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SỰ KIỆN - TIN TỨC

VIETJET DẪN ĐẦU “TOP 50
CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ
NHẤT VIỆT NAM 2017”

Vietjet năm thứ hai liên tiếp được vinh danh và
đứng vị trí dẫn đầu trong 50 doanh nghiệp lên
sàn hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam năm
2017 do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư trao tặng, đồng
thời nằm trong Top công ty có giá trị vốn hóa thị
trường đạt trên 1 tỷ Đô-la Mỹ. Bảng xếp hạng
thể hiện kết quả kinh doanh và phản ánh năng
lực quản trị của doanh nghiệp trong 3 năm qua
2015, 2016 và 2017.

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
Trong tháng 5 và đầu tháng 6, Vietjet đã tham dự nhiều sự kiện dành cho các nhà đầu tư trong và
ngoài nước. Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư của hãng ghi nhận những tín hiệu tích cực từ phía các nhà
đầu tư, các tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Vietjet,
trong đó có thể kể tới sự kiện C-Suite Vietnam Investor Forum 2018 - SSI&Citi Group diễn ra ngày
8-9/5 tại TP.HCM, DB Access Asia diễn ra ngày 14-18/5 tại Singapore... Ngoài ra, ngày 6/6 tại
TP.HCM, Vietjet cũng đón đoàn đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán New York - NYSE tới thăm và làm
việc, mở đường cho những bước phát triển mới trong tương lai của công ty.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VIETJET: CÔNG TY ĐANG TRONG
THỜI KỲ HOẠT ĐỘNG TỐT NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY

Kết quả bảng xếp hạng năm nay phụ thuộc vào
kết quả hoạt động doanh nghiệp với tỷ trọng
70% chia đều cho 2 tiêu chí tăng trưởng doanh
thu trung bình kép 3 năm và lợi nhuận trên vốn
chủ sở hữu (ROE) trung bình 3 năm. Trong khi
đó, 30% còn lại sẽ do thị trường quyết định
thông qua tiêu chí tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu
tư (stock return to investor)
Theo các công bố tại lễ trao giải, tăng trưởng
doanh thu kép (SR-CAGR) và lợi nhuận trên vốn
chủ sở hữu (ROE) của Vietjet lần lượt là 69% và
71,3%. Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu là 204,4% và
vốn hóa thị trường hơn 4 tỉ Đô-la Mỹ.
Bên cạnh lễ vinh danh, Tọa đàm “Đối thoại CEO
– Văn hóa quản trị doanh nghiệp” cũng được tổ
chức với sự tham gia của 300 khách mời là các
lãnh đạo doanh nghiệp, các định chế tài chính
trong nước, quốc tế và quan chức kinh tế cấp
cao. Đây là sự kiện đánh dấu 7 năm thực hiện
chương trình Top 50 của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư,
khảo sát và xếp hạng các công ty niêm yết
thông qua các phương pháp đo lường khoa học
theo chuẩn quốc tế với sự cố vấn của các chuyên
gia phân tích tài chính đến từ các tổ chức uy tín
trong và ngoài nước.

Theo ông Lưu Đức Khánh, Vietjet lên sàn sau hơn 1 năm đem lại những giá trị mới cho các nhà đầu
tư. Vietjet tự hào về những đóng góp cho thị trường chứng khoán và cho một giai đoạn bùng nổ của
ngành hàng không Việt Nam, kéo theo hiệu quả của các doanh nghiệp trong ngành.
Ông Lưu Đức Khánh cho biết, thị trường chứng khoán thời gian qua điều chỉnh mạnh do tác động của
thị trường chứng khoán thế giới. Không chỉ riêng cổ phiếu VJC mà hầu hết các cổ phiếu bluechips
trên sàn đều giảm rất mạnh. Ngoài ra, theo ông Khánh, cổ phiếu Vietjet thời gian qua đã tăng trưởng
cao nên một số nhà đầu tư ngắn hạn đã chốt lời và một số quỹ cần cân đối lại nguồn tiền để tham
gia vào các thương vụ IPO mới trên thị trường.
Định giá P/E của Vietjet hiện khoảng 13 lần nhưng đây vẫn là mức giá thấp so với một số mã trên thị
trường và so với một doanh nghiệp hàng không đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ như Vietjet. Giám
đốc Điều hành Vietjet tin dòng tiền thị trường sẽ trở lại những giá trị đích thực của doanh nghiệp.
Vietjet luôn duy trì được chỉ số chi phí khai thác ở mức thấp nhất trên thế giới và có thể vượt qua
được cơn khủng khoảng giá dầu giai đoạn 2010-2014 trong khi có những hãng hàng không thua lỗ
hàng trăm triệu đô la vì hedging nhiên liệu. Một điểm nữa là Vietjet hiện đang tăng cường mở rộng
các đường bay quốc tế, với giá nhiên liệu tại thị trường nước ngoài thấp hơn thị trường trong nước
khoảng 30%, cũng sẽ giảm bớt được một phần chi phí xăng dầu.
Bên cạnh đó, các tàu bay mới Vietjet đang sử dụng là các máy bay sharklet tiết kiệm 4% nhiên liệu.
Từ cuối năm 2017, hãng bắt đầu nhận tàu bay thế hệ mới A320/A321 NEO với động cơ tiết kiệm
nhiên liệu lên tới 15%. Ông Khánh cho biết, Vietjet dự kiến tiết giảm thêm 5% chi phí CASK Ex Fuel
(chi phí trên mỗi ghế luân chuyển loại trừ chi phí nhiên liệu) vào năm 2018.

THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 74 CỦA HIỆP HỘI VẬN TẢI
HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ (IATA)

CỔ ĐÔNG VIETJET NHẬN HƠN 451 TỶ ĐỒNG CỔ TỨC
Ngày 25/5, Vietjet chi 451 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% cho cổ đông. Như vậy, Vietjet đã
hoàn thành việc chia cổ tức 40% bằng tiền cho năm 2017.
Mới đây, Vietjet cũng thông báo trả phần còn lại 20% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017. Năm 2018,
Vietjet đặt kế hoạch doanh thu 50.970 tỷ đồng và 5.806 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức chia cổ
tức dự kiến là 50%. Kết thúc quý I, Công ty đã hoàn thành 25,5% kế hoạch năm. Tính tới hết
31/3/2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vietjet là 6.724 tỷ đồng.

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHIA CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU THÊM 20%

Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hùng, Phó
Tổng giám đốc Đinh Việt Phương, Phó Tổng giám
đốc Tô Việt Thắng và đoàn công tác Vietjet đã
tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 74 của
Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) tại
Sydney (Australia). Hội nghị có sự góp mặt của
hơn 1000 các nhà lãnh đạo cao cấp đến từ 290
thành viên IATA (đang đảm nhận 84% lưu lượng
hàng không toàn cầu). Hội nghị cũng có sự góp
mặt của các nhà lãnh đạo từ các chính phủ, tổ
chức quốc tế, nhà sản xuất và các đối tác công
nghiệp khác.
Tại Hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo cấp cao
nhất của ngành hàng không sẽ hợp tác, chia sẻ
kinh nghiệm, cùng nhau giải quyết các vấn đề
quan trọng nhất của vận tải hàng không. Các chủ
đề “nóng” đã được bàn thảo bao gồm Chương
trình giảm thiểu carbon cho hàng không thế
giới; Chuyển đổi công nghệ số hoá của ngành
hàng không; Nghiên cứu nhiên liệu thay thế;
phát triển cơ sở hạ tầng và công tác xã hội hoá
đầu tư phát triển sân bay, công tác đảm bảo an
toàn, an ninh mạng.

CÔNG BỐ ĐƯỜNG BAY THẲNG ĐẾN
OSAKA - NHẬT BẢN

Ngày 17/5/2018, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu trả
cổ tức của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC - HOSE).
Theo đó, UBCKNN đề nghị Vietjet thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo phương án đã được thông
qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết ĐHCĐ số
02-18/VJC-ĐHCĐ-NQ ngày 26/04/2018 thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 60%, trong
đó 40% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.
Hội đồng quản trị Vietjet đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu là ngày
2/7/2018, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6/2018. Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ
phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới. Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của của Vietjet sẽ tăng từ 4.513 tỷ
đồng lên hơn 5.416 tỷ đồng.
Trước đó, Công ty đã chi trả 40% cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
Những năm qua, Vietjet đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ cao, có năm trên 100%. Năm 2018,
Công ty thông qua kế hoạch chia cổ tức 50%.

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC
Bước vào mùa cao điểm và mùa mưa bão 2018,
các bộ phận liên quan trong công tác khai thác
bay của 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
và bảo dưỡng nhằm đảm bảo sự an toàn,
chuyên nghiệp và mang lại giá trị cao nhất cho
khách hàng và các cổ đông.

Tại Tokyo, Nhật Bản, Vietjet chính thức công bố
đường bay kết nối thủ đô Hà Nội với Thành phố
Osaka. Đường bay mới sẽ khai thác từ ngày
08/11/2018, góp phần thúc đẩy du lịch, giao
thương và hội nhập giữa hai quốc gia và trong
khu vực.

Vietjet phối hợp cùng Thái Vietjet tiếp nhận và
triển khai 01 tàu bay A320 thuê ướt từ ngày 1/6
đếm 12/8/2018. Tàu bay mới tiếp nhận nhằm
tăng cường phục vụ hành khách mùa cao điểm.

Đường bay Hà Nội – Osaka dự kiện sẽ được khai
thác khứ hồi hàng ngày với thời gian bay mỗi
chặng hơn bốn giờ bằng tàu bay A320 mới và hiện
đại. Với việc khai thác đường bay Hà Nội – Osaka,
Vietjet nâng tổng số đường bay quốc tế lên 45
đường bay bên cạnh 38 đường bay quốc nội.

THAI VIETJET TIẾP TỤC KHAI THÁC
ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ
ĐÀ LẠT – BANGKOK

TẶNG
LỊCH THI ĐẤU WORLD CUP
.
2018 CHO HÀNH KHÁCH

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TẠI
QUẢNG BÌNH

TUNG HÀNG TRIỆU VÉ 0 ĐỒNG
TRONG CHIẾN DỊCH CHÀO HÈ
“ĐÁ PHẢI SAY – HÈ PHẢI BAY”

TIẾP NHẬN TÀU BAY CỦA
THÁI VIETJET PHỤC VỤ
MÙA CAO ĐIỂM

Lễ công bố đường bay diễn ra tại Diễn đàn Kinh
tế Nhật Bản-Việt Nam tại Tokyo với sự chứng
kiến của Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại
Quang, đại diện chính phủ Nhật Bản và lãnh đạo
các ban ngành của hai nước.

Chào đón vòng chung kết World Cup 2018 sắp
diễn ra, ngày 9/6, trên chuyến bay VJ134 từ TP
Hồ Chí Minh đi Hà Nội, toàn bộ hành khách trên
chuyến bay đã được phi hành đoàn tặng lịch thi
đấu và tham gia minigame thú vị trên chuyến
bay. Sự kiện nằm trong chương trình đồng hành
cùng Báo Tuổi trẻ nhằm mang đến những trải
nghiệm và thông tin thú vị dành cho hành khách
cũng như độc giả trong mùa World Cup năm nay.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

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.
Tuần đầu tiên của chương trình, Vietjet mang
đến 3 ngày vàng 09, 10, 11/5/2018 với
2.000.000 vé giá từ 0 đồng, áp dụng trên tất cả
đường bay trong nước và quốc tế.

VIETJET VÀ NGÂN HÀNG SHINHAN
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
CHO KHÁCH HÀNG ĐẶT
. VÉ

Bộ GTVT vừa đồng ý cho Công ty CP Hàng không
Thái Vietjet tiếp tục khai thác đường bay quốc tế
giữa Đà Lạt - Bangkok. Trước đó, Bộ Quốc phòng
cũng có văn bản 4338 thống nhất việc cấp phép
cho Thái Vietjet tiếp tục khai thác đường bay
quốc tế thường lệ Đà Lạt - Bangkok nhằm mục
đích phát triển kinh tế, du lịch của địa phương,
thu hút nhà đầu tư, trao đổi thương mại, giao lưu
văn hoá giữa 2 quốc gia.

Từ 08/6 - 05/7/2018, Vietjet và Ngân hàng Shinhan phối hợp triển khai chương trình ưu đãi hấp
dẫn: hoàn ngay 500.000 đồng cho 400 chủ thẻ đầu
tiên có tổng giao dịch từ 5.000.000 đồng khi thanh
toán vé máy bay trực tuyến tại website
www.vietjetair.com bằng thẻ tín dụng
Shinhan/ANZ.

GÂY ẤN TƯỢNG TẠI HỘI CHỢ DU LỊCH
KANKU TABIHAKU, OSAKA

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
STABLE DEVELOPMENT

TỔNG GIÁM ĐỐC CÙNG ĐOÀN
CÔNG TÁC THĂM LÀNG TRẺ SOS
NHA TRANG
Vietjet lần đầu tiên ra mắt thị trường Nhật Bản tại
Hội chợ Du lịch Quốc tế Nhật Bản Kanku Tabihaku
do Sân bay Quốc tế Kansai, Thành phố Osaka tổ
chức diễn ra trong hai ngày 19&20/05/2018. Hàng
loạt các hoạt động giải trí và thương mại được giới
thiệu tại sự kiện lần này đã thu hút sự quan tâm
đặc biệt của đông đảo khách tới tham dự.

Vietjet phối hợp cùng Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình
đã tổ chức Hội nghị “Phát động thị trường Quảng
Bình thông qua sản phẩm dịch vụ của Vietjet”
với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Du lịch,
Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Du lịch và
các doanh nghiệp du lịch tại Quảng Bình… Tại
Hội nghị, Ông Dương Hoài Nam – Giám đốc văn
phòng khu vực Miền Bắc hy vọng với sự quan
tâm và hỗ trợ của các Sở, ban, ngành tỉnh Quảng
Bình, cùng với tiềm năng du lịch sẵn có, hai bên
sẽ tiếp tục kết hợp để tạo ra những sản phẩm,
dịch vụ hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch
trong nước và quốc tế đến với Quảng Bình.
Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vietjet đã trao
thưởng cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Bình
có doanh số bán ấn tượng trong thời gian qua.

Ngày 27/5, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương
Thảo cùng các thành viên đoàn công tác gồm
cán bộ, nhân viên Vietjet, HDBank…đã tới thăm
và tặng quà cho các em nhỏ Làng trẻ em SOS
Nha Trang. Đoàn đã có nhiều hoạt động giao lưu,
tặng quà cho từng em và tặng nhiều dụng cụ hỗ
trợ chăm sóc, vui chơi cho hơn 300 em tại đây.
Vietjet ngày nay không chỉ được biết đến qua
hình ảnh một doanh nghiệp tỷ đô hoạt động
kinh doanh hiệu quả mà còn là một trong những
doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động vì cộng
đồng và an sinh xã hội.

Vietjet tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Hanatour
International Travel Show 2018 (Hàn Quốc). Hội chợ
năm nay có quy mô hơn 1.000 gian hàng, thu hút
sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp lữ hành,
khách sạn, hàng không, doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ du lịch… đến từ khắp nơi trên thế giới. Với
nhiều hoạt động sôi nổi, quà tặng hấp dẫn, gian
hàng của Vietjet đã để lại nhiều ấn tượng cho
khách tới tham dự hội chợ.

CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN
HẢI ÂU 2.0
Dưới sự chủ trì của Giám đốc điều hành Lưu Đức
Khánh, Vietjet đã chính thức khởi động dự án Hải
Âu 2.0 (SeaBird 2.0) - dự án nâng cấp hệ thống
quản trị điều hành tại Văn phòng Công ty. Mục
tiêu của dự án nhằm nhanh chóng hoàn thiện hệ
thống quản trị tài chính tập trung và tự động hoá
trên nền tảng công nghệ hiện đại. Dự án sẽ do
hai đối tác có kinh nghiệm và năng lực Mango
Aviation và 1-C thực hiện, giai đoạn đầu dự kiến
kết thúc vào cuối tháng 8 năm 2018.

CÔNG TY QUẢN LÝ SÂN BAY
BRUSSELS (BỈ) THĂM VÀ
LÀM VIỆC TẠI VIETJET

Trong khuôn khổ chuyến thăm Vietjet của Ngài
Geert Bourgeois Bộ trưởng- Thủ hiến Vùng Flanders - Bỉ, đoàn công tác Công ty quản lý Sân bay
Bussels đã có chuyến thăm và làm việc tại Văn
phòng Vietjet. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng
thảo luận về tiềm năng phát triển quan hệ hai
bên và ký biên bản ghi nhớ cho sự hợp tác trong
nhiều lĩnh vực trong thời gian tới đây.

LÃNH ĐẠO VIETJET LÀM VIỆC VỚI
CỤC HÀNG KHÔNG THÁI LAN
VÀ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THAM GIA HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ
HANATOUR INTERNATIONAL TRAVEL
SHOW 2018

VIETJET VÀ NHÀ HÁT TUỔI TRẺ
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
“BAY LÊN NHỮNG ƯỚC MƠ”

THÁI VIETJET TỔ CHỨC FAMTRIP
TRẢI NGHIỆM CHO PHÓNG VIÊN
VÀ ĐẠI LÝ
Thái Vietjet đã tổ chức chương trình famtrip và
giới thiệu điểm đến cho 15 phòng viên các báo
và 20 đại lý Việt Nam tại Bangkok và Ayudthaya
- Thái Lan. Đây là chương trình mang đến sự trải
nghiệm thực tế dành cho phóng viên và các đối
tác của Thái Vietjet, đồng thời xây dựng mối
quan hệ giữa các bên và quảng bá thương hiệu,
dịch vụ của Vietjet. Cũng trong chương trình,
đoàn famtrip đã có buổi gặp và giao lưu cùng đại
diện Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Chào đón mùa hè và Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Vietjet và Nhà hát Tuổi trẻ công bố chuỗi chương
trình “Bay lên những ước mơ” mang nghệ thuật
đến với trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn.

VTC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THÀNH CÔNG
LỚP “HỘI NHẬP - TỎA SÁNG”
KHÓA 44, 45

“Bay lên những ước mơ” gồm những vở diễn ca
– múa – nhạc – kịch đặc sắc, những trò chơi vui
nhộn cùng các tiết mục giao lưu hấp dẫn, bổ ích
do các nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng và
biểu diễn miễn phí dành cho các em nhỏ dịp
1/6 và các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật trong
suốt mùa hè 2018. Đây là cầu nối chuyển tải
những giá trị nhân văn, nuôi dưỡng và chắp cánh
cho những hoài bão, là động lực vượt qua khó
khăn để vươn tới ước mơ của trẻ nhỏ.

Lớp “Hội nhập tỏa sáng” khóa 44 với 57 học
viên, khóa 45 với 63 học viên đã được tổ chức
thành công tại Văn phòng Công ty. Phó Tổng
giám đốc Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Thịnh 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.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thuý Bình và
lãnh đạo của Thai Vietjet đã có buổi làm việc với
đại diện Cục Hàng không và Bộ Giao thông Vận
tải Thái Lan. Buổi làm việc nhằm trao đổi về kế
hoạch phát triển của Vietjet tại thị trường Thái
Lan và các giải pháp hỗ trợ cho các Hãng hàng
không khai thác hiệu quả đội tàu bay cũng như
đóng góp vào tăng trưởng của ngành hàng
không và du lịch tại Thái Lan.

THAI VIETJET TỔ CHỨC
“NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP 2018”

THAM GIA HỘI CHỢ DU LỊCH
QUỐC TẾ TẠI ĐÀI LOAN
TỔ CHỨC CÁC ĐỢT TUYỂN TIẾP VIÊN
LỚN TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
Ngày 12/5, tại thủ đô Bangkok Thái Lan, Thai
Vietjet đã tiến hành tổ chức Ngày hội hướng
nghiệp 2018. Với mục đích nhằm hỗ trợ cho các
bạn trẻ hiểu về công việc trong ngành hàng
không nói chung và và một số công việc liên
quan, qua đó giúp cho các bạn trẻ chuẩn bị hành
trang cho sự nghiệp của mình. Với sức hút mạnh
mẽ từ thương hiệu Vietjet, kể từ khi công bố đã
đón nhận được sự quan tâm rất lớn của các bạn
trè trong khu vực. Ngay trong giờ mở cửa sáng
ngày 12/5/2018 Ban tổ chức đã đón nhận hơn
2000 bạn trẻ đăng ký tham dự và đạt con số kỷ
lục hơn 5000 tính tới 17h00 cùng ngày.

Diễn ra từ ngày 04 – 07/5, gian hàng Vietjet tại Hội
chợ Du lịch Quốc tế Đài Loan 2018 thu hút sự quan
tâm đặc biệt của đông đảo khách tham quan với
nhiều hoạt động và phần quà thú vị, trẻ trung.
Hội chợ có sự tham gia của hơn 500 công ty trong
lĩnh vực du lịch, hàng không trên toàn thế giới và
thu hút gần 100.000 lượt khách tham quan.

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH
“NHỮNG NGÀY VIỆT NAM
TẠI MYANMAR”

Tiếp tục phục vụ kế hoạch khai thác 100 đường
bay quốc tế và nội địa trong năm 2018, Vietjet
tuyển dụng 100 vị trí tiếp viên hàng không trên
toàn quốc vào ngày 12/6/2018 tại Văn phòng
Vietjet, 302 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội và ngày
28/6/2018 tại Trung tâm Đào tạo Vietjet, Tầng
9, CT Plaza, 60A Trường Sơn, Tân Bình, TPHCM.
Trước đó, Vietjet đã tổ chức đợt tuyển dụng tiếp
viên lớn nhất trong năm tại Văn phòng Hà Nội
ngày 17/5 và TP Hồ Chí Minh ngày 24/5.

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY HỘI THẦY THUỐC TRẺ
LÀM THEO LỜI BÁC, TÌNH NGUYỆN
VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TẠI BÌNH ĐỊNH
Tại Myanmar Plaza, Vietjet đã tham dự chương
trình “Những ngày Việt Nam tại Myanmar” do Đại
sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức ngày 7/5
nhằm kỉ niệm 43 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao
Việt Nam – Myanmar.
Tại chương trình, ông Dương Hoài Nam – Giám đốc
Văn phòng Miền Bắc thay mặt lãnh đạo Vietjet gửi
lời cảm đến chính phủ, các cơ quan, ban, ngành cả
2 nước đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để Vietjet
khai thác đường bay kết nối giao thương, du lịch
hai nước và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ
trợ, giúp đỡ trong thời gian tới.

VIETJET MIỀN TRUNG THAM DỰ
HỘI THẢO GIỚI THIỆU DU LỊCH
DAEGU – HÀN QUỐC 2018

Chia sẻ tại sự kiện, Tổng giám đốc Thai Vietjet
Nguyễn Thị Thúy Bình cho biết “Sự kiện này mang
đến nhiều cơ hội hơn cho những bạn trẻ có ước
mơ tìm kiếm cơ hội làm việc trong ngành hàng
không. Theo kế hoạch tại Thái Lan chúng tôi sẽ
cung cấp việc làm cho hơn 1000 lao động trong
năm 2018 và dự kiến sẽ đạt tới 4000 lao động
trong 3 năm tiếp theo. Chúng tôi rất vui khi mang
lại con đường sự nghiệp tốt các bạn trẻ, những
người có niềm đam mê trong lĩnh vực hàng
không và thích thử thách với sự đổi mới. Tôi tin
rằng sự kiện ngày hôm nay là cơ hội tốt để các
bạn trẻ biến giấc mơ của họ trở thành sự thật.”
Sự kiện này đã được các hãng thông tấn tại Thái
Lan đánh giá rất cao cả về quy mô cũng như nội
dung tổ chức khi lần đầu tiên tại Bangkok có một
sự kiện hướng nghiệp có thể thu hút được rất
nhiều các bạn trẻ đăng ký tham dự.

Vietjet đã tham gia đồng hành cùng chương
trình Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác,
tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng và trao quà
từ thiện tại Làng Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong,
huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình
nguyện vì sức khỏe cộng đồng là chương trình
do Vietjet phối hợp cùng Hội Thanh niên Việt
Nam tổ chức trên 63 tình thành của cả nước và
thu hút sự tham gia đông đảo của lực lượng thầy
thuốc trẻ cũng như Đoàn viên thanh niên tình
nguyện, góp phần vào nhiệm vụ đảm bảo an
sinh xã hội và chăm lo sức khỏe cho nhân dân.
Tại ngày hội này, Vietjet đã tài trợ 5000 cơ số
thuốc cho 9 tỉnh trên toàn quốc, 10 Bộ lọc nước
và kinh phí an sinh xã hội khác.

Vietjet chi nhánh Miền Trung đã tham dự tham dự Hội thảo giới thiệu du lịch Daegu – Hàn Quốc 2018 do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp
cùng Thành phố Daegu tổ chức. Daegu là một trong bốn trung tâm lớn nhất Hàn Quốc và là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách.
Tại Hội thảo ông Trần Hoàng Linh – Giám đốc Vietjet Miền Trung đã giới thiệu thông tin đường bay thẳng Đà Nẵng - Daegu sẽ được Vietjet chính thức khai
thác từ ngày 19/7/2018 tới đây, thảo luận kế hoạch khai thác hiệu quả đường bay này và trao giải thưởng cho các khách mời đặc biệt của chương trình.
Cạnh đó, Văn phòng Miền Trung cũng đã tài trợ cho Hội thao truyền thống của Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng, với sự tham gia của hơn 250 cán bộ nhân
viên từ 50 tỉnh thành trên cả nước.

