
Rạng sáng ngày 08/02, ngay khi đáp chuyến bay 
trở về từ Singapore Airshow 2018, ban lãnh đạo Vi-
etjet đã tất bật kiểm tra các công tác phục vụ mùa 
cao điểm tết tại 2 sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) 
và Tân Sơn Nhất (TP.HCM). 

Ngày 30/1, Công ty cổ phần hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC  - HOSE) công bố báo cáo tài chính 
năm 2017 trước kiểm toán với tất cả các chỉ tiêu đều tăng trưởng mạnh so với năm 2016 và hoàn thành 
vượt kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể, tổng doanh thu thuần năm 2017 đạt gần 42.258 tỷ đồng, tăng 53,7% so với năm 2016 và vượt 
0,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.755 tỷ đồng, tăng 75,9% so với năm 2016 và vượt 
26% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 4.527 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận trên mỗi 
cổ phiếu (EPS) là 10.065 đồng.

Nhờ tăng trưởng mạnh đội tàu bay thêm 17 tàu (trong đó có 1 tàu bay hiện đại A321 NEO – tàu bay Airbus 
NEO đầu tiên tại Đông Nam Á, Vietjet đã mở thêm 22 đường bay mới (1 nội địa và 21 đường bay quốc tế), 
nâng tổng số đường bay khai thác lên 82 đường, trong đó có 38 đường bay quốc nội và 44 đường bay quốc 
tế. Vận chuyển hơn 17,11 triệu hành khách trong năm 2017. Doanh thu vận chuyển hàng không cả năm 
đạt 22.577 tỷ đồng, tăng 41,8% so với năm 2016 và vượt 4,6% kế hoạch năm.

Tính tới 31/12/2017, tổng đội bay gồm 51 tàu bay Airbus A320 và A321. Vietjet đã nhận 39 tàu bay trong 
tổng số 219 tàu bay đặt hàng của Airbus và Boeing. Tỷ lệ đúng giờ cả năm 2017 đạt 85,59%.

Chi phí trung bình ghế km không bao gồm chi phí xăng dầu giảm xuống 2,25 US cent, giảm 7,3% so với 
năm 2016 và là mức thấp nhất thế giới nhờ vào việc kiểm soát tốt chi phí năm 2017. Chi phí trung bình 
ghế km (CASK) bao gồm chi phí xăng dầu giảm 2,27% còn 3,79 US cent.

Trong năm 2017, Vietjet đã thanh toán 10% cổ tức tiền mặt và 40% cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2016 
và đã tạm ứng 20% cổ tức tiền mặt năm 2017. Với kết quả kinh doanh khả quan, Vietjet đã nâng tỷ lệ chi 
trả cổ tức năm 2017  từ 50% lên 60% và tiến hành trả tiếp 10% cổ tức tiền mặt của năm 2017 vào ngày 
7/2/2018.

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 1-2/ 2018

CỔ PHIẾU VIETJET LỌT VÀO CHỈ SỐ VN30

VIETJET ĐẠT GẦN 4.755 TỶ ĐỒNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2017

Ngày 7/2/2018, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet đã chi 451 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% 
cho cổ đông. Như vậy, các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu Vietjet đã nhận được khoản cổ tức không nhỏ ngay 
trước Tết Âm lịch Mậu Tuất.
Với mức trả cổ tức nói trên, Vietjet đã trả tổng cộng 30% cổ tức tiền mặt cho cổ đông trong năm 2017. Do 
kết quả kinh doanh khả quan so với kế hoạch, Hội đồng quản trị Vietjet đã xin ý kiến và được sự đồng ý 
của Đại hội đồng cổ đông tăng mức chia cổ tức từ 50% lên 60%.

451 TỈ ĐỒNG CỔ TỨC ĐÃ VỀ, CỔ ĐÔNG VIETJET ĂN TẾT PHẤN KHỞI

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố danh mục cổ phiếu thành phần, khối lượng lưu 
hành tính chỉ số, tỷ lệ free float và tỷ trọng giới hạn vốn hóa của bộ chỉ số HOSE-Index có hiệu lực 
từ ngày 22/1 đến 20/7/2018. Theo đó, danh mục mới của VN30-Index chính thức thêm cổ phiếu 
VJC của Hãng hàng không Vietjet. 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.

Trong năm 2017, 

Vietjet đã thực hiện 98.805 chuyến bay

Tổng số đường bay: 82 đường

Tỷ lệ lấp đầy 88,05%

Tỷ lệ đúng giờ đạt 85,59%

(Thông tin thống kê này là sơ bộ, chưa kiểm toán
và soát xét. Vietjet công bố số liệu chính thức theo hàng quý)

TRẺ MỒ CÔI, KHUYẾT TẬT RỘN 
RÀNG ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT 
2018 CÙNG VIETJET

VIETJET NHẬN TÀU BAY A321NEO 
THẾ HỆ MỚI ĐẦU TIÊN TẠI KHU VỰC 
ĐÔNG NAM Á

Trong những ngày đầu năm 2018, Vietjet đã đón tàu 
bay A321neo động cơ thế hệ mới mang số hiệu 
VN-646 về từ Hamburg (Đức), đánh dấu cột mốc 
quan trọng, trở thành hãng hàng không đầu tiên, duy 
nhất trong khu vực Đông Nam Á vận hành thế hệ tàu 
bay mới nhất của Airbus với động cơ GTF của Pratt & 
Whitney. 
Máy bay A321neo của Vietjet có thiết kế thông 
thoáng với 230 ghế da êm ái, sàn lót thảm cao cấp, 5 
dãy ghế đầu được nâng cấp hơn để phục vụ khách 
hàng Skyboss. Nội thất tàu được trang bị hệ thống 
ánh sáng độc đáo chuyển đổi màu và hoa văn tinh tế 
giúp tạo cảm giác thoải mái, thoáng đãng trong toàn 
bộ khoang tàu. 

VIETJET TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN 
NHỮNG HÀNH KHÁCH ĐẦU TIÊN 
NĂM 2018

Tại cả Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, lãnh đạo Vietjet và 
các Sở Du lịch đã vui mừng chào đón các hành khách 
“xông đất” năm mới 2018 trên các chuyến bay nội 
địa và quốc tế của hãng.

Vào đúng thời khắc chuyển giao năm mới 2018, tại 
sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lãnh đạo Vietjet cùng 
Sở Du lịch TP.HCM đã chào đón đoàn khách đầu tiên 
trên chuyến bay VJ173 từ Hà Nội đi TP.HCM. 

Tại Hà Nội, sáng 1/1/2018 Chủ tịch HĐQT Nguyễn 
Thanh Hà, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Tâm cùng 
các lãnh đạo cũng hòa chung không khí năm mới 
cùng các hành khách đầu tiên trên 2 chuyến bay 
VJ509 từ Hà Nội đi Đà Nẵng và VJ981 từ Busan (Hàn 
Quốc) đến Hà Nội với các quà tặng may mắn. 

Tại Hà Nội, sáng 1/1/2018 Chủ tịch HĐQT Nguyễn 
Thanh Hà, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Tâm cùng 
các lãnh đạo cũng hòa chung không khí năm mới 
cùng các hành khách đầu tiên trên 2 chuyến bay 
VJ509 từ Hà Nội đi Đà Nẵng và VJ981 từ Busan (Hàn 
Quốc) đến Hà Nội với các quà tặng may mắn. 

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%. Động cơ này mới được Pratt & Whitney giới 
thiệu năm 2016 và Vietjet là một trong những hãng 
hàng không đầu tiên trên thế giới đã rất nhanh chóng 
cập nhật, sử dụng.
Đồng thời, hãng quyết định nâng cấp toàn bộ đơn 
hàng 42 tàu A320neo hiện tại với Airbus sang loại tàu 
A321neo lớn và hiện đại hơn.

Đoàn tiếp viên tháng 1 ghi nhận 31 tiếp viên, 
được lãnh đạo khen ngợi vì đã trả lại của rơi cho 
hành khách.

Trong tháng 11 và tháng 12, có 31 tiếp viên 
được lãnh đạo khen thưởng giải bán hàng tốt 
nhất trên chuyến bay và hàng miễn thuế trong 
chương trình thi đua khuyến khích bán hàng 
2017. 

BAN LÃNH ĐẠO VIETJET “THỊ 
SÁT” SÂN BAY NGAY GIỮA ĐÊM

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc 
Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám đốc 
Nguyễn Đức Tâm, Phó Tổng Giám đốc Lương Thế 
Phúc, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thịnh và Phó 
Tổng giám đốc Tô Việt Thắng đã dẫn đầu đoàn kiểm 
tra vào đúng những ngày cao điểm của Tết nguyên 
đán Mậu Tuất 2018.

Các lãnh đạo đã kiểm tra, thăm hỏi Cán bộ nhân 
viên tại khu vực check-in làm thủ tục cho các 
chuyến bay, khu vực an ninh soi chiếu, các cửa ra 
tàu bay, kiểm tra phòng chờ SkyBoss; kiểm tra trực 
tiếp công tác bảo dưỡng, vệ sinh tàu bay… đồng 
thời động viên cán bộ, nhân viên trực đêm, thăm 
hỏi hành khách đang làm thủ tục trên sân bay, nắm 
bắt được mong muốn, nhu cầu của hành khách 
nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là trong 
mùa cao điểm hiện tại.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong 
mùa cao điểm Tết Mậu Tuất 2018, các khối Thương 
mại, Dịch vụ mặt đất, Khối khai thác bay, An ninh 
an toàn đã lên các phuơng án dự phòng nhằm triển 
khai công tác chuyên môn đảm bảo có đủ tàu bay 
và nhân lực tăng cuờng trong những ngày cao 
điểm, đảm bảo độ an toàn kỹ thuật tuyệt đối và chỉ 
số đúng giờ cao nhất...

VIETJET ĐÃ SẴN SÀNG CHO MÙA CAO 
ĐIỂM TẾT MẬU TUẤT 2018

Sáng ngày 27/01 tại Nhà hát lớn TP.HCM, bà Đặng 
Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 
Huân chương lao động Hạng 3 cho Vietjet. Buổi lễ 
có sự tham dự và chúc mừng của Đại tướng Đỗ Bá 
Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Trương Vĩnh Trọng – 
nguyên Phó Thủ tướng, ông Đinh Việt Thắng – Cục 
trưởng Cục Hàng không Việt Nam, đại diện lãnh 
đạo Chính phủ, các Bộ, Ngành và đối tác, khách 
mời. Đây là niềm vinh dự lớn của toàn thể cán bộ 
nhân viên Vietjet.

VIETJET TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN 
CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

Ngày 27/01, Vietjet đã tổ chức Lễ ra quân triển 
khai kế hoạch 2018 với chủ đề “Năm sáng tạo cho 
kết nối bầu trời”.  Năm 2017, Vietjet đã hoàn thành 
xuất sắc và vượt kế hoạch về doanh thu và lợi 
nhuận. Với thành tích đã đạt được, Ban lãnh đạo 
Công ty cùng đại diện các bộ phận quyết tâm và 
cam kết cùng nhau hoàn thành các chỉ tiêu được 
giao năm 2018.

Sáng 12/01 (nhằm 27 tết), Vietjet và HDBank đã 
tưng bừng mang “Tết ấm tình thương” đến hơn 
600 em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật, mồ 
côi Thị Nghè (Quận Bình Thạnh, TP.HCM). Đây là 
hoạt động thường niên ý nghĩa mà Cán bộ nhân 
viên Vietjet, HDBank tổ chức, góp phần mang đến 
một mùa Tết ngập tràn niềm vui cho các em nhỏ có 
hoàn cảnh kém may mắn. 

Gói bánh Tét, trẩy hội Hoa Xuân, nhận tiền lì xì là 
những hoạt động đón xuân đáng nhớ mà các em 
nhỏ tại Trung tâm đã được trải nghiệm. Cạnh đó, 
các em còn được đón những vị khách đặc biệt là các 
Lãnh đạo Vietjet đến thăm, cùng hát, giao lưu với 
các phi công và tiếp viên thân thiện của Vietjet. Dịp 
này, ban lãnh đạo của Vietjet và HD Bank cũng trao 
những phần quà dễ thương và những đặc sản ngày 
Tết… cho các em.

VIETJET ĐƯA HỌC SINH QUỸ HỌC 
BỔNG VỪ A DÍNH VỀ NHÀ ĐÓN TẾT

Vietjet phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh đưa 21 học sinh dân tộc thiểu số các tỉnh phía 
Bắc thuộc Quỹ học bổng Vừ A Dính về nhà đón tết 
cùng gia đình. Trên chuyến bay, các em được trải 
nghiệm tàu bay mới, hiện đại; gặp gỡ các phi công 
tiếp viên thân thiện, giao lưu và chụp ảnh trong 
không khí tết nguyên đán rộn ràng. Với hoạt động 
đồng hành ý nghĩa,  Vietjet mong muốn tiếp tục hỗ 
trợ tinh thần, giúp các em yên tâm học tập, rèn 
luyện; đóng góp vào sự nghiệp đầu tư nguồn lực trẻ 
cho các khu vực miền núi và dân tộc. 

VIETJET LÀ CÔNG TY NIÊM YẾT CÓ ĐỢT 
IPO THÀNH CÔNG NHẤT CỦA VIỆT 
NAM NĂM 2017

VIETJET TỔ CHỨC LỄ RA QUAN TRIỂN 
KHAI KẾ HOẠCH 2018

Vietjet năm thứ 2 liên tiếp là Nhà vận chuyển hàng 
không chính thức cuộc thi Hoàn vũ Việt Nam tổ 
chức tại Nha Trang. Tối 06/01/2018, thí sinh H’Hen 
Niê đã xuất sắc vượt qua 42 thí sinh của Vòng 
chung kết để giành ngôi vị cao nhất Hoa hậu Hoàn 
vũ Việt Nam 2017. Tân hoa hậu nhận giải thưởng là 
1 năm bay miễn phí cùng Vietjet. 

Trước đó, 42 thí sinh vòng chung kết trong trang 
phục bikini nóng bỏng của Vietjet đã rạng rỡ khoe 
sắc tại vòng thi “Người đẹp biển” - phần thi nóng 
bỏng và được mong chờ nhất cuộc thi Hoa hậu 
Hoàn vũ Việt Nam 2017 năm nay. Hoa hậu H’Hen 
Niê cũng là người giành được giải “Người đẹp 
biển”.

Đại diện của Vietjet trao giải thưởng 1 năm bay 
miễn phí cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

BIKINI VIETJET KHOE SẮC, TÂN HOA 
HẬU HOÀN VŨ 2017 ĐƯỢC BAY 1 
NĂM MIỄN PHÍ 

Chính thức triển khai từ tháng 11/2017, chương 
trình 5S tại khối Văn phòng Miền Bắc đã đạt được 
những thành quả nhất định, giúp các bộ phận và 
CBNV nắm bắt được lợi ích cũng như phương pháp 
thực hiện. Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai 
trong thời gian tới để đưa việc thực hiện 5S trở 
thành thói quen của mỗi CBNV.

VĂN PHÒNG MIỀN BẮC ĐÁNH GIÁ SƠ 
KẾT CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI 5S

Ngày 12/01, Vietjet đã tổ chức Lễ tốt nghiệp tiếp 
viên cho học viên các khóa 45, 46, 47, 48, 49 và 
nhân viên mặt đất khóa 10 tại Công ty. Phó Tổng 
giám đốc Lương Thế Phúc đại diện Ban lãnh đạo đã 
gửi lời chúc mừng đến các học viên hoàn thành 
khóa học và tin tưởng các học viên sẽ tiếp tục phát 
huy những giá trị tốt đẹp của Vietjet đến với hành 
khách.

VTC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP TIẾP VIÊN

Vietjet đồng hành cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam 
tại sự kiện thường niên ATF 2018 ( ASEAN Tourism 
Forum) tại Chiang Mai, Thái Lan từ ngày 
22-26/1/2018. Tại sự kiện Vietjet tham gia Họp 
báo quảng bá du lịch Việt Nam, tài trợ chương trình 
Vietnam Night và cùng công bố sự kiện ATF 2019 
tại Hạ Long năm 2019.

VIETJET ĐỒNG HÀNH CÙNG TỔNG CỤC 
DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ATF

Ngày 16 và 17/1/2018, Phó chủ tịch HĐQT Vietjet, 
Chủ tịch Sovico Holdings Nguyễn Thanh Hùng và 
đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại 
Tokyo, Nhật Bản. Tại chuyến thăm, nhiều cuộc họp 
quan trọng đã diễn ra với sự tham dự của các lãnh 
đạo cấp cao Nhật Bản trong Nội các Chính phủ, Bộ 
Giao thông.., đánh dấu bước hợp tác đầu tư, du lịch, 
giao thương mới giữa Việt Nam và Nhật Bản.

LÃNH ĐẠO VIETJET THĂM VÀ LÀM VIỆC 
TẠI NHẬT BẢN

Ngày 16/01, Vietjet đã tổ chức Lễ tổng kết cuối 
năm và gặp mặt các đơn vị khu vực Miền Bắc tại Hà 
Nội. Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch HĐQT 
Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức 
Tâm, Phó Tổng giám đốc Đinh Việt Phương và đại 
diện lãnh đạo VPMB, Trưởng đại diện các khối CCD, 
MCC, GO Nội Bài.

VIETJET TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT CUỐI 
NĂM VÀ GẶP MẶT CÁC ĐƠN VỊ KHU 
VỰC MIỀN BẮC

Ngày 1/2/2018 tại Hong Kong, Công ty cổ phẩn 
Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã được Tạp chí tài 
chính hàng đầu Châu Á Finance Asia vinh danh là 
công ty niêm yết có “Đợt IPO thành công nhất tại 
Việt Nam năm 2017” (“Best Vietnam’s Deal 2017”)

Đây là giải thưởng trao cho doanh nghiệp có đợt 
IPO thành công và duy trì sự tăng trưởng ngoạn 
mục trong cả năm vừa qua, góp phần nâng cao vị 
thế của Vietjet nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam 
nói chung trên thị trường vốn thế giới.

SỰ KIỆN - TIN TỨC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT


