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SỰ KIỆN - TIN TỨC

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, THỎA
THUẬN TRỊ GIÁ
7,3 TỶ USD

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ “VIETNAM ACCESS DAY”
Vietjet tham dự và thảo luận tại Hội nghị đầu tư
quốc tế“Vietnam Access Day” do Viet Capital tổ
chức tại Tp. Hồ Chí Minh.
Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và chiến lược
kinh doanh hiệu quả, Vietjet trở thành một
trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt
Nam thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư tới
tham dự Hội nghị.

THAM DỰ HỘI NGHỊ GẶP MẶT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TẠI NGHỆ AN
Tại Paris – Pháp, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cao cấp hai
nước Việt Nam và Pháp, Vietjet và Tập đoàn
Safran – CFM đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác
toàn diện về cung cấp động cơ và các dịch vụ kỹ
thuật, bảo dưỡng cho các tàu bay của hãng trị
giá 6,5 tỷ USD.
Theo đó, Safran – CFM hợp tác với Vietjet trong việc
cung cấp 321 động cơ, phục vụ cho 148 tàu bay của
hãng, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng
động cơ, công tác đào tạo nhân lực kỹ thuật hàng
không, các chương trình nghiên cứu ứng dụng như
tiết kiệm nhiên liệu, quản lý kỹ thuật và xây dựng
cơ sở bảo dưỡng tầm vóc khu vực.
Cũng trong dịp này, Vietjet đã ký kết hợp đồng
với công ty GECAS France về thuê, mua 06 tàu
bay A321neo trị giá 800 triệu USD.

NHẬN TÀU BAY MANG BIỂU
TƯỢNG 45 NĂM QUAN HỆ
VIỆT – PHÁP

Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hùng cùng đoàn công tác Vietjet và các đơn vị trong Tập đoàn đã
tham dự Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An. Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc và hơn 800 nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng đã báo cáo về hoạt động của Vietjet cũng như các
đơn vị trong Tập đoàn tại Nghệ An trong thời gian qua. Trong thời gian tới đây, Vietjet sẽ tiếp tục mở
rộng mạng bay và tăng tần suất các chuyến bay nội địa và quốc tế tới Nghệ An, đồng hành với các
chương trình thu hút đầu tư và sẵn sàng tham gia vào các Dự án kêu gọi đầu tư tại Nghệ An.

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC

KHỐI KHAI THÁC BAY TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ 2018

Ngày 28/3, tại Paris (Pháp), Vietjet chính thức
nhận tàu bay A321 mang biểu tượng kỷ niệm 45
năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam –
Pháp trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức
Cộng hoà Pháp của Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn
Phú Trọng. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến
của Tổng Bí thư cùng Lãnh đạo cấp cao hai nước.
Chiếc A321 mới mang biểu tượng 45 năm quan
hệ Việt - Pháp là tàu bay thứ 43 được bàn giao
trong đặt hàng 121 tàu bay mà Vietjet đã ký với
Airbus. Đây cũng là tốc độ giao nhận hàng
nhanh kỷ lục giữa hai bên.
Tàu bay A321 được tổ chức tiếp nhận tại sân bay
Tân Sơn Nhất và đưa vào khai thác sử dụng ngày
29/3 vừa qua.

THAM DỰ HỘI THẢO HÀNG
KHÔNG TẠI SINGAPORE

Hội nghị Khối Khai thác bay 2018 đã được tổ
chức tại Văn phòng Công ty với sự tham dự của
TGĐ Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó TGĐ Lương
Thế Phúc, Giám đốc Điều hành Lưu Đức Khánh và
đại diện các bộ phận chuyên môn. Hội nghị đã
đánh giá lại việc thực hiện các mục tiêu nhiệm
vụ của khối khai thác năm 2017, công tác khai
thác mùa cao điểm tết qua đó xác định lại các
mục tiêu nhiệm vụ năm 2018, tập trung vào các
giải pháp và phân công nhiệm vụ nhằm nâng
cao chỉ số đúng giờ OTP, thời gian quay đầu tầu
bay TAT; triển khai các ứng dụng công nghệ
trong hoạt động điều hành khai thác, hợp đồng
với công ty dịch vụ mặt đất tại các sân bay,..

SẴN SÀNG CHO MÙA CAO ĐIỂM
HÈ 2018
Vietjet đã đi qua mùa cao điểm Tết Mậu Tuất
2018 với những kết quả rất đáng tự hào. Bước
vào mùa cao điểm hè, ban lãnh đạo cùng toàn
thể nhân viên Vietjet tiếp tục nâng cao hơn nữa
công tác kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng trang
thiết bị, tuân thủ nguyên tắc an toàn trong toàn
bộ chu trình vận hành và hoạt động kinh doanh
để phục vụ tốt nhất khách hàng trong mùa cao
điểm. Hướng tới mô hình “Consumer Airline”,
Vietjet tập trung tất cả các nguồn lực nhằm đảm
bảo đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, mang
tới trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

VIETJET TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ
LUẬT VÀ CÁC QUI ĐỊNH LIÊN
QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT KHIẾU
NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thuý Bình đã
tham dự và phát biểu tại Hội thảo về Hàng
không – Aviation Festival được tổ chức tại Singapore. Hội thảo có sự tham dự của nhiều tập
đoàn, đối tác hàng không lớn trên toàn thế giới.
Tại hội thảo, Phó Tổng giám đốc Vietjet chia sẻ
cách nhìn khác về thị trường và câu chuyện
thành công của Vietjet cũng như kế hoạch phát
triển, sáng tạo công nghệ năm 2018, năm sáng
tạo cho mọi kết nối - the year of innovation for
more connectivity. Vietjet cũng trở thành tâm
điểm quan tâm của Hội thảo khi chia sẻ về chiến
lược Consumer Airline phát triển trên hệ sinh
thái (eco system) kết nối các ứng dụng công
nghệ trên một nền tảng chung hướng đến xây
dựng Big Data. Consumer Airline sẽ mang lại
những triển vọng phát triển mạng lưới sản
phẩm, dịch vụ đa dạng, nhiều lựa chọn cho
người tiêu dùng cũng như cơ hội hợp tác cho tất
cả các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn cầu trên
hệ sinh thái chung để phục vụ khách hàng.

TỔ CHỨC KỶ NIỆM 3 NĂM
NGÀY CHUYẾN BAY ĐẦU TIÊN
TỚI ĐÀI LOAN

Ngày 27/3, tại Thành phố Đài Bắc (Đài Loan),
Vietjet tổ chức kỷ niệm 3 năm ngày chuyến bay
đầu tiên tới Đài Loan với sự tham dự của lãnh
đạo các bộ, ngành hai nước và đông đảo đối tác,
khách mời. Với 6 đường bay đang khai thác gồm:
TP.HCM – Đài Bắc; Hà Nội – Đài Bắc; TP.HCM – Cao
Hùng; Hà Nội – Cao Hùng; TP.HCM – Đài Nam;
TP.HCM – Đài Trung, Vietjet là hãng hàng không
có nhiều đường bay nhất kết nối Việt Nam và
Đài Loan.

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH MỞ ĐƯỜNG
BAY THẲNG GIỮA VIỆT NAM –
AUSTRALIA VÀ KÝ KẾT THỎA
THUẬN TÀI CHÍNH CHO 5 TÀU
BAY MỚI

Chiều 16/3, tại thành phố Sydney (Australia),
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hùng, Phó
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thúy Bình và Bà Julieanne Alroe, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc
điều hành Công ty Cảng hàng không quốc tế
Brisbane (BAC) thuộc bang Queensland
(Australia) đã ký kết thỏa thuận hợp tác mở
đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và
thành phố Brisbane, dự kiến sẽ được khai thác
từ năm 2019.
Đây là thỏa thuận được ký kết tại diễn đàn
doanh nghiệp Việt Nam - Australia với sự chứng
kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh
đạo cấp cao của Chính phủ Australia và Việt
Nam. Nhân dịp này, Vietjet và đối tác Investec
(chi nhánh tại Australia) đã ký kết thỏa thuận
hợp tác hỗ trợ tài chính cho 5 máy bay Airbus
A321 hãng sẽ mua với tổng giá trị 609 triệu USD
theo giá niêm yết của nhà sản xuất.

CÔNG BỐ MỞ ĐƯỜNG BAY
THẲNG GIỮA VIỆT NAM VÀ
ẤN ĐỘ

Ngày 14/3 Uỷ ban bảo hiểm Vietjet đã phối hợp
cùng các công ty bảo hiểu trong nước và công ty
luật Kennedys tiến hành đào tạo về các qui định,
luật hàng không trong nước và quốc tế liên quan
đến giải quyết khiếu nại của hành khách. Góp phần
bổ sung các kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho
lĩnh vực khai thác mặt đất, dịch vụ khách hàng,
pháp chế, hợp đồng, bảo hiểm, tài chính.

VTC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THÀNH
CÔNG LỚP “HỘI NHẬP - TỎA
SÁNG” KHÓA 41, 42
Trong tháng 3, lớp “Hội nhập tỏa sáng” khóa 41 với
70 học viên và khóa 42 với 63 học viên đến từ các
phòng ban với tham gia giảng dạy của Phó Tổng
giám đốc Nguyễn Đức Thịnh và Phó Tổng giám đốc
Đinh Việt Phương cùng lãnh đạo các Phòng, Ban
trong Công ty. 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.

LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TẠI
NHẬT BẢN

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ,
Vietjet công bố mở đường bay thẳng giữa Việt
Nam và Ấn Độ, đáp ứng nhu cầu di chuyển, du
lịch của người dân 2 nước, góp phần thúc đẩy
giao thương và hội nhập trong khu vực. Sự kiện
có sự chứng kiến của của Chủ tịch nước Trần Đại
Quang và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Ấn
Độ, đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng khi 2
nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược.
Đường bay đầu tiên dự kiến khai thác sẽ là
đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến New
Delhi với tần suất 4 chuyến/ tuần.

VIETJET TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI
LÝ TẠI CÁC KHU VỰC

Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hùng, Phó
Tổng giám đốc Đỗ Xuân Quang và đoàn công tác
đã có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản. Tại
chuyến thăm, nhiều cuộc họp quan trọng nhằm
tăng cường quan hệ hợp tác, phát triển giữa
Vietjet cũng như các đơn vị trong Tập đoàn đã
diễn ra với sự tham dự của các đối tác lớn của
Nhật Bản như Mori – Trust, Skymark Airlines,
H.I.S Travel Agency, HULIC, ANA Cargo.

ĐỒNG HÀNH CÙNG HOA HẬU
VIỆT NAM 2018

Trong tháng 3, Vietjet đã tổ chức Hội nghị đại lý tại
TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lâm Đồng và Phú Quốc
với sự tham dự của hàng trăm đại lý và khách mời.
Hội nghị đã tổng kết kênh bán năm 2017, triển khai
kế hoạch bán đến từng đại lý trong năm 2018,
đồng thời vinh danh những đại lý tiêu biểu tại thị
trường đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát
triển của Vietjet trong năm qua.

TỔ CHỨC COFFEE TRUCK TẠI
ĐÀI LOAN

VIETJET LỌT TOP 5 DOANH
NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG NHANH
NHẤT 2018 (FAST500) VÀ TOP
100 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT
VIỆT NAM 2017

Trong Lễ công bố cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018,
Vietjet trở thành đơn vị đồng hành năm thứ tư liên
tiếp và là nhà vận chuyển hàng không chính thức
của cuộc thi. Đây là dấu mốc quan trọng trên hành
trình kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam trải dài
khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Vietjet lọt Top 5 doanh nghiệp tăng trưởng
nhanh nhất 2018 (FAST500). Bảng xếp hạng
FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng
nhanh nhất Việt Nam năm 2018 do Vietnam
Report công bố.

VIETJET TỔ CHỨC
CHUYẾN BAY CHÚC MỪNG
NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Thứ hạng các doanh nghiệp được sắp xếp dựa
trên tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR) về doanh
thu và hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, các
tiêu chí như tổng tài sản, tổng lao động, lợi
nhuận sau thuế và uy tín doanh nghiệp trên
truyền thông... được là yếu tố bổ trợ để xác định
quy mô cũng như vị thế của doanh nghiệp trong
ngành hoạt động.
Sáng 22/3, Công ty chuyên lĩnh vực nhân sự Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage
Việt Nam đã công bố kết quả khảo sát “100 nơi
làm việc tốt nhất Việt Nam”. Theo bảng công bố,
Vietjet năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh, tăng
2 bậc so với năm 2016.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Nhằm mục đích quảng bá thương hiệu và giới
thiệu đường bay giữa Đài Loan & Việt Nam,
chương trình coffee truck đã diễn ra tại các khu
trung tâm Đài Bắc và Cao Hùng, thu hút quan
tâm đặc biệt và để lại ấn tượng với gần 1.000
người tham gia chương trình.

CÔNG BỐ HÀNH KHÁCH TRÚNG
THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH “BAY
HĂNG SAY - VUI LỄ NGẤT NGÂY”

Cũng nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3,
nhiều hoạt động và phần quà thú vị đã được gửi
tặng đến hành khách nữ trên các chuyến bay của
Vietjet và Thái Vietjet.

LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG NAM
VÀ PHÚ YÊN THĂM VIETJET
Vietjet công bố giải thưởng lớn nhất của chương
trình “Bay hăng say - Vui lễ ngất ngây” – tiền
mặt trị giá 100.000.000 đồng dành cho anh
Nguyễn Hồng Quang, hành khách đi trên chuyến
bay VJ378 từ TP.HCM đi Chu Lai (Quảng Nam)
ngày 13/02/2018. Chương trình “Bay hăng say
- Vui lễ ngất ngây” diễn ra từ 28/12/2017 đến
28/02/2018 vừa qua.
Ngày 21/3, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - ông
Nguyễn Ngọc Quang cùng đoàn công tác đã đến
thăm và làm việc tại Vietjet. Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Hùng và đoàn công tác đã thảo
luận về kế hoạch tăng cường hợp tác cùng phát
triển, trong đó có việc thúc đẩy đầu tư vào các
công trình hạ tầng tại sân bay Chu Lai.
Trước đó, ngày 26/02, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên ông Huỳnh Tấn Việt cùng đoàn công tác cũng đã
đến thăm và chúc Tết Vietjet. Ông Huỳnh Tấn
Việt đánh giá cao và cảm ơn mối quan hệ hợp
tác giữa hai bên trong thời gian qua, sự hợp tác
này đã góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, kinh
tế - xã hội tại Phú Yên. Ông cũng cam kết tạo
điều kiện tối đa để Vietjet tăng cường hoạt động
đầu tư tại đây.
Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh
Phú Yên 2018 diễn ra ngày 19/01, Vietjet đã
nhận giấy chứng nhận đầu tư xây dựng Nhà ga
hành khách tại Cảng Hàng không Tuy Hoà. Nhà
ga hành khách mới có công suất dự kiến 4 triệu
hành khách/năm, thời gian xây dựng 12 tháng.

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
GOOD DEEDS

Đoàn tiếp viên tháng 3/2018 ghi nhận 34 tiếp
viên được lãnh đạo khen ngợi vì đã trả lại của rơi
cho hành khách.

