
TT Tên tổ chức, cá nhân Tên viết tắt Loại hình cung cấp dịch vụ

1 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP ACV

Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

Dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa

Dịch vụ khai thác nhà ga hành khách               

Dịch vụ khai thác khu bay

2 Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP VN

Dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa                                                                                        

Dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất                                                                                            

Dịch vụ phục vụ hàng hoá

3 Công ty cổ phần Hàng không Vietjet VJ
Dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa                                                                            

Dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

4 Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines BL
Dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa                                                                             

Dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

5 Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt QH Dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa

6 Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam VU Dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa

7 Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng AHT Dịch vụ khai thác nhà ga hành khách

8 Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh CRTC Dịch vụ khai thác nhà ga hành khách

9
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vân Đồn                                                                                      

- Chi Nhánh CHKQT Vân Đồn - Sungroup
VDIA

Dịch vụ phục vụ kỹ thuật TMMĐ

Dịch vụ khai thác nhà ga hành khách                                                                                  

Dịch vụ phục vụ hàng hóa

10 Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam SKYPEC Dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không

11 Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex PA Dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không

12 Công ty cổ phần Thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất TAPETCO Dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không 

13 Công ty cp Tập đoàn Dương Đông DDS Dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không 

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG                                       

NỘI ĐỊA VÀ GIÁ DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG

Phụ lục:
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TT Tên tổ chức, cá nhân Tên viết tắt Loại hình cung cấp dịch vụ

14 Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất TECS Dịch vụ khai thác kho hàng hóa 

15 Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất TCS Dịch vụ khai thác nhà ga hàng hoá

16 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài NCTS Dịch vụ kho hàng hóa 

17 Công ty TNHH MTV nhà ga hàng hoá ALS ALSC Dịch vụ khai thác nhà ga hàng hoá

18 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hoá hàng không ACSV Dịch vụ khai thác nhà ga hàng hoá

19 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn SCSC Dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa 

20 Công ty cổ phần Logistic ASG ASGL Dịch vụ kho hàng hóa 

21 Công ty Phục vụ mặt đất Sài Gòn SAGS Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

22 Công ty Phục vụ mặt đất Hà Nội HGS Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

23 Công ty TNHH Dịch vụ mặt đất hàng không AGSCO Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

24 Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam VIAGS Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

25 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn- Cam Ranh SAGS-CXR Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

26 Công ty cổ phần Vận tải hàng không miền Nam SATSCO Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

Lưu ý: Loại hình cung cấp dịch vụ nêu trên được căn cứ theo giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và giấy phép cung 

cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay do Cục Hàng không Việt Nam cấp. Trường hợp trên thực tế doanh 

nghiệp không triển khai cung cấp dịch vụ hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất theo hợp đồng hợp 

tác song phương, đa phương thì không thực hiện kê khai giá.
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