

cung cấp, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ có điều kiện cạnh tranh tương đồng, 

phân biệt với các khu vực lân cận do điều kiện cạnh tranh khác biệt giữa các 

khu vực” [37, tr.335].  

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 

hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 2004, thị trường 

sản phẩm liên quan là thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế 

cho nhau cả về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả. Xác định thị trường sản 

phẩm liên quan chính là việc xác định tính thay thế của sản phẩm. Khả năng 
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thay thế cho nhau của các sản phẩm phản ánh mức độ cạnh tranh giữa các sản 

phẩm khác nhau, được thể hiện qua hai căn cứ: thứ nhất, là tính chất của sản 

phẩm thể hiện thông qua mục đích sử dụng và đặc tính của sản phẩm. Theo 

đó sản phẩm được coi là có thể thay thế cho nhau về đặc tính nếu hàng hóa, 

dịch vụ đó có nhiều tính chất về vật lý, hóa học, tính năng kỹ thuật, tác dụng 

phụ đối với người sử dụng và khả năng hấp thụ giống nhau;sản phẩm được 

coi là có thể thay thế được cho nhau về mục đích sử dụng nếu hàng hóa, dịch 

vụ đó có mục đích sử dụng giống nhau, phân tích dựa trên thị thiếu và khả 

năng đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Thứ hai, phản ánh của người tiêu 

dùng khi có sự thay đổi giá cả của các sản phẩm liên quan, giá cả chính là yếu 

tố quan trọng để xác định sản phẩm có tính năng thay thế cho nhau, sự phân 

biệt giá cả giữa các sản phẩm có mục đích sử dụng, tính năng sử dụng để thay 

thế cho nhau có ý nghĩa chọn lọc khách hàng có khả năng kinh tế khác. Hàng 

hóa, dịch vụ được coi là có thể thay thế được cho nhau về giá cả nếu trên 50% 

của một lượng mẫu ngẫu nhiên 1.000 người tiêu dùng sinh sống tại khu vực 

địa lý liên quan chuyển sang mua hoặc có ý định mua hàng hóa, dịch vụ khác 

có đặc tính, mục đích sử dụng giống với hàng hóa, dịch vụ mà họ đang sử 

dụng hoặc có ý định sử dụng trong trường hợp giá của hàng hóa, dịch vụ đó 

tăng lên quá 10% và được duy trì trong 06 tháng liên tiếp. Trường hợp số 

người tiêu dùng sinh sống tại khu vực địa lý liên quan quy định tại điểm này 

không đủ 1000 người thì lượng mẫu ngẫu nhiên được xác định tối thiểu bằng 

50% tổng số người tiêu dùng đó. Các doanh nghiệp kinh doanh những sản 

phẩm có thể thay thế cho nhau sẽ có cùng thị trường sản phẩm liên quan đối 

với các sản phẩm đó. 

Xác định thị trường địa lý liên quan là bộ phận cấu thành thứ hai trong 

việc xác định thị trường liên quan. Thị trường địa lý liên quan là một khu vực 

địa lý cụ thể trong đó có các hàng hoá, dịch vụ có thể thay thế cho nhau với 



19 

 

các điều kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể với các khu vực 

địa lý lân cận. Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 116/2005/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 15/9/2005 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Cạnh tranh 2004, ranh giới của khu vực địa lý được xác định theo các 

căn cứ sau đây: khu vực địa lý có cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp tham 

gia phân phối sản phẩm liên quan; cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp khác 

đóng trên khu vực địa lý lân cận đủ gần với khu vực địa lý có cơ sở kinh 

doanh của doanh nghiệp tham gia phân phối sản phẩm có liên quan để có thể 

tham gia phân phối sản phẩm liên quan trên khu vực địa lý đó; chi phí vận 

chuyển trong khu vực địa lý nói trên; thời gian vận chuyển hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ trong khu vực địa lý; và cuối cùng là rào cản gia nhập thị trường. 

Khu vực địa lý được coi là có điều kiện cạnh tranh tương tự và khác biệt đáng 

kể với các khu vực địa lý lân cận nếu thỏa mãn một trong các tiêu chí sau đây: 

chi phí vận chuyển và thời gian vận chuyển làm giá bán lẻ hàng hóa tăng 

không quá 10%; có sự hiện diện của một trong các rào cản gia nhập thị 

trường: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ 

dẫn địa lý theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp; các rào cản về 

tài chính bao gồm chi phí đầu tư vào sản xuất, phân phối, xúc tiến thương mại 

hoặc khả năng tiếp cận với các nguồn cung cấp tài chính; quyết định hành 

chính của cơ quan quản lý nhà nước; các quy định về điều kiện kinh doanh, sử 

dụng hàng hóa, dịch vụ; các chuẩn mực nghề nghiệp; thuế nhập khẩu và hạn 

ngạch nhập khẩu; tập quán của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp kinh 

doanh sản phẩm có thể thay thế cho nhau và có cùng thị trường địa lý liên 

quan là các doanh nghiệp cạnh tranh nhau. Nói cách khác các doanh nghiệp 

này có cùng thị trường liên quan đến một sản phẩm hàng hóa nhất định. 

Như vậy, việc xác định một thị trường liên quan cần phải xác định các 

yếu tố như sự đánh giá về khả năng thay thế cho nhau về tính năng, mục đích 



20 

 

sử dụng, lựa chọn của người có nhu cầu của mọi hàng hóa, dịch vụ trên thị 

trường; yếu tố địa lý; yếu tố không gian; các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của 

doanh nghiệp trên thị trường. Có thể thấy việc xác định thị trường liên quan 

có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở xác định ranh giới thị trường cạnh tranh giữa 

các doanh nghiệp để từ đó xác định vị trí độc quyền của doanh nghiệp trên thị 

trường đang được xem xét. Ngoài ra, trong thực tiễn điều tra các vụ việc có 

liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp trên thị 

trường, việc xác định thị trường liên quan của các loại hàng hóa, dịch vụ trên 

cùng thị trường sẽ là căn cứ nhận định có hay không mối quan hệ nhân quả 

giữa hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp và ảnh hưởng tiêu 

cực của hành vi đó tới thị trường để cơ quan quản lý cạnh tranh xác định tiếp 

tục tiến hành hay dừng lại vụ việc điều tra. Tuy nhiên, việc xác định có hay 

không khả năng thay thế giữa các loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường sản 

phẩm liên quan này trên thực tế tại Việt Nam là tương đối khó khăn. Kinh 

nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới cho thấy mỗi quốc gia có những 

phương pháp và công cụ khác nhau với những ưu điểm riêng. Ví dụ, Hoa Kỳ 

áp dụng phương pháp tìm độc quyền giả định để xác định thị trường liên 

quan, được giới thiệu là một trong những công cụ phân tích cạnh tranh năm 

1982 [37, tr.30]. Công cụ này có mục đích nhằm xác định thị trường liên quan 

đối với các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp nhưng sau đó đã trở 

thành phương pháp xác định thị trường liên quan đối với các hành vi lạm 

dụng vị trí độc quyền bởi tính hiệu quả của chính phương pháp này. Nội dung 

chính của phương pháp này là giả định doanh nghiệp chiếm 100% thị phần 

trên thị trường liên quan được xem xét. Nếu doanh nghiệp có khả năng tăng 

giá để tăng thu lợi nhuận đáng kể thì thị trường liên quan đang xem xét được 

xác định đúng. Nhưng nếu doanh nghiệp không có khả năng tăng giá vượt 

mức cạnh tranh để tăng lợi nhuận thì tất cả các doanh nghiệp có thị phần thấp 
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hơn đều không thể thực hiện hành vi này. Suy ra, thị trường liên quan được 

xem xét ban đầu là chưa chính xác, còn quá hẹp nên cần phải mở rộng phạm 

vi thị trường để xem xét [37, tr.30]. Tại châu Âu, pháp luật cạnh tranh của 

liên minh Châu Âu quy định áp dụng phương pháp SSNIP (Small but 

Significant and Non-Transitory Increase in Price) và một phương pháp khác 

được kể đến, xem như phương pháp SSNIP mở rộng là phương pháp FERM 

(Full Equilibrium Relevant Market).  

Nội dung pháp luật liên quan đến việc thực hiện độc quyền nhà nước 

trong hoạt động thương mại hiện nay đang được quy định rải rác tại nhiều cấp 

độ văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, một số hình thức độc quyền được 

thừa nhận gián tiếp thông qua Quyết định 37/2014/QĐ-TTg và tiếp tục được 

thừa nhận chính thức tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP của Việt Nam trong các 

lĩnh vực như sản xuất và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất và cung 

cấp hóa chất độc; in, đúc tiền hoặc sản xuất vàng miếng; xổ số kiến thiết; dịch 

vụ bưu chính công ích; quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay, đường 

sắt; truyền tải điện đa quốc gia, thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân; hoạt 

động đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, mua bán và xử lý nợ để phục vụ tái cơ 

cấu, hỗ trợ điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô.... Hơn nữa, hiện nay Nghị định về 

hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động 

thương mại đang trong quá trình soạn thảo. Theo đó, Nhà nước sẽ thu hẹp chỉ 

giữ độc quyền đối với 16 loại hàng hóa và dịch vụ. Tại Dự thảo, 16 lĩnh vực 

độc quyền được chia làm hai nhóm gồm hàng hóa và dịch vụ: 

Về hàng hóa, Nhà nước sẽ độc quyền ở lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 

sản xuất, phân phối, xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất vàng 

miếng, vàng nguyên liệu; phát hành sổ xố kiến thiết; nhập khẩu thuốc lá; đo 

đạc bản đồ phục vụ quốc phòng. 
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Về lĩnh vực dịch vụ, Nhà nước độc quyền trong dịch vụ hoa tiêu hàng 

hải; dịch vụ công đảm bảo an toàn hàng hải; bảo đảm hoạt động bay; xuất 

bản; in, đúc tiền; quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt; quản 

lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt; trồng và bảo vệ rừng đầu 

nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.  

Theo Dự thảo, Nhà nước chỉ thực hiện độc quyền trong hoạt động 

thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc 

quyền hoặc các thành phần kinh tế khác không có khả năng tham gia. Độc 

quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại phải được thực hiện công khai, 

minh bạch, có sự giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của 

pháp luật. 

Tóm lại, pháp luật cạnh tranh hiện nay của Việt Nam không đưa ra khái 

niệm cụ thể về doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền, tuy nhiên 

những phân tích nêu cho thấy doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc 

quyền là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên hoặc 

trong lĩnh vực độc quyền nhà nước. Đối với trường hợp Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam, đây là tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực độc 

quyền nhà nước đồng thời cũng là tổng công ty có vị trí độc quyền. 

1.3. Sự cần thiết của việc kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực độc quyền  

Quá trình hình thành độc quyền đem lại những lợi ích nhất định cho 

chủ thể kinh doanh. Để giành được vị trí này, các chủ thể kinh doanh phải cải 

tiến tổ chức, quản lý, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập trung mọi nguồn 

lực để tạo sức mạnh vượt trội. Quá trình này ở góc độ nhất định có tác dụng 

tích cực thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung các nguồn lực để phát triển các 

ngành kinh tế mũi nhọn, đi đầu về mặt kỹ thuật và công nghệ. Song khi đã giữ 

vững vị trí độc quyền thì các doanh nghiệp độc quyền thường tìm cách duy trì 
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địa vị của mình bằng cách thôn tính, tiêu diệt các đối thủ hoặc ngăn cản sự 

nhập cuộc của các doanh nghiệp tiềm năng bằng các thủ đoạn không chính 

đáng và không còn chú trọng cải thiện các điều kiện cạnh tranh của chính 

mình như giảm chi phí sản xuất, tận dụng lao động, cải tiến kỹ thuật ….Quan 

trọng hơn cả, vị trí độc quyền tạo cho chủ thể nắm giữ vị trí này quyền lực thị 

trường để chèn ép, đối xử bất bình đẳng đối với khách hàng, gây thiệt hại cho 

quyền lợi người tiêu dùng. Ở đâu thiếu cạnh tranh hoặc có biểu hiện độc 

quyền thì nền kinh tế thường trì trệ và kém phát triển. Hơn nữa, doanh nghiệp 

độc quyền có quyền chi phối rất lớn về giá cả và điều kiện kinh doanh và 

chính là rào cản gia nhập thị trường rất lớn làm cho các doanh nghiệp khác rất 

khó khăn hoặc không thể tham gia thị trường được.  

Như vậy, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nếu không 

có sự kiểm soát, sự điều tiết của nhà nước thông qua chính sách cạnh tranh thì 

thường có hành vi lạm dụng vị trí độc quyền. Điều 15 Luật Cạnh tranh 2004, 

đã quy định các biện phápNhà nước thực hiện dùng để kiểm soát doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước: (i) quyết định giá mua, 

giá bán hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; (ii) quyết định 

số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực 

độc quyền nhà nước. Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc 

quyền tự nhiên thì nhà nước cũng áp dụng các công cụ để kiểm soát giá. 

Khoản 3 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004 đưa ra khái niệm về hành vi hạn 

chế cạnh tranh nói chung. Theo đó, hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi của 

doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường, bao gồm 

hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, 

lạm dụng vị trí độc quyền và tập trung kinh tế. Luật Cạnh tranh 2004 không 

định nghĩa thế nào là “lạm dụng” mà chỉ liệt kê cá hành vi đó tại Điều 13 và 

Điều 14. Tuy nhiên, thuật ngữ “lạm dụng” đã có thể cho chúng ta thấy rõ bản 
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chất của hành vi này đây không phải là hành vi tích cực mà mang ý nghĩa tiêu 

cực và lẽ đương nhiên sẽ bị lên án. Về lý luận, với tư cách là một trong ba 

biểu hiện cụ thể của hành vi hạn chế cạnh tranh, có thể định nghĩa hành vi lạm 

dụng vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền là những hành vi hạn chế cạnh tranh mà 

Luật Cạnh tranh cấm doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống 

lĩnh, doanh nghiệp có vị trí độc quyền thực hiện. Chế định này được xây dựng 

với mục đích không cho thế lực độc quyền bóp méo hoặc triệt tiêu cạnh tranh, 

bóc lột người tiêu dùng (khác với chế định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 

và tập trung kinh tế đều nhằm ngăn chặn nguy cơ hình thành thế lực độc 

quyền theo những cách thức phản cạnh tranh). Do đó, hành vi lạm dụng vị trí 

độc quyền có thể được hiểu là những hành vi hạn chế cạnh tranh mà Luật 

Cạnh tranh cấm doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí độc quyền 

thực hiện nhằm mục đích làm giảm, sai lệch và cản trở cạnh tranh trên thị 

trường. 

Với bản chất chung của hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi lạm dụng 

vị trí độc quyền phải là hành vi có khả năng làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh 

tranh trên thị trường. Tuy nhiên, luật không giải thích thế nào là sai lệch, cản 

trở hoặc làm giảm cạnh tranh và cũng không đưa ra những căn cứ để xác định 

mức độ thiệt hại gây ra, buộc phải dựa vào việc phân tích từng hành vi vi 

phạm để kết luận về khả năng và mức gây thiệt hại của nó đối với thị trường. 

Những hành vi lạm dụng vị trí độc quyền được Luật Cạnh tranh liệt kê cụ thể 

và cấm thực hiện, bao gồm 8 hành vi được quy định tại Điều 13 và Điều 14, 

bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ 

cạnh tranh;áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định 

giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng; hạn chế sản xuất, phân phối 

hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công 

nghệ gây thiệt hại cho khách hàng; áp đặt điều kiện thương mại khác nhau 
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trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh; áp đặt 

điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ 

hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực 

tiếp đến đối tượng của hợp đồng; ngăn cản việc tham gia thị trường của 

những đối thủ cạnh tranh mới; áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng; lợi 

dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao 

kết mà không có lý do chính đáng. Chủ thể thực hiện các hành vi này là và chỉ 

có thể là doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí độc quyền trên thị 

trường liên quan. Không có vị trí này doanh nghiệp không có điều kiện tiên 

quyết để “lạm dụng”. Nói cách khác, không có vị trí này đồng nghĩa doanh 

nghiệp không có quyền lực thị trường đó hay không có khả năng chi phối 

khách hàng, cũng như không thể có tác động gây hại đáng kể cho hoạt động 

cạnh tranh đang diễn ra trên thị trường liên quan. Vì vậy, khi một doanh 

nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp không có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc 

quyền mà thực hiện hành vi như liệt kê ở trên thì không phải là hành vi lạm 

dụng vị trí độc quyền. Thông thường, có hai dạng biểu hiện của lạm dụng vị 

trí độc quyền là lạm dụng để duy trì, củng cố quyền lực và lạm dụng để khai 

thác quyền lực [20]. 

1.4. Cấu trúc pháp luật kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

độc quyền 

Theo kinh nghiệm của các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển, 

nhà nước cần sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để quản lý và kiểm soát 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhằm đảm bảo để quá trình 

cạnh tranh trong nền kinh tế được diễn ra sinh động, hiệu quả. Một trong 

những công cụ quan trọng hàng đầu chính là pháp luật. Pháp luật về kiểm soát 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền thuộc nhóm pháp luật công, 
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được thể hiện thông qua các biện pháp quản lý và kiểm soát sự hạn chế cạnh 

tranh, gồm: 

Thứ nhất, pháp luật về các biện pháp về hành chính, kinh tế để kiểm 

soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền. Các công cụ được sử 

dụng chủ yếu ở đây là: (i) kiểm soát quá trình thành lập, sáp nhập, chia tách 

các doanh nghiệp thông qua chính sách phát triển ngành, lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh, quá trình thành lập và tổ chức, hoạt động của các doanh nghiệp; 

(ii) kiểm soát hoạt động và xu thế tăng trưởng của các doanh nghiệp thông 

qua chính sách thuế; (iii) kiểm soát giá cả với mục tiêu là Nhà nước ngăn cấm 

và giảm bớt quyền tự định giá của các doanh nghiệp có vị thế độc quyền 

nhằm khắc phục tinh trạng các doanh nghiệp này lạm dụng vị thế để tăng, 

giảm giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại cho người sản xuất, người 

tiêu dùng và lợi ích xã hội; (iv) thực hiện điều chỉnh độc quyền bằng các biện 

pháp mang tính hành chính nhà nước nhằm ngăn cản sự lạm dụng vị thếcủa 

doanh nghiệp độc quyền như: quy định về tổ chức, hoạt động kinh doanh và 

phân phối lợi ích của các doanh nghiệp có vị thế độc quyền, quy định công 

khai hóa hoạt động, chi phí sản xuất và lợi nhuận của các doanh nghiệp có vị 

thế độc quyền, thiết lập chế độ giám sát của nhà nước, của xã hội và người 

tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang tính độc quyền. Đây được 

xem là các biện pháp được áp dụng thường xuyên để kiểm tra cấu trúc thị 

trường, các quan hệ ứng xử trên thị trường; kiểm soát hành động của các 

doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh mà có thể các hành động này dẫn 

đến ngăn cản, hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh 

vực kinh doanh hoặc trong cùng một khu vực thị trường; điều tiết thu nhập 

nhằm kiểm soát tình trạng dẫn đến tập trung kinh tế.  

Thứ hai, pháp luật kiểm soát hành vi cạnh tranh trên thị trường (pháp 

luật cạnh tranh). Các quy định của pháp luật cạnh tranh được coi là công cụ 
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trực tiếp, hiệu quả mà Nhà nước có thể sử dụng nhằm kiểm soát các hành vi 

hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí độc quyền của các chủ thể kinh doanh 

trong nền kinh tế. Hầu hết các nước có nền kinh tế thị trường phát triển đều 

ban hành Luật Cạnh tranh để điều tiết các quan hệ cạnh tranh trong nền kinh 

tế, đặc biệt là để chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và kiểm 

soát các hành vi hạn chế cạnh tranh cũng như xu thếđộc quyền hóa trong kinh 

tế. Với tư cách là các quy định pháp luật do nhà nước ban hành, điều chỉnh 

trực tiếp các quan hệ xã hội trong quá trình tiến trình cạnh tranh kinh tế, pháp 

luật quy định rõ về giới hạn cho phép của các hành vi cạnh tranh, quy định 

quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia cạnh tranh, từ đó, khuyến khích 

cạnh tranh lành mạnh, ngăn cấm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, các 

hành vi hạn chế cạnh tranh và mọi xu thế dẫn đến độc quyền trong nền kinh 

tế. 

Có thể nói, pháp luật về kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực độc quyền có vai trò rất quan trọng trong việc tạo môi trường cạnh tranh 

nói chung trong nền kinh tế và trong từng lĩnh vực được xác lập một cách 

bình đẳng, kiểm soát việc một số doanh nghiệp nhà nước đang biến vai trò 

chủ đạo của mình là dẫn dắt nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng và là 

công cụ để nhà nước định hướng, điều tiết vĩ mô nền kinh tế thành sự độc 

quyền của các doanh nghiệp trong một số ngành và lĩnh vực kinh tế, hạn chế 

sự cạnh tranh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đặc biệt là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, được dẫn chứng là hoạt động ở một số ngành như điện 

lực, bưu chính – viễn thông, cung cấp nước sạch…. 

Kết luận chương 1 

Qua nghiên cứu các nội dung của Chương 1, có thể thấy, việc pháp luật 

kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền là rất cần thiết vì 

nếu không có sự kiểm soát như vậy từ phía nhà nước, doanh nghiệp hoạt động 
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trong lĩnh vực độc quyền sẽ lạm dụng vị trí của mình xâm hại quyền lợi của 

doanh nghiệp khác và người tiêu dùng. Việc kiểm soát hợp lý các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền sẽ tránh được các tác động tiêu 

cực, những sự mất cân bằng cho nền kinh tế. 

Pháp luật Việt Nam hiện nay không có định nghĩa về doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhưng trong các văn bản pháp luật hiện 

hành có khái niệm liên quan nhất định là doanh nghiệp có vị trí độc quyền.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT DOANH NGHIỆP 

HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC ĐỘC QUYỀN Ở VIỆT NAM VÀ 

THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI TỔNG CÔNG TY  

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

2.1. Thực trạng pháp luật kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực độc quyền ở Việt Nam hiện nay 

2.1.1. Những dạng hành vi bị kiểm soát 

Hiện nay, pháp luật cạnh tranh nói chung và pháp luật về kiểm soát 

hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp nói riêng tại Việt Nam đã 

đưa ra một loạt các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm thực hiện đối 

với doanh nghiệp. Cụ thể, Điều 13 và Điều 14 Luật Cạnh tranh Việt Nam đã 

liệt kê 8 hành vi bị cấm bao gồm: 

Một là, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm 

loại bỏ đối thủ cạnh tranh; 

Hai là, áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn 

định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng; 

Ba là, hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị 

trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng; 

Bốn là, áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như 

nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh; 

Năm là, áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, 

bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ 

không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng; 
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Sáu là, ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh 

mới. 

Bảy là, áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng; 

Tám là, lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ 

hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng. 

 Về cơ bản, các hành vi bị cấm do lạm dụng vị trí độc quyền của doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam đều là những hành vi 

có mục đích nhằm ngăn cản cạnh tranh hiệu quả trên thị trường bằng cách loại 

bỏ các đối thủ cạnh tranh hiện tại đồng thời gia tăng những rào cản gia nhập 

thị trường đối với các đối thủ cạnh tranh tiềm năng vì mục tiêu cuối cùng là 

định giá độc quyền trên thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Các hành vi này 

cũng có những nét tương đồng với các hành vi lạm dụng bị cấm theo pháp 

luật cạnh tranh ở các nước trên thế giới, chẳng hạn, Điều 102 Hiệp ước thành 

lập Liên minh châu Âu (TFEU) quy định cấm các hành vi định giá hủy diệt, 

phân biệt giá, ép giá, trợ cấp chéo, từ chối ngầm, giao dịch độc quyền, từ chối 

cung cấp, định giá bất hợp lý, hạn chế sản lượng, áp đặt điều kiện giao dịch 

bất hợp lý, bán kèm hoặc bán trọn gói kiểu hỗn hợp. 

2.1.1.1. Hành vi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn 

bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh 

 Điều 23 Nghị định 116/2005/NĐ-CP chỉ rõ hành vi bán hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh là việc 

bán hàng, cung ứng dịch vụ với mức giá thấp hơn tổng các chi phí dưới đây: 

Thứ nhất, chi phí cấu thành giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ hoặc 

giá mua hàng hóa để bán lại trong đó chi phí cấu thành giá thành sản xuất 

hàng hóa, dịch vụ bao gồm các chi phí trực tiếp sau: 
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Chi phí vật tư trực tiếp: gồm các chi phí về nguyên liệu, vật liệu, nhiên 

liệu và động lực tiêu dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm, dịch vụ của doanh 

nghiệp. 

Chi phí nhân công trực tiếp: gồm các khoản trả cho người lao động trực 

tiếp sản xuất như tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất 

lương, chi ăn ca, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn 

của công nhân trực tiếp. 

Chi phí sản xuất chung: gồm các khoản chi phí chung phát sinh ở các 

phân xưởng, bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp như tiền lương, phụ cấp, 

ăn ca trả cho nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ sản 

xuất dùng cho phân xưởng, khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê nhà xưởng, 

chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền ngoài các chi phí kể trên. 

Thứ hai, chi phí lưu thông hàng hóa, cung ứng dịch vụ bao gồm các chi 

phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hoá, cung ứng dịch vụ như sau: tiền 

lương; các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng; hoa hồng đại lý, 

hoa hồng môi giới; tiếp thị; đóng gói; bao bì; vận chuyển; bảo quản; khấu hao 

tài sản cố định; vật liệu; dụng cụ, đồ dùng; bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ mua 

ngoài; chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn cho nhân 

viên bán hàng theo quy định của pháp luật; chi lãi vay vốn kinh doanh; chi phí 

quản lý doanh nghiệp được phân bổ cho việc lưu thông hàng hóa, dịch vụ; chi 

phí bảo hành sản phẩm; chi phí quảng cáo; các chi phí bằng tiền khác theo 

quy định của pháp luật. 

Thứ ba, chi phí quản lý doanh nghiệp là tổng các chi phí quản lý kinh 

doanh, quản lý hành chính và các chi phí chung khác có liên quan đến hoạt 

động của toàn doanh nghiệp, bao gồm: 



32 

 

Tiền lương và các khoản phụ cấp, ăn ca trả cho ban giám đốc và nhân 

viên quản lý ở các phòng, ban, chi bảo hiểm, kinh phí công đoàn của bộ máy 

quản lý doanh nghiệp. 

Chi phí vật liệu, đồ dùng cho văn phòng, khấu hao tài sản cố định dùng 

chung cho doanh nghiệp, các khoản thuế, lệ phí, chi phí dịch vụ mua ngoài 

thuộc văn phòng doanh nghiệp và các chi phí khác bằng tiền chung cho toàn 

doanh nghiệp sau đây:dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho, phí kiểm toán, chi phí tiếp tân, khánh tiết, công tác phí, khoản trợ cấp 

thôi việc cho người lao động; các khoản chi nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 

đổi mới công nghệ, chi sáng kiến, chi phí đào tạo nâng cao tay nghề công 

nhân, năng lực quản lý; chi phí y tế cho người lao động; chi phí bảo vệ môi 

trường; chi phí cho lao động nữ; chi phí bảo vệ cơ sở doanh nghiệp;chi trả 

tiền lãi vay. 

Tuy nhiên không phải mọi hành vi bán hàng hóa dưới giá thành toàn bộ 

đều bị coi là những hành vi nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Pháp luật về 

kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Việt Nam đã dự liệu các 

trường hợp như: hạ giá bán hàng hóa tươi sống; hạ giá bán hàng hoá tồn kho 

do chất lượng giảm, lạc hậu về hình thức, không phù hợp với thị hiếu người 

tiêu dùng; hạ giá bán hàng hoá theo mùa vụ; hạ giá bán hàng hoá trong 

chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật; hạ giá bán hàng hoá 

trong trường hợp phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

thay đổi địa điểm, chuyển hướng sản xuất, kinh doanh; các biện pháp thực 

hiện chính sách bình ổn giá của nhà nước theo quy định hiện hành của pháp 

luật về giá. 

Điều kiện để các hành vi bán hàng hóa dưới giá thành toàn bộ không 

phải là các hành vi nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh và bị xử lý theo quy định 

của Luật Cạnh tranh khi các trường hợp nàyphải niêm yết công khai, rõ ràng 
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tại cửa hàng, nơi giao dịch về mức giá cũ, mức giá mới, thời gian hạ giá. Đây 

là các trường hợp mà nhà nước cho phép doanh nghiệp thực hiện nhằm thể 

hiện sự hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp hoặc đối với người tiêu 

dùng. 

2.1.1.2. Hành vi áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý 

hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng 

Điều 27 Nghị định 116/2005/NĐ-CP định nghĩa “Hành vi áp đặt giá 

mua hàng hóa, dịch vụ được coi là bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng 

nếu giá mua tại cùng thị trường liên quan được đặt ra thấp hơn giá thành sản 

xuất hàng hóa, dịch vụ”. Tuy nhiên các hành vi này phải thỏa mãn các điều 

kiện sau đây: 

- Chất lượng hàng hóa, dịch vụ đặt mua không kém hơn chất lượng 

hàng hóa, dịch vụ đã mua trước đó; 

- Không có khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa hoặc biến động bất 

thường làm giá bán buôn hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trên thị trường liên 

quan giảm tới mức dưới giá thành sản xuất trong thời gian tối thiểu 60 ngày 

liên tiếp so với trước đó. 

Hành vi áp đặt giá bán hàng hóa, dịch vụ được coi là bất hợp lý gây 

thiệt hại cho khách hàng nếu cầu về hàng hoá, dịch vụ không tăng đột biến tới 

mức vượt quá công suất thiết kế hoặc năng lực sản xuất của doanh nghiệp và 

thỏa mãn hai điều kiện sau đây: 

- Giá bán lẻ trung bình tại cùng thị trường liên quan trong thời gian tối 

thiểu 60 ngày liên tiếp được đặt ra tăng một lần vượt quá 5%; hoặc tăng nhiều 

lần với tổng mức tăng vượt quá 5% so với giá đã bán trước khoảng thời gian 

tối thiểu đó; 
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- Không có biến động bất thường làm tăng giá thành sản xuất của hàng 

hóa, dịch vụ đó vượt quá 5% trong thời gian tối thiểu 60 ngày liên tiếp trước 

khi bắt đầu tăng giá. 

Hành vi thứ hai trong nhóm hành vi này là việc ấn định giá bán lại tối 

thiểu gây thiệt hại cho khách hàng là việc doanh nghiệp độc quyền khống chế 

không cho phép các nhà phân phối, các nhà bán lẻ bán lại hàng hóa thấp hơn 

mức giá đã quy định trước.  

2.1.1.3. Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ; giới hạn thị 

trường; cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách 

hàng 

Đây là nhóm hành vi theo quy định tại Điều 28 Nghị định 

116/2005/NĐ-CP với ba hành vi cụ thể.  

Thứ nhất, hành vi hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ gây 

thiệt hại cho khách hàng là một trong các hành vi sau: cắt, giảm lượng cung 

ứng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường liên quan so với lượng hàng hóa, dịch 

vụ cung ứng trước đó trong điều kiện không có biến động lớn về quan hệ 

cung cầu; không có khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa; không có sự cố 

lớn về kỹ thuật; hoặc không có tình trạng khẩn cấp; ấn định lượng cung ứng 

hàng hóa, dịch vụ ở mức đủ để tạo sự khan hiếm trên thị trường; găm hàng lại 

không bán để gây mất ổn định thị trường. 

Thứ hai, hành vi giới hạn thị trường gây thiệt hại cho khách hàng là 

hành vi: chỉ cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong một hoặc một số khu vực địa lý 

nhất định; chỉ mua hàng hoá, dịch vụ từ một hoặc một số nguồn cung nhất 

định trừ trường hợp các nguồn cung khác không đáp ứng được những điều 

kiện hợp lý và phù hợp với tập quán thương mại thông thường do bên mua đặt 

ra. 
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Thứ ba, hành vi cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ làm thiệt hại 

cho khách hàng là hành vi: mua sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công 

nghiệp để tiêu hủy hoặc không sử dụng; đe dọa hoặc ép buộc người đang 

nghiên cứu phát triển kỹ thuật, công nghệ phải ngừng hoặc hủy bỏ việc 

nghiên cứu đó. 

2.1.1.4. Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong điều kiện giao 

dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh 

Hành vi áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong điều kiện giao 

dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh được quy định tại 

Điều 29 Nghị định 116/2005/NĐ-CP. Đây là hành vi phân biệt đối xử đối với 

các doanh nghiệp về điều kiện mua, bán, giá cả, thời hạn thanh toán, số lượng 

trong những giao dịch mua, bán háng hóa, dịch vụ tương tự về mặt giá trị 

hoặc tính chất hàng hoá, dịch vụ để đặt một hoặc một số doanh nghiệp vào vị 

trí cạnh tranh có lợi hơn so với doanh nghiệp khác. Đây là hành vi phân biệt 

đối xử của doanh nghiệp độc quyền trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho 

một đối tác nhất định nào đó trong số các đối tác của doanh nghiệp.  

2.1.1.5. Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua 

bán hàng hoá, dịch vụ, hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ 

không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng 

Đây cũng là một nhóm hai hành vi được quy định cụ thể tại Điều 30 

Nghị định 116/2005/NĐ-CP.  

Thứ nhất, hành vi áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp 

đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ là việc đặt điều kiện tiên quyết sau đây 

trước khi ký kết hợp đồng: hạn chế về sản xuất, phân phối hàng hoá khác; 

mua, cung cứng dịch vụ khác không liên quan trực tiếp đến cam kết của bên 

nhận đại lý theo quy định của pháp luật về đại lý; hạn chế về địa điểm bán lại 

hàng hóa, trừ những hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng kinh doanh có điều 
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kiện, mặt hàng hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật; hạn chế về 

khách hàng mua hàng hóa để bán lại, trừ những hàng hóa thuộc danh mục mặt 

hàng kinh doanh có điều kiện, mặt hàng hạn chế kinh doanh theo quy định 

của pháp luật; hạn chế về hình thức, số lượng hàng hoá được cung cấp. 

Thứ hai, hành vi buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ 

không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng là hành vi gắn việc 

mua, bán hàng hoá, dịch vụ là đối tượng của hợp đồng với việc phải mua 

hàng hoá, dịch vụ khác từ nhà cung cấp hoặc người được chỉ định trước hoặc 

thực hiện thêm một hoặc một số nghĩa vụ nằm ngoài phạm vi cần thiết để 

thực hiện hợp đồng. 

Đây là hai hành vi mà trên thực tế thì các doanh nghiệp độc quyền dễ 

lạm dụng thực hiện bởi việc thực hiện này là quá dễ dàng nhờ vị thế độc 

quyền của chính doanh nghiệp mang lại. Đồng thời sẽ không có bất kỳ cản trở 

nào từ phía khách hàng của doanh nghiệp bởi những khách hàng này đang ở 

thế yếu hơn doanh nghiệp độc quyền. Tuy nhiên cũng không loại trừ trường 

hợp khi khách hàng của doanh nghiệp độc quyền cũng có sức mạnh đối kháng 

tương đương với doanh nghiệp khiến cho việc thực hiện hành vi áp đặt điều 

kiện khác ngoài hợp đồng của doanh nghiệp độc quyền trở nên khó khăn hơn 

hoặc không thể thực hiện được. 

2.1.1.6. Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh 

tranh mới 

Ngăn cản việc gia nhập thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới 

được quy định tại Điều 31 Nghị định 116/2005/NĐ-CP, là hành vi tạo ra 

những rào cản sau đây: yêu cầu khách hàng của mình không giao dịch với đối 

thủ cạnh tranh mới; đe dọa hoặc cưỡng ép các nhà phân phối, các cửa hàng 

bán lẻ không chấp nhận phân phối những mặt hàng của đối thủ cạnh tranh 

mới; bán hàng hóa với mức giá đủ để đối thủ cạnh tranh mới không thể gia 
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nhập thị trường nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Nghị 

định 116/2005/NĐ-CP. 

Đây là hành vi thể hiện rõ mục đích của các đối thủ cạnh tranh trên thị 

trường, đặc biệt là đối với doanh nghiệp độc quyền trong việc khẳng định vị 

thế của mình trên thị trường liên quan. Hành vi này là một trong những hành 

vi gây hậu quả nghiêm trọng nhất đối với môt trường cạnh tranh và thị trường 

liên quan vì thế mà bị ảnh hưởng rất nhiều.  

2.1.1.7. Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng của doanh nghiệp 

có vị trí độc quyền 

Hành vi áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng của doanh nghiệp 

có vị trí độc quyền là hành vi buộc khách hàng phải chấp nhận vô điều kiện 

những nghĩa vụ gây khó khăn cho khách hàng trong quá trình thực hiện hợp 

đồng. Đây là hành vi được quy định tại Điều 32 Nghị định 116/2005/NĐ-CP, 

theo đó doanh nghiệp độc quyền sẽ soạn thảo hợp đồng mẫu với tất cả các 

điều khoản quy định các điều kiện mà khách hàng không có quyền thay đổi. 

Khách hàng buộc phải chấp nhận vì không có lựa chọn nào khác ngoài các 

sản phẩm của doanh nghiệp độc quyền. Hành vi này về bản chất cũng tương 

đồng với nhóm hành vi áp đặt giá mua hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý gây thiệt 

hại cho khách hàng và hành vi ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho 

khách hàng. 

2.1.1.8. Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ 

hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng 

Hành vi lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ 

hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng là hành vi của doanh 

nghiệp có vị trí độc quyền thực hiện dưới một trong các hình thức sau: 

Đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao kết mà không cần 

thông báo trước cho khách hàng và không phải chịu biện pháp chế tài nào. 
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Đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao kết căn cứ vào một 

hoặc một số lý do không liên quan trực tiếp đến các điều kiện cần thiết để tiếp 

tục thực hiện đầy đủ hợp đồng và không phải chịu biện pháp chế tài nào. 

Tuy nhiên, cũng giống với quy định tại Điều 32 thì quy định tại Điều 

33 của Nghị định 116/2005/NĐ-CP cũng là những trường hợp pháp luật dự 

liệu nhưng trên thực tế thì các hành vi lợi dụng vị thế độc quyền này ít khi xảy 

ra hoặc chỉ xảy ra với phần minh chứng về các lý do bất khả kháng khiến 

doanh nghiệp độc quyền bắt buộc phải thực hiện hành vi đơn phương thay đổi 

hoặc hủy bỏ hợp đồng, tức là họ luôn đưa ra được các lý do chính đáng biện 

minh cho hành vi của mình như bất khả kháng, gặp trở ngại khách quan nên 

rất khó để có thể áp dụng căn cứ này. 

2.1.2. Chế tài pháp lý nếu vi phạm 

Tương tự như cách tiếp cận của hầu hết các quốc gia trên thế giới, Việt 

Nam cũng quy định hình thức phạt tiền như một hình thức răn đe hiệu quả đối 

với các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh nói chung và hành vi hạn chế 

cạnh tranh nói riêng mà trong đó cụ thể là hành vi lạm dụng vị trí độc quyền 

của doanh nghiệp. Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định rất chi tiết về việc xác 

định mức tiền phạt đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh nói chung. Theo 

Điều 4 Nghị định 71/2014/NĐ-CP thì các căn cứ để xác định mức phạt bao 

gồm: 

Tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định về kiểm soát hành vi hạn 

chế cạnh tranh được xác định theo tỷ lệ phần trăm doanh thu bán ra hoặc 

doanh số mua vào của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hành vi vi phạm trong 

thời gian thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp vi phạm. 

Trong trường hợp không thể xác định được doanh thu bán ra hoặc 

doanh số mua vào của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hành vi vi phạm, tiền 
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phạt được xác định theo tỷ lệ phần trăm tổng doanh thu của doanh nghiệp vi 

phạm trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm. 

Khi xác định tiền phạt, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào các thông 

tin, số liệu trong sổ sách tài chính, kế toán do doanh nghiệp cung cấp. Trường 

hợp doanh nghiệp không cung cấp hoặc cung cấp thông tin, số liệu không 

đúng, cơ quan cóthẩm quyền có thể căn cứ vào các thông tin, số liệu tự thu 

thập hoặc các thông tin, số liệu sẵn có. 

Tỷ lệ phần trăm do cơ quan có thẩm quyền xác định căn cứ vào một 

hoặc một số yếu tố sau đây: mức độ gây hạn chế cạnh tranh do hành vi vi 

phạm gây ra; mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra; khả năng gây hạn 

chế cạnh tranh của các đối tượng vi phạm; thời gian thực hiện hành vi vi 

phạm; phạm vi thực hiện hành vi vi phạm; khoản lợi nhuận thu được từ việc 

thực hiện hành vi vi phạm; các yếu tố cần thiết khác trong từng vụ việc cụ thể. 

Đối với mỗi tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt 

được điều chỉnh giảm hoặc tăng tương ứng 15%. 

Trong mọi trường hợp, mức tiền phạt đối với mỗi hành vi vi phạm quy 

định về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh không được vượt quá mức tiền 

phạt tối đa đối với hành vi đó. 

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh 

gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân khác thì phải bồi thường. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện 

theo các quy định của pháp luật về dân sự. 

Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền 

Phạt tiền đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực 

hiện hành vi vi phạm của doanh nghiệp có vị trí độc quyền đối với một trong 

các hành vi lạm dụng sau đây: hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới 
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giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh; hành vi áp đặt giá mua, giá 

bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt 

hại cho khách hàng; hành vi hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ, 

giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho 

khách hàng; hành vi áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch 

như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh; hành vi áp đặt điều kiện 

cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc 

buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến 

đối tượng của hợp đồng; hành vi ngăn cản việc tham gia thị trường của những 

đối thủ cạnh tranh mới; áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng; đơn 

phương thay đổi hoặc hủybỏ hợp đồng đã giao kết mà không cần thông báo 

trước cho khách hàng và không phải chịu biện pháp chế tài nào; đơn phương 

thay đổi hoặc hủybỏ hợp đồng đã giao kết căn cứ vào một hoặc một số lý do 

không liên quan trực tiếp đến các điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện đầy 

đủhợp đồngvà không phải chịu biện pháp chế tài nào. 

 Ngoài việc bị phạt tiền, doanh nghiệp lạm dụng vị trí độc quyền có thể 

bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc 

phục hậu quả sau đây: tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện 

hành vi vi phạm; buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi 

hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh liên quan; buộc khôi phục các điều kiện 

phát triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở; buộc loại bỏ các 

điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng; buộc khôi phục lại các điều khoản 

hợp đồng đã thay đổi mà không có lý do chính đáng; buộc khôi phục lại hợp 

đồng đã hủy bỏ mà không có lý do chính đáng. 

Tuy nhiên có thể thấy tỷ lệ phần trăm trong mức phạt tiền lên đến 10% 

thực ra là quá rộng từ 0,01% - 10%, đặc biệt khi xem xét trên tổng doanh thu 

của doanh nghiệp độc quyền. Điều này khiến cho hình thức phạt tiền mất đi 
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vai trò răn đe, phòng ngừa hiệu quả đối với các doanh nghiệp trong trường 

hợp mức phạt được xác định với tỷ lệ thấp dưới 3% bởi dễ bị suy diễn về tính 

minh bạch, hợp lý, có thể dự đoán trước của quy định. Do vậy, cần có quy 

định chi tiết về căn cứ áp dụng các mức phạt với điều kiện các mức phạt được 

chia nhỏ khung như từ 0,01% - 3%, 3%-5%, 5%-7%, 7%-10%. Khi quy định 

rõ ràng như vậy thì sẽ dễ dàng cho cả cơ quan xử lý và phía doanh nghiệp 

trong việc hiểu và áp dụng quy định pháp luật. 

Ngoài ra, còn có các mức phạt đối với các hành vi vi phạm như: 

Thứ nhất, hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin, tài liệu bị 

phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ 

thông tin, tài liệu mà mình biết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; cung 

cấp thông tin, tài liệu không đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền; cố tình cung cấp thông tin, tài liệu gian dối hoặc làm sai lệch thông tin, 

tài liệu; cưỡng ép người khác cung cấp thông tin, tài liệu gian dối; che giấu, 

tiêu hủycác thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc cạnh tranh. Phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi nêu trên 

trongtrường hợpthông tin, tài liệu yêu cầu cung cấp là đặc biệt quan trọng đối 

với việc giải quyết đúng đắn vụ việc cạnh tranh. Ngoài việc bị phạt tiền, tổ 

chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị buộc phải cung cấp lại các thông tin, tài 

liệu đầy đủ. 

Thứ hai, hành vi vi phạm các quy định khác liên quan đến quá trình 

điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2.000.000 

đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Cố ý hoặc vô 

ý tiết lộ thông tin, tài liệu thuộc bí mật điều tra; Gây rối tại phiên điều 

trần.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi trên trong trường hợp thông tin, tài liệu bị tiết lộ là đặc biệt quan 
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trọng đối với việc giải quyết đúng đắn vụ việc cạnh tranh. Ngoài việc bị phạt 

tiền tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện được sử 

dụng để thực hiện hành vi vi phạm. 

Thẩm quyền trong việc quy định áp dụng các hình thức xử lý trên đối 

với hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp thuộc về Hội đồng 

cạnh tranh, Hội đồng xửlývụ việc cạnh tranh. Các hình thức xử lý gồm: phạt 

cảnh cáo; phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện 

hành vi vi phạm; tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi 

vi phạm; buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng 

hoặc giao dịch kinh doanh liên quan; buộc khôi phục các điều kiện phát triển 

kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở; buộc loại bỏ các điều kiện 

bất lợi đã áp đặt cho khách hàng; buộc khôi phục lại các điều khoản hợp đồng 

đã thay đổi mà không có lý do chính đáng; buộc khôi phục lại hợp đồng đã 

hủybỏ mà không có lý do chính đáng; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề. 

2.1.3. Cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát 

 Tại Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vụ việc vi phạm 

pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp 

trước hết là cơ quan quản lý cạnh tranh. Đây là cơ quan quản lý nhà nước do 

Chính phủ quyết định thành lập và quy định tổ chức, bộ máy hoạt động. Đây 

là cơ quan trực thuộc Bộ Công thương. Điều 49 Luật Cạnh tranh Việt Nam 

2004 quy định cơ quan quản lý cạnh tranh có nhiệm vụ và quyền hạn trong 

việc điều tra các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh, 

trong đó bao gồm hành vi lạm dụng vị trí độc quyền. Theo Nghị định 

06/2006/NĐ-CP thì đơn vị có chức năng chính của Cục quản lý cạnh tranh về 

việc điều tra các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp là ban 
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điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh, mà trên thực tế chính là phòng điều tra vụ 

việc hạn chế cạnh tranh.  

Cụ thể, Phòng điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh có các nhiệm vụ và 

quyền hạn cụ thể như sau: chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan 

trong việc rà soát và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

hành vi hạn chế cạnh tranh; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan 

trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cạnh tranh; chủ trì, phối hợp 

các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành các hướng dẫn nghiệp vụ liên 

quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh; tổ chức thu thập thông tin, nghiên cứu 

thị trường phục vụ công tác điều tra vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi 

hạn chế cạnh tranh; thụ lý và thẩm định hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh 

liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh; kiến nghị Cục trưởng ra quyết định 

điều tra và phân công điều tra viên các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành 

vi hạn chế cạnh tranh; tổ chức, hỗ trợ, giám sát hoạt động điều tra của điều tra 

viên đã được Cục trưởng phân công trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc 

cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh; hỗ trợ điều tra viên 

chuẩn bị hồ sơ vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh để 

chuyển đến Hội đồng cạnh tranh theo quy định của pháp luật; kiến nghị Cục 

trưởng về việc sử dụng tư vấn trong và ngoài nước trong trường hợp cần thiết 

theo yêu cầu của công việc và theo quy định của pháp luật; thực hiện các 

nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công 

của Cục trưởng. 

Bên cạnh Phòng điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh còn có Phòng giám 

sát và quản lý cạnh tranh là đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh, có những 

nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

xây dựng và cáo cáo Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật về cạnh tranh; tham gia xây dựng các văn bản quy 
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phạm pháp luật, chính sách, chương trình, dự án về bảo đảm môi trường cạnh 

tranh công bằng, lành mạnh; phát hiện và đề xuất Cục trưởng kiến nghị cấp có 

thẩm quyền xử lý những quy định có nội dung không phù hợp với pháp luật 

cạnh tranh; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về tập trung kinh tế, miễn trừ; phát hiện và kiến 

nghị Cục trưởng ra quyết định điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật về cạnh tranh; thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ giúp 

Cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định hoặc trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết định; rà soát các quyết định cho hưởng miễn trừ và kiến nghị 

Cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định hoặc trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết định bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ theo quy định 

của pháp luật; kiểm soát quá trình tập trung kinh tế; chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về các doanh nghiệp 

có vị trí thống lĩnh thị trường, các doanh nghiệp độc quyền, các quy tắc cạnh 

tranh trong hiệp hội và các trường hợp miễn trừ; chủ trì thực hiện công tác 

đàm phán trong các hiệp định thương mại song phương, đa phương đối với 

nội dung về cạnh tranh; kiến nghị Cục trưởng về việc sử dụng tư vấn trong và 

ngoài nước trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của công việc và theo quy 

định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 

pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng. 

Hai phòng này của cơ quan quản lý cạnh tranh có vai trò là cơ quan 

điều tra và giám sát các hành vi vi phạm pháp luật về kiểm soát hành vi lạm 

dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp. 

 Ngoài ra, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì còn có Hội đồng 

cạnh tranh với nhiệm vụ tổ chức xử lý, giải quyết khiếu nại đối với các vụ 

việc liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh, trong đó bao gồm cả hành vi 

lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp. Hội đồng cạnh tranh là cơ quan 
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tiến hành tố tụng cạnh tranh độc lập do Chính phủ thành lập, có quy chế tổ 

chức và hoạt động do thủ tướng chính phủ ban hành, có từ 11 đến 15 thành 

viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ 

trưởng Bộ Công thương. Cụ thể, theo Nghị định 07/2015/NĐ-CP Hội đồng 

Cạnh tranh có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc tại Hà Nội, có con dấu 

hình Quốc huy và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Kinh phí hoạt 

động của Hội đồng Cạnh tranh do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí 

trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công thương. Nhiệm vụ và quyền 

hạn của Hội đồng cạnh tranh: 

- Về tổ chức xử lý, giải quyết vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi 

hạn chế cạnh tranh: tổ chức tiếp nhận Báo cáo điều tra và Hồ sơ vụ việc cạnh 

tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định tại Điều 93 Luật 

Cạnh tranh; xử phạt, xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh theo quy định tại 

Điều 119 Luật Cạnh tranh; yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp 

thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

- Về giải quyết khiếu nại: giải quyết khiếu nại đối với các quyết định xử 

lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh của Hội đồng 

Xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật cạnh tranh; giải quyết 

khiếu nại đối với các quyết định khác của Hội đồng Cạnh tranh, Chủ tịch Hội 

đồng Cạnh tranh, Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh, Chủ tọa Phiên điều trần 

theo trình tự, thủ tục của pháp luật khiếu nại. 

- Về tham gia tố tụng hành chính: Tham gia tố tụng hành chính theo 

quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật tố tụng hành chính. 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác: theo dõi việc thi hành các 

Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; tham gia ý kiến đối với các văn bản quy 

phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch ngành, lĩnh vực, văn bản hành chính 

có liên quan; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cạnh tranh trong phạm vi thẩm 
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quyền; tổ chức nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Cạnh tranh; hợp tác quốc 

tế về cạnh tranh trong phạm vi thẩm quyền; báo cáo định kỳ hàng năm hoặc 

đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của 

Hội đồng Cạnh tranh; các nhiệm vụ khác trong phạm vi thẩm quyền. 

 Như vậy, có thể thấy, về cơ bản hai đơn vị chuyên trách (Phòng điều tra 

vụ việc hạn chế cạnh tranh và Phòng giám sát, quản lý cạnh tranh) của Cục 

quản lý cạnh tranh sẽ tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường 

nhằm phát hiện, kiến nghị điều tra với các hành vi có dấu hiệu vi phạm việc 

lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp, thụ lý và thẩm định hồ sơ khiếu 

nại đối với hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp. Nếu sau khi 

tiến hành điều tra sơ bộ và điều tra chính thức mà thấy có dấu hiệu lạm dụng 

vị trí độc quyền của doanh nghiệp gây ảnh hưởng đáng kể tới cạnh tranh thì sẽ 

chuyển cho hội đồng xử lý của Hội đồng cạnh tranh giải quyết vụ việc. Nếu 

xảy ra việc khiếu nại đối với quyết định của hội đồng xử lý thì hội đồng cạnh 

tranh sẽ giải quyết.  

2.2. Thực tiễn kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai 

thác, quản lý và kinh doanh tại các cảng hàng không Việt Nam 

2.2.1. Khái quát về hệ thống cảng hàng không, sân bay của Việt Nam 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được thành lập theo Quyết 

định số 238/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng công 

ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng công ty Cảng hàng không miền 

Nam với mô hình hoạt động là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.Tuy nhiên, nhằm nâng cao năng lực 

tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao 

hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà 
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nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp và 

thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường; khắc phục tình 

trạng cổ phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp; gắn với phát triển thị 

trường vốn, thị trường chứng khoán, Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam đã được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Công 

ty mẹ - Công ty con do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối theo Quyết định 

số 1710/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không 

Việt Nam với tên gọi mới là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam– 

CTCP (tên giao dịch quốc tế: Airports Corporation of Vietnam - Viết 

tắt: ACV). 

Có thể nói năm 2016 đã đánh dấu bước phát triển đột phá của Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam- CTCP khi đã chính thức hoạt động theo 

mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/4/2016, trở thành công ty đại chúng vào 

30/6/2016. ACV là đơn vị điều phối hoạt động và đầu tư, khai thác hệ thống 

22 Cảnghàng không trong cả nước, bao gồm 09 Cảng hàng không quốc tế: 

Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Phú 

Quốc, Cần Thơ và 13Cảng hàng khôngnội địa: Buôn Ma Thuột, Liên 

Khương, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, 

Đồng Hới, Nà Sản, Điện Biên và Thọ Xuân; góp vốn vào các công ty con và 

công ty liên doanh, liên kết, gồm Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân 

bay Tân Sơn Nhất, Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn, Công ty cổ 

phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài, Công ty cổ phần Bảo dưỡng 

máy bay Cảng hàng không miền Nam, Công ty cổ phần Thương mại hàng 

không miền Nam, Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội, Công ty cổ phần 

Dịch vụ hàng hóa hàng không, Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc 

tế Đà Nẵng, Công ty cổ phần Đầu tư TCP, Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế 

Cam Ranh, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn. 
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Năm 2015, lượng hành khách thông qua cảng của Tổng công ty đạt 

63.123.510 lượt hành khách, vượt 17% so với kế hoạch và tăng 24,2% so với 

năm 2014 (trong đó khách quốc tế đạt 19.107.853  lượt khách, vượt 16 % so 

với kế hoạch và tăng 18,4% so với năm 2014 và khách trong nước đạt 

44.015.657 lượt khách, vượt 17,5% so với kế hoạch và tăng 26,9% so với 

năm 2014); sản lượng hàng hoá - bưu kiện đạt 973.385 tấn, vượt 7,8% so với 

kế hoạch và tăng 11,9% so với năm 2014; lượng cất hạ cánh đạt 448.520 

lượt/chuyến, vượt 13,7% so với kế hoạch và tăng 20,8% so với năm trước. 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam– CTCP có vốn điều lệ 

21.771 tỷ đồng, tương ứng 2.177.173.236 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ 

phần. Trong đó: Cổ phần Nhà nước nắm giữ 95,4%; các cổ đông khác nắm 

giữ 4,6%. Hiện Tổng công ty đang tập trung nguồn lực để thực hiện công tác 

đàm phán bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược. Dự kiến sẽ hoàn tất trong 

năm 2016. 

Lĩnh vực Cảng hàng không là lĩnh vực quan trọng trong hệ thống cơ sở 

hạ tầng của ngành Hàng không, nên các cảng hàng không thường đi trước và 

thúc đẩy hoạt động kinh tế, khuyến khích thương mại quốc tế, du lịch và tạo 

việc làm. Đồng thời, hoạt động của các cảng hàng không gắn liền với công tác 

an ninh, an toàn và quy hoạch phát triển vùng miền của mỗi quốc gia.  

Xét theo vai trò đối với hệ thống hàng không, Cảng hàng không được 

chia thành Cảng hàng không trung chuyển (hub airport) và cảng hàng không 

đi và đến truyền thống (Origin & Destinational Airport). Cảng hàng không 

thuộc nhóm thượng nguồn trong chuỗi giá trị của ngành hàng không, là nơi 

kết nối hệ thống hàng không của mỗi quốc gia với các phương thức vận 

chuyển khác.Cảng hàng không chịu trách nhiệm cung cấp cơ sở hạ tầng cho 

hoạt động của hầu hết các thành viên khác trong chuỗi giá trị. 
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Tài sản của cảng hàng không gồm tài sản trong khu bay (đài không lưu, 

đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ, các công trình phục vụ an ninh an toàn 

hàng không, các công trình phụ trợ…) và tài sản ngoài khu bay (nhà ga, văn 

phòng, bãi đỗ ô tô, nhà ga hàng hóa…). Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hàng 

không, tài sản trong khu bay thường do nhà nước quản lý. 

Chuỗi dịch vụ tại cảng hàng không gồm 03 nhóm dịch vụ chính là : (i) 

dịch vụ hàng không, (ii) dịch vụ phi hàng không và (iii) bán hàng. Trong đó 

dịch vụ hàng không gồm dịch vụ phục vụ hành khách, dịch vụ hạ cất cánh, 

dịch vụ phục vụ mặt đất, dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không; dịch vụ phi 

hàng không gồm cho thuê mặt bằng, thu phí bến bãi, giữ xe, quảng cáo, cho 

thuê văn phòng; hoạt động bán hàng hóa gồm hàng miễn thuế, bách hóa, lưu 

niệm, ăn uống… 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã đầu tư hàng chục 

ngàn tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp hoàn chỉnh và đồng bộ kết cấu hạ tầng, 

tạo thành hệ thống các Cảng hàng không hiện đại theo tiêu chuẩn ICAO; thực 

hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trong giao tiếp và ứng xử với khách 

hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng 

cao của hành khách; hội nhập tốt với khu vực và thế giới. 

2.2.2. Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về kiểm soát 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền từ thực tiễn Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam 

Do vai trò đặc biệt trong cơ cấu hạ tầng và chuỗi giá trị của toàn 

Ngành, cũng như tài sản và dịch vụ của lĩnh vực cảng hàng không, hoạt động 

kinh doanh của lĩnh vực cảng hàng không vì vậy có những tính chất chung 

như sau: 

Thứ nhất, cảng hàng không yêu cầu vốn đầu tư lớn và là tiền cho sự 

phát triển – xã hội khu vực, nên thường gắn liền với quy hoạch phát triển kinh 
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tế - xã hội, lĩnh vực hoạt động có điều kiện và phải được sự chấp thuận của cơ 

quan quản lý nhà nước. 

Thứ hai, khách hàng trực tiếp của cảng hàng không là các hãng hàng 

không, các phí dịch vụ tại cảng hàng không đều được thu trực tiếp hoặc gián 

tiếp qua các hãng hàng không. 

Thứ ba, đơn giá các loại dịch vụ của cảng hàng không thường nằm 

trong khung giá và mức giá quy định của cơ quan quản lý. 

Thứ tư, doanh thu của cảng hàng không thường biến động cùng chiều 

với sản lượng cũng như cơ cấu hành khách và hàng hóa luân chuyển qua cảng 

từng thời kỳ. 

Thứ năm, hoạt động của cảng hàng không dựa trên khai thác lợi thế 

kinh doanh tự nhiên của tài sản nên các chi phí chủ yếu là chi phí cố định, dễ 

kiểm soát và dự báo. 

 Trong khi hoạt động thương mại phi hàng không của Tổng công ty chủ 

yếu bắt nguồn từ hoạt động khai thác mặt bằng và không gian thương mại 

trong các cảng hàng không do Tổng công ty quản lý, không chịu sự quản lý 

về mức giá của Bộ Tài chính. Hơn nữa Luật HKDDVN năm 2006 chưa quy 

định về sự quản lý của Nhà nước đối với loại hình dịch vụ phi hàng không tại 

cảng hàng không, sân bay. Tuy nhiên, Nhà nước đã áp dụng biện pháp định 

giá - một trong những hoạt động điều tiết của Nhà nước áp dụng đối với giá 

dịch vụ phi hàng không, theo Luật giá 2012, Luật HKDDVN sửa đổi năm 

2014 đã bổ sung quy định về cơ quan Nhà nước quản lý giá dịch vụ trên và 

căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ 

Giao thông vận tải quy định về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không 

nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, thì Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam – CTCP, các cảng hàng không sẽ quyết định mức giá dịch vụ 

phi hàng không trong khung giá do Bộ Giao thông vận tải quy định, thực hiện 
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kê khai giá với Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp không tự khai thác, sử 

dụng mặt bằng, cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác 

nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa phải tổ chức đấu thầu lựa chọn tổ chức, 

cá nhân thuê mặt bằng, cung ứng dịch vụ phi hàng không. Việc xác định giá 

dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay được thực hiện trên 

nguyên tắc phi độc quyền, phù hợp thị trường, bảo đảm quyền lợi của khách 

hàng và quy định của pháp luật về giá. Đối với các dịch vụ cốt lõi của cảng 

hàng không là dịch vụ hàng không thì phụ thuộc vào lưu lượng cũng như cơ 

cấu hành khách, hàng hóa đi qua cảng và các mức phí dịch vụ (thường được 

quy định theo khung giá, mức giá của Nhà nước). 

 Cùng với việc cơ bản hoàn thiện hệ thống cảng hàng không, Tổng công 

ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tiếp tục khai thác hiệu quả khối tài sản 

này trong hoạt động kinh doanh cốt lõi là các dịch vụ trong nhóm dịch vụ 

hàng không,bao gồm: 

Một là, dịch vụ phục vụ hành khách: cung cấp cơ sở nhà ga, phòng chờ, 

cầu dẫn khách, và các tiện ích khác … cho hành khách. Đối với dịch vụ này 

được áp dụng phương thức thu phí là thu gián tiếp qua các hãng hàng không 

trên mỗi lượt hành khách đi thông qua cảng. 

Hai là, dịch vụ hạ cất cánh: cung cấp đường băng, đường lăn, hệ thống 

chiếu sáng và các hệ thống hỗ trợ khác. Phương thức thu phí là thu trực tiếp 

trên mỗi lần hạ cất cánh của các hãng hàng không. 

Ba là, dịch vụ phục vụ mặt đất: thủ tục hành khách, bốc dỡ, xếp, vận 

chuyển hành lý/hàng hóa, điều phối chuyến bay, cân bằng trọng tải chuyến 

bay, hướng dẫn xếp chuyến bay, dịch vụ chuyên chở hành khách, tổ bay từ 

máy bay đến nhà ga, cung cấp xe cấp điện, cấp khí…Được áp dụng hình thức 

thu phí là thu trực tiếp các hãng hàng không dựa trên cơ sở yêu cầu dịch của 

các hãng hàng không theo từng loại tàu bay. 
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Bốn là, dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không: cung cấp dịch vụ soi 

chiếu hành khách, hành lý, hàng hóa qua việc sử dụng các thiết bị chuyên 

dụng (máy chiếu tia X, máy phát kim loại và các trang thiết bị an ninh khác) 

nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như hàng hóa đi tàu bay. Hình 

thức thu phí là thu gián tiếp qua các hãng hàng không trên mỗi lượt hành 

khách và mỗi tấn hàng hóa đi thông qua cảng. 

Năm là, dịch vụ hàng không khác: dịch vụ đậu lại, dẫn tàu bay, cho 

thuê quầy thủ tục, cho thuê thang ống, canh gác tàu bay, kéo đẩy máy bay…. 

Mảng dịch vụ hàng không là mảng hoạt động chủ lực của Tổng công 

ty, đóng góp trung bình 81% doanh thu của Tổng công ty trong giai đoạn 

2012 – 6T2015. Trong giai đoạn 2012 -2014, doanh thu mảng dịch vụ hàng 

không có tốc độ tăng trưởng bình quân bình quân hàng năm CAGR đạt 13%. 

6 tháng đầu năm 2015, doanh thu dịch vụ hàng không đạt 4,212 tỷ đồng, tăng 

35% so với cùng kỳ 2014. Do đặc trưng của lĩnh vực cảng hàng không có 

mức giá dịch vụ chịu sự quản lý của nhà nước, nên tăng trưởng của ngành 

hàng không Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của số 

lượng, cơ cấu hành khách và sản lượng hàng hóa thông qua các cảng. 

Về cơ cấu, số lượt hạ cất cánh và sản lượng khách quốc nội chiếm 

khoảng 2/3 tổng sản lượng phục vụ. Tuy nhiên, theo Quyết định 1992/QĐ-

BTC ngày 15/8/2014 do Bộ Tài chính ban hành mức giá, khung giá dịch vụ 

hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam, mặc dù có điều chỉnh 

tăng giá dịch vụ hàng không, cụ thể: giá phục vụ hành khách áp dụng tăng từ 

17% đến 20% đối với các chuyến bay nội địa; giá dịch vụ hạ cất cánh cho các 

chuyến bay quốc tế tăng 5%; giá dịch vụ soi chiếu an ninh tăng khoảng 5 lần 

đối với hành khách quốc tế và khoảng 4 lần đối với hành khách nội địa, giá 

dịch vụ soi chiếu an ninh hành khách, hành lý tăng khoảng 5 lần đối với hành 

khách quốc tế và tăng khoảng 4 lần đối với hành khách nội địa nhờ chuyển 
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căn cứ tính từ theo loại máy bay sang tính theo số lượng hành khách.Mặt 

khác, mức giá dịch vụ hạ, cất cánh tàu bay quốc nội thấp hơn khoảng 2,5 lần 

tàu bay quốc tế, các mức phí phục vụ cũng thấp hơn từ 2,5 đến 8 lần tùy theo 

từng sân bay, mức phí soi chiếu an ninh cũng thấp hơn 6 lần. Có thể thấy rõ 

qua một số chính sách giá dịch vụ hàng không sau: 

- Giá dịch vụ hành khách quốc nội tại Việt Nam chỉ bằng 12% - 15% 

giá phục vụ hành khách quốc tế, trong khi đó, các nước trong khu vực giá 

phục vụ hành khách quốc nội bằng 40% - 60% giá phục vụ hành khách quốc 

tế.Mức thuế - phí phục vụ hành khách các chuyến bay nội địa của Việt Nam 

là thấp nhất khi so với một số quốc gia trong khu vực Châu Á, cụ thể: chặng 

bay SGN – HAN do Vietnam Airlines khai thác có phí phục vụ hành khách là 

$2.83 trong khi đó tại Philippines (chặng bay Manila – Cebu) do Philippines 

Airlines khai thác có phí phục vụ hành khách là $4.30, tại Hàn Quốc (chặng 

bay Seoul – Jeju) do Asiana Airlines khai thác có phí phục vụ hành khách là 

$4.30 và tại Trung Quốc (chặng bay Thượng Hải – Quảng Châu) do China 

Eastern Airlines khai thác có phí phục vụ hành khách là $7.70. 

- Giá hạ cất cánh quốc nội chỉ bằng 34% giá hạ cất cánh quốc tế trong 

khi chi phí đầu tư và khai thác như nhau. 

- Giá dịch vụ sân đỗ tàu bay giữa hãng hàng không trong nước và quốc 

tế đang cách biệt quá lớn như tại Tân Sơn Nhất: Doanh thu thu được từ 

Vietnam Airlines cho 27-30 tàu bay đậu lại hàng ngày là 4,06 tỷ đồng/năm; 

thu từ Vietjet Air cho 11-12 tàu bay đậu lại hàng ngày là 1,96 tỷ đồng/năm; 

trong khi thu từ hãng hàng không Emirates là 6,5 tỷ đồng/năm cho trung bình 

01 tàu bay đậu lại (khoảng 4,5 giờ/ngày). 

Với chính sách giá như hiện nay sẽ làm phát sinh nhiều tồn tại cụ thể: 

Thứ nhất, khiến cho doanh nghiệp, nhà đầu tư không có khả năng thu 

hồi vốn khi thực hiện đầu tư các cảng hàng không, sân bay. Cụ thể như dự án 



54 

 

Nhà ga hành khách Cảng HKQT Cát Bi vừa đưa vào khai thác từ 12/5/2016 

với mức giá dịch vụ như hiện nay thì theo tính toán phải mất 40 năm mới thu 

hồi đủ vốn đầu tư. Mặt khác, toàn bộ chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng tại cảng 

hàng không cũng như chi phí khai thác (chi phí đầu vào của Tổng công ty) 

theo giá thị trường, tuy nhiên doanh thu (đầu ra) của Tổng công ty chủ yếu do 

Nhà nước quy định về giá (chiếm tỷ lệ khoảng 70%). Điều này dẫn đến giá 

dịch vụ hàng không áp dụng cho chuyến bay quốc nội đang rất thấp, chưa 

tương xứng với chi phí đầu tư, chất lượng dịch vụ, sản lượng khai thác và 

chênh lệch lớn với giá dịch vụ áp dụng cho chuyến bay quốc tế. Trong khi đó 

về mặt chi phí đầu tư, cảng quốc tế và quốc nội chỉ chênh lệch nhau từ 20% 

đến 30%. Trong giai đoạn 2010 đến nay, ACV đã đầu tư, nâng cấp, sửa chữa 

bằng nguồn vốn của ACV (không phải Ngân sách nhà nước cấp) hơn 5.700 tỷ 

đồng chiếm 58% tổng giá trị tài sản khu bay do Nhà nước quản lý (trong đó, 

chỉ tính riêng giai đoạn 2012 đến nay hơn 5.500 tỷ đồng), điển hình như: 

đường hạ cất cánh Phú Quốc, sửa chữa đường hạ cất cánh 1A Nội Bài, Hạ cất 

cánh 25R Tân Sơn Nhất, kéo dài đường hạ cất cánh Pleiku, sửa chữa hạ cất 

cánh CHKQT Phú Bài,…Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động kinh doanh, 

ACV đã đầu tư, nâng cấp bằng nguồn vốn của ACV (không phải nguồn ngân 

sách cấp) hầu hết tất cả các kết cấu hạ tầng cảng hàng không để tạo thị trường 

phát triển hàng không bao gồm: nhà ga hành khách, sân đỗ máy bay, sân đỗ ô 

tô, và đầu tư mới hầu hết các trang thiết bị tại cảng hàng không. Điển hình là 

dự án công trình cấp quốc gia: “Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Phú 

Quốc” với tổng mức đầu tư 3000 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không 

Miền Nam làm chủ đầu tư (nay là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-

CTCP) và bằng 100% nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và quỹ khấu hao 

được tích lũy nhiều năm qua từ kết quả sản xuất kinh doanh của cảng hàng 

không quốc tế Tân Sơn Nhất, ACV xác định ý thức trách nhiệm với đất nước, 
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với ngành hàng không Việt Nam nên dù doanh thu bị kiểm soát bởi Nhà nước 

nhưng ACV vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn để đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại 

với cơ sở hạ tầng hiện đại,công nghệ hàng không tiên tiến, đảm bảo tiếp nhận 

các loại máy bay hiện đại như Boeing 777, Boeing 747 - 400 và tương đương. 

Từ khi đưa vào hoạt động (2012) đến nay, Cảng HKQT Phú Quốc luôn duy 

trì tốc độ phát triển cao. Năm 2014, Cảng HKQT Phú Quốc đạt sản lượng trên 

1 triệu hành khách, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư 

của huyện đảo Phú Quốc và bảo vệ chủ quyền biển đảo khu vực phía Nam Tổ 

quốc. Những phân tích trên cho thấy chi phí để đầu tư xây dựng một cảng 

hàng không, sân bay là rất lớn và lâu dài tuy nhiên mức thu dịch vụ chưa 

tương xứng với chi phí đầu tư, gây khó khăn cho nhà đầu tư khi huy động 

vốn, và thời gian thu hồi vốn kéo dài. 

Thứ hai, đầu tư cho các cảng hàng không, sân bay là đầu tư lớn, lâu dài, 

luôn phải nâng cấp phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, một vấn 

đề đặt ra là áp lực chênh lệch tỷ giá đến hoạt động kinh doanh khi doanh 

nghiệp phải đi vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư, hiện tại số dư vay ODA 

Nhật Bản của ACV (vay để xây dựng T2 – Nội Bài và T2 Tân Sơn Nhất) hơn 

72 tỷ Yên. ACV đang phải chịu áp lực rất lớn về chênh lệch tỷ giá, điều này 

tác động rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của ACV, tác động đến 

nguồn tích lũy để đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không của Tổng công ty. 

Riêng trong 03 tháng đầu năm 2016, Tổng công ty đã lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 

825 tỷ đồng. Điều này xuất phát một phần do việc hạn chế một số quyền của 

chủ thể thuê đất, ACV không thể thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức tín 

dụng để vay vốn. Bên cạnh đó, theo báo cáo tài chính, thì hiện tại chỉ có Cảng 

HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Nội Bài được xem là có lãi so với các 

cảng còn lại, ACV còn phải bù đắp cho việc đảm bảo hoạt động thông suốt tại 
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các cảng hàng không còn lại vì mục đích an ninh quốc phòng và nhu cầu vận 

tải của hành khách, chi phí đảm bảo cho một cảng hàng không, sân bay hoạt 

động là rất lớn, chính vì thế từ nguồn thu bị kiểm soát và không theo giá cả thị 

trường thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của bản thân ACV và khi 

ACV đảm bảo công ăn việc làm, đời sống ổn định cho hơn 8000 nhân viên. 

Hoạt động kinh doanh cần phải có lời để tái đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ 

tầng, nâng cấp đồng bộ các cảng hàng không hiện hữu với số vốn đầu tư rất 

lớn nhằm đảm bảo giải quyết quá tải tại một số cảng hàng không và đáp ứng 

nhu cầu tăng trưởng thị trương hàng không tăng nhanh như hiện nay. Tuy 

nhiên theo quy định hiện hành thì hàng năm ACV chỉ tích lũy được 300 – 400 

tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển (chỉ 30% lợi nhuận sau thuế) với điều kiện 

không ảnh hưởng bởi lỗ chênh lệch tỷ giá. Đây là khoản tích lũy quá ít ỏi, 

không đáp ứng đủ nguồn để đầu tư cho dự án cảng HKQT Long Thành. 

Thứ ba, không phản ánh đúng, khách quan thị trường vận tải. Cụ thể 

với chính sách giá thấp áp dụng cho các hãng hàng không trong nước như 

hiện nay là hình thức Nhà nước đang hỗ trợ đầu vào cho các Hãng hàng 

không thông qua ACV. Điều này thể hiện rõ qua giá vé máy bay, chẳng hạn 

vé máy bay SGN –HAN của VietjetAir và Jestar Pacific khoảng 865.000 

đồng/người/chiều, trong khi giá vé tàu hỏa SGN –HAN giao động từ 

1.033.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người/chiều. Điều này gây mất cân bằng 

thị trường vận tải, làm hạn chế sự phát triển của các loại vận tải khác như 

đường sắt, đường bộ trong khi công năng, tiện ích của vận tải hàng không lớn 

hơn rất nhiều. 

Thứ tư, không phản ánh đúng tình hình kết quả kinh doanh. Cụ thể với 

chính sách hỗ trợ đầu vào cho các hãng hàng không trong nước thông qua giá 

dịch vụ thấp như hiện nay sẽ làm cho các hãng hàng không trong nước không 

đánh giá đúng thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng công tác quản trị 
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của chính các hãng hàng không này. Hiện tại, cảng HKQT Tân Sơn Nhất có 

hơn 50 hãng hàng không khai thác, trong đó có 4 hãng hàng không khai thác 

các chuyến bay quốc nội gồm: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, 

và VASCO. Nhà nước luôn có chính sách bảo hộ cho các hãng hàng không 

trong nướcthông qua giá dịch vụ hàng không thấp, điều này sẽ tạo sự bất bình 

đẳng đối với các hãng hàng không nước ngoài trong bối cảnh Nhà nước đang 

thực hiện chính sách xã hội hoá vận tải hàng không đã khuyến khích mọi 

thành phần kinh tế tham gia và đảm bảo “các chủ thể thuộc các thành phần 

kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật” [24]. Các hãng hàng 

không có thể dựa vào các yếu tố giá cả thị trường để điều chỉnh tăng giá vé 

thường xuyên, trong khi đó giá dịch vụ hàng không và phi hàng không lại rất 

ít khi được điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế thị trường. 

Ngoài những hạn chế phát sinh trong quá trình Nhà nước kiểm soát giá 

tại các cảng hàng không, sân bay bên cạnh đó còn cả việc kiểm soát về đất đai 

chưa phù hợp với tình hình thực tế, là tồn tại liên quan đến cơ chế quản lý đất 

cảng hàng không, sân bay, cải tạo, giải phóng mặt bằng và sử dụng để hoạt 

động kinh doanh, tuy nhiên theo Luật Đất đai, Luật Hàng không dân dụng lại 

quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động hàng không dân dụng tại cảng 

hàng không, sân bay  cho Cảng vụ hàng không. Việc ACV phải vay vốn ODA 

cũng một phần xuất phát từ hạn chế này.Theo khoản 4 Điều 156 Luật Đất đai 

2013 thì ACV phải sử dụng đất đúng mục đích; không được chuyển đổi, 

chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất; và chỉ được dùng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 

liền với đất thuê để thế chấp tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt 

Nam; được bán, cho thuê tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình 

gắn liền với đất thuê. Điều này cho thấy sự bất hợp lý khi nhà đầu tư lại 
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không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất, trong khi Điều 166, 167 Luật Đất đai năm 2013 

vẫn công nhận một trong những quyền chung của người sử dụng đất là “được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất” và được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, 

cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng 

đất. Gây khó khăn cho doanh nghiệp khi huy động vốn vay từ các tổ chức tín 

dụng, khi phải thế chấp thế chấp tài sản. Chẳng hạn đối với dự án CHKQT 

Phú Quốc, ACV chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án 

nhưng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lại được cấp cho Cảng vụ hàng không miền Nam. 

Mặt khác, liên quan đến phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, 

sân bay nộp cho Cảng vụ hàng không là chưa phù hợp. Căn cứ theo Thông tư 

151/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng 

không, sân bay, thì ngoài các nghĩa vụ nộp cho ngân sách nhà nước, tiền thuê 

đất cho cảng vụ hàng không, ACV còn phải nộp thêm phí nhượng quyền khai 

thác cảng hàng không, sân bay. Trong khi đó, theo điều 59 Luật HKDD 2006 

và khoản 15 điều 1 Luật HKDD sửa đổi, bổ sung 2014 thì “Cảng vụ hàng 

không là cơ quan trực thuộc Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

chuyên ngành hàng không dân dụng, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp 

luật”, theo đó Cảng vụ hàng không không thực hiện đầu tư và cung cấp dịch 

vụ cho Tổng công ty mà chỉ là cơ quan quản lý nhà nước có nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát cá hoạt động liên quan tại cảng hàng không, sân bay. Việc ACV 

nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay cho Cảng vụ hàng 
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không sẽ ảnh hưởng đến nguồn tích lũy để đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng 

không của ACV. 

Kết luận chương 2 

Từ những phân tích nêu trên có thể nhận thấy, trong điều kiện hiện nay, 

Nhà nước đã có quy định để kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

độc quyền (mà cụ thể là hoạt động khai thác, quản lý cảng hàng không dân 

dụng) thông qua quy định của Luật Cạnh tranh, Luật Giá. Các dịch vụ hàng 

không, dịch vụ phi hàng không, các lĩnh vực khác liên quan đến cảng hàng 

không, sân bay đều chịu sự kiểm soát về giá của Nhà nước từ phía Bộ Tài 

chính và Bộ Giao thông vận tải. Điều này là do lĩnh vực quản lý, khai thác 

cảng hàng không, sân bay được xem là lĩnh vực độc quyền tự nhiên cần kiểm 

soát để ổn định giá cả thị trường, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy 

nhiên, vẫn còn những hạn chế như nhà nước đưa ra mức giá, khung giá chưa 

thực sự hợp lý đối với các dịch vụ hàng không và dịch vụ phi hàng không, 

khiến cho nhà đầu tư, nhà điều hành quản lý, khai thác cảng hàng không, sân 

bay phải giải quyết các vấn đề về vốn khi có kế hoạch nâng cấp hạ tầng cảng 

hàng không, sân bay đem lại dịch vụ tốt nhất cho hành khách. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU CHỈNH 

PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC 

QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG Ở VIỆT NAM 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật kiểm soát doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực quản lý và khai thác cảng hàng không dân dụng tại Việt 

Nam 

Trong các năm qua, thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Bộ GTVT, chủ 

trương Chính phủ, ACV đã thực hiện tốt vai trò là doanh nghiệp chủ lực, tiên 

phong, mở đường của ngành Giao thông vận tải trong lĩnh vực đầu tư, xây 

dựng và quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, góp phần thức đẩy phát 

triển ngành hàng không, tạo động lực phát triển thị trường hàng không, thu 

hút được các hãng hàng không mở đường bay đi đến hệ thống cảng hàng 

không, đặc biệt hoàn thành tốt hai nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, và 

đảm bảo an ninh quốc phòng. Hệ thống cảng hàng không đã và đang được 

đầu tư, nâng cấp, đạt tiêu chuẩn ICAO, được các hãng hàng không đánh giá 

cao. Việc đầu tư hệ thống cảng hàng không luôn đi đôi với chi phí lớn, yêu 

cầu chặt chẽ về quản lý, thời gian thu hồi vốn lâu trong khi hiệu quả kinh tế từ 

hoạt động khai thác tại một số cảng địa phương chưa cao. Thực hiện nhiệm vụ 

của Bộ GTVT giao về nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cảng hàng không, 

bảo toàn, phát triển vốn chủ sở hữu, thu hồi vốn nhanh để tiếp tục đầu tư nâng 

cấp hệ thống cảng hàng không và đầu tư vào cảng hàng không quốc tế Long 

Thành theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, ngoài sự chỉ đạo thường 

xuyên, quyết liệt từ Bộ GTVT, sự phấn đấu liên tục của ACV, các chính sách 

ưu đãi của Nhà nước, đặc biệt là chính sách về vốn, đất đai, giá và các chính 

sách ưu đãi khác cũng đóng vai trò quyết định.  
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Hiện tại, ACV đang phải dùng những nguồn lợi nhuận khác để cân đối 

chi phí phát sinh từ hoạt động khu bay (cung cấp dịch vụ hạ cất cánh) vì đây 

là hoạt động bắt buộc nằm trong chuỗi dịch vụ cung cấp đối với một cảng 

hàng không nhằm đảm bảo hoạt động khai thác cảng hàng không diễn ra liên 

tục, bình thường, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn. Với thực tế đó, để đảm 

bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, các cổ đông và hành khách và đặt mục tiêu 

cho Tổng công ty phấn đấu đảm bảo hoạt động bay diễn ra bình thường, 

thông suốt, không bù lỗ từ ngân sách nhà nước, thì chính sách giá đối với dịch 

vụ hàng không cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với cơ chế thị trường, 

đảm bảo chính sách giá dịch vụ hàng không phù hợp với chi phí đầu tư, dần 

tiệm cận với các nước trên thế giới và khu vực, cụ thể điều chỉnh giá phục vụ 

hành khách quốc nội, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ phục vụ hành khách quốc 

nội bằng 40-50% giá phục vụ hành khách quốc tế…., và tháo gỡ các vướng 

mắc trong việc thuê đất, sử dụng đất, vay vốn, thế chấp chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để huy động 

vốn, và một số hạn chế khác còn tồn tại. Trong thời gian tới, ACV tiếp tục 

thực hiện đầu tư, nâng cấp đồng bộ các cảng hàng không hiện hữu với số vốn 

đầu tư rất lớn nhằm đảm bảo giải quyết quá tải tại một số cảng hàng không và 

đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thị trường hàng không nhanh như hiện nay cho 

nên các vướng mắc về pháp luật kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực độc quyền cần phải được nhanh chóng tháo gỡ, đảm bảo sản xuất kinh 

doanh có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò của doanh nghiệp chủ lực của ngành 

giao thông vận tải trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý, khai thác cảng 

hàng không, sân bay, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước và đảm bảo an ninh quốc phòng; phát huy thế mạnh, tập trung vào lĩnh 

vuẹc hoạt động sản xuất kinh doanh chính để phát triển hệ thống cảng hàng 

không Việt Nam phù hợp với chiến lược phát triển của ngành giao thông vận 
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tải và quy hoạch phát triển GTVT hàng không, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng 

không, nâng cao chất lượng dịch vụ, sức cạnh tranh, hội nhập sâu rộng vào 

cộng đồng hàng không thế giới và khu vực. 

Trong bối cảnh đó, một trong những yêu cầu hàng đầu trong việc hoàn 

thiện pháp luật kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý và 

khai thác cảng hàng không dân dụng tại Việt Nam là bảo đảm tính phù hợp 

của các quy định pháp luật với thực tiễn quá trình phát triển và thực tiễn vận 

hành của hệ thống cảng hàng không Việt Nam. Khi đó, pháp luật mới thực sự 

trở thành công cụ để nhà nước phát triển doanh nghiệp đồng thời bảo đảm hài 

hòa lợi ích của các chủ thể có liên quan. 

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực quản lý và khai thác cảng hàng không ở Việt 

Nam 

3.2.1. Đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần đảm 

bảo sự ổn định và hiệu quả trong việc quản lý, khai thác hệ thống cảng 

hàng không tại Việt Nam 

Để bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, và chờ sự điều chỉnh của 

Luật Cạnh tranh, trong giai đoạn hiện nay cần nghiên cứu, vận dụng một số 

giải pháp sau đây:  

Thứ nhất, Nhà nước cần có cơ chế, lộ trình để hạn chế sự can thiệp, 

bảo hộ đối với các hãng hàng không trong nước, tạo môi trường cạnh tranh 

lành mạnh với các hãng hàng không nước ngoài, trường hợp nhà nước vẫn 

thực hiện việc bảo hộ đối với các hãng hàng không trong nước thì cần phải có 

chính sách phù hợp cho các hãng hàng không nước ngoài nhằm khuyến khích 

mở đường bay đến Việt Nam, phát triển du lịch, kinh tế tại địa phương.  
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Thứ hai, theo Thông tư số 151/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng 

quyền khai thác cảng hàng không, sân bay thì các doanh nghiệp hoạt động 

trong khu vực sân bay, cảng hàng không đều phải trả phí nhượng quyền khai 

thác cho ACV kể cả các công ty con của ACV, tuy nhiên theo Mục II Biểu 

mức thu phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay của Thông tư 

số 151/2013/TT-BTC thì quy định “doanh thu để tính phí nhượng quyền khai 

thác không bao gồm doanh thu của các doanh nghiệp hoạch toán phụ thuộc, 

các công ty con của Tổng công ty hàng không Việt Nam cung ứng cho Tổng 

công ty hàng không Việt Nam, nghĩa là các công ty như Công ty Liên doanh 

suất ăn Hàng không và công ty TNHH Phục vụ mặt đất Việt Nam là không 

phải trả phí nhượng quyền cho ACV. Vì vậy, cần phải bãi bỏ quy định trên để 

đảm bảo công bằng với các doanh nghiệp khai thác tại cảng hàng không, sân 

bay. 

Thứ ba, các hãng hàng không có thể dựa vào các yếu tố giá cả thị 

trường để điều chỉnh tăng giá vé thường xuyên, trong khi đó giá dịch vụ hàng 

không và phi hàng không lại rất ít khi được điều chỉnh phù hợp với tình hình 

kinh tế thị trường và phải trải qua thời gian thẩm định, chẳng hạn từ năm 2010 

đến năm 2012 các quyết định về mức giá, khung giá một số dịch vụ hàng 

không tại cảng hàng không Việt Namđược ban hành và sửa đổi bổ sung như 

Quyết định số 426/QĐ-BTC ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

mức giá, khung giá một số dịch vụ hàng không tại cảng hàng không Việt 

Nam;Quyết định số 2604/QĐ-BTC ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Biểu giá, khung giá dịch vụ hàng 

không ban hành kèm theo Quyết định số 426/QĐ-BTC ngày 25/02/2010 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về mức giá, khung giá một số dịch vụ hàng không tại 

các cảng hàng không, sân bay Việt Nam;Quyết định số 3031/QĐ-BTC ngày 
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27/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 426/QĐ-BTC ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

mức giá, khung giá một số dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay 

Việt Nam và Quyết định 2604/QĐ-BTC ngày 31/10/2011 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại Biểu giá, khung giá một số dịch vụ hàng không ban hành kèm 

theo Quyết định số 426/QĐ-BTC ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính, tuy nhiên đến năm 2014 Quyết định 1992/2014/BTC mới được ban 

hành, cho thấy sự chưa kịp thời của các văn bản quy phạm pháp luật đối với 

tình hình thực tế và cũng chưa có những dự liệu trong cơ chế nền kinh tế thị 

trường như hiện nay, để phù hợp hơn với tình hình thực tại, giá cả trong khu 

vực. 

Thứ tư, nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần 

đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong việc quản lý, khai thác hệ thống cảng 

hàng không tại Việt Namchính phủ các nước áp dụng giải pháp cổ phần hóa, 

tư nhân hóa để nâng cao hiệu quả phát triển của toàn bộ nền kinh tế và nhất là 

trong bối cảnh nền kinh tế thị trường như hiện nay, thực hiện chủ trương của 

Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về nhu cầu về huy động 

nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không và chủ trương thí 

điểm nhượng quyền khai thác cảng HKQT Phú Quốc, tuy nhiên trong quá 

trình thực hiện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã gặp phải 

nhiều vướng mắc chẳng hạn hiện tại chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về 

nhượng quyền (cho thuê tài sản) nên việc xây dựng đề án cũng như các trình 

tự thủ tục về nhượng quyền chưa có cơ sở để tham chiếu, hơn nữa hoạt động 

đấu thầu nhượng quyền, cho thuê tài sản chưa phổ biến tại Việt Nam. Do hoạt 

động nhượng quyền cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam là hình thức mới 

lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, vì vậy cần phải có những bước đi 

thận trọng. Bên cạnh đó, khung hợp đồng, điều khoản ràng buộc chưa có 
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hướng dẫn cụ thể, trong khi việc nhượng quyền khai thác CHKQT Phú Quốc 

có giá trị rất lớn, liên quan đến an ninh quốc phòng nên các ràng buộc, điều 

khoản, khung hợp đồng phải rất chặt chẽ. Theo cơ chế trên, có thể dự đoán 

trong thời gian sắp tới, sẽ có thêm doanh nghiệp quản lý và khai thác cảng 

hàng không, sân bay tham gia vào lĩnh vực độc quyền tự nhiên này.Điều đó 

đem lại cho thị trường những tín hiệu đáng mừng để thúc đẩy sự phát triển và 

tối ưu các dịch vụ cho hành khách. Vì thế, với chính sách cổ phần phần hóa, 

xã hội hóa các cảng hàng không, sân bay là nhằm thu hút vốn đầu tư mà thu 

không bù chi thì mâu thuẫn nguyên lý phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu 

phát triển của nền kinh tế thị trường. 

3.2.2. Bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể có liên quan trong 

việc kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý và khai thác 

cảng hàng không ở Việt Nam 

Không thể phủ nhận lợi ích của chính sách cạnh tranh, việc kiểm soát 

của nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền, tuy 

nhiên cần đảm bảo việc hài hòa lợi ích giữa các chủ thể Nhà nước, doanh 

nghiệp và hành khách. Nhất là trong bối cảnh ACV đã trở thành công ty cổ 

phần thì cũng phải xem xét đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư, các cổ đông, đặt 

mục tiêu phấn đấu đảm bảo hoạt động bay diễn ra bình thường, thông suốt, 

không bù lỗ từ ngân sách nhà nước, nên cần đảm bảo tính phù hợp của các 

quy định đối với thực tiễn hệ thống cảng hàng không tại Việt Nam nhằm định 

hướng hoàn thiện pháp luật kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

quản lý và khai thác cảng hàng không dân dụng tại Việt Nam với các nội 

dung sau: 

Một là, cần đảm bảo thực thi các nguyên tắc chung đối với giá dịch vụ 

vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không: giá 

dịch vụ được xác định trên cơ sở chi phí sản xuất kinh doanh thực tế hợp lý; 
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phù hợp với chất lượng dịch vụ, tình hình cung cầu trên thị trường; mức giá 

phù hợp chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và phù hợp 

với mặt bằng giá của cùng loại dịch vụ trong khu vực ASEAN; mức giá dịch 

vụ phải đảm bảo tính cạnh tranh, không lạm dụng vị trí độc quyền.Ngoài 

nguyên tắc chung, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng 

không phải tuân thủ các nguyên tắc dưới đây: giá dịch vụ hàng không đối với 

các chuyến bay quốc tế được xác định trên cơ sở đảm bảo thu hồi vốn đầu tư, 

tạo tích lũy cho đơn vị, phù hợp sản lượng, quy mô đầu tư; cho phép áp dụng 

các phương pháp tính giá nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng của 

cảng hàng không; giá dịch vụ hàng không đối với các chuyến bay nội địa 

được xác định trên cơ sở giá cả thị trường trong nước, có tính đến quan hệ 

giữa giá trong nước và quốc tế của cùng loại dịch vụ; giá dịch vụ phi hàng 

không tại cảng hàng không, sân bay được thực hiện trên nguyên tắc phi độc 

quyền, phù hợp thị trường, bảo đảm quyền lợi của khách hàng và quy định 

của pháp luật về giá. Đây là các nguyên tắc mới đã được Bộ Giao thông vận 

tải kịp thời đưa vào Thông tư 36/2015/TT-BGTVT để nhằm tạo sự linh hoạt 

trong khi thi hành pháp luật, giúp doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về nguồn 

vốn và không cần bù lỗ từ Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên cần đảm bảo cho 

các nguyên tắc này được thực thi một cách tối đa.Thông tư 36/2015/TT-

BGTVT đã làm tốt nhiệm vụ khi đưa ra được các nguyên tắc xác định giá 

dịch vụ mà trong điểm a khoản 1 Điều 15 Luật Cạnh tranh 2004 chỉ mới đặt 

ra về một trong những biện pháp nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực độc quyền là quyết định giá dịch vụ tuy nhiên chưa có văn bản 

hướng dẫn, quy định việc quyết định giá dịch vụ theo nguyên tắc, cơ chế nào. 

Hai là, những năm gần đây, ngành hàng không dân dụng Việt Nam 

đang phát triển ngày càng lớn mạnh, thị trường hàng không Việt Nam đã có 

những bước chuyển đáng ghi nhận về môi trường đầu tư, kinh doanh, tốc độ 
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phát triển thị trường. Các mạng đường bay được mở rộng về mặt địa lý và 

tăng về quy mô khai thác. Vận tải hàng không đã cung cấp các sản phẩm dịch 

vụ đa dạng, phù hợp với mục đích, nhu cầu của người sử dụng, đặc biệt là 

khách du lịch. Các hãng hàng không trong nước (Vietnam Airlines, Vietjet 

Air, Jetstar Pacific, VASCO) và một số hãng hàng không nước ngoài 

(Emirates Airlines, Qatar Airways, Jetstar Asia, Air Asia,…) mở thêm một số 

tuyến đường bay mới, tăng thêm tần suất chuyến bay và lượng ghế cung ứng 

ra thị trường. Trong cơ cấu hành khách vận chuyển, phần lớn lượng khách 

qua cảng trong giai đoạn 2012 – 2014 là hành khách trong nước. Cụ thể, 

lượng khách quốc nội chiếm lần lượt là 64.09%, 65.35% và 68.24% trong cơ 

cấu hành khách qua cảng các năm 2012, 2013 và  2014, trong khi đó lượng 

khách quốc tế chiếm lần lượt 35.91%, 34.65% và 31.76% cơ cấu hành khách 

cùng kỳ. Chính vì thế nguồn thu từ các dịch vụ hàng không, phi hàng không 

đóng vai trò quan trọng trong tổng doanh thu của ACV. Chính vì thế, ACV đề 

xuất Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải xem xét về việc phê duyệt lộ trình 

điều chỉnh khung giá thu quốc nội hiện nay theo hướng thu hẹp khoảng cách 

giữa quốc nội và quốc tế xuống từ 2-5 lần trong vòng 05 năm sau cổ phần hóa 

để đảm bảo hiệu quả trong đầu tư và khai thác tài sản. Trước mắt, xem xét 

chấp thuận chủ trương điều chỉnh khung giá thu theo lộ trình từ 2016 – 2020 

đối với mức thu quốc nội tại một số cảng mới đầu tư, thuộc các địa bàn có 

kinh tế phát triển, phục vụ khách du lịch có điều kiện về kinh tế nhất định như 

cảng Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc, Vinh, Phú Bài, 

Hải Phòng. Việc điều chỉnh giá sẽ góp phần tăng doanh thu, tăng tích lũy, 

đảm bảo quá trình thu hồi vốn, tái đầu tư của ACV, cải thiện kết quả hoạt 

động kinh doanh. ACV sẽ xây dựng và trình phương án cụ thể đối với từng 

cảng khi được chấp thuận về mặt chủ trương. Ngoài ra, ACV cũng đề xuất Bộ 

xem xét điều chỉnh cơ chế chiết khấu giá hiện tại, phù hợp với năng lực khai 
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thác của các hãng hàng không nội địa sau khi ACV đã trở thành công ty cổ 

phần để minh bạch về các nguồn thu đối với các cổ đông, đồng thời thiết lập 

một mặt bằng kinh doanh bình đẳng giữa các hãng hàng không nội địa. 

Ba là, khắc phục cơ chế xây dựng giá mang tính chất áp đặt một 

chiều.Theo Điều 6 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có quy 

định việc tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là phải 

tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy 

phạm pháp luật.Ý kiến tham gia về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, tiếp thu 

trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản. Ở đây, các quy định về mức giá, 

khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không thì đối tượng chịu sự tác động trực 

tiếp của văn bản chính là ACV, mặc dù trong quá trình soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luật hay trong quá trình lập hồ sơ phương án giá chờ cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt có sự tham gia góp ý, giải trình, cũng như đề 

xuất từ phía ACV, nhưng dường như một số kiến nghị vẫn chưa được giải 

quyết nhanh và triệt để. Từ tinh thần của Luật Ban hành VBQPPL 2015, thiết 

nghĩ các góp ý, đóng góp của doanh nghiệp bị tác động trực tiếp cần được 

xem xét nhằm tạo sự bình đẳng, hành lang pháp lý thông thoáng và linh hoạt 

hơn, phù hợp với tình hình thực tế, tình hình cung cầu trên thị trường. Bên 

cạnh đó, cũng cần xây dựng cơ chế bảo lưu ý kiến của doanh nghiệp chịu sự 

tác động trực tiếp, khi cơ quan quản lý trực tiếp không khắc phục tình trạng 

tồn tại cũng như giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, thì doanh 

nghiệp có thể kiến nghị lên cấp trên để được giải quyết. 

Bốn là, đề xuất không thu phí nhượng quyền khai thác cảng hàng 

không, sân bay mà ACV đang nộp cho Cảng vụ hàng không để đảm bảo sự 

công bằng như các doanh nghiệp khác. 
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Năm là, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và Luật Hàng không dân dụng 

cho phép người khai thác Cảng hàng không, sân bay được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

và được chủ động khai thác tài nguyên đất đai tại cảng hàng không, sân bay 

theo quy hoạch. 

Sáu là, ưu tiên ACV là đơn vị đầu tiên trong việc lựa chọn, giao đất để 

cung cấp các loại hình dịch vụ tại các cảng hàng không, trường hợp ACV 

không kinh doanh thì mới giao cho đơn vị khác thực hiện để đảm bảo khả 

năng thu hồi vốn đầu tư của ACV. 

Nhìn chung pháp luật kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

quản lý và khai thác cảng hàng không dân dụng tại Việt Nam tương đối là đầy 

đủ, tuy nhiên cần lắng nghe các yêu cầu hợp lý của doanh nghiệp quản lý, 

khai thác cảng hàng không, sân bay trong việc điều chỉnh phí, phụ phí và một 

số cơ chế cho phù hợp với nền kinh tế, để có thể tích lũy vốn tạo cơ sở để đầu 

tư, phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay trên cả nước, bởi vì giá hàng 

hóa, dịch vụ được hình thành và vận động theo các quy luật kinh tế khách 

quan vốn có của giá cả trong nền kinh tế thị trường (quy luật giá trị, cung-cầu, 

cạnh tranh). Khẳng định bằng pháp luật Nhà nước tôn trọng quyền tự định 

giá, thỏa thuận giá và cạnh tranh về giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh 

doanh theo quy định của pháp luật, phù hợp với đòi hỏi của cơ chế kinh tế thị 

trường.   

3.3. Tăng cường công tác thực thi pháp luật kiểm soát doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực cảng hàng không Việt Nam 

Việc tổ chức thực hiện pháp luật về kiểm soát doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực độc quyền là phải đạt được những mục tiêu chính sách khi ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật là kiểm soát doanh nghiệp một cách toàn 

diện nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt của pháp luật, phù hợp với tình hình 
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thực tế. Đây là tiêu chí cơ bản nhất để đánh giá việc thực hiện pháp luật, vì 

nếu không đạt được những mục tiêu chính sách đặt ra thì các quy phạm pháp 

luật cũng không có giá trị thực tế. Chính vì vậy, hiệu quả thực hiện pháp luật 

trên thực tế là thước đo chính xác nhất đối với một văn bản quy phạm pháp 

luật.Mặc dù các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật 

có thể được trao những khoảng không gian nhất định để thực hiện công việc 

nhằm đảm bảo việc thực hiện pháp luật có tính linh hoạt, phù hợp với các tình 

huống trên thực tế, nhưng tất cả mọi quyền hạn đó đều phải nằm trong khuôn 

khổ pháp luật và phải được pháp luật trao quyền. Nói cách khác, việc tổ chức 

thực hiện pháp luật phải nằm trong khuôn khổ pháp luật nhất định và phải có 

tính thống nhất với tổng thể hệ thống pháp luật.Đảm bảo sự công bằng, bình 

đẳng, nhất quán và nghiêm minh trong việc tổ chức thực hiện pháp luật là yếu 

tố hết sức cần thiết.Giám sát và đánh giá chính là cơ chế hữu hiệu để điều 

chỉnh và xử lý những sai sót có thể có nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu 

đề ra, có rất nhiều ý nghĩa đối với việc nâng cao hiệu quả của việc tổ chức 

thực hiện pháp luật, gắn liền với việc cơ chế kiểm soát lẫn nhau giữa các 

nhánh của quyền lực nhà nước. 

Bên cạnh đó, theo Luật HKDDVN sửa đổi 2014 và Thông tư số 

36/2015/TT-BGTVT, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền quy 

định mức giá, khung giá đối với dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và 

giá dịch vụ chuyên ngành hàng không trên cơ sở phương pháp định giá theo 

quy định của Bộ Tài chính, có sự dịch chuyển khigiao về cơ quan quản lý 

chuyên ngành quản lý giá dịch vụ  vận chuyển hàng không, trong thời gian tới 

sẽ có quyết định ban hành mức giá, khung giá dịch vụ hàng không tại cảng 

hàng không, sân bay Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải và thay thế Quyết 

định 1992/QĐ-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hiện nay.Vai trò của 
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Bộ Giao thông vận tải được đẩy mạnh trong việc chỉ đạo sát sao và quan tâm 

tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp mình có đại diện vốn sở hữu. 

Hiện nay, việc quản lý giá của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

độc quyền được cả ba Bộ quản lý bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận 

tải và Bộ Công thương. Qua đó, các Bộ cần xây dựng mối quan hệ công tác 

chặt chẽ với nhau về lĩnh vực quản lý giá, phối hợp khi ban hành các quy định 

về kiểm soát giá, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật, 

đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể bị tác động trực tiếp, đảm bảo pháp 

luật được thực thi có hiệu quả. Bên cạnh đó, xét từ khía cạnh quản lý nhà 

nước, phối hợp là một phương thức, một quy trình kết hợp hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức lại với nhau để bảo đảm cho các cơ quan, tổ chức này thực 

hiện được đầy đủ, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 

nhằm đạt được các lợi ích chung. Phối hợp tồn tại trong suốt quá trình quản 

lý, từ hoạch định chính sách, xây dựng thể chế, đến việc tổ chức thực thi cơ 

chế, chính sách, pháp luật, ở đâu có quản lý thì ở đó có nhu cầu phối hợp. 

Mục tiêu cuối cùng của phối hợp là tạo ra sự thống nhất, đồng thuận, bảo đảm 

chất lượng và hiệu quả trong quản lý. Nói cách khác, phối hợp là phương thức 

thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể trong quản lý 

nhà nước. 

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt 

Nam. Nhiệm vụ chính của cơ quan quản lý cạnh tranh là bảo đảm thực thi 

Luật Cạnh tranh. Có thể nói, Luật Cạnh tranh được thực thi nghiêm chỉnh đến 

đâu là phụ thuộc vào hoạt động của cơ quan này. Chúng ta nên xây dựng một 

cơ quan quản lý cạnh tranh ngang Bộ (hiện tại Cục Quản lý cạnh tranh là tổ 

chức trực thuộc Bộ Công thương theo Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 

09/01/2006 và Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan thực thi quyền lực nhà nước 

độc lập theo Nghị định số 05/2006/NĐ-CP mà chưa khẳng định cơ quan này 
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trực thuộc cơ quan nào trong bộ máy hành pháp) nhằm hạn chế những bất cập 

tồn tại trong việc tổ chức và hoạt động của 2 cơ quan này chẳng hạn: số lượng 

các điều tra viên của Cục chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của 

cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội và người tiêu dùng; tình trạng quá tải cho 

hoạt đông của Cục Quản lý cạnh tranh khi có quá nhiều chức năng: điều tra 

xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng...; tính khách quan 

trong hoạt động của Hội đồng cạnh tranh khi cơ quan này được bố trí theo dự 

toán ngân sách hàng năm của Bộ Công thương, sự phân định thẩm quyền giữa 

2 cơ quan trên…. 

Kết luận chương 3 

Có thể thấy, để nâng cao hiệu quả kiểm soát doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực độc quyền mà cụ thể là kiểm soát doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, rất nhiều công việc cần 

phải làm. Trong số đó, phải kể tới giải pháp phân công, phân cấp quản lý giá 

rõ ràng, minh bạch, không chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền; giữa Trung ương và địa phương; giữa Nhà nước và doanh 

nghiệp. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc 

quản lý, điều tiết, chấp hành pháp luật Nhà nước về giá; bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá.  

Xây dựng các quy định phù hợp về giá chính là góp phần tạo ra cơ chế 

phát huy những tác động tích cực của giá đối với nền kinh tế như: kích thích 

sản xuất phát triển, đổi mới công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, đổi mới quản lý, tăng 

năng suất, hạ giá thành sản phẩm, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn lực 

của đất nước… Bảo đảm để hệ thống giá trong nền kinh tế chủ yếu do thị 

trường quyết định, xóa bỏ các hình thức bao cấp qua giá (trợ cấp, trợ giá, bù 

chéo qua giá) không phù hợp với các cam kết quốc tế; tạo được sự nhất quán, 

sự thống nhất của pháp luật về giá với hệ thống pháp luật nói chung; phù hợp 
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với yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa. Tuy nhiên, vẫn cần bảo đảm được sự can thiệp của Nhà nước về giá 

phù hợp với vai trò, chức năng của Nhà nước trong cơ chế kinh tế thị trường; 

cụ thể là: nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về giá bằng pháp luật, giảm 

tối đa sự can thiệp hành chính vào hoạt động về giá của thị trường và các tổ 

chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; nhà nước tôn trọng quyền tự định giá của 

các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; thực hiện việc can thiệp vào thị 

trường chủ yếu bằng các biện pháp kinh tế để tác động vào sự hình thành và 

vận động của giá cả; chỉ quy định giá cụ thể đối với hàng hóa, dịch vụ độc 

quyền, công ích để khắc phục những khuyết tật của cơ chế giá thị trường. 
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KẾT LUẬN 

Có thể thấy nhìn chung các quy định pháp luật về kiểm soát hành vi 

lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp tại Việt Nam là tương đối hoàn 

thiện, với nhiều điểm tương đồng với pháp luật về kiểm soát hành vi lạm 

dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp tại một số hệ thống pháp luật tiên tiến 

trên thế giới như Hoa Kỳ, EU, Đức. Điều này xuất phát từ việc tham khảo và 

học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong quá trình xây dựng pháp luật cạnh tranh ở 

Việt Nam. Tuy nhiên, đi vào chi tiết, các quy định của pháp luật cạnh tranh 

Việt Nam đôi chỗ vẫn còn cứng nhắc, tính dự liệu chưa cao, chưa linh hoạt và 

chưa phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, 

việc phân định thẩm quyền xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi lạm dụng 

vị trí độc quyền của các doanh nghiệp tại các lĩnh vực khác nhau còn chồng 

chéo, chưa thống nhất khiến cho tính hiệu quả thực thi pháp luật còn chưa 

cao.Việc nghiên cứu chủ đề “Kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực độc quyền theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam” đã làm rõ hơn những ưu điểm và hạn chế của các quy định 

hiện hành, là tiền đề kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kiểm soát 

hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp trong thời gian tới. Có 

thể thấy, để giải quyết thỏa đáng yêu cầu kiểm soát doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực khai thác, quản lý cảng hàng không dân dụng Việt Nam trong 

khi phải tạo điều kiện để chính doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển lành 

mạnh, cần có sự vào cuộc của không chỉ riêng lĩnh vực pháp luật cạnh tranh 

mà còn liên quan chặt chẽ tới lĩnh vực pháp luật chuyên ngành (như quản lý 

giá, quản lý trong ngành giao thông vận tải). Điều này cũng có nghĩa, các giải 

pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực kinh doanh, khai thác cảng hàng không muốn được hiện thực hóa cần có 

sự vào cuộc của không chỉ Bộ Công thương mà còn phải có sự tham gia chặt 
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chẽ của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính.Tiếng nói trực tiếp từ phía 

doanh nghiệp quản lý, khai thác cảng hàng không dân dụng ở Việt Nam, các 

hãng hàng không và người tiêu dùng cũng vô cùng quan trọng trong tiến trình 

hoàn thiện pháp luật này. 
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