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KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
CÙNG UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch
HĐQT Nguyễn Thanh Hùng, Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Phương Thảo cùng lãnh đạo Tập đoàn
Sovico Holdings và các đơn vị thành viên đã tham
dự Hội nghị Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát
triển tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chỉ đạo
hội nghị cùng đông đảo lãnh đạo các Bộ, Ban,
ngành và lãnh đạo thành phố Hà Nội và hơn 1500
đại biểu, doanh nghiệp, các nhà đầu tư quan tâm,
mong muốn đầu tư dự án trên địa bàn Thành phố.
Tại Hội nghị, Vietjet và UBND TP Hà Nội đã tiến
hành nghi lễ trao bản ghi nhớ hợp tác toàn diện.
Theo đó, hai bên thống nhất triển khai các hình
thức hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại,
hàng không, du lịch, đào tạo, và quy hoạch đô thị
nhằm thúc đẩy sự phát triển của thành phố.
“Chúng tôi sẵn sàng tham gia các dự án Hà Nội kêu
gọi đầu tư. Chúng tôi cam kết tăng cường vận
chuyển hành khách trong nước và quốc tế tới Thủ
đô, thúc đẩy du lịch, đầu tư, hỗ trợ các chương trình
an sinh xã hội, quảng bá hình ảnh của thủ đô Hà
Nội tại các điểm đến quốc tế của Vietjet. Chúng tôi
sẽ tiếp tục mang hết nguồn lực và tâm huyết của
mình cùng thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các dự
án, các nhiệm vụ được giao phó, đóng góp cho
ngân sách, cùng xây dựng môi trường đầu tư hấp
dẫn, hội nhập, một xã hội ngày càng văn minh, tiến
bộ”, Tổng giám đốc Vietjet khẳng định.
Hiện mỗi ngày Vietjet đang khai thác khoảng 180
chuyến bay đi và đến Hà Nội, với 13 đường bay nội
địa và 9 đường bay quốc tế tại Nội Bài. Năm 2017,
Vietjet đã vận chuyển 6.480.000 lượt khách đi/đến
Hà Nội, trong đó 741.000 lượt khách quốc tế. Vietjet vận chuyển năm 2017 tại Nội Bài 10.259 tấn
hàng hóa và kế hoạch năm 2018 là 8.834.000 lượt
khách, trong đó 1.180 lượt khách quốc tế góp phần
vào thúc đẩy du lịch và phục vụ nhu cầu đi lại của
người dân.
Tại hội nghị, Vietjet vinh dự là một trong những
doanh nghiệp được tặng thưởng cờ thi đua vì đã có
thành tích trong công tác nộp ngân sách nhà nước
và đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố
Hà Nội.

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

PHÁT HÀNH XONG CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC TỶ LỆ 20%

Vietjet đã phát hành hơn 90,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 20%. 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.
Sau đợt chi trả cổ tức này, Vietjet sẽ hoàn thành trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 60%, trong
đó 40% bằng tiền. 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%.
Trong tháng qua, Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản
Việt tổ chức Update Tour cho nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Rất nhiều nhà đầu tư trong và
ngoài nước như Dragon Capital, VinaCapital, PYN, KIMC, Hanwha, Duxton AM, Phillip Capital… đã đến
và bày tỏ sự quan tâm của mình đến hoạt động của Vietjet.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH LƯU ĐỨC KHÁNH MUA XONG 500 NGHÌN
CỔ PHIẾU VJC
Giám đốc Điều hành Lưu Đức Khánh công bố thông tin mua toàn bộ 500 nghìn cổ phiếu VJC như đã
đăng ký. Sau giao dịch, Giám đốc điều hành Vietjet sở hữu 0,19% vốn VJC. Giao dịch được thực hiện từ
ngày 4/6 đến 25/6/2018 bằng phương pháp khớp lệnh.
Mới đây, Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) đăng ký mua tiếp 100.000 cổ phiếu VJC sau
khi đã mua toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký đợt trước là 150.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch dự kiến
từ ngày 25/6 đến 24/7.

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC

KHAI THÁC NHÀ GA QUỐC TẾ T1
SÂN BAY QUỐC TẾ YANGON
(MYANMAR)

Từ 12/7/2018, Vietjet chuyển khai thác các
chuyến bay của hãng từ nhà ga T2 sang nhà ga
T1 - sân bay quốc tế Yangon (Myanmar).

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TẠI
HỘI NGHỊ CẤP CAO CHIẾN LƯỢC
HỢP TÁC KINH TẾ ACMECS 2018
VÀ HỘI NGHỊ CẤP CAO HỢP TÁC
CLMV 2018

Vietjet là một trong năm doanh nghiệp được Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc chọn tham dự Hội nghị
Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế ACMECS lần
thứ 8 và Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia Lào -Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 9 tại
Thái Lan. Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn
Thanh Hùng và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị
Thúy Bình thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập
đoàn Central Group, tập đoàn The Mall (hai tập
đoàn bán lẻ lớn nhất của Thái Lan), thỏa thuận
hợp tác với hãng hàng không Nok Air (Thái Lan)
và tăng cường cơ hội hợp tác cùng nhiều doanh
nghiệp, đối tác từ các nước trong khu vực như Thái
Lan, Myanmar, Lào, Campuchia...

ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ GIAO THÔNG
VẬN TẢI CUBA THĂM VÀ LÀM VIỆC
TẠI VIETJET

Tại nhà ga T1, quầy thủ tục của Vietjet được đặt
tại dãy B – quầy số 7, 8, 9. Khu vực phục vụ các
chuyến bay đến và đi của Vietjet được thiết kế
đồng bộ, trang thiết bị hiện đại và hệ thống các
biển hiệu nổi bật nhằm tạo thuận lợi cho khách
hàng làm thủ tục tại nhà ga mới T1.

KHAI THÁC CÁC CHUYẾN BAY
QUỐC TẾ TẠI NHÀ GA MỚI
T2 CAM RANH

Từ 01/7/2018, Vietjet bắt đầu khai thác các
chuyến bay quốc tế đến và đi từ sân bay Cam
Ranh (Khánh Hòa) tại nhà ga quốc tế mới T2. Tại
nhà ga mới, Vietjet sẽ triển khai khai thác tại
tầng 2, dãy E, F. Khu vực phục vụ các chuyến bay
đi và đến của Vietjet được thiết kế đồng bộ,
trang thiết bị hiện đại và hệ thống các biển hiệu
nổi bật. Các quầy làm thủ tục của Vietjet được bố
trí cùng khu vực với quầy vé máy bay tạo thuận
lợi cho hành khách.
Mỗi ngày, Vietjet khai khác hơn 30 chuyến bay
với 5 đường bay nội địa từ TP.HCM, Hà Nội, Đà
Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa đến Cam Ranh, 2
đường bay quốc thường lệ Nha Trang – Seoul,
Nha Trang – Siem Reap và các đường bay thuê
chuyến quốc tế khác. Vietjet là hãng hàng không
có tần suất khai thác nhiều nhất tại Cảng Hàng
không Quốc tế Cam Ranh. Hãng cũng đặt căn cứ
khai thác của mình với lực lượng phi công, tiếp
viên, kỹ thuật… thường trú tại đây.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

MỞ TIẾP ĐƯỜNG BAY
TP.HCM – OSAKA (NHẬT BẢN)

Vietjet tiếp tục mở bán vé đường bay TP.HCM –
Osaka (Nhật Bản). Bên cạnh đường bay Hà Nội –
Osaka, đường bay thứ hai của Vietjet đến Nhật
Bản sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch, giao
thương của người dân và du khách.
Đường bay TP.HCM – Osaka (Nhật Bản) được khai
thác khứ hồi hàng ngày từ 14/12, thời gian bay
mỗi chặng hơn 05 giờ bay. Chuyến bay khởi
hành từ TP.HCM vào lúc 01h40 và đến Osaka lúc
08h30 (giờ địa phương). Chiều ngược lại cất
cánh vào lúc 09h30 (giờ địa phương) từ Osaka
và tới TP.HCM lúc 13h30.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ
TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

Từ ngày 03 - 04/7, Vietjet phối hợp cùng GSA tổ
chức Hội nghị đại lý đầu tiên tại thị trường Nhật
Bản dành cho gần 100 đại lý tại đây. Hội nghị đã
giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và chính sách
thương mại, hướng dẫn, giải đáp câu hỏi về đặt
vé thông qua GDS. Đường bay đầu tiên Hà Nội –
Osaka sẽ được Vietjet chính thức khai thác vào
tháng 11 tới đây.

PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
GIỚI THIỆU DU LỊCH TẠI HÀN QUỐC

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đoàn công tác Bộ giao thông Vận tải Cuba do Thứ
trưởng Eduardo Rodriguez Davila dẫn đầu đã có
chuyến thăm và làm việc tại Văn phòng Vietjet ở
Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Tiếp đón ông Eduardo Rodriguez Davila và đoàn,
Chủ tịch Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng giám đốc
Đinh Việt Phương bày tỏ mong muốn Bộ GTVT
Cuba tạo điều kiện cho Vietjet trong các kế hoạch
hợp tác hai bên, nhằm sớm hiện thực hoá những
kế hoạch hai bên đã thoả thuận trước đó.

VIETJET & TRUNG ƯƠNG HỘI
LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM,
TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN
QUỐC GIA PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH
“HÃY LÀM SẠCH BIỂN” 2018

Vietjet phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam
tổ chức chương trình giới thiệu Du lịch tại 4 thành
phố lớn tại Hàn Quốc: Seoul, Daejeon, Daegu và
Busan với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn
Quốc Nguyễn Vũ Tú, Phó Tổng cục trưởng Ngô
Hoài Chung cùng nhiều doanh nghiệp du lịch, đại
lý, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của
Việt Nam và Hàn Quốc. Chương trình nhằm xúc
tiến du lịch và đẩy mạnh sự tăng trưởng khách du
lịch Hàn Quốc đến Việt Nam.
Vietjet hiện đang khai thác 7 đường bay: TP.HCM
– Seoul, Hà Nội – Seoul, Đà Nẵng – Seoul, Hải
Phòng – Seoul, Nha Trang – Seoul, Hà Nội –
Busan và Đà Nẵng – Daegu, mang đến hàng
triệu cơ hội đi lại, du lịch cho người dân và du
khách, góp phần thúc đẩy giao thương và hội
nhập khu vực. Tại sự kiện, các tiết mục sôi động,
thân thiện của các tiếp viên Vietjet và nghệ sỹ
Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo
khách mời.

Bộ Giao thông Vận tải cũng như Chính phủ Cuba
cam kết sẽ hỗ trợ hết mình để Vietjet tăng cường
hợp tác, cùng phát triển tại thị trường Cuba.

ỦY BAN BẢO HIỂM VIETJET LÀM VIỆC
VỚI CÁC ĐỐI TÁC TẠI CHÂU ÂU

MỞ BÁN VÉ ĐƯỜNG BAY
NHA TRANG - ĐÀ NẴNG

Từ ngày 25 – 26/6, đoàn công tác Ủy ban Bảo
hiểm Vietjet do Chủ tịch Ủy ban Bảo hiểm Chu
Việt Cường, Phó Tổng giám đốc Tô Việt Thắng dẫn
đầu đã có chuyến thăm và làm việc cùng các đối
tác thực hiện hợp đồng bảo hiểm cho đội tàu bay
Vietjet tại London và Paris như Willis Towers
Watson, JLT, Munich RE, Global Aerospace, Aspen
Insurance, LRA.
Với kết quả kinh doanh khả quan trong năm qua,
Vietjet tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định về
doanh thu, lợi nhuận, hành khách, mạng lưới
đường bay và đảm bảo công tác quản lý an ninh,
an toàn theo các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt
Vietjet cũng vừa hoàn thành đợt đánh giá gia hạn
chứng chỉ IOSA của IATA. Bên cạnh đó, kế hoạch
sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển
năm 2018, 2019 được Ủy ban Bảo hiểm trình bày
đã tạo được niềm tin lớn với các đối tác. Đây là
những căn cứ quan trọng trong việc đánh giá gia
hạn hợp đồng đúng thời gian và tiếp tục đảm bảo
mức giảm giá bảo hiểm ở mức 30% như những
năm trước đây.

THAM DỰ NGÀY AN TOÀN
TẠI SÂN BAY KRABI

Thái Vietjet đã tham gia vào Ngày an toàn tại sân
bay quốc tế Krabi (KBV) do Cục Hàng không Thái
Lan tổ chức. Bộ phận SSQA Thái Vietjet đã giới
thiệu hệ thống quản lý an toàn, hệ thống báo cáo
an toàn và hệ thống Giám sát dữ liệu chuyến bay
của AirFASE. Sư kiện có sự tham gia của nhiều
hãng hàng không lớn như Qatar Airways, Thai Airways, Thai AirAsia, Nok Air…

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ
“ONE 2 FLY THAILAND”
TRÊN CHUYẾN BAY

Ngày 22/6, Thái Vietjet đã tổ chức chương trình
giới thiệu tạp chí “One 2 Fly Thailand” trên
chuyến bay từ Bangkok đến Krabi, các hoạt động
biểu diễn đặc sắc cùng với nhiều trò, phần quà
thú vị đã được gửi đến cho hành khách trên
chuyến bay. Tạp chí 'One 2 Fly Thailand' có nội
dung bằng tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Trung,
thiết kế ấn tượng và nội dung đa đạng, rất thiết
thực và hữu ích cho khách du lịch theo dõi trong
mọi lĩnh vực, bao gồm ăn uống, vui chơi, lưu trú,
mua sắm với những lợi ích đặc biệt chỉ dành cho
hành khách Vietjet.

TÀI TRỢ CHÍNH THỨC CHO
MISS GRAND THAILAND 2018

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Vietjet và Trung ương Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình
nguyện Quốc gia tổ chức họp báo về Chiến dịch
“Hãy làm sạch biển” năm 2018 và Lễ phát động
Cuộc thi Poster và sáng kiến “Hãy làm sạch biển”.
Theo đó, từ nay đến 31/8/2018, chương trình
“Hãy làm sạch biển” với chủ đề “Giảm thiểu ô
nhiễm rác thải sinh hoạt” sẽ được triển khai tại
28 tỉnh, thành ven biển trên cả nước với nhiều
hoạt động ý nghĩa.
Vietjet đồng hành cùng chuỗi hoạt động thiết
thực: ngày hội “Hãy làm sạch biển” cấp Trung
ương tại Phú Quốc (Kiên Giang) ngày 28/7; cuộc
thi thiết kế poster và sáng kiến “Hãy làm sạch
biển”; tặng quà cho ngư dân và con em ngư dân
có hoàn cảnh khó khăn tại 28 tỉnh, thành ven
biển; thành lập các đội hình thanh niên tình
nguyện bảo vệ môi trường biển nòng cốt ở các
địa phương ven biển; giảm thiểu tình trạng ô
nhiễm rác thải tại ít nhất 50% các địa bàn được
xác định bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt…

Vietjet mở bán vé đường bay Nha Trang – Đà
Nẵng, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch, giao
thương của người dân và du khách. Đường bay
Nha Trang – Đà Nẵng được khai thác khứ hồi
hàng ngày từ 21/9/2018, thời gian bay mỗi
chặng khoảng một giờ.
Nha Trang và Đà Nẵng – hai thành phố biển du
lịch nổi tiếng miền Trung là điểm đến yêu thích
của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Với
đường bay mới, du khách nay sẽ có thêm nhiều
cơ hội khám phá 2 điểm đến hấp dẫn này với thời
gian thuận tiện và dễ dàng.

CHÀO MỪNG CHUYẾN BAY ĐẦU TIÊN
HÀ NỘI – ĐÀI TRUNG (ĐÀI LOAN)

PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
“VỀ VỚI MƯỜNG LÁT
BIÊN CƯƠNG CỦA TỔ QUỐC”

Vietjet phối hợp cùng Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” của
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương
trình "Về với Mường Lát - Biên cương của Tổ Quốc"
tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Chương trình đã
tổ chức tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh
nghèo vượt khó và các gia đình chính sách, gia đình
khó khăn đặc biệt tại đây.

“BAY LÊN NHỮNG ƯỚC MƠ”
TIẾP TỤC MANG ĐẾN CHO TRẺ EM
MỘT MÙA HÈ Ý NGHĨA

Vietjet và Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục mang đến 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. “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 vào các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật trong
suốt mùa hè 2018.

THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ ATTECH
MỞ RỘNG LẦN THỨ 3 NĂM 2018

Ngày 22/6, tại Cảng hàng không quốc tế Nội
Bài, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Tâm, đại
diện Ban lãnh đạo Vietjet chào mừng những
hành khách đầu tiên trên chuyến bay Hà Nội –
Đài Trung (Đài Loan). Đường bay mới kết nối 2
thành phố văn hóa, du lịch nổi tiếng, đáp ứng
nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân và du
khách, góp phần thúc đẩy giao thương và hội
nhập trong khu vực. Trên chuyến bay, hành
khách bất ngờ nhận được những quà tặng xinh
xắn từ Vietjet và được chào đón nồng nhiệt tại
sân bay quốc tế Đài Trung, thành phố xinh đẹp
lớn thứ ba tại Đài Loan.
Với 7 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 và nay là Hà Nội – Đài Trung, Vietjet là
hãng hàng không có nhiều đường bay nhất kết
nối Việt Nam và Đài Loan.

THAM GIA HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ
ITE HONGKONG 2018

Vietjet tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Hong
Kong (ITE Hong Kong) 2018 từ ngày 14/6 –
17/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm
Hong Kong (HKCEC), mang đến du khách quốc tế
nhiều hoạt động thú vị.
Tại hội chợ, khách tham quan được thưởng thức
màn trình diễn “Vietjet Dance” trẻ trung, sôi
động; tham gia các trò chơi “Time challenging”,
“Who the best?”… nhận vé máy bay miễn phí;
chụp ảnh cùng các tiếp viên xinh đẹp, thân
thiện, hashtag #Vietjet trên facebook với hình
ảnh gian hàng Vietjet và nhận các quà tặng giá
trị, hấp dẫn. Cạnh đó, tham gia game tương tác
“Vietjet Skyfun” lý thú, vui nhộn sẽ mang đến
du khách trải nghiệm thật khác biệt.
Là hội chợ du lịch lớn nhất hàng năm tại Hong
Kong, ITE thu hút trên 100.000 lượt khách cũng
như sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp lữ
hành, các hãng hàng không danh tiếng đến từ
nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thái Vietjet trở thành nhà tài trợ chính thức cho
Miss Grand Thailand 2018. Miss Grand Thailand là
một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất Thái
Lan được tổ chức hàng năm nhằm mục đích thúc
đẩy du lịch Thái Lan, với sự tham gia của các thí
sinh đến từ 77 tỉnh thành trên toàn quốc. Các thí
sinh tham gia cuộc thi sẽ di chuyển trên các
chuyến bay do Thái Vietjet tài trợ từ Bangkok đến
Phuket để tham gia các vòng thi tuyển từ 30/6 –
9/7, đặc biệt trong đó có phần trình diễn bikini
Vietjet, đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại
Bangkok vào ngày 11/7 tới đây.

TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP TIẾP VIÊN

Đội bóng Vietjet tham gia Giải bóng đá ATTECH
mở rộng lần thứ 3 năm 2018 tại Hà Nội. Đây là
giải đấu thường niên do Công ty quản lý bay Việt
Nam tổ chức quy tụ 8 đơn vị trong ngành hàng
không như Cục hàng không Việt Nam, Tổng công
ty quản lý bay Việt Nam, Trung tâm quản lý
luồng không lưu, Công ty quản lý bay Miền
Bắc… Giải đấu là sân chơi thể thao nhằm tạo sự
gắn kết và giao lưu giữa các đơn vị trong ngành
hàng không.

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THÀNH CÔNG LỚP
“HỘI NHẬP - TỎA SÁNG” KHÓA 46, 47

TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG
QUỸ HỌC BỔNG VỪ A DÍNH
NĂM THỨ 5 LIÊN TIẾP
Lớp “Hội nhập tỏa sáng” khóa 46 với 63 học
viên, khóa 47 với 57 học viên đã được tổ chức
thành công tại Văn phòng Công ty. Phó Tổng
giám đốc Tô Việt Thắng, 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.

VTC đã tổ chức Lễ tốt nghiệp tiếp viên cho học viên
các khóa 58, 59, 60, 61, 62 tại Trụ sở Công ty. Tại
buổi lễ, 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.

Tiếp tục chuỗi hoạt động vì cộng đồng, Công ty
Cổ phần Hàng không Vietjet vừa trao tặng Quỹ
học bổng Vừ A Dính phần quà là những vé máy
bay, trị giá 700 triệu đồng, đồng hành cùng các
hoạt động của quỹ trong năm 2018.
Đây là năm thứ 5 liên tiếp Vietjet đồng hành
cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính với tổng giá trị tài
trợ lên tới hàng tỷ đồng và nhiều phần quà ý
nghĩa cho các bạn nhỏ, tiếp nối hành trình “chắp
cánh ước mơ” cho các em học sinh, sinh viên
dân tộc thiểu số tiêu biểu trên cả nước.
Tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Thắp sáng
những ước mơ – năm 2018” - tổng kết một năm hoạt
động, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ
tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tặng kỷ niệm chương
tri ân cho đại diện Vietjet vì những đóng góp ý nghĩa
của hãng trong suốt thời gian qua.

TIẾP TỤC TUYỂN DỤNG TIẾP VIÊN
THÁNG 7
Ngày 19/7 tại TP HCM và ngày 26/7 tại Hà Nội,
Vietjet tiếp tục tổ chức đợt tuyển dụng tiếp viên
nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạng bay
ngày càng rộng khắp của Vietjet.
Vietjet đang khai thác 60 tàu bay A320 và A321,
thực hiện gần 400 chuyến bay mỗi ngày phủ
khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường
bay quốc tế đến Hong Kong, Singapore, Hàn
Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia,
Myanmar, Malaysia, Campuchia…

