
Tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ 
nhằm mang tới trải nghiệm bay thoải mái và thú 
vị cho khách hàng, Vietjet ra mắt ứng dụng mua 
vé qua điện thoại tích hợp chương trình “Vietjet 
Sky Club” với nhiều tính năng tiện ích và nhiều 
ưu đãi khủng hấp dẫn.

Phiên bản mới của ứng dụng thông minh Vietjet 
Air giúp khách hàng nhanh chóng cập nhật giá 
vé tốt nhất, rút ngắn các bước đặt vé và thanh 
toán dễ dàng với mạng lưới liên ngân hàng rộng 
khắp. Hệ thống thông báo thông minh đảm bảo 
bạn sẽ dễ dàng săn vé 0 đồng “không trượt phát 
nào”.

Khách hàng có thể quản lý chuyến bay, làm thủ 
tục check-in trước, nhận thông tin thay đổi giờ 
bay hoặc mua thêm dịch vụ bất kì lúc nào, ứng 
dụng Vietjet Air không chỉ tiết kiệm về mặt tài 
chính mà còn giúp bạn quản lý hành trình mọi 
lúc mọi nơi.

Thêm vào đó, ứng dụng Vietjet Air còn được tích 
hợp cho khách hàng đăng ký trở thành thành 
viên và thanh toán qua Vietjet Sky Club để nhận 
ngay những ưu đãi “khủng”:

· Miễn phí đăng ký thành viên

· Miễn phí thanh toán tất cả chuyến trong nước 
& quốc tế

· Mua vé 0 đồng CẢ NGÀY vào Thứ Sáu hàng tuần

· Nhận thông tin khuyến mãi đầu tiên mỗi ngày

Đặc biệt, 10.000 thành viên đầu tiên nạp tiền tối 
thiểu 1.000.000 đồng vào tài khoản của Vietjet 
Sky Club sẽ nhận ngay 100.000 đồng trong tài 
khoản từ 03/7/2019 cho đến khi đủ số lượng 
khuyến mãi.

Với giao diện thân thiện và phương thức bảo 
mật thông tin hiện đại, mua vé qua ứng dụng 
Vietjet Air và đăng ký thành viên Vietjet Sky Club 
sẽ tạo cho khách hàng tài khoản thanh toán vé 
máy bay riêng, lập kế hoạch tích lũy cho việc di 
chuyển du lịch và thường xuyên được gia tăng số 
tiền nạp vào qua các chương trình khuyến mãi, 
nạp tiền càng nhiều ưu đãi càng khủng.

Chỉ với vài lần chạm màn hình đơn giản, bạn đã 
có một ứng dụng tiện ích và tận hưởng chương 
trình ưu đãi hấp dẫn. 

Hãy tải ngay ứng dụng Vietjet Air HOÀN TOÀN 
MIỄN PHÍ tại:

App Store (Hệ điều hành iOS): Tải ngay

Google Play (Hệ điều hành Android): Tải ngay

Ngày 1/7 tại Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo cấp cao của 
Việt Nam đã tham dự và chúc mừng Vietjet tại Lễ 
Công bố hai đường bay mới đến Nhật Bản, bao 
gồm Tp.HCM – Tokyo (Narita) và Đà Nẵng – Tokyo 
(Haneda). Sự kiện diễn ra trang trọng nhân 
chuyến công du và tham dự Hội nghị thượng đỉnh 
G20 của Thủ tướng tại Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Hãng hàng 
không Vietjet mới được thành lập không lâu 
nhưng đã tăng trưởng nhanh, an toàn bay tốt, 
chất lượng dịch vụ ngày càng lên cao. Với việc mở 
rộng đường bay quốc tế và trong nước cùng đội 
tàu bay chất lượng cao, Vietjet sẽ thành hãng 
hàng không lớn mạnh trong khu vực. Tôi cũng 
chúc mừng hãng hàng không Vietjet trở thành 
thành viên chính thức của Liên đoàn kinh tế Nhật 
Bản Keidanren, đánh dấu mốc quan trọng với 
Vietjet cũng như doanh nghiệp Việt Nam nói 
chung.”

Ông Nikai Toshihiro, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự 
do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị 
Nhật Bản – Việt Nam, cho biết: “Tôi chúc mừng 
hãng hàng không Vietjet khai trương hai đường 
bay mới ngày hôm nay. Đây cũng là minh chứng 
cho mối quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai quốc 
gia. Có thể nói rằng trong mối quan hệ hết sức tốt 
đẹp này thì du lịch đóng vai trò trọng tâm trong 
phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Tôi mong 
muốn Vietjet sẽ đóng góp nhiều, nhiều hơn nữa 
và mong muốn các cơ quan hàng không Nhật Bản 
sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho mối quan hệ hợp tác 
này.”

Vietjet hiện khai thác 3 đường bay thẳng giữa 
Việt Nam và Nhật Bản bao gồm Tp.HCM/Hà 
Nội-Osaka và Hà Nội-Tokyo (Narita). Đường bay 
Tp.HCM - Tokyo (Narita) sẽ được khai thác khứ hồi 
hàng ngày từ 12/7/2019. Đường bay Đà Nẵng – 
Tokyo (Haneda) được khai thác khứ hồi hàng 
ngày từ 26/10/2019. Chuyến bay khởi hành từ 
Đà Nẵng lúc 18:10 và đến Tokyo lúc 01:00 (giờ địa 
phương). Chiều ngược lại cất cánh vào lúc 02:30 
(giờ địa phương) từ Tokyo và tới Đà Nẵng lúc 
06:40 (giờ địa phương).

Bà Thuý Bình, Phó tổng giám đốc Vietjet chia sẻ: 
“Việc nhanh chóng mở rộng mạng bay của Vietjet 
tới Nhật Bản sẽ giúp cho người dân 2 nước có 
thêm nhiều lựa chọn cho các hành trình du lịch, 
hay các chuyến công tác của mình. Trong thời 
gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mang cơ hội bay 
cũng như nhiều trải nghiệm bay thú vị đến cho 
tất cả người dân và du khách trên những đường 
bay nối các địa phương khác của hai nước với đội 
tàu mới, tiếp viên thân thiện, các món ăn nóng 
tươi ngon cùng các dịch vụ vượt trội trên chuyến 
bay.”

Tại Lễ công bố, Vietjet cũng đã vinh dự đón Chứng 
nhận thành viên của Liên đoàn Doanh nghiệp 
Nhật Bản (Keidanren), trở thành thành viên đặc 
biệt đến từ nước ngoài và là hãng LCC duy nhất 
trên thế giới gia nhập tổ chức kinh tế toàn diện 
lớn nhất của Nhật Bản. Keidanren hiện có gần 
1.500 thành viên gồm các công ty tiêu biểu hàng 
đầu của Nhật Bản, các hiệp hội công nghiệp trên 
toàn quốc, tổ chức kinh tế khu vực và các thành 
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGHOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Ngày 21/6, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh 
Hùng và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng 
Công trình Hàng không (ACC) - ông Nguyễn Mai 
Đô đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 
hai doanh nghiệp tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham 
dự và chứng kiến của Trung tướng Lê Huy Vịnh - 
Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng 
không - Không quân, ông Khuất Việt Hùng - Phó 
Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và 
đại diện lãnh đạo hai bên.

Phát biểu tại buổi ký kết, Trung tướng Lê Huy Vịnh 
- Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân 
chúc mừng sự hợp tác tốt đẹp giữa hai doanh 
nghiệp, ông tin tưởng với sự hợp tác này sẽ là tiền 
đề góp phần quan trọng vào sự phát triển của 
hàng không Việt Nam, nâng cao uy tín, vị thế của 
hai doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận được ký kết, Vietjet và ACC sẽ 
tăng cường hợp tác trong các dự án xây dựng 
công trình hàng không, thúc đẩy sự phát triển của 
hàng không Việt Nam và cam kết là đối tác đồng 
hành tin cậy vì sự phát triển vững mạnh giữa hai 
doanh nghiệp.

Tại chương trình "Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 
2019", 8 bé máy bay Amy, 52 người Cosplay, 20 
diễn viên Carnival và 100 cô gái trang phục bikini 
nóng bỏng đã có màn diễu hành và trình diễn ấn 
tượng, lôi cuốn tại Công viên Biển Đông dành cho 
người dân và du khách. 

Chương trình nằm trong chuối hoạt động Chào 
đón mùa hè “Kết nối yêu thương - Xõa bung chất 
hè” đang gây sốt trên toàn Châu Á, Vietjet mang 
đến cơ hội săn hàng triệu vé chỉ từ 0 đồng bay 
khắp Châu Á, tham gia lễ hội độc đáo nhất hành 
tinh từ dưới đất lên đến trên mây, tặng ngay quà 
tặng hấp dẫn từ 1/6 cho đến 31/7/2019.

Từ ngày 13 - 16/6, Vietjet mang đến Hội chợ Du 
lịch Quốc tế Hồng nhiều hoạt động và chương 
trình đặc sắc. Tại hội chợ du lịch lớn nhất của 
Hồng Kông, Vietjet sẽ không chỉ giới thiệu những 
thông tin mới nhất về du lịch của Việt Nam và các 
chương trình hiện tại của hãng hàng không mà 
còn mang đến nhiều trò chơi và hoạt động mùa 
hè thú vị, tặng quà theo chủ đề của chiến dịch 
"Kêt nối yêu thương - Xõa bung chất hè"

Vietjet tham gia  Hội chợ Du lịch Quốc tế Hanatour 
2019 tại Trung tâm triển lãm quốc gia Kintex, 
thành phố Seoul, Hàn Quốc. Hội chợ Hanatour lần 
thứ 13 năm 2019 có quy mô lớn với hơn 900 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 nhiều 
quốc gia trên thế giới.

Du khách đến tham quan gian hàng Vietjet tại 
triển lãm lần này được thưởng thức màn nhảy và 
diễu hành cosplay vô cùng sôi động đến từ chuỗi 
sự kiện mùa hè “Kết nối yêu thương – Xoã bung 
chất hè” của Vietjet, tham gia các hoạt động thú 
vị như Vòng quay may mắn, đố vui trúng thưởng 
để nhận những quà tặng, vé miễn phí hấp dẫn từ 
Vietjet; và giao lưu, chụp ảnh cùng các tiếp viên 
xinh đẹp, thân thiện.

Ngày 11/06, tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà 
nước phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội 
thảo “Xã hội không tiền mặt: Chính sách và thực 
tiễn tại Việt Nam”. Hội thảo có sự tham dự của 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Thông 
tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ 
trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, 
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành 
Phong cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong 
các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ... trên cả nước.

Tham dự và phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó 
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thúy Bình cho biết: 8 
năm trước, vào năm 2011, Vietjet đi đầu trong 
ứng dụng không dùng tiền mặt khi thay thế 
những vé máy bay giấy bằng vé điện tử. Khi đó, 
các chi nhánh ngân hàng trong đó có HDBank là 
những điểm thu hộ sau khi khách hàng đã book 
vé. Các đại lý nạp tiền tự động qua Internet Bank-
ing. Hệ thống thanh toán đã tiến tới kết nối dần 
và toàn bộ hệ thống thẻ ATM của tất cả các ngân 
hàng Việt Nam bên cạnh hệ thống thẻ quốc tế 
Visa, Master, Amex, JCB. Và tiếp theo là kết nối 
các ví điện tử. Tới ngày hôm nay, toàn bộ 100% 
doanh thu hơn 2 tỷ USD bán vé và các dịch vụ bảo 
hiểm, thương mại là điện tử, không dùng tiền 
mặt

Những năm qua, Vietjet liên tục phát triển các 
ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt thuận 
tiện nhất cho khách hàng mua vé và khách hàng 
là đại lý bán vé. 

Đối với khách hàng là đại lý bán vé, Vietjet đã 
phát triển giải pháp kết nối với hệ thống thanh 
toán của ngân hàng trong đó có HDBank để đại lý 
chỉ cần chuyển khoản cho Hãng qua E-banking và 
tự động được kích hoạt tài khoản bán vé chỉ trong 
vào vài phút và vài lần nhấp chuột. Hiện tại, Viet-
jet có hơn 20.000 đại lý bán vé online theo 
phương thức này.

Vietjet đã tiên phong mang lại cơ hội bay cho 
hàng chục triệu lượt hành khách lần đầu tiên đi 
máy bay. Giờ đây, cơ hội bay càng rộng mở hơn 
bao giờ hết cho những người dân thu nhập thấp. 
Ngày 1/6 vừa qua, Vietjet đã thành công kết nối 
hệ thống với công ty Tài chính tiêu dùng HD 
Saison thuộc ngân hàng HDBank để đặt vé và cho 
vay mua vé máy bay, hay còn gọi là mua vé máy 
bay trả góp. Toàn bộ quá trình đặt vé giữ chỗ, 
thẩm định phê duyệt cho vay, giải ngân, ... đều là 
trực tuyến online.

Từ ngày 26 - 28/6, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối 
hợp cùng Vietjet tổ chức roadshow giới thiệu du 
lịch Việt Nam tại hai thành phố Seoul và Daegu, 
Hàn Quốc. Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn 
Ngọc Thiện -  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Việt Nam, ông Hà Văn Siêu - Phó tổng cục 
trưởng TCDL, ông Lý Xương Căn -  Đại sứ du lịch 
Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Nguyễn Vũ Tú - Đại 
sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Park Hang Seo - 
HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông 
Dương Hoài Nam - Giám đốc Văn phòng Miền Bắc 
và đại diện các sở, ban, ngành, công ty lữ hành, 
du lịch hai nước.

Theo Tổng Cục Du lịch, lượng khách Hàn Quốc tới 
Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong 
những năm qua và hiện là thị trường nguồn 
khách quốc tế lớn thứ hai của du lịch Việt Nam. Sự 
kiện là cơ hội để quảng bá các điểm đến hấp dẫn, 
thúc đẩy tăng trưởng du lịch giữa hai quốc gia.

Cũng tại sự kiện, Vietjet đã giới thiệu các đường 
bay đang được khai thác giữa Việt Nam - Hàn 
Quốc và trao hơn 300 phần quà, tài trợ vé mời cho 
khách tới tham dự.

Ngày 19/6, 30 học giả của đoàn Vietnam Center 
và Quỹ học bổng Schwarzman đã có buổi thăm và 
tìm hiểu Vietjet tại trụ sở Công ty. Phó Tổng giám 
đốc Đỗ Xuân Quang đại diện Ban lãnh đạo Công 
ty đã tiếp đoàn và trả lời câu hỏi của các học giả 
mong muốn tìm hiểu về Vietjet.

Các học giả đặc biệt quan tâm đến chiến lược, 
kinh nghiệm và những triết lý kinh doanh đã tạo 
nên một hãng hàng không thành công bậc nhất 
Việt Nam và nổi tiếng toàn cầu. Cũng như tìm 
hiểu về nữ tỷ phú thế giới - Tổng giám đốc 
Nguyễn Thị Phương Thảo.

Trước đó năm 2018, Tổng giám đốc Nguyễn Thị 
Phương Thảo đã được trường kinh doanh Đại học 
Harvard đưa vào chuyên đề nghiên cứu giảng dạy.

Những học giả hiện đang nghiên cứu theo học 
bổng của Schwarzman Scholars đều đã tốt nghiệp 
những Đại học uy tín trên thế giới, như Harvard 
University, Cambridge, University of Oxford, Stan-
ford University, Shanghai International Studies 
University...

Ngày 6/6, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam – ông Daniel J. 
Kritenbrink và Tổng lãnh sự Mỹ tại TP Hồ Chí Minh 
- bà Mary Tarnowka có chuyến thăm tới Học viện 
Hàng không Vietjet (Vietjet Academy). Phó Chủ 
tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hùng, Phó Tổng giám 
đốc Đinh Việt Phương, Phó Tổng giám đốc Lương 
Thế Phúc, Phó Tổng giám đốc Trần Hoài Nam và 
Giám đốc Học viện Hàng không Vietjet Trần Hữu 
Quốc đã chào đón đoàn và giới thiệu về cơ sở vật 
chất của Học viện.

Đại sứ Mỹ ấn tượng và đánh giá cơ sở vật chất 
hiện đại và quy trình đào tạo bài bản, chất lượng 
tại đây. Giám đốc Học viện Hàng không Vietjet 
Trần Hữu Quốc cho biết, hiện nay các khóa đào 
tạo đều đáp ứng theo các tiêu chuẩn quốc tế qua 
đó có thể đảm bảo nguồn nhân lực ngành hàng 
không chất lượng cao cho Vietjet trong hiện tại và 
chiến lược phát triển tương lai.

Ông Kritenbrink và Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM - 
bà Mary cũng được trải nghiệm chuyến bay giả 
lập trong tổ hợp buồng lái mô phỏng máy bay 
(SIM) của Vietjet dưới sự hướng dẫn của các 
chuyên gia. Đây cũng là một trong những buồng 
lái mô phỏng đầu tiên được đưa vào hoạt động tại 
Việt Nam nhằm tối ưu chi phí đào tạo phi công 
cũng như nâng cao chất lượng đánh giá chuyên 
môn cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐQT 
Nguyễn Thanh Hùng cho biết Vietjet sẽ tiếp tục 
tăng cường phát triển các mối quan hệ hợp tác 
toàn cầu trong đó đặc biệt chú trọng đến các Tập 
đoàn, Công ty của Mỹ như Boeing, General Elec-
tric (GE), Pratt & Whitney... 

Đại sứ Mỹ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa 
Vietjet và các doanh nghiệp Mỹ, ông kì vọng Viet-
jet sẽ là hãng hàng không tiếp theo mở đường 
bay thẳng tới Mỹ, Đại sứ cũng cam kết sẽ hỗ trợ 
hãng tối đa trong việc kết nối với các doanh 
nghiệp Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ hợp tác và cùng 
phát triển giữa các bên.

Trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ học 
bổng Vừ A Dính, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ đã trao 
bằng khen cho Vietjet vì những đóng góp tích 
cực đồng hành cùng Quỹ trong nỗ lực vì một xã 
hội, cộng đồng phát triển tốt đẹp hơn. Phó Tổng 
giám đốc Đỗ Xuân Quang đã tham dự và nhận 
bằng khen.

Quỹ học bổng Vừ A Dính ra đời năm 1999 theo 
sáng kiến của Báo Thiếu niên Tiền phong. Hai 
mươi năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 
tặng hàng trăm ngàn suất học bổng cho học 
sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học giỏi, rèn 
luyện tốt, thực sự trở thành người bạn đồng 
hành, chắp cánh ước mơ, niềm tin và hy vọng 
của hàng triệu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu 
số.

Trong năm thứ 7 đồng hành cùng Quỹ học bổng 
Vừ A Dính, Vietjet tiếp tục thực hiện những 
chuyến bay đặc biệt miễn phí mang các bạn nhỏ 
về nhà mỗi dịp nghỉ hè hay lễ, Tết với tổng giá 
trị phần quà lên tới hàng tỷ đồng.

Vietjet kể từ ngày đầu tiên thành lập đã luôn 
đồng hành cùng những hoạt động ý nghĩa vì 
cộng đồng, mang tới những giá trị mới tốt đẹp 
hơn cho xã hội. Bên cạnh Quỹ học bổng Vừ A 
Dính, Vietjet còn đồng hành cùng Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện quốc gia, 
Quỹ Thắp sáng những ước mơ… mang tới hàng 
triệu phần quà cho các hoàn cảnh thiệt thòi 
trong xã hội trong rất nhiều những chương trình, 
hoạt động trên khắp mọi vùng miền Tổ quốc và 
cả quốc tế.

Ngày 12-13/6 tại TP.HCM, Vietjet đã tham dự diễn đàn Emerging Vietnam 2019 do HSC tổ chức 
thường niên. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của 500 nhà đầu tư trong nước và quốc tế, bao gồm 
Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc và Thái Lan., v.v...

Đại diện Vietjet, Phó Tổng giám đốc Hồ Ngọc Yến Phương đã có phần trình bày cập nhật kết quả hoạt 
động kinh doanh trong năm 2018 và Q1/2019 cho hơn 50 nhà đầu tư đăng ký họp và trao đổi trực 
tiếp. Kết quả hoạt động, Vietjet tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, kể cả trong nước và khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương, với mức tăng trưởng 48,9% lợi nhuận trước thuế của năm 2018 so với năm 
trước. Trong Q1/2019, Vietjet tiếp tục duy trì kết quả hoạt động cao, với lượt khách quốc tế tăng 
trưởng 30%, hệ số sử dụng ghế đạt 84,2%, ASK tăng trưởng 28% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 
25% so với cùng kỳ năm trước.

Với mục tiêu không ngừng mở rộng mạng bay 
trong nước và quốc tế, tháng 6 vừa qua, Vietjet 
liên tục tổ chức hàng loạt ngày hội tuyển dụng 
tiếp viên quy mô lớn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, 
Cần Thơ và Bangkok - Thái Lan, thu hút hàng 
ngàn ứng viên tới tham dự và ứng tuyển.

Các ứng viên là những bạn trẻ có đam mê trở 
thành tiếp viên hàng không sẽ được làm việc 
trong môi trường đa quốc gia chuyên nghiệp, nơi 
mọi thành viên được khuyến khích học hỏi, đóng 
góp các sáng kiến, kiến thức, kỹ năng cùng xây 
dựng một môi trường làm việc thân thiện, kết 
nối toàn cầu và thăng tiến không giới hạn. Đặc 
biệt, các ứng viên sẽ được đào tạo tại Học viện 
Hàng không Vietjet – một trong những học viện 
hiện đại nhất khu vực với giáo trình và trang 
thiết bị đạt chuẩn quốc tế.

Ngày 09/6, ông Chu Việt Cường - Thành viên 
HĐQT đại diện Ban lãnh đạo Vietjet đã tham dự 
chương trình “Lễ ra quân Toàn quốc Phòng trào 
Chống rác thải nhựa” được Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc chủ trì phát động tại Tượng đài Lý 
Thái Tổ, Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của lãnh 
đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo 
Thành phố Hà Nội, các tổ chức quốc tế, các đại sứ 
của phong trào và đông đảo người dân Hà Nội.

Phong trào "Chống rác thải nhựa" nhằm thúc 
đẩy từ nhận thức đến hành động của cộng đồng 
và toàn xã hội, khẳng định cảm kết của Việt 
Nam trong giải quyết vấn đề rác thải nhựa

Trước đó, Giám đốc Điều hành Lưu Đức Khánh đã 
ký cam kết tuyên bố hành động hưởng ứng 
phong trào "Chống rác thải nhựa" nhằm góp 
phần ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô 
nhiễm môi trường do các sản phẩm nhựa gây ra. 
Bên cạnh đó kêu gọi toàn bộ CBNV trong toàn 
Công ty cùng chung tay hành động hạn chế tối 
đa sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi 
nilong khó phân hủy, tăng cường sử dụng các 
sản phẩm thân thiện với môi trường, nghiên cứu 
phương án sử dụng các sản phẩm đóng gói thân 
thiện với môi trường trên các chuyến bay của 
Vietjet.

Ngày 27/6, lễ công bố Bảng xếp 
hạng "50 Công ty Kinh doanh 
Hiệu quả nhất Việt Nam" năm 
2018 và vinh danh doanh 
nghiệp với sự góp mặt đầy đủ 
của những tên tuổi lớn, uy tín 
trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam như Vingroup, Vietjet, FPT, 
Vinamilk, Thế giới Di động... đã 
diễn ra tại TP.HCM.

Bảng xếp hạng "50 Công ty Kinh 
doanh Hiệu quả nhất Việt Nam" 
được tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư 
thực hiện thường niên với sự 
tham vấn của các chuyên gia 
kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ 

Trường Kinh doanh Harvard, tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới như Bloomberg Busi-
nessweek, Fortune, Forbes toàn cầu nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Theo kết quả 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 39,24% và 59,7%. Vốn hóa thị trường đạt 2,68 tỉ USD, Vietjet cũng nằm 
trong top 20 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Vietjet 
được vinh danh tại giải thưởng có ý nghĩa tôn vinh đặc biệt dành cho các doanh nghiệp Việt Nam.

THỦ TƯỚNG THAM DỰ LỄ CÔNG 
BỐ ĐƯỜNG BAY MỚI VÀ ĐÓN 
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ĐOÀN KINH TẾ NHẬT 
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TẢI ỨNG DỤNG THÔNG MINH 
VIETJET AIR, ĐĂNG KÝ VIETJET 
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PHONG TRÀO CHỐNG RÁC THẢI 
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