
Tại Seoul - Hàn Quốc, trong khuôn khổ Diễn đàn Tri 
thức Thế giới, Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc và Tập 
đoàn Truyền thông Maekyung – Hàn Quốc đã tổ 
chức Lễ Vinh danh bà Nguyễn Thị Phương Thảo – 
Tổng Giám đốc Vietjet là Doanh nhân Đông Nam Á 
tiêu biểu năm 2018 vì những đóng góp quan trọng 
trong việc kết nối kinh tế, thương mại giữa Hàn 
Quốc và khu vực ASEAN

Đánh giá về giải thưởng dành cho Tổng Giám đốc 
Vietjet, ông Lee Hyuk – Tổng Thư ký Trung tâm 
ASEAN – Hàn Quốc cho biết: “Tôi rất vui mừng khi 
Lãnh đạo Vietjet được vinh danh trong giải thưởng 
năm nay. Đây là sự ghi nhận chất lượng hoạt động, 
dịch vụ sáng tạo và những đóng góp của Vietjet 
trong suốt thời gian qua. Giải thưởng này sẽ tiếp tục 
tạo nên bệ phóng để Vietjet phát triển các hoạt 
động kinh doanh tại Hàn Quốc và đóng góp nhiều 
hơn nữa cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại 
giữa cộng đồng ASEAN và Hàn Quốc”.

Trong tháng 9, Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư đã tham gia tổ chức các sự kiện dành riêng cho các nhà 
đầu tư, tổ chức, chuyên gia phân tích quan tâm tới cổ phiếu VJC, bao gồm:

- HOSE DAIWA Vietnam Corporate Day 2018

- Large-cap Tour 2018 (VCSC)

- HSC’s Emerging Vietnam Conference 2018
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Ngày 15/10/2018, Vietjet khai trương chuyến 
bay đầu tiên kết nối thành phố Đà Nẵng với thủ 
đô Bangkok (Thái Lan – sân bay Suvarnabhumi 
Airport).  Đường bay Đà Nẵng – Bangkok được 
khai thác khứ hồi hàng ngày, cất cánh từ Đà 
Nẵng lúc 13h35 và đến Bangkok lúc 15h15; 
chiều ngược lại khởi hành từ sân bay Suvarnab-
humi (Bangkok, Thái Lan) lúc 11h10 và hạ cánh 
tại Đà Nẵng lúc 12h50. Với chỉ 1 giờ và 40 phút 
bay, đường bay mới kết nối hai thành phố năng 
động, tràn đầy sức sống

Trong tháng 9/2018,
Vietjet đã thực hiện 9.313 chuyến bay

Tổng số đường bay: 101 đường

Độ tin cậy kỹ thuật: 99,66%
Tỷ lệ đúng giờ đạt 88,9%
(Thông tin thống kê này là sơ bộ, chưa kiểm 
toán và soát xét. Vietjet công bố số liệu chính 
thức theo hàng quý)

Chào đón mùa lễ hội cuối năm, Vietjet mở bán 
vé đường bay Phú Quốc – Seoul. Đường bay mới 
kết nối 2 điểm đến du lịch nổi tiếng, đáp ứng 
nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân và du 
khách, góp phần thúc đẩy giao thương và hội 
nhập trong khu vực. Đây cũng là đường bay thứ 
8 của Vietjet tới Hàn Quốc. 

Đường bay Phú Quốc - Seoul được khai thác khứ 
hồi hàng ngày từ 22/12/2018, thời gian bay 
mỗi chặng khoảng 5 giờ 30 phút. Chuyến bay sẽ 
khởi hành từ Phú Quốc lúc 15h30 (giờ địa 
phương) và đến Seoul lúc 22h45 (giờ địa 
phương), chiều ngược lại sẽ khởi hành Seoul lúc 
01h45 (giờ địa phương) và đến Phú Quốc lúc 
05h35 (giờ địa phương).

Vừa qua, Vietjet được Tổ chức  xếp hạng sản 
phẩm và an toàn duy nhất trên thế giới 
AirlineRatings.com xếp hạng cao nhất về an toàn.

Sau quá trình đánh giá chi tiết và nhận phản hồi 
từ các hãng hàng không, các tổ chức trong ngành 
hàng không AirlineRatings.com đã điều chỉnh hệ 
thống xếp hạng an toàn 7 sao của mình để nâng 
cao tầm quan trọng đối với chứng nhận IOSA và 
điều này đã nâng Vietjet lên mức 7 sao - xếp 
hạng cao nhất.

Tiêu chuẩn IOSA – Đánh giá An toàn khai thác của 
IATA - lần đầu tiên được áp dụng vào năm 2003 
để hạn chế tai nạn hàng không thông qua các quy 
định, tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn, chất lượng 
và an ninh trong hoạt động khai thác, bảo dưỡng 
của các hãng hàng không.

Trong năm 2017, chỉ số an toàn của các hãng 
hàng không có chứng nhận IOSA tốt hơn 4 lần so 
với các hãng hàng không chưa có IOSA (0,56 so 
với 2,17 tai nạn trên một triệu chuyến bay) và 
gần gấp ba lần so với giai đoạn 2012-2016.

Ngày 27/9, gần 500 ứng viên đã tham gia Ngày 
hội tuyển dụng tiếp viên được tổ chức tại Văn 
phòng Vietjet - TP.HCM. Đợt tuyển dụng lần này 
không chỉ thu hút các thí sinh trong nước mà còn 
rất nhiều các thí sinh đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, 
Đài Loan… Các thí sinh được chọn sẽ được đào tạo 
theo các chuẩn mực quốc tế trước khi được cấp 
chứng chỉ tiếp viên.

Ngày 21/9, tại Cảng hàng không quốc tế Đà 
Nẵng, Vietjet chào mừng những hành khách đầu 
tiên trên chuyến bay Nha Trang - Đà Nẵng. 
Đường bay mới kết nối 2 thành phố biển nổi 
tiếng, đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch của 
người dân và du khách, góp phần thúc đẩy giao 
thương và hội nhập trong khu vực. Trên chuyến 
bay, hành khách bất ngờ nhận được những quà 
tặng xinh xắn từ Vietjet.

Vietjet lần đầu tiên tham gia Hội chợ Du lịch 
Quốc tế Nhật Bản 2018 (Tourism EXPO Japan) từ 
ngày 20/9 đến 23/9/2018 tại Tokyo (Nhật 
Bản), mang đến du khách Nhật Bản và quốc tế 
nhiều hoạt động thú vị.

Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Nhật Bản 2018 được 
coi là hội chợ lớn nhất thế giới về du lịch do hội 
Du lịch Nhật Bản tổ chức.

Ngày 12/10, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), 
Vietjet và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ 
chức tổng kết cao điểm chiến dịch “Hãy làm sạch 
biển” năm 2018 và Lễ Trao giải cuộc thi thiết kế 
poster và sáng kiến “Hãy làm sạch biển”. Suốt 
thời gian diễn ra chiến dịch, Ban tổ chức và tất cả 
các tác giả nhận giải thưởng đều di chuyển trên 
những chuyến bay của Vietjet.

Vietjet đã đồng hành cùng chuỗi hoạt động thiết 
thực, ý nghĩa: ngày hội “Hãy làm sạch biển” cấp 
Trung ương tại Phú Quốc (Kiên Giang), cuộc thi 
thiết kế poster và sáng kiến “Hãy làm sạch biển”. 
Vietjet cũng đã trao tặng xe tuyên truyền lưu 
động, trang phục, dụng cụ, quà cho đội hình 
nòng cốt “Hãy làm sạch biển” trên địa bàn huyện 
Phú Quốc; tặng quà cho học sinh là con em ngư 
dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học 
tập trên địa bàn huyện Phú Quốc… đồng thời 
tham gia các hoạt động dọn vệ sinh bãi biển 
công cộng ô nhiễm rác thải và khu vực ngư dân 
sinh sống.

Sau 3 tháng thực hiện, chương trình “Hãy làm 
sạch biển” với chủ đề “Giảm thiểu ô nhiễm rác 
thải sinh hoạt” triển khai tại 28/28 tỉnh, thành 
ven biển trên cả nước; tổ chức 13.039 đợt ra 
quân với 99.364 đoàn viên, thanh niên tham gia 
các hoạt động làm sạch biển; xây dựng 367 điểm 
duy trì hoạt động hãy làm sạch biển tối thiểu mỗi 
tuần 01 lần tại ít nhất 01 điểm bị ô nhiễm rác 
thải và thu gom được 1.282 tấn rác thải.

Ngày 19/9, Vietjet phối hợp cùng GSA tổ chức 
Hội nghị đại lý tại Đài Trung (Đài Loan) dành cho 
gần 150 đại lý, khách mời tại đây. Hội nghị đã 
giới thiệu chính sách giá đoàn 2019 và mạng 
đường bay năm 2019 của Vietjet. Hiện nay, Viet-
jet khai thác 7 đường bay đến Đài Loan, trong đó 
có 2 đường bay đến Đài Trung.

Tưng bừng cùng Hội chợ Du lịch quốc tế Thành 
phố Hồ Chí Minh lần thứ 14 (ITE HCMC) diễn ra 
từ 06/9 - 08/9/2018 tại Trung tâm Triển lãm và 
Hội nghị Sài Gòn (SECC), Vietjet mang đến hàng 
loạt hoạt động hấp dẫn dành cho người dân và 
du khách. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Vietjet 
tham gia sự kiện thương mại du lịch quốc tế 
thường niên lớn và uy tín hàng đầu trong khu 
vực tiểu vùng Mekong.

Tham gia hội chợ và ghé thăm gian hàng Viet-
jet, du khách được rút thăm may mắn nhận mã 
(code) giảm giá hoặc vé máy bay miễn phí 
trong nước, quốc tế; thử vận may cùng vòng 
xoay may mắn; chơi game tương tác “Vietjet 
Sky Fun”; thưởng thức các màn trình diễn nghệ 
thuật thú vị và giao lưu, chụp ảnh cùng các tiếp 
viên xinh đẹp, thân thiện.

Tối 3/10, chuyến bay đặc biệt số hiệu VJ2611 
mang theo biểu tượng "Kết nối yêu thương" của 
Vietjet vận chuyển hàng cứu trợ nạn nhân thảm 
họa kép động đất - sóng thần đã hạ cánh xuống 
thủ đô Jakarta (Indonesia).

Rạng sáng 4/10, tại sân bay Jakarta, các hoạt 
động cứu trợ đã diễn ra hết sức khẩn trương.

Với gần 7 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm 
thực phẩm đóng hộp, chăn màn, nhu yếu phẩm... 
chuyến bay đặc biệt mang theo tình cảm, sẻ chia 
của người dân Việt Nam trước những mất mát, 
đau thương, tổn thất của người dân và quốc gia 
láng giềng Indonesia sau thảm họa.

Đây là sáng kiến và hành động khẩn trương của 
cán bộ nhân viên Vietjet. Chỉ trong ba ngày từ 
sau thiên tai, lãnh đạo, đội ngũ nhân viên đã tiến 
hành tổ chức chuyến bay, thực hiện các công tác 
chuẩn bị kỹ thuật, hoàn tất xin cấp phép bay, 
đồng thời phát động phong trào quyên góp tự 
nguyện trong cán bộ nhân viên Vietjet và các 
thành viên tập đoàn để chuyến bay đặc biệt có 
thể cất cánh. …

Vietjet phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em 
Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam, UBND TP. Đà Nẵng và Hội từ thiện và Bảo 
vệ quyền trẻ em TP. Đà Nẵng tổ chức Gala tổng 
kết chương trình “Thắp sáng những ước mơ” năm 
2018 tại TP Đà Nẵng. 

Chương trình "Thắp sáng những ước mơ" năm 
nay, Vietjet đã đồng hành đã trao 1.000 suất học 
bổng và 3.000 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn ở những vùng điều kiện tự 
nhiên khắc nghiệt, thiên tai, lũ lụt tại 06 
tỉnh/thành phố gồm Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Nam, Quảng Trị, Bình Định và Bình Phước. 

Lãnh đạo và các cán bộ nhân viên Vietjet tổ chức 
chương trình “Trung thu đầm ấm – Chắp cánh yêu 
thương”, tặng quà cho gần 600 em nhỏ tại Trung 
tâm Bảo trợ Trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (TP 
HCM). 

Dịp này, Vietjet cũng được Sở Lao động Thương 
binh và Xã Hội TP HCM trao tặng giấy khen vì đã 
có nhiều đóng góp cho hoạt động chăm lo cho 
trẻ mồ côi khuyết tật, kém may mắn.

Vietjet khai trương thương mại 3 đường bay từ 
Việt Nam đến Nhật Bản, góp phần tăng trưởng du 
lịch, kinh tế và giao thương giữa hai nước và trong 
khu vực. Sự kiện diễn ra trang trọng với sự chứng 
kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn 
Xuân Phúc và đại diện lãnh đạo cấp cao của Chính 
phủ Nhật Bản và Việt Nam.

Theo kế hoạch, Vietjet sẽ khai trương 3 đường 
bay giữa Nhật Bản và Việt Nam liên tục trong 3 
tháng tới, bao gồm đường bay Hà Nội-Osaka từ 
ngày 08/11/2018, đường bay TP.HCM-Osaka từ 
ngày 14/12/2018 và đường bay Hà Nội-Tokyo từ 
ngày 11/01/2019. Các đường bay đều được khai 
thác thường lệ mỗi ngày. 

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn 
Xuân Phúc nhấn mạnh: “Việc mở đường bay của 
Vietjet từ Việt Nam đến Nhật Bản (vùng Kansai, 
Osaka) vào dịp này có ý nghĩa lớn trong việc cùng 
với phía Nhật Bản nỗ lực khôi phục sân bay 
Kansai sau cơn bão đầu tháng 9/2018, góp phần 
thúc đẩy du lịch, giao thương và hội nhập giữa hai 
quốc gia và trong khu vực.”

Ngày 10/10, tại Tokyo, trước sự chứng kiến của 
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân 
Phúc và đại diện lãnh đạo cấp cao của Chính phủ 
Nhật Bản, Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet và 
Công ty Mitsubishi UFJ Lease & Finance (MUL), 
thuộc Tập đoàn Tài chính Ngân hàng hàng đầu 
Nhật Bản Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) 
và Ngân hàng BNP Paribas (Pháp) đã ký kết và 
trao Bản thoả thuận cung cấp tài chính cho 5 tàu 
bay mới của Vietjet với tổng giá trị 614 triệu USD 
theo giá công bố của nhà sản xuất.

Tiếp đó, Vietjet, Ngân hàng Natixis (Pháp) và các 
nhà đầu tư Nhật Bản cũng đã ký kết hợp đồng 
khung về cung cấp tài chính cho 5 tàu bay mới 
khác của hãng trị giá 625 triệu USD. Đây là những 
khoản vốn được cung cấp cho Vietjet theo hình 
thức thuê tài chính để Vietjet sở hữu tàu bay.

Vietjet sẽ đưa các tàu bay ký kết hôm nay vào 
khai thác ngay trong năm 2018 và đầu năm 
2019.  

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Tâm, Phó Giám 
đốc Thương mại Hà Năng Việt đã tham dự Lễ 
giao nhiệm vụ và Lễ xuất quân của cán bộ, chiến 
sĩ làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, 
Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc – Nam 
Sudan. Chương trình có sự tham dự của Lãnh đạo 
Bộ Quốc phòng, Thành ủy TP.HCM, Bệnh viện 
Quân y 175 và Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Tại buổi lễ, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã gửi 
lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Vietjet đã đồng hành 
cùng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ Bảo vệ Hòa 
bình Liên Hợp Quốc. Trước đó, Vietjet đã đưa 
đoàn cán bộ, chiến sĩ trong phái đoàn về thăm 
gia đình trong dịp nghỉ lễ 2/9 trước khi lên 
đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ.

Ngày 14/9, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh 
Sơn đã tham sự Lễ ra mắt Hiệp hội Văn hóa Ẩm 
thực Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Vietjet là đơn vị 
đồng hành và cũng là thành viên trong Ban chấp 
hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trước hơn 1000 đại biểu Việt Nam và quốc tế, 
Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo 
đã có bài phát biểu truyền cảm hứng mạnh mẽ 
cho các doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp 
tại diễn đàn “Việt Nam - Kết nối và sáng tạo: 
Những cơ hội mới trong kinh doanh”. Sự kiện 
nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
về ASEAN (WEF ASEAN) 2018. Bài phát biểu đã 
được các kênh truyền thông đưa tin với các nội 
dung ấn tượng.

Nữ tỷ phú đã chia sẻ câu chuyện thành công của 
Vietjet - hãng hàng không vừa lọt vào top 50 
hãng hàng không tốt nhất thế giới theo tạp chí uy 
tín hàng đầu về tài chính hàng không Airfinance, 
đứng ở vị trí 22. "Bằng những nỗ lực, ước mơ, 
chúng tôi là một trong những doanh nghiệp 
mang đến những thay đổi tích cực trong ngành 
hàng không", bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn 
mạnh.

CEO Vietjet đồng thời nhắn gửi tới các doanh 
nghiệp khởi nghiệp Việt Nam rằng không phải 
công nghệ thay đổi thế giới mà chính ước mơ của 
con người đã dịch chuyển thế giới. Công nghệ chỉ 
là công cụ, sáng tạo từ chính ước mơ của con 
người.

Nữ tỷ phú khuyên những doanh nhân khởi 
nghiệp: "Đừng tiết kiệm giấc mơ. Hãy mơ những 
giấc mơ to lớn và biến hoài bão thành hiện thực 
bằng hành động mỗi ngày, mang tinh thần số 
hoá và tự động hoá của cuộc cách mạng 4.0 vào 
đời sống, vào mỗi quy trình vận hành doanh 
nghiệp".

CEO VIETJET ĐƯỢC VINH DANH LÀ 
DOANH NHÂN ĐÔNG NAM Á 
TIÊU BIỂU

KHAI TRƯƠNG 3 ĐƯỜNG BAY 
KẾT NỐI VIỆT NAM - NHẬT BẢN 
NHÂN DỊP THỦ TƯỚNG VIỆT 
NAM NGUYỄN XUÂN PHÚC 
THĂM CHÍNH THỨC NHẬT BẢN

CHÀO MỪNG CHUYẾN BAY ĐẦU 
TIÊN ĐÀ NẴNG – BANGKOK (THÁI 
LAN)

MỞ BÁN VÉ ĐƯỜNG BAY PHÚ 
QUỐC - SEOUL (HÀN QUỐC)

CHÀO MỪNG CHUYẾN BAY ĐẦU 
TIÊN NHA TRANG - ĐÀ NẴNG GẦN 500 ỨNG VIÊN THAM GIA 

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TIẾP 
VIÊN

AIRLINERATINGS.COM XẾP HẠNG 
CAO NHẤT VỀ AN TOÀN CHO 
VIETJET

VIETJET VÀ TRUNG ƯƠNG HỘI 
LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT 
NAM, TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN 
QUỐC GIA TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH 
“HÃY LÀM SẠCH BIỂN” 2018

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ TẠI 
ĐÀI TRUNG (ĐÀI LOAN)

RỘN RÀNG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI 
HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ 
TP.HCM 2018 

KÝ KẾT THOẢ THUẬN TÀI TRỢ VỐN 
PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU TRỊ GIÁ HƠN 
1,2 TỶ USD TẠI NHẬT BẢN

ĐỒNG HÀNH CÙNG CỤC GÌN GIỮ 
HÒA BÌNH VIỆT NAM

ĐỒNG HÀNH CÙNG HIỆP HỘI 
VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM

CHUYẾN BAY CỨU TRỢ NẠN 
NHÂN THẢM HỌA KÉP CỦA VIET-
JET ĐẾN INDONESIA

BÀI PHÁT BIỂU TRUYỀN CẢM 
HỨNG CỦA CEO VIETJET TẠI DIỄN 
ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI VỀ 
ASEAN (WEF ASEAN) 2018

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG 
TRÌNH “THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC 
MƠ” NĂM 2018

MANG TRUNG THU ĐẦM ẤM, 
ĐOÀN VIÊN TỚI CÁC BẠN NHỎ

VIETJET MANG NHIỀU HOẠT 
ĐỘNG ĐẶC SẮC ĐẾN HỘI CHỢ 
DU LỊCH QUỐC TẾ NHẬT BẢN


