
Ngày 21/02/2018 (mùng 6 Tết Mậu Tuất), Bí thư 
Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh 
đạo UBND Thành phố và các Sở Ban ngành đã tới 
chúc Tết cán bộ nhân viên Vietjet cũng như các đơn 
vị thành viên trong Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt gần gũi, cởi mở, người 
đứng đầu của đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước cho 
rằng: “Thành công của Vietjet và HDBank là ví dụ 
sinh động, để thấy khả năng vận hành các doanh 
nghiệp, khả năng xây dựng chiến lược phát triển. 
Nhiệt liệt chúc mừng HDBank bước sang năm 28; 
chúc mừng Vietjet phát triển ngoạn mục từ không 
có tên tuổi thành có tên tuổi, lên sàn chứng khoán 
thành công”.

Thay mặt Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên trong 
toàn tập đoàn, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương 
Thảo đã điểm lại những thông tin nổi bật trong 
năm 2017 cùng với các mục tiêu kế hoạch phát 
triển trong năm 2018 của Vietjet và các đơn vị 
thành viên trong Tập đoàn, đồng thời gửi lời chúc 
sức khỏe tới đồng chí Bí thư và các đồng chí lãnh 
đạo Thành phố. Tổng giám đốc cũng tin tưởng dưới 
sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư, TP.HCM sẽ ngày 
càng phát triển và sẽ là một thành phố năng động, 
phát triển và hiện đại.

Ngày 20/02/2018 (nhằm mùng 5 Tết), bộ trưởng 
Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng Phó Chủ tịch  Ủy ban 
ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến chúc Tết các 
đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà 
Nội). Bộ trưởng chúc Tết và động viên các CBCNV 
Vietjet nỗ lực trong công tác đảm bảo vận chuyển 
hành khách trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 
Mậu Tuất 2018. Phó Tổng giám đốc Đinh Việt 
Phương đã thay mặt Vietjet tặng hoa cám ơn và gửi 
lời chúc mừng đến Bộ trưởng nhân dịp xuân mới.

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 3/ 2018

VIETJET KỶ NIỆM 1 NĂM CHÍNH THỨC LÊN SÀN HOSE
Vietjet kỷ niệm 1 năm chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) với nhiều 
kết quả ấn tượng. Trong 249 phiên, với hơn 1.000 giờ giao dịch, giá cổ phiếu VJC vượt mốc 200.000 
đồng/cổ phiếu và trở thành một trong những cổ phiếu được quan tâm nhiều nhất.

Cổ phiếu VJC được đưa vào danh mục VN30 với vốn hóa thị trường xấp xỉ 4 tỷ USD. Tăng liên tục trong 
thời gian qua, cổ phiếu VJC luôn nằm trong vùng giá cao nhất kể từ khi niêm yết. Theo quy định, 30 
cổ phiếu được lựa chọn vào rổ chỉ số VN30 thuộc tập hợp top 90% giá trị giao dịch tích lũy của rổ 
VNAllshare và không thuộc diện bị cảnh báo. Cạnh đó, Vietjet cũng được vinh danh với nhiều giải 
thưởng uy tín trong và ngoài nước. Tạp chí tài chính danh tiếng hàng đầu châu Á Finance Asia bầu 
chọn đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Vietjet là Đợt IPO thành công nhất tại 
Việt Nam năm 2017. Diễn đàn M&A Việt Nam 2017 cũng vinh danh Vietjet là thương vụ IPO tiêu 
biểu nhất Việt Nam 2016 & 2017 và Đơn vị công bố thông tin tiêu biểu nhất Việt Nam 2016-2017. 
Tạp chí Forbes, Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư cũng bình chọn Vietjet là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt 
nhất Việt Nam 2017. Ngoài ra, hãng cũng nhận Giải bạch kim báo cáo thường niên, Hãng hàng 
không được yêu thích nhất, Hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất năm…

Đây là những kết quả ấn tượng của Vietjet với thông tin minh bạch, tuân thủ các quy định về công 
bố thông tin, kết quả kinh doanh tốt... cũng như hàng loạt các tiêu chí chặt chẽ khác về vốn hóa, 
thanh khoản, tỷ lệ freefloat.

Trong tháng vừa qua, Bộ phận quan hệ nhà đầu tư (IR) của Vietjet đã đón tiếp các nhà đầu tư:
- Carabao group and The Restis Group (09/02/2018)
- Singapore Airshow 2018 (06-09/02/2018)
- Capital Partners and Kagawa Securities (23/02/2018)
- Capital Asset Management (23/02/2018)
- HSBC's ASEAN Forum in Singapore (27/02/2018)

VIETJET TỔ CHỨC CHUYẾN BAY 
“CHẮP CÁNH YÊU THƯƠNG” 

VĂN PHÒNG MIỀN BẮC TỔ CHỨC 
CHƯƠNG TRÌNH
“TẾT ẤM TÌNH THƯƠNG”

VIETJET TĂNG CƯỜNG THÊM MÁY 
BAY PHỤC VỤ MÙA CAO ĐIỂM 
TẾT VÀ LỄ HỘI ĐẦU XUÂN 2018

VIETJET PHỤC VỤ TỐT NHẤT MÙA 
CAO ĐIỂM TẾT 2018

VIETJET KHAI THÁC CÁC CHUYẾN 
BAY QUỐC TẾ TẠI NHÀ GA T4 
(TERMINAL 4), SÂN BAY QUỐC 
TẾ CHANGI (SINGAPORE)

Đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của hành 
khách trong mùa cao điểm Tết và lễ hội đầu 
xuân Mậu Tuất 2018, ngay trong sáng 15/02 
(tức ngày 30 Tết Mậu Tuất), Vietjet đã tiếp nhận 
và đưa vào vận hành 01 tàu bay thuê ướt Airbus 
A320. Với việc tăng thêm 01 tàu bay vào đội tàu 
mới, hiện đại, Vietjet sẽ góp phần đáp ứng và 
phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách trong 
mùa cao điểm tại những đường bay mà nhu cầu 
của hành khách đang vượt cao hơn khả năng 
cung ứng tải của các hãng hàng không.

Từ 06/03/2018, Vietjet chuyển đổi khai thác 
toàn bộ các chuyến bay quốc tế từ nhà ga hành 
khách T3 sang nhà ga T4 – sân bay quốc tế 
Changi (Singapore). 

Việc chuyển đến Nhà ga T4 đánh dấu bước mở 
rộng hoạt động và phát triển của Vietjet tại sân 
bay quốc tế 5 năm liền được bình chọn là tốt 
nhất thế giới, đồng thời giúp hành khách giảm 
thiểu việc di chuyển bằng xe bus từ cổng máy 
bay ở xa vào Nhà ga. Kể từ khi khai thác chuyến 
bay đầu tiên từ TP.HCM vào năm 2014, Vietjet đã 
liên tục tăng chuyến và mở thêm đường bay mới 
từ Hà Nội đến Singapore, phục vụ nhu cầu đi lại, 
du lịch của người dân và du khách, góp phần 
thúc đẩy giao thương và hội nhập khu vực. 

Đoàn tiếp viên tháng 02/2018 ghi nhận 09 tiếp 
viên được lãnh đạo khen ngợi vì đã trả lại của rơi 
cho hành khách.

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
GOOD DEEDS

BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM 
NGUYỄN THIỆN NHÂN THĂM 
VÀ CHÚC TẾT VIETJET 

BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT 
NGUYỄN VĂN THỂ CHÚC TẾT 
VIETJET VÀ CÁC ĐƠN VỊ TẠI 
NỘI BÀI

Sáng ngày 16/02 (nhằm mùng 1 Tết), Tổng Giám 
đốc Nguyễn Thị Phương Thảo đã đến chúc tết và lì 
xì cho các hành khách trên chuyến bay VJ130 từ 
TP.HCM đi Hà Nội. Thay mặt Ban lãnh đạo, Madam 
Thảo đã gửi lời cám ơn và chúc mừng năm mới tới 
các hành khách đã sử dụng dịch vụ của Vietjet trong 
thời gian qua. Tổng Giám đốc cũng lì xì cho tất cả 
hành khách và tặng quà cho các hành khách nhí 
trên chuyến bay. 

Cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh 
Hà và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Tâm cũng 
đến thăm và chúc tết các Cán bộ, nhân viên Vietjet 
tại các bộ phận đang làm nhiệm vụ phục vụ hành 
khách ngày đầu năm mới.

Đây là hoạt động thường niên đã trở thành nét đặc 
trưng riêng của Vietjet, mang lại niềm vui, may 
mắn cho hành khách xuất hành đầu năm, luôn 
được các hành khách thích thú và đánh giá rất cao 
trong nhiều năm qua. Cũng trong dip Tết, Giám đốc 
Điều hành Lưu Đức Khánh cùng các lãnh đạo cũng 
thường xuyên túc trực chỉ đạo công tác dịch vụ, khai 
thác, thăm hỏi các lực lượng trực Tết và tặng quà 
cho hành khách.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG THẢO CHÚC TẾT VÀ 
LÌ XÌ CHO HÀNH KHÁCH TRÊN 
CHUYẾN BAY ĐẦU NĂM

Ngày 04/02, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 
Vietjet đã tổ chức lễ ra quân cho đoàn công tác 
nhận nhiệm vụ tại Trung Đông. 3 tàu bay Vietjet 
theo hợp đồng thuê ướt mang số hiệu VN-A655, 
VN-A656, và VN-A650 mang hình ảnh Revotec, Bia 
Saigon và Minions cùng đoàn công tác mang trọng 
trách giới thiệu hình ảnh, văn hóa và con người 
Vietjet hội nhập với khu vực và thế giới. Thay mặt 
Ban lãnh đạo Công ty, Giám đốc Điều hành Lưu Đức 
Khánh và Phó Tổng giám đốc Tô Việt Thắng đã ra 
sân bay tiễn và chúc đoàn công tác hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao.

03 TÀU BAY VIETJET LÊN 
ĐƯỜNG NHẬN NHIỆM VỤ Ở 
KHU VỰC TRUNG ĐÔNG

Từ 10/02/2018 – 28/02/2018, nhằm động viên và 
tạo động lực cho Cán bộ nhân viên ở các Khối Khai 
thác, Kỹ thuật, Thương mại… trong mùa cao điểm; 
nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công 
việc, đảm bảo chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của 
khách hàng và tỷ lệ đúng giờ các chuyến bay trong 
mùa cao điểm Tết 2018, Ban lãnh đạo Vietjet phát 
động chương trình “Nâng cao chất lượng dịch vụ 
Xuân Mậu Tuất 2018” với thông điệp “An toàn – 
Đúng giờ - Chất lượng – Hiệu quả”. Chương trình thi 
đua diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều giải 
thưởng hấp dẫn. 

VIETJET PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG 
TRÌNH “NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG DỊCH VỤ XUÂN MẬU 
TUẤT 2018”

Ngày 03 - 04/02, lớp “Hội nhập - Tỏa sáng” khóa 
40 với 66 học viên đến từ các phòng ban đã được tổ 
chức thành công dưới sự chủ trì của Phó Tổng giám 
đốc Đinh Việt Phương. Khóa học đã giúp học viên 
nắm bắt các thông tin cơ bản về công ty và trang bị 
các kỹ năng mềm, khả năng làm việc theo nhóm 
cho cán bộ nhân viên, là hành trang cho nhân viên 
mới hội nhập đại gia đình Vietjet.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO (VTC) 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP 
“HỘI NHẬP - TỎA SÁNG” 
KHÓA 40

Ngày 14/02/2018 (nhằm 29 Tết), Vietjet phối hợp 
cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam tổ chức chuyến bay “Chắp cánh yêu thương” 
đưa 150 công nhân và sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn từ TP.HCM đi Hà Nội để về quê đoàn tụ gia 
đình trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Ngoài việc tạo điều kiện cho anh chị em công nhân 
và các em sinh viên về quê đón Tết, Vietjet cũng lì 
xì và tặng thêm cho mỗi hành khách 01 phần quà 
thay lời chúc tết đoàn viên an lành và hạnh phúc. 

Đáp ứng nhu cầu đi lại, về quê tăng cao của 
người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 
Mậu Tuất, Vietjet đã có sự chuẩn bị từ rất sớm, 
tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo những 
chuyến bay an toàn, vui vẻ.

Trong giai đoạn từ 31/01 đến 02/3/2018 (tức 
từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), Vietjet 
tăng tần suất, khai thác 10.344 chuyến bay, tăng 
30%  so với Tết Đinh Dậu, với tải cung ứng hơn 2 
triệu ghế với việc bổ sung thêm nhiều chuyến 
bay. Tỷ lệ đúng giờ các chuyến bay dịp cao điểm 
Tết Mậu Tuất của Vietjet đạt 80%. Tỷ lệ lấp đầy 
ghế đạt 88%. Theo đó, Vietjet đã phục vụ nhu 
cầu đi lại của hơn 1,8 triệu hành khách.

Ngay trong ngày 30 Tết, hãng cũng đã tăng 
thêm các tàu thuê ướt nhằm đáp ứng nhu cầu đi 
lại tăng cao bất thường trong dịp Tết năm nay. 
Cạnh đó, hãng cũng tăng cường kiosk check-in 
(làm thủ tục) tại sân bay; khuyến khích người 
dân, hành khách check-in online qua mạng, 
web… giúp tiết kiệm thời gian và giảm áp lực 
trực tiếp tại cảng hàng không.

Trong suốt mùa cao điểm Tết Nguyên đán, lãnh 
đạo Vietjet thường xuyên, liên tục kiểm tra, đôn 
đốc các đơn vị vận hành khai thác, kỹ thuật bảo 
dưỡng, an ninh an toàn và phục vụ khách hàng 
tại các sân bay, nhằm nâng cao chất lượng phục 
vụ, lắng nghe và tiếp thu những đóng góp của 
khách hàng để đảm bảo, nâng cao chất lượng 
phục vụ. Cạnh đó, Vietjet còn phát động một đợt 
thi đua trong mùa cao điểm Tết với các giải 
thưởng giá trị để khuyến khích tinh thần làm việc, 
trách nhiệm của cán bộ, nhân viên các phòng ban 
cùng các đơn vị phối hợp vận hành, khai thác vì 
mục tiêu một mùa cao điểm Tết tốt đẹp.

Ngày 02/02, Văn phòng Miền Bắc tổ chức thăm và 
tặng quà cho các em học sinh Trường Mầm non 
Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, chương 
trình nhằm mang đến cho các em có hoàn cảnh 
khó khăn có một cái Tết ấm áp, đủ đầy. Đây cũng là 
năm thứ 9 VPMB tổ chức hoạt động thiện nguyện 
mang ý nghĩa cao đẹp này.

SỰ KIỆN - TIN TỨC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


