BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 08/ 2018

SỰ KIỆN - TIN TỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC VIETJET
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO:
"THÁCH THỨC CHÍNH LÀ CƠ HỘI
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QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
Trong tháng 8, Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư đã tổ chức thành công các sự kiện dành riêng cho các nhà
đầu tư, tổ chức, chuyên gia phân tích quan tâm tới cổ phiếu VJC, bao gồm:
- Hợp tác với SSI tổ chức Aviation Tour với sự tham dự của hơn 40 Quỹ trong và ngoài nước
- Tổ chức hội nghị dành cho nhà đầu tư hàng tháng với sự tham dự của hơn 30 quỹ và nhà phân tích

CHUẨN BỊ CHI 1.083 TỈ ĐỒNG TẠM ỨNG CỔ TỨC 2018

Ngày 26/7, tạp chí Forbes tổ chức Diễn đàn Kinh
doanh năm 2018 của Forbes với chủ đề “Building
Sustainable Growth - Tạo dựng Tăng trưởng Bền
vững” thu hút các lãnh đạo doanh nghiệp hàng
đầu, các chuyên gia, nhà tư tưởng và nhà hoạch
định chính sách cùng thảo luận về chiến lược đảm
bảo tăng trưởng bền vững thông qua đầu tư dài
hạn vào các ngành công nghiệp cốt lõi mà Việt
Nam có khả năng phát triển. Tại phiên thảo luận
“Tạo dựng những chính sách tốt nhất để phát triển
kinh doanh”, Tổng giám đốc Vietjet là nữ diễn giả
duy nhất xuất hiện bên cạnh các chuyên gia và
lãnh đạo doanh nghiệp.
Tổng giám đốc Vietjet cho rằng, tình hình kinh tế có
nhiều thách thức cũng mở ra nhiều cơ hội cho
doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Cũng
theo Tổng giám đốc, tinh thần đổi mới, sáng tạo
của khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực
quan trọng của nền kinh tế. Chính phủ hiện nay
đang đi đúng hướng và mở ra nhiều cơ hội cho kinh
tế tư nhân phát triển. “Mỗi năm kinh tế tư nhân tạo
ra 1,2 triệu việc làm. Chúng ta có khoảng 700.000
doanh nghiệp đóng góp gần 50% GDP, trong lĩnh
vực dịch vụ thì khu vực tư nhân chiếm tới 85% GDP.
Chính phủ đã đưa thông điệp mạnh mẽ về một
chính phủ kiến tạo, trong sạch, hành động với
những cởi trói về cơ chế với hàng loạt các hoạt
động.”

Nhờ kết quả kinh doanh khả quan của những tháng đầu năm, ngay sau khi nhận cổ tức 20% bằng cổ
phiếu, cổ đông của Vietjet sẽ tiếp tục nhận được tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 20% bằng tiền.
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC – HOSE) ngày 16/8/2018
đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 20% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000
đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 6/9/2018, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là
5/9/2018.
Vietjet sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 19/9/2018. Với vốn điều lệ 5.416 tỷ đồng, Vietjet
sẽ chi ra hơn 1.083 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt đầu của năm 2018.

LỢI NHUẬN VIETJET TĂNG 26% ĐẠT HƠN 2.378 TỶ ĐỒNG
TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Với nhiều chia sẻ thẳng thắn, khách quan, diễn đàn
đã thu hút bởi các câu chuyện và kinh nghiệm của
lãnh đạo các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư… đồng
thời tìm kiếm tầm nhìn về cách xây dựng môi
trường tốt nhất cho kinh tế tư nhân phát triển và
đóng góp vào xã hội ổn định và tốt đẹp hơn.

VINH DANH 17 ĐƠN VỊ SAO
VÀNG VÀ CÁC CÁ NHÂN LÀ NGÔI
SAO TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6
THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Vietjet công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2018 với tăng trưởng mạnh mẽ đến từ các hoạt động
kinh doanh cốt lõi là vận tải hàng không và doanh thu phụ trợ.

Sáng 25/8, Vietjet tổ chức Hội nghị sơ kết sáu
tháng đầu năm 2018, điểm lại những thành tựu
đã đạt được và định hướng kế hoạch hành động
cho giai đoạn về đích của năm 2018.
Tham dự sự kiện có ông Trần Bảo Ngọc – Vụ
trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, ông Võ
Huy Cường – Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt
Nam cùng các lãnh đạo đến từ các cơ quan quản
lý ngành giao thông vận tải, ngành hàng không
và các công ty đối tác của Vietjet.
Những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu
năm chính là bệ phóng để CBNV Vietjet hướng
đến những mục tiêu đã đề ra, các khối, phòng,
ban cũng đã sẵn sàng với những kế hoạch hành
động những tháng cuối năm 2018.
Tại sự kiện, Ban Lãnh đạo Công ty đã ghi nhận
thành tích, tôn vinh 17 tập thể xuất sắc và các cá
nhân xuất sắc là những ngôi sao sáng nhất trên
bầu trời Vietjet, cùng chia sẻ “Niềm tự hào mang
tên Vietjet”, tiếp thêm sức mạnh cho tất cả chúng
ta cùng tỏa sáng và thành công hơn nữa trong
chặng đường tiếp theo.

Doanh thu vận tải hàng không quý 2 đạt 8.588 tỷ đồng so với 5.648 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017 (tăng
52,05%); lợi nhuận vận tải hàng không trước thuế quý 2 đạt hơn 950 tỷ đồng so với 661 tỷ đồng cùng
kỳ năm 2017 (tăng 43,7%). Trong đó tỷ trọng doanh thu phụ trợ đạt tới 24%, xấp xỉ 16 USD/khách,
cao nhất từ trước tới nay.
Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 đạt 21.197 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước
thuế của Vietjet nửa đầu năm đạt hơn 2.378 tỷ đồng, tăng 26%.
Với kết quả hoạt động kinh doanh khả quan 6 tháng đầu năm và những bước chuẩn bị cho kế hoạch
6 tháng cuối năm 2018, triển vọng Vietjet sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch 2018.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

MỞ ĐƯỜNG BAY HÀ NỘI – TOKYO
(NARITA, NHẬT BẢN)

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC
Trong tháng 6 tháng đầu năm 2018,
Vietjet đã thực hiện 59.944 chuyến bay
Tổng số đường bay: 94 đường
Độ tin cậy kỹ thuật: 99,66%
Tỷ lệ đúng giờ đạt 83%
(Thông tin thống kê này là sơ bộ, chưa
kiểm toán và soát xét. Vietjet công bố số
liệu chính thức theo hàng quý)

VIETJET VÀ BOEING KÝ
HỢP ĐỒNG 100 MÁY BAY

THÁNG 8, VIETJET MỚI NHẬN
THÊM 3 TÀU BAY
Vietjet công bố mở đường bay Hà Nội – Tokyo
(Narita, Nhật Bản). Đường bay mới mở bán vé
từ ngày 16/8 và dự kiến sẽ khai thác từ ngày
11/01/2019, góp phần thúc đẩy du lịch, giao
thương và hội nhập giữa hai quốc gia và trong
khu vực.

Ngày 18/7 Tại triển lãm hàng không thế giới
Farnborough Airshow 2018 tại Anh Quốc, Hãng
hàng không thế hệ mới Vietjet và Tập đoàn chế
tạo máy bay Boeing (Mỹ) đã ký kết hợp đồng 100
tàu bay B737 MAX trị giá 12,7 tỷ Đô la Mỹ.
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo và ông
Kevin McAllister, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập
đoàn Boeing đã cùng ký kết Hợp đồng quan trọng
này.
Đơn hàng mới của Vietjet sẽ phục vụ cho kế
hoạch phát triển liên minh hàng không của hãng
trong khu vực và trên thế giới, đồng thời đảm bảo
đội tàu bay mới của hãng đồng bộ, tiện nghi và
tiết kiệm nhiên liệu cho tới năm 2025. Hợp đồng
quan trọng lần này đồng thời góp phần tăng
thêm kim ngạch thương mại giữa hai nước Mỹ và
Việt Nam.
Cùng với Hợp đồng được ký kết, Tập đoàn Boeing
cũng triển khai hàng loạt các chương trình hợp tác
chiến lược để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hàng
không toàn diện tại Việt Nam bao gồm dịch vụ
sửa chữa bảo dưỡng kỹ thuật, đào tạo, phi công,
kỹ sư, thợ máy, v.v. cũng như các chương trình
nâng cao năng lực quản lý, tự động hóa của hãng
hàng không và của ngành hàng không Việt Nam.

ĐẶT MUA THÊM 50 MÁY BAY
A321NEO
Ngày 19/7, Vietjet đã ký Biên bản ghi nhớ với
Airbus đặt mua thêm 50 máy bay một lối đi
A321neo. Thỏa thuận được công bố tại Triển lãm
hàng không Farnborough với sự tham dự của ông
Đinh Việt Phương, Phó Tổng giám đốc và ông Eric
Schulz, Giám đốc thương mại Airbus.
Thỏa thuận mới nhất này sẽ nâng số đơn hàng
chờ giao đối với dòng máy bay A320 lên 171 máy
bay. Vietjet sẽ khai thác các máy bay mới để đáp
ứng nhu cầu ngày càng tăng của hành khách trên
cả mạng bay nội địa và quốc tế của hãng.

TÀU BAY VIETJET ĐI OMAN

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Vietjet đã tổ
chức lễ ra quân làm nhiệm vụ đoàn công tác tại
Oman. 2 tàu bay A320 Vietjet số hiệu VN – A666
và VN - A669 cùng đoàn công tác sẽ 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,
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thịnh đã ra sân
bay tiễn đoàn và chúc đoàn công tác hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tàu bay làm nhiệm
vụ tại Oman trong 6 tháng tới.

THAM DỰ HỘI NGHỊ HÀNG
KHÔNG KHU VỰC CHÂU Á – THÁI
BÌNH DƯƠNG 2018

Phó Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn và
đoàn công tác Vietjet đã tham dự và thảo luận tại
Hội nghị Hàng không khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương 2018 - Australia Pacific Aviation &
Corporate Travel Summit 2018, một trong những
hội nghị quan trọng nhất của các hãng hàng
không khu vực do Trung tâm hàng không châu Á
- Thái Bình Dương (CAPA) tổ chức.
Chủ tịch điều hành CAPA Peter Harbison đánh giá
cao sự đóng góp của Vietjet vào sự phát triển
nhanh chóng của thị trường hàng không ở Việt
Nam cũng như châu Á, trong đó nhấn mạnh chiến
lược thành công của Vietjet trong việc mở rộng thị
trường với hơn 300 máy bay đã đặt hàng.

100 CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ:
VIETJET LÀ ‘INNOVATION AIRLINE’

Ngày 23/8, tại TP.HCM, Vietjet đã chào đón 100
chuyên gia công nghệ, nhà khoa học Việt Nam
đang làm việc tại nước ngoài đến thăm và làm
việc. Chuyến thăm nằm trong chuỗi hoạt động
của Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng
tạo Việt Nam, thực hiện chiến lược quốc gia về
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Bộ Kế
hoạch - Đầu tư khởi xướng.
Sau khi tham quan văn phòng Vietjet, tìm hiểu về
các trang thiết bị hiện đại của trung tâm điều
hành, quản lý bay, đoàn vô cùng ấn tượng với
những gì Vietjet đã, đang làm được trong việc
ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đại diện
đoàn đã chia sẻ cảm nhận về động lực đổi mới
sáng tạo của hãng và bày tỏ kỳ vọng Vietjet sẽ
tiếp tục phát triển để luôn luôn là hãng hàng
không đổi mới, sáng tạo (Innovation Airline), áp
dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ đi đầu
vào quản lý, vận hành một hãng hàng không thế
hệ mới.

Đường bay Hà Nội – Tokyo sẽ 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 – Tokyo,
Vietjet nâng tổng số đường bay quốc tế lên 46
đường bay bên cạnh 38 đường bay quốc nội và
là đường bay thẳng thứ 3 tới Nhật Bản. Trước đó
Vietjet đã mở bán hai đường bay Hà Nội - Osaka
và TP Hồ Chí Minh – Osaka, lần lượt khai thác vào
ngày 08/11 và ngày 14/12/2018

ĐỒNG HÀNH CÙNG “TUẦN LỄ
HÀNG HOÁ VÀ DU LỊCH VIỆT
NAM” TẠI THÁI LAN

Trong tháng 8, Vietjet tiếp tục bổ sung vào đội
tàu bay hiện đại sinh động của hãng 3 tàu bay
mới xuất xưởng về từ Hamburg (Đức), mang số
hiệu VN-A654, VN-A674 và VN-A698.
Hai trong số 3 tàu bay mới là tàu bay A321neo
thế hệ mới. Tàu bay A321neo được trang bị động
cơ thế hệ mới nhất với các cải tiến khí động lực
và khoang hành khách. Theo công bố của nhà
sản xuất, động cơ mới giúp giảm tiêu thụ nhiên
liệu ít nhất là 16% trong thời gian đầu và sẽ lên
đến 20% trong năm 2020, tiết giảm tiếng ồn tới
75% và lượng khí thải ra môi trường tới 50%.

TUYỂN TIẾP VIÊN TẠI NGA

Vietjet vinh dự là đối tác đồng hành cùng “Tuần
lễ Hàng hoá và Du lịch Việt Nam” lần thứ 3 được
tổ chức tại Thái Lan từ ngày 22-26/08/2018 tại
Central World Bangkok. Sự kiện nhằm quảng bá
các điểm đến, mặt hàng đặc trưng và ẩm thực
đặc sắc của Việt Nam đến với người dân Thái Lan
và khách quốc tế tại đất nước Chùa vàng.
Vietjet hiện khai thác 6 đường bay giữa Thái Lan
và Việt Nam bao gồm TP.HCM-Bangkok/Chiang
Mai/Phuket, Hà Nội – Bangkok, Hải Phòng –
Bangkok và Đà Lạt – Bangkok đồng thời vận
hành 5 đường bay nội địa Thái Lan là Bangkok –
Phuket/Chiang
Mai/Krabi/Chiangrai
và
Phuket-Chiangrai.

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “VISIT
JAPAN CÙNG VIETJET”

Ngày 28/7, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa
Thục, Hà Nội, Vietjet đã tổ chức chương trình
“Visit Japan cùng VietJet” nhằm chào mừng sự
kiện khai trương đường bay Hà Nội – Osaka, TP
Hồ Chí Minh – Osaka, đây là hai đường bay đầu
tiên tới Nhật Bản được Vietjet đưa vào khai thác
trong tháng 11 và 12 tới đây. Sự kiện thu hút sự
quan tâm của đông đảo người dân và du khách
tại đây với nhiều hoạt động đặc sắc mang
phong cách Nhật Bản và phần quà thú vị.

PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG
TRÌNH GIỚI THIỆU DU LỊCH TẠI
ĐÀI LOAN

Với mục tiêu mở rộng mạng bay trong nước và
quốc tế, Vietjet đã tổ chức ngày tuyển dụng Tiếp
viên hàng không dành cho các ứng viên là công
dân Nga tại thành phố Vladivostok (Nga) ngày
23/8 vừa qua.
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 tại Nga lần này sẽ được tham gia các khóa
đào tạo nghiệp vụ theo chuẩn mực hàng không
quốc tế.

TỔ CHỨC HAI ĐỢT TUYỂN TIẾP
VIÊN LỚN TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
TRONG THÁNG 8

Tiếp tục phục vụ kế hoạch khai thác 100 đường
bay quốc tế và nội địa trong năm 2018, Vietjet
sẽ tiếp tục tổ chức ngày hội tuyển dụng tiếp viên
hàng không trên toàn quốc vào ngày
16/8/2018 tại Văn phòng Vietjet, 302 Kim Mã,
Ba Đình, Hà Nội và ngày 30/8/2018 tại Trung
tâm Đào tạo Vietjet, Tầng 9, CT Plaza, 60A
Trường Sơn, Tân Bình, TPHCM.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
VIETJET VÀO TOP 40 THƯƠNG
HIỆU GIÁ TRỊ NHẤT VIỆT NAM
2018 CỦA FORBES

Vietjet phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam
tổ chức chương trình giới thiệu Du lịch tại 2
thành phố Cao Hùng và Đài Bắc (Đài Loan) với
sự tham dự của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục
Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương cùng nhiều
doanh nghiệp du lịch, đại lý, các cơ quan quản
lý nhà nước về du lịch của Việt Nam và Đài Loan.
Chương trình nhằm xúc tiến du lịch và đẩy
mạnh sự tăng trưởng khách du lịch Đài Loan đến
Việt Nam.
Hiện nay, Vietjet Air đang khai thác 60 chuyến
bay mỗi tuần từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tới các
thành phố của Đài Loan như Đài Bắc, Cao Hùng,
Đài Nam, Đài Trung, là hãng máy bay nước
ngoài khai thác lớn nhất tới thị trường Đài Loan.

HÀNG TRĂM VÉ 0 ĐỒNG VIETJET
TẠI HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ
MYANMAR 2018

Vietjet tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế
Myanmar 2018 (Myanmar International Tourism
Expo) từ 20/7 - 22/7/2018 tại Tatmadaw
Exhibition Hall (Yangon) mang đến du khách
nhiều hoạt động thú vị. Khách tham quan được
bốc thăm may mắn để nhận vé máy bay Vietjet
miễn phí, tham gia vòng quay may mắn nhận
quà tặng thú vị, trải nghiệm game “Vietjet
Skyfun” vui nhộn, thưởng thức các màn trình
diễn sôi động và chụp ảnh cùng các tiếp viên
xinh đẹp, thân thiện.
Kể từ khi khai thác chuyến bay đầu tiên tới
Yangon năm 2015, Vietjet đã đóng vai trò quan
trọng trong việc kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp
tác giữa hai quốc gia, đáp ứng nhu cầu du lịch,
giao thương của khách du lịch cũng như người
dân hai nước.

TIẾP TỤC VÀO TOP CÁC CÔNG TY
NIÊM YẾT TỐT NHẤT THEO XẾP
HẠNG CỦA FORBES

NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG VÀ KÝ
THOẢ THUẬN ĐẦU TƯ VÀO CẦN THƠ

Tạp chí Forbes vừa vinh danh 40 Thương hiệu giá
trị nhất Việt Nam năm 2018, trong số những tên
tuổi hàng đầu, đáng chú ý có những công ty
mang tên Việt như Vinamilk, Viettel, Vingroup,
Vietjet.
Các doanh nghiệp được Forbes tôn vinh năm nay
có tổng giá trị thương hiệu hơn 8 tỷ USD, tăng
hơn 50% so với danh sách công bố năm 2017,
một phần nhờ thị trường chứng khoán có sự tăng
trưởng khá mạnh khiến cho PE trung bình của
phần lớn các ngành đều tăng. Một số gương mặt
mới xuất hiện là HDBank, Vinhomes, VNPT,
Trung Nguyên…
Thương hiệu Việt trẻ tuổi hơn cả là Vietjet. Kể từ
khi cất cánh năm 2011, thương hiệu Vietjet đã
mang đến sự thay đổi tích cực cho thị trường vận
tải hàng không, đạt những tăng trưởng đột phá
về cả doanh thu, lợi nhuận và lượng khách
chuyên chở.

THUỘC TOP 100 DOANH NGHIỆP
NỘP THUẾ LỚN NHẤT VIỆT NAM
NĂM 2017

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính công bố 1000
doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm
2017. Công ty CP Hàng không Vietjet được vinh
danh đứng trong Top 100 doanh nghiệp đứng
đầu danh sách nộp thuế lớn nhất. Vietjet cũng là
hãng hàng không hai năm liên tiếp nằm trong
bảng xếp hạng này. Bảng xếp hạng 1000 doanh
nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam được Tổng
cục Thuế thực hiện thường niên theo chỉ đạo của
Chính phủ và Bộ Tài chính.
Theo đó, năm 2017, doanh thu đạt 42.303 tỷ
đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.073 tỷ đồng,
tăng trưởng 54% và 73% so với năm 2016.
Vietjet thu nộp các khoản thuế trực tiếp, gián
tiếp, thu hộ các loại phí và lệ phí với tổng giá trị
lên tới 4197 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Ngày 10/8, Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn
Thanh Hùng đã đón nhận Kỷ niệm chương của
UBND Thành phố Cần Thơ cho những đóng góp
và đầu tư tại Thành phố trong khuôn khổ Hội
nghị Xúc tiến Đầu tư Thành phố Cần Thơ dưới sự
chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và
lãnh đạo các Bộ, Ngành và Thành phố.
Vietjet bắt đầu khai thác các đường bay đến Cần
Thơ từ năm 2014 và hiện khai thác 2 đường bay
nội địa Đà Nẵng-Cần Thơ và Cần Thơ-Hà Nội.
Trong giai đoạn cao điểm, hãng khai thác đến 5
chuyến bay/ngày đến Cần Thơ từ hai thành phố
này.
Vietjet và Thai Vietjet đồng thời đã kết hợp với
nhiều đơn vị lữ hành thực hiện các chuyến bay
từ Thành phố Cần Thơ đến và đi quốc tế phục vụ
du lịch, lữ hành và đầu tư.
Tại sự Hội nghị lần này, Vietjet và UBND Thành
phố Cần Thơ cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ
nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Thành
phố và Vietjet, thúc đẩy phát triển thương mại,
hàng không, du lịch và đầu tư, tạo cơ sở phát
triển mối quan hệ hợp tác giữa hai Bên lên tầm
cao mới.

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
“CỎ SẮC MÀ ẤM QUÁ”

Tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Tâm
đã tham gia đồng hành và tặng quà hỗ trợ các
gia đình chính sách, thương binh trong chương
trình “Cỏ sắc mà ấm quá…” nhân dịp kỷ niệm 71
năm ngày thương binh Liệt sỹ 27/7. Chương
trình nhằm tôn vinh, tri ân các sinh viên, trí thức,
văn nghệ sĩ những năm 1970-1972 đã lên
đường ra trận, góp phần thống nhất đất nước.

VIETJET ĐƯỢC VINH DANH LÀ
THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG TỐT
NHẤT CHÂU Á 2018

Tạp chí Forbes vừa vinh danh Công ty Cổ phần
Hàng không Vietjet (HOSE: mã VJC) trong Top 50
công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2018. Vietjet
với doanh thu 42.303 tỷ đồng năm 2017, vốn
hóa 88.915 tỷ đồng, năm thứ hai liên tiếp được
bình chọn vào danh sách của Forbes. Ông Chu
Việt Cường Thành viên HĐQT đại diện Ban lãnh
đạo Vietjet đã tới tham dự và nhận giải thưởng.
Theo số liệu thống kê của Forbes, các doanh
nghiệp trong danh sách 50 của Forbes hiện
chiếm 70,8% giá trị vốn hóa 2 sàn chứng khoán
TP.HCM và Hà Nội.
Chính thức niêm yết tháng 2/2017, Vietjet đã
nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhà
đầu tư nhờ những kết quả kinh doanh ấn tượng
và lọt vào nhóm VN30 ngay trong năm đầu tiên
lên sàn. Vietjet ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm
2017 là 5.074 tỷ đồng, vượt 150% kế hoạch
năm và tăng 103% so với năm 2016.

RA QUÂN “HÃY LÀM SẠCH
BIỂN” 2018

Tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Vietjet và
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam,
Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức Lễ ra
quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018.
Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Kim Quy,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó
Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên
Việt Nam; bà Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung
tâm Tình nguyện Quốc gia; ông Nguyễn Xuân
Quang, Phó Tổng Giám đốc Vietjet; đại diện Bộ
Công an; Trung tâm Tin tức VTV24, Đại sứ quán
Hoa Kỳ tại Hà Nội, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể
Trung ương và địa phương.
Tại lễ ra quân, Vietjet và Trung ương Hội Liên
hiệp Thanh niên Việt Nam 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.
Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” 2018 với chủ đề
“Giảm thiểu ô nhiễm rác thải sinh hoạt” sẽ được
triển khai tại 28 tỉnh, thành ven biển trên cả
nước. Chiến dịch thu hút đông đảo sự tham gia
của đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân,
các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc
tế, được ghi nhận, đánh giá cao.

Vietjet được vinh danh là một trong những
Thương hiệu tuyển dụng tốt nhất Châu Á 2018
trong ngành hàng không (Dream Company to
Work for – Airlines & Aviation) tại lễ trao giải
thưởng Asia’s Best Employer Brand Awards lần
thứ 9 (năm 2018) tổ chức tại Singapore. Đây là
năm thứ 3 liên tiếp Vietjet vinh dự nằm trong
danh sách uy tín này.

PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG
TRÌNH “THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC
MƠ” NĂM 2018

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 chương
trình "Thắp sáng những ước mơ" 2018.
Ngày 18/8, Vietjet phối hợp tổ chức trao quà
cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại thành
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chương trình năm
nay đã trao tới 1.000 suất học bổng và 3.000
phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó
khăn tại những vùng điều kiện tự nhiên khắc
nghiệt, thiên tai, lũ lụt tại 6 tỉnh thành phố Đà
Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị,
Bình Định và Bình Phước.
Sau hoạt động trao quà tại các tỉnh thành, gala
chương trình Thắp sáng những ước mơ sẽ được
tổ chức tại Đà Nẵng trong tháng 9 tới đây để hơn
300 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn giao lưu,
học hỏi và nhận những phần quà, học bổng đặc
biệt của Vietjet và chương trình.

