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QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

VIETJET ĐẠT LỢI NHUẬN HƠN 1.480 TỶ ĐỒNG TRONG QUÝ I
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 đã
được công bố, doanh thu của Vietjet đạt 12.560 tỷ
đồng, tăng 146% so với cùng kỳ. Nhờ việc tăng
cường thêm đội tàu bay mới, mở thêm nhiều
đường bay quốc tế, doanh thu vận chuyển hành
khách đạt 6.035 tỷ đồng, tăng 52% so với quý
I/2017 vượt gần 10% kế hoạch.
Doanh thu tăng giúp lợi nhuận gộp lên 1.810 tỷ
đồng, vượt cùng kỳ 135%. Chi phí bán hàng và chi
phí quản lý doanh nghiệp tăng ít hơn mức tăng
doanh thu. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế hơn 1.480
tỷ đồng, tăng 254% so với quý I/2017. Lãi cơ bản
trên cổ phiếu trong quý I là 3.026 đồng.

TIẾP TỤC TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN TỈ LỆ 10%, CHIA CỔ TỨC 60%
Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền là 10/05/2018, tương ứng ngày giao dịch không
hưởng quyền là 09/05/2018.
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/04/2018 của Công ty đã thông qua tạm ứng cổ tức đợt 3 năm
2017 bằng tiền tỷ lệ 10%.
Cổ tức sẽ được Vietjet thanh toán cho cổ đông vào ngày 25/05/2018. Với vốn điều lệ hơn 4.513 tỷ
đồng, Vietjet sẽ chi hơn 451 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức.
Ngày 26/4, Vietjet tổ chức thành công Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự
tham gia của 91,74% cổ đông và tỷ lệ biểu
quyết đồng thuận cao với toàn bộ các nội dung
nghị sự.
Theo báo cáo của ông Lưu Đức Khánh – Giám đốc
điều hành Vietjet - đại diện cho Ban điều hành,
công ty đã có một năm 2017 thành công trên
mọi phương diện.
Cụ thể, Vietjet nhận thêm 17 máy bay, trong đó
có 1 máy bay A321 NEO đầu tiên tại Đông Nam
Á. Với việc tiếp tục tiết giảm chi phí ở mức tối ưu,
Vietjet hiện là hãng hàng không có chi phí vận
hành hiệu quả nhất trong khu vực. Các chỉ số an
toàn khai thác bay, khai thác mặt đất ở mức tốt
nhất trong khu vực, độ tin cậy kỹ thuật đạt tới
99,66%, mức cao nhất với đội bay Airbus
A320/321.
Tiếp tục phát triển các đường bay trong nước
cũng như mở rộng thị trường sang khu vực Bắc
Á, tính đến cuối năm 2017, Vietjet khai thác 38
đường bay trong nước và 44 đường bay quốc tế
kết nối các thành phố chiếm tới hơn 1/2 tổng
dân số toàn cầu. Hãng đã vận hành 98.805
chuyến bay, chuyên chở 17,11 triệu hành khách,
tăng 22% so với năm 2016.
Cùng với việc tăng tỷ trọng vận chuyển hành
khách quốc tế và cho thuê chuyến quốc tế, hoạt
động kinh doanh phụ trợ tăng tương ứng với số
chuyến bay, Vietjet tiếp tục có một năm thành
công trên phương diện tài chính. Theo báo cáo
tài chính hợp nhất kiểm toán 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. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt
11.356 đồng.

Mức cổ tức cho năm 2017 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngoái là 50%.
Do kết quả kinh doanh khả quan, Hội đồng quản trị Vietjet đã xin ý kiến và được sự đồng ý của cổ
đông tăng mức chia cổ tức từ 50% lên 60%.
Sau 3 lần tạm ứng cổ tức cho năm 2017, Vietjet đã chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40% và dự kiến sẽ
chia tiếp 20% bằng cổ phiếu. Những năm qua, Vietjet đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ cao,
có năm trên 100%.

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC
Bước vào mùa cao điểm hè 2018, Vietjet tiếp tục
tập trung nâng cao thái độ phục vụ, phương thức
ứng xử, tăng cường công tác an ninh, an toàn,
tiết kiệm nhiên liệu nhằm đảm bảo sự chuyên
nghiệp và mang lại giá trị cao nhất cho khách
hàng và cổ đông.
Trong 3 tháng đầu năm 2018, Vietjet đã thực
hiện 28.830 chuyến bay với độ tin cậy kỹ thuật
99,7% cùng các chỉ số an toàn khai thác bay,
khai thác mặt đất đều thuộc nhóm cao hàng đầu
khu vực. Tỷ lệ đúng giờ trong quý I đạt 83,4%.
Với các kết quả tốt đẹp đạt được thời gian qua,
Vietjet tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đáp ứng mọi
nhu cầu của khách hàng, hướng tới mô hình
Consumer Airline.

TĂNG CHUYẾN PHỤC VỤ HÀNH
KHÁCH DỊP LỄ 30/4 VÀ 1/5

Dựa trên kết quả kinh doanh khả quan, Hội đồng
quản trị đã trình và được cổ đông thông qua việc
tăng cổ tức 2017 từ 50% lên 60%. Trong đó,
Công ty đã tạm ứng 30% bằng tiền và sẽ trả
10% bằng tiền vào ngày 25/5. Vietjet sẽ tiếp
tục trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.
Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu hơn
50.970 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 5.800 tỷ đồng,
tăng lần lượt hơn 20,5% và 10% so với thực hiện
2017. Đặc biệt, Hội đồng quản trị tiếp tục trình
đại hội và được cổ đông thông qua tỷ lệ cổ tức
năm 2018 là 50%.

LÃNH ĐẠO VIETJET THĂM VÀ
LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
trong dịp lễ 30/4 và 01/5, Vietjet đã tăng cường
hơn 500 chuyến bay, tăng 35% so với năm
2017, cung ứng hơn 130.000 vé đến các điểm du
lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt…
và các điểm đến quốc tế như Hàn Quốc, Đài
Loan, Thái Lan… đồng thời Vietjet cũng tăng
cường nhân sự để làm thủ tục tại các nhà ga,
tăng cường tổ bay và ứng trực để phục vụ nhu
cầu đi lại của người dân và du khách trong mùa
cao điểm. Bên cạnh đó Vietjet đã chủ động triển
khai các chỉ thị, biện pháp tăng cường công tác
đảm bảo an ninh an toàn và nâng cao chất lượng
dịch vụ cho hành khách.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
STABLE DEVELOPMENT

Phó chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thanh Hùng
và đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc
tại Đài Loan. Đoàn công tác đã có dịp diện kiến
Phó Thủ tướng Đài Loan ông John Deng, Bộ
trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Hochen Tan
cùng các lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ, Cục
Hàng không và làm việc với các đối tác như tập
đoàn Cathay Financial Holdings, tập đoàn tài
chính Shin Kong, Hãng hàng không Far Eastern
Air Transport và MRO. Chuyến đi nhằm tăng
cường các cơ hội hợp tác đầu tư, du lịch, giao
thương giữa Việt Nam và Đài Loan.
Cũng nhân dịp này, đoàn công tác cùng Đại sứ,
Trưởng phòng Văn hóa thương mại Việt Nam tại
Đài Loan ông Trần Duy Hải đã tới tham dự và
tham quan gian hàng của Vietjet tại Hội chợ Du
lịch Đài Bắc 2018.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ AN TOÀN
CHẤT LƯỢNG THƯỜNG NIÊN

VIETJET, HDBANK MANG NỤ
CƯỜI TỚI CÁC BẠN TRẺ KHUYẾT
TẬT TP.HCM TRONG DỊP LỄ
30/4 - 1/5

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo cùng cán
bộ, nhân viên Vietjet, HDBank đã có chuyến từ
thiện, thăm hỏi, tặng quà dành cho các bạn học
viên tại Trung tâm Bảo trợ, dạy nghề, tạo việc làm
cho người tàn tật TP.HCM.
Với mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp và
góp phần chia sẻ trách nhiệm đối với cộng đồng, xã
hội, chuyến thăm đã trở thành một món quà ý
nghĩa dành cho các học viên khuyết tật tại đây
trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH
KHUYẾN MẠI HÈ “ĐÁ PHẢI SAY
– HÈ PHẢI BAY”

Tưng bừng đón hè, từ 9/5 đến 31/7/2018, Vietjet dành tặng chuỗi ưu đãi lớn nhất trong năm
“Đá phải say – Hè phải bay” với hàng triệu vé
siêu tiết kiệm giá chỉ từ 0 đồng vào khung giờ
vàng 12h – 14h tại website www.vietjetair.com.
Vé khuyến mại áp dụng trên tất cả đường bay
trong nước và quốc tế đến Seoul, Busan, Daegu
(Hàn Quốc)/ Hong Kong/ Cao Hùng, Đài Bắc,
Đài Trung, Đài Nam (Đài Loan)/ Singapore/
Bangkok, Phuket, Chiang Mai (Thái Lan)/ Kuala
Lumpur (Malaysia)/ Yangon (Myanmar)/
Phnom Penh, Siem Reap (Campuchia) cho thời
gian bay từ 20/8/2018 – 31/12/2018. Cạnh đó,
hãng cũng tổ chức nhiều hoạt động hè thú vị
trên các chuyến bay.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ
TẠI HÀN QUỐC VÀ MIỀN
TRUNG, MIỀN BẮC…

Trong 3 ngày 10 -12/4, Vietjet phối hợp cùng
GSA Hàn Quốc Hội nghị đại lý tại 3 thành phố
Seoul, Busan và Daegu. Hội nghị đã cập nhật
chính sách thương mại, hướng dẫn, giải đáp câu
hỏi về đặt vé thông qua GDS/BSP cho hơn 230
đại lý tại đây.

Cùng thời điểm tại Hòa Bình, Hội nghị đại lý khu
vực Miền Bắc với chủ đề: Sáng tạo – Kết nối bầu
trời cũng đã được tổ chức thành công với sự
tham gia của 200 đại lý và khách mời. Bên cạnh
việc tổng kết kết quả kênh bán 2017, triển khai
kế hoạch 2018, Hội nghị cũng là dịp để Vietjet và
các đại lý xây dựng sự kết nối, đoàn kết để cùng
nhau chinh phục mục tiêu 2018.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Tâm tin tưởng sự hợp tác, gắn kết
giữa Vietjet và các đại lý sẽ là nền tảng vững
chắc để cùng nhau thành công và phát triển.

VTC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP
TIẾP VIÊN VÀ LỚP “HỘI NHẬP TỎA SÁNG”
Ủy ban an toàn Vietjet đã tổ chức Hội nghị An
toàn chất lượng thường niên dưới sự chủ trì của
Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo và Phó
Tổng giám đốc Tô Việt Thắng. Hội nghị nhằm
tổng kết tình hình đảm bảo an toàn – chất lượng
năm 2017, đề ra kế hoạch hành động, đánh giá
mục tiêu và các chỉ số an toàn trong năm 2018.

NHẬN GIẢI “HÃNG HÀNG
KHÔNG TĂNG TRƯỞNG KHÁCH
HÀNG NHANH NHẤT KHU
VỰC” & “THƯƠNG HIỆU MẠNH
VIỆT NAM 2017 – 2018”

Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng năm 2017 và
chiến lược phát triển mạng bay rộng khắp, Vietjet đã đón nhận giải thưởng Hãng hàng không
tăng trưởng khách hàng nhanh nhất khu vực do
Changi Airport trao tặng.

Trước đó, Vietjet tiếp tục được vinh danh giải
thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017 –
2018. Đây là giải thưởng uy tín thường niên, do
Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục Xúc
tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức nhằm
tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam có thành
tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh
doanh, nỗ lực vì sự phát triển của cộng đồng và
đặc biệt tiên phong tiếp cận với xu thế phát triển
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

VTC đã tổ chức Lễ tốt nghiệp tiếp viên cho học viên
các khóa 53, 54, 55, 56, 57 tại Trụ sở Công ty. Tại
buổi lễ, Phó Tổng giám đốc Lương Thế Phúc, Phó
Tổng giám đốc Tô Việt Thắng đã đại diện Ban lãnh
đạo Công ty 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.
Diễn ra vào các ngày 14 và 15/4, lớp “Hội nhập tỏa
sáng” khóa 43 với 58 học viên đã được tổ chức
thành công tại Văn phòng Công ty. Phó Tổng giám
đốc Nguyễn Thị Thúy Bình cùng lãnh đạo các
Phòng, Ban đã giúp học viên nắm bắt các thông tin
cơ bản về công ty cũng như trang bị các kỹ năng
mềm, khả năng làm việc theo nhóm. Đây sẽ là
hành trang thiết yếu cho nhân viên mới hội nhập
nhanh cùng đại gia đình Vietjet.

ĐỒNG HÀNH CÙNG “ÂM VỌNG
SÔNG HƯƠNG” TẠI FESTIVAL
HUẾ 2018
Ngày 29/4/2018, chương trình “Âm vọng sông
Hương” đã diễn ra tại TP. Huế. Đây là chương
trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt nằm trong
chuỗi các hoạt động chào mừng Festival Huế
2018. Là đơn vị đồng hành, Vietjet cùng Ban tổ
chức đã mang tới những tiết mục văn nghệ đặc
sắc giàu tính nghệ thuật dành cho hơn 3.000
khách mời đến từ các bộ ngành, các tổ chức quốc
tế, chính quyền địa phương và người dân xứ Huế
tham dự cùng hàng triệu khán giả xem trực tiếp
chương trình trên VTC1 và VOV.

Vietjet – Chi nhánh Miền Trung cũng đã tổ chức
thành công chương trình Hội nghị đại lý tại Nha
Trang, Huế, Tây Nguyên với sự tham sự của hàng
trăm khách mời là các đại lý, công ty du lịch, đại
diện sở du lịch các tỉnh, đại diện cảng vụ Hàng
Không tại Sân bay quốc tế Cam Ranh, Phú Bài...
Hội nghị tổng kết kết quả đạt được năm 2017,
triển khai kế hoạch 2018 và vinh danh các đại lý
Top đầu năm 2017.

VIETJET & CÔNG TY DU LỊCH
H.I.S (NHẬT BẢN) TĂNG
CƯỜNG HỢP TÁC

Đoàn công tác Công ty du lịch H.I.S – Nhật Bản đã
có chuyến thăm và làm việc tại Văn phòng Vietjet. Tại buổi làm việc hai bên đã thảo luận về
việc tăng cường hợp tác phát triển du lịch thông
qua các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật
Bản mà Vietjet sẽ mở trong thời gian tới đây.
H.I.S là một trong những công ty tổ chức tour du
lịch hàng đầu của Nhật Bản với gần 300 đại lý
trong nước và quốc tế.

KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY
BANGKOK – KRABI

ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG
DRUKPA THĂM VÀ CHÚC PHÚC
VIETJET
Ngày 05/04, Thái Vietjet Thính thức khai trương
đường bay Bangkok – Krabi với tần suất 2
chuyến/tuần. Chuyến bay đầu tiên mang biểu
tượng du lịch Thái Lan “Amazing Thailand”, khởi
hành từ Bangkok đến sân bay quốc tế Krabi đã
được lãnh đạo tỉnh, sân bay Krabi, đại diện của
Cơ quan Du lịch Thái Lan và các khách mời chào
đón và tặng hoa.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã có chuyến
thăm và chúc phúc Vietjet. Đức Gyalwang
Drukpa đã chia sẻ về mối nhân duyên đặc biệt
giữa Vietjet với Truyền thừa Drukpa. Ông hy
vọng mối nhân duyên này sẽ tạo những năng
lượng tích cực để xây dựng một thế giới tốt đẹp
hơn, trong nỗ lực bảo vệ môi trường và nâng cao
trách nhiệm cộng đồng của mỗi tổ chức, cá
nhân. Ông cũng gửi lời chúc và ban phước đến
toàn thể CBNV Vietjet.

Cũng nhân dịp khai trương chuyến bay, phi hành
đoàn trên chuyến bay đầu tiên đã tổ chức nhiều
hoạt động đặc sắc và dành tặng nhiều phần quà
thú vị dành cho hành khách.

