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HOẠT ĐỘNG KHAI THÁCHOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Tại Bangkok, Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị 
Phương Thảo đã tham dự và chia sẻ tại hội nghị 
thường niên Forbes Global CEO với chủ đề The 
World Reboots – “Khởi động lại thế giới”. Đây là sự 
kiện thường niên của Forbes quy tụ những doanh 
nhân uy tín nhất trên toàn thế giới. Năm nay sự 
kiện thu hút hơn 400 CEO, nhà quản trị, nhà đầu tư 
và các nhà lãnh đạo toàn cầu.

Tổng giám đốc Vietjet đã gây ấn tượng mạnh 
mẽ trước cộng đồng doanh nhân thế giới trong 
trang phục áo dài và những thảo luận sôi nổi, 
giàu cảm hứng về chủ đề “thú vị”: Hyperdrive – 
“ Siêu lực đẩy”

Tham gia phiên thảo luận cùng Tổng giám đốc 
Nguyễn Thị Phương Thảo là các nhà lãnh đạo 
nổi tiếng gồm có ông Goodwin Gaw, Chủ tịch & 
GĐĐH Gaw Capital Partners, ông William E. Hei-
necke, Chủ tịch & GĐĐH Tập đoàn Minor Inter-
national, ông Mario Moretti Polegato, Chủ tịch 
của GEOX Group và bà Tan Hooi Ling, đồng sáng 
lập Grab và Biên tập viên nổi danh của tạp chí 
Forbes toàn cầu ông Tim Ferguson..

Tổng giám đốc Vietjet trở thành tâm điểm của 
buổi toạ đàm qua những câu chuyện kinh 
doanh của mình, những bài học kinh nghiệm và 
kế hoạch phát triển của Vietjet. Sự thay đổi 
Vietjet mang đến cho ngành hàng không thể 
hiện qua những con số ấn tượng, ngành hàng 
không Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất 
trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Viet-
jet đóng góp khoảng 70% cho sự tăng trưởng 
đó. Tổng giám đốc cũng cho biết, sự thay đổi 
đến trong ngành Hàng không khu vực và trong 
bán kính bay 2.500 dặm của Vietjet đã bao 
trùm lên khoảng 50% dân số thế giới và hiện 
nay doanh thu quốc tế của hãng đã đạt trên 
50% tổng doanh thu. 

Vietjet tiếp tục được AirlineRatings - Tổ chức  xếp 
hạng sản phẩm và an toàn duy nhất trên thế giới, 
vinh danh giải thưởng " Best Ultra Low Cost Airline 
2019". Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietjet được 
vinh danh trong top các hãng hàng không tốt nhất 
thế giới hàng năm.

Theo AirlineRatings, Vietjet đã phát triển nhanh 
chóng đội tàu và các điểm đến, mở ra cơ hội bay 
cho hàng triệu người trước đây không có đủ khả 
năng đi máy bay, giờ có thể tiếp cận với mức giá 
tiết kiệm. Hãng đã tạo ra xu hướng mang tính 
cách mạng trong ngành hàng không.  

Vietjet và Airbus đã ký kết hợp đồng đặt mua 50 
tàu bay A321neo trị giá 6,5 tỷ Đô la Mỹ theo giá 
niêm yết của nhà sản xuất. Hợp đồng này là bước 
hoàn thành Biên bản ghi nhớ (MOU) được 2 bên ký 
kết tại Farnborough (Anh quốc) vừa qua. 

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo và ông 
Christian Scherer, Tổng giám đốc thương mại 
toàn cầu của Tập đoàn Airbus đã cùng ký kết hợp 
đồng quan trọng này. Lễ ký kết diễn ra dưới sự 
chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 
Thủ tướng Cộng hòa Pháp Edouard Philippe nhân 
chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.

Cũng trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Pháp Edouard 
Philippe, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương 
Thảo và ông Philippe Couteaux, Phó Chủ tịch phụ 
trách Thương mại và Thị trường của tập đoàn 
CFM International đã ký kết Biên bản ghi nhớ 
(MOU) về dịch vụ dài hạn bảo dưỡng động cơ 
LEAP-1B với trị giá 5,3 tỷ Đô la Mỹ theo giá công 
bố của nhà sản xuất. Biên bản ghi nhớ gồm cung 
cấp động cơ dự phòng và gói dịch vụ nhằm trang 
bị cho các đơn hàng máy bay mới và hiện đại mà 
hãng đã đặt hàng.

Tối 12/11, tại Singapore, Giải thưởng Doanh 
nghiệp ASEAN (ASEAN Business Awards) 2018 
vừa vinh danh Tổng giám đốc Nguyễn Thị 
Phương Thảo là nữ doanh nhân xuất sắc tại Việt 
Nam và trong khu vực ASEAN.

Hai giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc tại khu 
vực ASEAN và Nữ doanh nhân xuất sắc Việt Nam 
được trao bởi Tổng thống Singapore Halimah 
Yacob và Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh 
ASEAN Robert Yap, ghi nhận những đóng góp của 
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo vào sự 
phát triển và thịnh vượng của khu vực, thế giới.

Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN nằm trong 
khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Kinh 
doanh ASEAN (ABIS) bên lề Hội nghị cấp cao 
ASEAN tại Singapore do Hội đồng tư vấn kinh 
doanh ASEAN (ASEAN ABAC) tổ chức là mô hình 
tiên phong trong khu vực nhằm vinh danh các 
doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc có đóng 
góp nổi bật trong quá trình phát triển của nền 
kinh tế cộng đồng chung ASEAN.

Giám đốc Điều hành Lưu Đức Khánh đã có buổi 
đón tiếp và làm việc cùng đoàn lãnh đạo tỉnh 
Nghệ An do ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ 
tịch UBND dẫn đầu. Tại buổi làm việc, hai bên 
cùng thảo luận việc tăng cường hợp tác và phát 
triển hạ tầng hàng không cũng như tăng trưởng 
du lịch, giao thương đến Nghệ An. Tĩnh Nghệ An 
cũng mong muốn trong thời gian tới, Vietjet sẽ 
tiếp tục tăng cường các đường bay đến Nghệ An 
trong đó có các đường bay như Vinh – Bangkok, 
Vinh – Singapore và các đường bay charter đang 
có nhu cầu tăng cao. 

Dự kiến trong tháng 1/2019 tới đây, đường bay 
Vinh – Bangkok sẽ tiếp tục được khai thác sau khi 
có báo cáo đánh giá hiệu quả.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thúy Bình đã tham 
dự Hội nghị các Bộ trưởng Giao thông ASEAN lần 
thứ 24 tại Bangkok, Thái Lan. 

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã đưa ra cam kết thúc 
đẩy thị trường hàng không thống nhất ASEAN, 
thông qua nội dung về cam kết dịch vụ hàng 
không trong ASEAN và Kế hoạch chiến lược quản 
lý không lưu ASEAN nhằm tăng cường hiệu quả và 
năng lực đảm bảo an toàn bay trong khu vực

Tối ngày 01/11, tại Thành phố Quy Nhơn (Bình 
Định), Vietjet tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày 
khai trương chuyến bay đầu tiên đến sân bay 
Phù Cát. Buổi lễ có sự tham dự của ông Hồ Quốc 
Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, bà Nguyễn 
Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT Vietjet, ông Tô Việt 
Thắng – Phó Tổng giám đốc Vietjet, ông Hoàng 
Mạnh Hà - Kế toán trưởng cùng đại diện cảng vụ 
hàng không miền Trung, lãnh đạo cảng hàng 
không Phù Cát và đại diện các đầu sân bay

Vietjet hiện đang khai thác từ 04 đến 10 chuyến 
bay khứ hồi mỗi ngày (phụ thuộc theo mùa) từ 
TP.HCM và Hà Nội đến Bình Định. Tính đến nay, 
tổng số chuyến bay Vietjet đã khai thác tại tỉnh 
nhà là hơn 10.000 chuyến, vận chuyển hơn 1,6 
triệu lượt hành khách.

Trong tương lai, Vietjet sẽ tiếp tục kế hoạch tăng 
tần suất các chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM đến 
Quy Nhơn và nghiên cứu, đánh giá, lập kế hoạch 
mở các đường bay mới từ Quy Nhơn tới các điểm 
đến trong và ngoài nước.

Đại sứ Anh tại Việt Nam ông Gareth Ward đã có 
chuyến thăm và thảo luận cùng Tổng giám đốc 
Nguyễn Thị Phương Thảo tại TP Hồ Chí Minh. Tại 
buổi gặp, Đại sứ và Tổng giám đốc đã cùng trao 
đổi về việc tăng cường hợp tác giữa Vietjet và 
Vương quốc Anh trong đó có các lĩnh vực bảo 
hiểm tàu bay, tài trợ tài chính, khả năng hợp tác 
cùng nhà sản xuất động cơ máy bay Rolls- Royce 
cho đội bay tương lai và hợp tác interline với các 
hãng hàng không nhằm mở rộng hoạt động du 
lịch, thương mại giữa hai quốc gia.

Phái đoàn Vùng Lãnh thổ Bắc Australia do Thủ 
hiến Michael Gunner dẫn đầu đã có chuyến thăm 
và làm việc tại Văn phòng Vietjet. Phó Chủ tịch 
HĐQT Nguyễn Thanh Hùng, Phó Tổng giám đốc 
Nguyễn Thanh Sơn thay mặt Ban Lãnh đạo Công 
ty đón tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng thảo luận về 
việc tăng cường hợp tác giữa Vùng lãnh thổ Bắc 
Australia và Vietjet nhằm thúc đẩy tăng trưởng 
du lịch và giao thương. Thủ hiến đặc biệt hoan 
nghênh và sẽ tạo điều kiện cho Vietjet Air sớm 
mở đường bay tới Darwin trong năm 2019. Theo 
kế hoạch, đường bay đầu tiên từ Tp.HCM - Tp. 
Brisbane (Queensland – Úc) sẽ được Vietjet khai 
thác vào đầu năm 2019.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam do ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã có chuyến thăm 
và làm việc tại Văn phòng Vietjet. Giám đốc Điều 
hành Lưu Đức Khánh và Phó Tổng giám đốc 
Nguyễn Thanh Sơn đã đón tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Thào Xuân Sùng đề nghị 
Vietjet có những gắn kết và hỗ trợ nông dân khắp 
cả nước thông qua các chương trình thực tế. 
Trong đó, đưa nông sản sạch, đặc sản các vùng 
miền lên các chuyến bay của hãng để phục vụ 
hành khách. Qua đó, vừa giúp nông dân tiêu thụ 
sản phẩm vừa giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam 
qua những món ăn truyền thống, đặc sản vùng 
miền.

Giám đốc Điều hành Lưu Đức Khánh đã ghi nhận 
đề nghị và hy vọng trong thời gian tới đặc sản, 
nông sản sạch Việt Nam sẽ được đưa lên các 
“chợ” di động ở độ cao 10.000m của hãng, vừa 
phục vụ khách hàng, đồng thời góp phần giới 
thiệu nông sản Việt ra thế giới.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Tâm đã đến 
tham dự chương trình “Đôi cánh giao lưu 
Niigata-Việt Nam”, nhân Kỷ niệm 45 năm thiết 
lập mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, tại Hà Nội. 
Tại chương trình, đoàn Công tác tỉnh Niigata đã 
gửi lời cảm ơn Vietjet đã hợp tác giới thiệu và 
chuyên chở đoàn sang Việt Nam tham dự sự kiện 
này.

Cũng trong nội dung công tác, sáng 18/10, đoàn 
công tác của tỉnh Niigata đã đến thăm và làm 
việc tại văn phòng Vietjet tại Hà Nội. Đoàn công 
tác tỉnh Niigata hy vọng với các đường bay mới 
đến Nhật trong thời gian tới của Vietjet sẽ mang 
lại sự kết nối khách du lịch hai nước đến các điểm 
đến của đất nước mặt trời mọc và mong muốn 
Vietjet sẽ sớm có đường bay đến Niigata.

Vietjet tiếp tục được vinh danh “Hãng Hàng 
không tiên phong” tại Liên hoan các Doanh 
nghiệp Du lịch toàn quốc lần thứ 19 (The Guide 
Awards 2018) do Tạp chí The Guide thuộc Thời 
báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, vì những đóng góp 
vượt bậc vào sự phát triển của ngành du lịch Việt 
Nam. Phó Tổng giám đốc Đỗ Xuân Quang đã tới 
tham dự và nhận giải thưởng.

Là hãng hàng không thế hệ mới, đặt trọng tâm 
chiến lược phát triển thành hãng hàng không 
tiêu dùng toàn cầu “Global Consumer Airline”, 
Vietjet đã tập trung đầu tư và ứng dụng công 
nghệ mới vào trong mọi hoạt động từ thương 
mại, dịch vụ, an toàn khai thác, quản lý điều 
hành bay, quản lý kỹ thuật... Hãng chủ trương 
đầu tư đội bay hiện đại với xu hướng công nghệ 
mới nhất nhằm đem đến trải nghiệm bay thoải 
mái và thú vị cho hành khách.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 
LÀ ĐẠI DIỆN DUY NHẤT CỦA VIỆT NAM THAM 
DỰ HỘI NGHỊ FORBES GLOBAL CEO

VIETJET LẦN THỨ HAI ĐƯỢC VINH 
DANH “BEST ULTRA LOW COST 
AIRLINE 2019”

LÃNH ĐẠO TỉNH NGHỆ AN THĂM 
VÀ LÀM VIỆC TẠI VIETJET

TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN 
VIỆT NAM MONG MUỐN TĂNG 
CƯỜNG HỢP TÁC CÙNG VIETJET

TỈNH NIIGATA, NHẬT BẢN MONG 
MUỐN TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC 
CÙNG VIETJET

TIẾP TỤC ĐƯỢC VINH DANH “HÃNG 
HÀNG KHÔNG TIÊN PHONG” TẠI 
THE GUIDE AWARDS 2018

ĐẠI SỨ ANH - GARETH WARD 
MONG MUỐN TĂNG CƯỜNG HỢP 
TÁC GIỮA ANH VÀ VIETJET

THỦ HIẾN VÙNG LÃNH THỔ BẮC 
AUSTRALIA MICHAEL GUNNER 
MONG MUỐN TĂNG CƯỜNG HỢP 
TÁC CÙNG VIETJET

THAM DỰ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG 
GIAO THÔNG ASEAN LẦN THỨ 24

KỶ NIỆM 5 NĂM CẤT CÁNH TẠI 
QUY NHƠN (BÌNH ĐỊNH)

KÝ HỢP ĐỒNG MUA 50 TÀU 
BAY AIRBUS VÀ MOU VỀ DỊCH 
VỤ KỸ THUẬT DÀI HẠN CHO 
ĐỘNG CƠ MÁY BAY

TỔNG THỐNG SINGAPORE 
TRAO HAI GIẢI THƯỞNG CHO 
CEO VIETJET 

DOANH THU QUÝ 3 TĂNG TRƯỞNG 105%, TỶ TRỌNG DOANH THU QUỐC TẾ CHIẾM TRÊN 50%

Công ty CP Hàng không Vietjet (mã VJC) công bố kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2018 tiếp tục duy 
trì mức tăng trưởng cao dù tháng 9 không phải là mùa cao điểm của ngành hàng không và du lịch. 
Cụ thể, doanh thu đạt xấp xỉ 12.713 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng cả ở 
mảng vận chuyển hành khách, doanh thu hoạt động phụ trợ và Quý này có doanh thu từ chuyển 
giao sở hữu và thuê tàu bay. Tổng lợi nhuận trước thuế Quý 3 đạt 1.709 tỷ đồng, tăng 59% so với 
cùng kỳ.

Nhờ việc tăng cường thêm đội tàu bay mới, hiện đại, mở thêm nhiều đường bay quốc tế, chủ động 
điều chỉnh tải cung ứng mùa thấp điểm, doanh thu vận tải hàng không trong Quý đạt 8.901 tỷ 
đồng, tăng 45% so với Quý 3/2017 với tỉ lệ lấp đầy các chuyến bay đạt xấp xỉ 89%.

Lợi nhuận sau thuế từ vận tải hàng không Quý 3 đạt 1.094 tỷ đồng, tương đương 111% cùng kỳ 
năm ngoái. Các sản phẩm, dịch vụ phụ trợ cũng tăng trưởng mạnh với doanh thu 2.177 tỷ đồng, 
tăng 55% so với cùng kỳ 2017.

Việc đưa vào vận hành thế hệ tàu bay mới A320/A321neo với động cơ tiết kiệm nhiên liệu lên tới 
16%, bên cạnh việc tăng cường mở rộng các đường bay quốc tế, với chi phí nhiên liệu tra nạp tại 
thị trường nước ngoài thấp hơn thị trường trong nước khoảng 30% (do chính sách thuế, phí của các 
nước) giúp Vietjet giảm thêm chi phí trên mỗi ghế km (CASK) bao gồm xăng dầu. Các chương trình 
cải tiến trong công tác vận hành sẽ tiết kiệm các chi phí khai thác không bao gồm xăng dầu khoảng 
5%.

Quý 3, Vietjet nhận thêm 3 tàu bay mới, với tổng số tàu dự kiến khai thác tới cuối năm 2018 là 65 
tàu.

Sau 9 tháng năm 2018, Vietjet tiếp tục là hãng hàng không có tổng số chuyến bay khai thác tăng 
trưởng tốt nhất với 89.690 chuyến bay, tăng gần 22%, vận chuyển 16.882.117 hành khách, tiếp tục 
vị thế dẫn đầu tại thị trường vận chuyển nội địa, đồng thời mở rộng thị trường quốc tế. Tỷ trọng 
doanh thu quốc tế đạt trên 50% tổng doanh thu khai thác, vượt kế hoạch đề ra.

Doanh thu tính đến Quý 3/2018 đạt gần 33.934 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.681 tỷ 
đồng tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, doanh thu vận tải hàng không đạt 25.413 tỷ 
đồng, vượt 50% so với cùng kỳ và lợi nhuận vận tải hàng không đạt 2.280 tỷ đồng, đạt 76% kế 
hoạch cả năm 2018. Trong bối cảnh giá dầu biến động, thu nhập từ vận tải hàng không của Vietjet 
đến nhờ khả năng quản lý tốt chi phí, bao gồm chi phí xăng dầu.

Tỷ lệ đúng giờ đạt 83,5%. Độ tin cậy kỹ thuật 99,66% cùng các chỉ số an toàn khai thác bay, khai 
thác mặt đất đều thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực. Vietjet hiện đang khai thác 103 đường bay 
gồm 39 đường nội địa và 64 đường quốc tế, phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay 
quốc tế đến Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Myanmar, 
Malaysia, Campuchia… 

Học viện Hàng không Vietjet cũng đã hoàn thành các công tác xây dựng, lắp đặt trang thiết bị, dự 
kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 11 tới đây. Học viện Hàng không Vietjet cùng các trang thiết bị 
đã được Cơ quan an toàn hàng không châu Âu - EASA đánh giá và phê chuẩn đạt tiêu chuẩn châu 
Âu – bộ tiêu chuẩn hàng không hàng đầu thế giới. Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình phát 
triển của Vietjet, hiện đại hóa công tác huấn luyện, đào tạo, góp phần đưa Học viện Hàng không 
Vietjet đạt tới tầm cỡ khu vực, quốc tế.

Trong Quý 3, Vietjet vừa được xếp hạng an toàn hàng không ở mức cao nhất thế giới với mức 7 sao 
bởi AirlineRatings.com, tổ chức uy tín hàng đầu thế giới chuyên đánh giá về an toàn và sản phẩm 
của các hãng hàng không toàn cầu.  

Với các kết quả kinh doanh khả quan sau 9 tháng 2018, Vietjet dự kiến sẽ hoàn thành tốt kế hoạch 
doanh thu và lợi nhuận của năm 2018.

Vietjet đã phát triển thành hãng hàng không giá trị lớn thứ 2 Đông Nam Á về vốn hóa thị trường 
và đang tiếp bước thành công nhằm mở rộng mạng bay quốc tế, vượt ngoài khu vực

Cụ thể, vốn hóa thị trường của Vietjet hiện ở mức 71.492 tỷ VNĐ (tương đương hơn 3 tỷ USD),  vượt 
qua Air Asia - hãng hàng không giá rẻ được cho là lớn nhất Đông Nam Á (2,1 tỷ USD) và chỉ xếp 
sau Singapore Airlines (gần 8,5 tỷ USD).

Vietjet khai thác mạng bay tới 9 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong thời gian tới đây Vietjet sẽ tiếp 
tục mở thêm những đường bay mới tới Ấn Độ, Nga và Australia, và đang xem xét kế hoạch hợp tác 
với với các hãng vận chuyển châu Âu.

Năm ngoái, Vietjet đã vượt Vietnam Airlines để trở thành đơn vị dẫn đầu trong mảng vận chuyển 
nội địa. Sự vươn lên mạnh mẽ của Vietjet tập trung chủ yếu vào chiến lược cắt giảm chi phí, tính 
phí riêng cho các dịch vụ đi kèm và sử dụng đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Chi 
phí trung bình mỗi ghế của Vietjet thấp bậc nhất trong số những hãng hàng không toàn cầu. Biên 
độ lợi nhuận đạt được quanh mức 11%, vượt cả những hãng vận chuyển nổi tiếng như Singapore 
Airlines.  

VIETJET TRỞ THÀNH HÃNG HÀNG KHÔNG LỚN THỨ 2 ĐÔNG NAM Á

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, từ nay đến 
15/02/2019, Vietjet triển khai chuỗi chương 
trình lớn nhất trong năm “Kết nối yêu thương – 
Yêu là phải tới” với hàng trăm vé bay miễn phí và 
nhiều hoạt động hấp dẫn. Chương trình “Kết nối 
yêu thương - Yêu là phải tới” là chuỗi hành trình 
với quy mô quốc tế, kết nối các quốc gia châu Á 
gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, 
Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campu-
chia và Trung Quốc.

Hành khách khắp châu Á tham gia chương trình 
bằng cách chia sẻ câu chuyện yêu thương, mong 
muốn kết nối với một hay nhiều quốc gia dưới 
dạng bài viết kèm hình (tối đa 1.000 chữ và tối 
thiểu 1 hình) tại địa chỉ 
https://loveconnection.vietjetair.com . Hành 
trình kết nối yêu thương dành cho những người 
đam mê trải nghiệm, yêu thích khám phá thiên 
nhiên, văn hóa xã hội; đặc biệt là những hoàn 
cảnh khó khăn muốn hiện thức hóa giấc mơ “yêu 
là phải tới”. 

Từ ngày 23 – 26/11, Vietjet mang đến nhiều hoạt 
động và quà tặng thú vị dành cho hành khách 
quốc tế đến tham quan Hội chợ Du lịch Quốc tế 
Đài Bắc – Đài Loan 2018.

Tại hội chợ, khách tham quan được thưởng thức 
màn trình diễn “Vietjet Dance” trẻ trung, sôi 
động; tham gia các trò chơi vui nhộn, nhận vé 
máy bay miễn phí; chụp ảnh cùng các tiếp viên 
xinh đẹp, thân thiện, và nhận các quà tặng giá trị, 
hấp dẫn. 

Hội chợ du lịch Quốc tế ITF Đài Bắc thu hút sự hơn 
400.000 lượt khách cũng như sự tham gia của rất 
nhiều doanh nghiệp lữ hành, các hãng hàng 
không danh tiếng đến từ nhiều quốc gia và vùng 
lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 08/11, Vietjet chính thức khai trương 
đường bay thẳng đầu tiên đến Nhật Bản, kết nối 
thủ đô Hà Nội với thành phố Osaka (Nhật Bản), 
góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và hội 
nhập giữa hai quốc gia và trong khu vực. 

Chương trình khai trương tại sân bay Kansai được 
thực hiện theo nghi thức truyền thống “Kagami 
Biraki” đặc biệt của Nhật Bản. Hành khách trên 
chuyến bay từ Osaka đến Hà Nội vô cùng thích 
thú khi được thưởng thức điệu múa dân gian đặc 
sắc của Việt Nam. Đây là một trong những trải 
nghiệm tuyệt vời mà Vietjet mong muốn mang 
đến cho du khách Nhật Bản và quốc tế ngay trên 
chuyến bay. Ngoài ra, hành khách tham gia 
chuyến bay từ Hà Nội đến Osaka và ngược lại 
cũng đã nhận nhiều phần quà khai trương thú vị 
từ hãng như ví thổ cẩm Việt Nam, quà tặng xinh 
xắn từ Vietjet.

Đường bay Hà Nội – Osaka được khai thác khứ hồi 
hàng ngày với thời gian bay mỗi chặng hơn bốn 
giờ bằng tàu bay A321neo mới và hiện đại. Với 
việc khai thác đường bay Hà Nội – Osaka, Vietjet 
nâng tổng số đường bay quốc tế lên 65 đường 
bay tới 11 quốc gia. Hãng sẽ tiếp tục tiếp tục khai 
trương thêm hai đường bay mới đến Nhật Bản 
bao gồm Tp.HCM-Osaka (Kansai) từ ngày 
14/12/2018 và Hà Nội-Toyko (Narita) từ ngày 
11/01/2019.

CÔNG BỐ CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH 
LỚN NHẤT TRONG NĂM ‘KẾT NỐI 
YÊU THƯƠNG – YÊU LÀ PHẢI TỚI”

THAM GIA HỘI CHỢ DU LỊCH 
QUỐC TẾ ITF ĐÀI BẮC (ĐÀI 
LOAN) 2018

KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY 
THẲNG ĐẦU TIÊN ĐẾN NHẬT BẢN

Ngày 5/11, tại Thanh Hoá, Văn phòng Miền Bắc 
đã tổ chức sự kiện Hội Thảo thông tin thương  mại 
và Dịch vụ khách hàng với sự tham dự của đại 
diện các cơ quan quản lý của thành phố Thanh 
Hoá, và gần 60 đại lý đang kinh doanh trên địa 
bàn.

Đại diện cho lãnh đạo Vietjet, ông Dương Hoài 
Nam- Giám đốc Văn phòng Miền Bắc chia sẻ 
“Nội dung trao đổi giữa đại diện Hãng và các đại 
lý giúp Vietjet có thêm thông tin để xây dựng 
những chương trình và kế hoạch hành động phù 
hợp hơn cho từng khu vực nhằm tăng chất lượng 
dịch vụ và sự tin tưởng mà khách hàng dành cho 
Vietjet”.

Vietjet tham gia đồng hành quảng bá du lịch tỉnh 
Fukushima (Nhật Bản) tại TP Hồ Chí Minh mang 
tên Happy Island Fukushima. Sự kiện có sự tham 
dự của đại diện các sở ban ngành TP HCM, tỉnh 
Fukushima, các công ty lữ hành và du lịch hai 
nước. 

Tại sự kiện, Vietjet đã giới thiệu các đường bay 
chuẩn bị khai thác tới Nhật Bản và mong muốn 
tăng cường hợp tác cùng tỉnh Fukushima trong 
việc sớm mở đường bay và thúc đẩy tăng trưởng 
du lịch, giao thương. Trước đó, từ tháng 2 – 
4/2018, Vietjet – Viettravel – tỉnh Fukushima đã 
hợp tác tổ chức 15 chuyến bay charter đưa hơn 
3.000 khách đến Fukushima.

Vietjet phối hợp cùng GSA tổ chức Hội nghị đại lý 
tại Seoul, Hàn Quốc dành cho gần 100 khách mời 
đại lý, công ty ty  lữ hành và đối tác truyền thông 
tại đây. Hội nghị đã giới thiệu các đường bay khai 
thác tới Seoul gồm Phú Quốc, Đà Nẵng, Cam 
Ranh, TP Hồ Chí Minh và các sản phẩm, dịch vụ, 
chính sách thương mại. Đường bay mới Phú Quốc 
– Seoul sẽ được khai thác vào ngày 22/12 tới 
đây.

TỔ CHỨC HỘI THẢO THÔNG TIN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
KHÁCH HÀNG TẠI THANH HÓA, 
HẢI PHÒNG, VINH

ĐỒNG HÀNH CÙNG TỈNH FUKU-
SHIMA (NHẬT BẢN) QUẢNG BÁ 
HÌNH ẢNH DU LỊCH TẠI VIỆT NAM

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ TẠI 
SEOUL, HÀN QUỐC

Phó Tống giám đốc Tô Việt Thắng và đoàn công 
tác Vietjet đã tới tham dự chương trình phát động 
Hi Winter do Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn 
(SAGS) tổ chức. Chương trình Hi Winter nhằm 
tăng cường chất lượng phục vụ hành khách cũng 
như đảm bảo công tác an ninh, an toàn tại Sân 
bay Tân Sơn Nhất. 

Cũng tại buổi phát động, Phó Tổng giám đốc Tô 
Việt Thắng đã trao giải cho đơn vị tập thể SAGS 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau chiến dịch 
Helo Hè 2018.

Ngày 15/11, Phó Tổng giám đốc Tô Việt Thắng đã 
chủ trì Hội thảo Thông tin phản hồi khách hàng 
2018 do Khối Dịch vụ Mặt đất tổ chức. Hội thảo có 
sự tham dự của đại diện Khối dịch vụ mặt đất các 
đầu sân bay, các phòng, ban liên quan và các đơn 
vị đối tác cung cấp dịch vụ cho Vietjet: SAGS, HGS.

Hội thảo đã tổng hợp các vấn đề khách hàng phản 
hồi trong năm 2018, đánh giá công tác phối hợp 
xử lý khiếu nại của khách hàng của các đơn vị liên 
quan và nhận diện các vấn đề cần khắc phục và 
đưa ra các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất 
lượng dịch vụ trong thời gian tới. 

THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG 
HI WINTER 2018 

KHỐI DỊCH VỤ MẶT ĐẤT TỔ 
CHỨC HỘI THẢO THÔNG TIN 
PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG 2018

Giám đốc Văn phòng Miền Bắc Dương Hoài Nam 
đã tham dự Lễ trao tặng Kỷ niệm chương vì sự 
nghiệp Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ nhất cho 
các cá nhân tiêu biểu do Hội Di sản Văn hóa Việt 
Nam tổ chức tại Hà Nội. Nhân dịp này, Hội Di sản 
Văn hóa Việt Nam cùng đơn vị liên quan cũng đã 
tiến hành trao giải cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 
2018. 

Đây là năm thứ 6 Vietjet đồng hành cùng Cuộc thi 
ảnh Di sản Việt Nam, đặc biệt năm nay Vietjet 
Giải thưởng “Sky Prize” cho tác giả Nguyễn Ngọc 
Thái với tác phẩm “Ngắm nhìn Việt Nam” dành 
cho tác phẩm ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa, 
du lịch có kèm hình ảnh của Vietjet. Giải thưởng 
này là sáng kiến của Vietjet dành cho chủ đề mới 
trong năm 2018 “Ảnh du lịch cùng Vietjet”.

Với mục tiêu mở rộng mạng bay trong nước và 
quốc tế, Vietjet tiếp tục tổ chức ngày tuyển dụng 
Tiếp viên hàng không vào ngày 29/11/2018 tại 
Trung tâm Đào tạo Vietjet, Tầng 9, CT Plaza, 60A 
Trường Sơn, Tân Bình, TPHCM.

Trước đó, ngày 4/11, ngày hội tuyển dụng tiếp 
viên tại thành phố Manila (Philippines) đã có hơn 
1.700 ứng viên tham gia dự tuyển.

Cùng với hàng ngàn tiếp viên của hãng đến từ 
nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Thái Lan, 
Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia, 
Myanmar, Nhật Bản v.v, các ứng viên trúng tuyển 
sẽ được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ 
theo chuẩn mực hàng không quốc tế, mở ra cơ 
hội phát triển và thành công cùng Vietjet.

STABLE DEVELOPMENT
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI TUYỂN 
DỤNG TIẾP VIÊN VIETJET 
TRONG THÁNG 11

TRAO GIẢI “SKY PRIZE” CUỘC 
THI ẢNH DI SẢN VIỆT NAM 
2018 - VIETNAM HERITAGE 
PHOTO AWARDS 2018

Ngày 16/11, Tại lễ trao giải thường niên NOW 
Travel Asia Awards của tạp chí NOW Travel Asia tổ 
chức tại Thành phố Thành Đô (Trung Quốc), Viet-
jet được vinh danh giải thưởng “Đồng phục tiếp 
viên đẹp nhất Châu Á” (Asia’s Best Flight Atten-
dant Wardrobe). Kết quả được công bố dựa vào 
lượt bình chọn của độc giả và Ban giám khảo.

Đồng phục tiếp viên Vietjet được nhà thiết kế 
châu Âu thực hiện dựa trên ý tưởng đồng phục 
của thiếu sinh quân trong đội vệ quốc quân. Đồng 
phục tiếp viên Vietjet là sự kết hợp phá cách, 
dung hòa nét đẹp truyền thống pha lẫn hiện đại, 
thoát ra khỏi khuôn khổ, giới hạn về mặt trang 
phục; đồng thời toát lên được sự độc đáo, mới lạ 
và đặc biệt luôn thể hiện tinh thần trẻ trung, sáng 
tạo, tràn đầy cảm hứng của Vietjet, chinh phục và 
kết nối bầu trời. 

Năm ngoái, Vietjet cũng được vinh danh trong top 
5 hãng hàng không có tiếp viên quyến rũ nhất 
bên cạnh Singapore Airlines, Air France và Emir-
ates. Kết quả do trang web về phong cách sống 
và du lịch vivalifestyleandtravel.com của Canada 
bình chọn.

Ngày 18/11, Phó Tổng giám đốc Đỗ Xuân Quang, 
Giám đốc Văn phòng Miền Bắc Dương Hoài Nam 
cùng đông đảo CBNV Vietjet đã hưởng ứng tham 
gia Giải chạy đua tiếp sức Kizuna Ekiden 2018 - 
Chạy vì an toàn giao thông tại Hồ Gươm, Hà Nội. 
Giải Kizuna Ekiden 2018 nằm trong chuỗi sự kiện 
kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại 
giao Việt Nam - Nhật Bản năm nay thu hút hơn 
1.600 vận động viên đến từ Việt Nam, Nhật Bản 
và các quốc gia khác tham gia. 

Với sứ mệnh “Kết nối bầu trời – Kết nối yêu 
thương”, Vietjet tài trợ giải thưởng 4 vé máy bay 
khứ hồi quốc tế cho đội về nhất và giải đặc biệt 
kỷ niệm 45 năm quan hệ hợp tác Việt Nam – 
Nhật Bản 

Từ ngày 01/12 - 04/12/2018, nhân kỷ niệm 
Ngày Quốc tế Người tình nguyện, Vietjet và 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm 
Tình nguyện Quốc gia tổ chức chuỗi sự kiện đặc 
biệt: Ngày hội tình nguyện Quốc Gia 2018 “Việc 
tốt mỗi ngày”, Giải thưởng tình nguyện quốc gia 
năm 2018 và Liên hoan các CLB, đội, nhóm tình 
nguyện toàn quốc lần thứ nhất.

Chuỗi sự kiện nhằm ghi nhận, tôn vinh và thúc 
đẩy vai trò và sự đóng góp của các tổ chức và tình 
nguyện viên trong sự phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước, hỗ trợ cộng đồng. 

Đồng hành cùng hơn 5.000 tình nguyện viên 
trong nước và quốc tế, Vietjet sẽ tổ chức hàng 
loạt hoạt động ý nghĩa, dành tặng nhiều quà 
tặng thiết thực cho cộng đồng như: trao tặng quỹ 
“Chắp cánh ước mơ” cho học sinh dân tộc thiểu 
số có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà; tặng quà, 
động viên đồng chí Nguyễn Đình Tài - cán bộ 
Phòng chống ma tuý, Bộ đội biên phòng tỉnh 
Nghệ An bị đối tượng bắn vỡ đốt sống lưng gây 
tổn thương tuỷ; phối hợp cùng Báo Giao thông 
xây dựng chương trình ứng xử văn minh khi đi 
máy bay, trao tiền mặt, lan tỏa gương người tốt 
việc tốt cho các tình nguyện viên có đóng góp 
xuất sắc trong đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 14/10, Vietjet đồng hành cùng BBQ SBS 
Super Concert, Hàn Quốc, trở thành đơn vị tài trợ 
duy nhất của show diễn hàng đầu xứ sở kim chi.  
SBS Super Concert là một trong những chương 
trình trình diễn ca nhạc lớn nhất tại Hàn Quốc; 
đặc biệt BBQ SBS Super Concert năm nay còn 
được đánh giá là sự kiện âm nhạc lớn nhất cuối 
năm của Hàn Quốc do sự tham gia trình diễn của 
hàng loạt các nhóm nhạc thần tượng hàng đầu 
K-pop hiện tại như Blackpink, iKon, WannaOne, 
Mamamoo … Chương trình được tổ chức tại Sân 
vận động quốc gia Suwon với sức chứa lên đến 
hơn 43,000 khán giả. 

Tại SBS Super Concert, gian hàng của Vietjet thu 
hút đông đảo khán giả ghé thăm và hưởng ứng 
các trò chơi thú vị. Các quan khách đã có dịp tận 
hưởng những khoảnh khắc vui vẻ cùng với bạn 
bè, gia đình.

Vietjet tham gia tài trợ và đồng hành cùng Hội 
chợ và Triển lãm Quốc tế Smart IoT Việt Nam 
2018 do Hiệp hội Internet Việt Nam, Tập đoàn IEC 
tổ chức. Hội chợ và Triển lãm năm này có chủ đề 
“Hiện thực hóa tiềm năng và thúc đẩy thâm nhập 
thị trường IoT Việt Nam” có quy mô 50 gian hàng 
từ các doanh nghiệp tiêu biểu trong nước và quốc 
tế, thu hút hơn 1.000 đại biểu tham dự.

ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI THẢO – 
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SMART IOT 
VIỆT NAM 2018

ĐỒNG HÀNH CÙNG BBQ SBS 
SUPER CONCERT, HÀN QUỐC

VIETJET VÀ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 
TNCS HỒ CHÍ MINH, TRUNG TÂM 
TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA TỔ CHỨC 
CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT CHÀO 
MỪNG NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI 
TÌNH NGUYỆN 2018

THAM GIA GIẢI CHẠY ĐUA TIẾP 
SỨC KIZUNA EKIDEN 2018 - 
CHẠY VÌ AN TOÀN GIAO THÔNG

NHẬN GIẢI “ĐỒNG PHỤC TIẾP 
VIÊN ĐẸP NHẤT CHÂU Á” 2018

Khép lại hơn 2 tuần tranh tài gay cấn giữa 12 đội 
bóng đến từ các đơn vị trong ngành Hàng không 
và những đối tác thân thiết của Vietjet, chiều 
ngày 26/10/2018 giải bóng đá Hữu nghị Cup 
Vietjet lần thứ 6- 2018 kết thúc để lại rất nhiều 
ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ và cổ 
động viên đến từ các đơn vị.

Với sự đầu tư cả ngoại binh chất lượng trong đội 
hình và phong độ thi đấu ấn tượng, Đội Hòn Gai 
Tour đã xuất sắc giành chức vô địch sau khi vượt 
qua đội Ping Travel với tỉ số 1-0. 

BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ CUP HỮU 
NGHỊ VIETJET LẦN THỨ 6


