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 Một số nhận xét chính của VIETNAMCREDIT 

 

1. Cùng với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu của xã hội về vận tải ngày 

càng cao, trong đó có nhu cầu vận tải đường bộ. Trong những năm qua 

ngành vận tải đường bộ đã có những bước phát triển nhanh chóng nhằm 

đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

2. Hiện tại ngành đã đáp được một phần lớn nhu cầu của xã hội về vận chuyển 

hành khách và hàng hóa với sự đa dạng cả về loại hình và phương thức vận 

tải. Tuy nhiên chất lượng vận tải vẫn còn là một vấn đề đáng bàn. 

3. Ngành vận tải đường bộ nói riêng và ngành vận tải nói chung chịu sự tác 

động trực tiếp của biến động giá xăng dầu trên thị trường thế giới. Năm 

2008 là năm mà giá dầu thế giới biến động mạnh khiến cho giá xăng dầu 

trong nước liên tục được điều chỉnh đã gây khó khăn cho các doanh 

nghiệp trong ngành. 

4. Vận tải đường bộ được chia là hai loại theo đối tượng vận tải: vận tải 

hành khách và vận tải hàng hóa, trong những năm qua do nhu cầu tăng 

cao nên cả hai loại hình vận tải này đều có những bước phát triển mạnh. 

5. Nhu cầu tăng cao nhưng chất lượng vận tải chưa đáp ứng được nhu cầu 

cả về vận tải tư nhân và vận tải công cộng: Thái độ phục vụ, chất lượng 

xe, các dịch vụ đi kèm,... 

6. Theo đánh giá, đây là một ngành có nhiều tiềm năng trong tương lai do 

nhu cầu tăng cao và vẫn chưa được đáp ứng kịp thời. Nếu có sự đầu tư 

thỏa đáng có thể thu được hiệu quả kinh tế cao.   

 

 


