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HOẠT ĐỘNG KHAI THÁCHOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

STABLE DEVELOPMENT
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sáng ngày 1/1, Vietjet phối hợp cùng Sở Du lịch 
TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty hàng không Việt 
Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ 
chức Lễ đón những hành khách đầu tiên đến TP 
Hồ Chí Minh năm 2019.

Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay 
VJ633 khởi hành từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh 
được chào đón bằng các tiết mục biểu diễn đặc 
sắc và nhiều quà tặng hấp dẫn.

CHÀO ĐÓN NHỮNG HÀNH 
KHÁCH ĐẦU TIÊN NĂM 2019

Ngày 17/1,  tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019, 
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo đề xuất 
xây dựng những tập đoàn tư nhân mang thương 
hiệu quốc gia như Samsung, Toyota, Alibaba…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và 
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình 
đồng chủ trì phiên toàn thể và đối thoại chính 
sách cấp cao với chủ đề "Kinh tế Việt Nam năm 
2018 và triển vọng năm 2019: Củng cố nền tảng 
cho tăng trưởng nhanh và bền vững".  Phiên đối 
thoại còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, 
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh 
Chính, Các Bộ trưởng, Phó thống đốc Ngân hàng 
nhà nước cùng đông đảo 2.000 đại biểu gồm đại 
diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các doanh 
nghiệp, chuyên gia, cơ quan ngoại giao, tổ chức 
quốc tế như World Bank, ADB, IMF, Cựu Ngoại 
trưởng Hoa Kỳ John Kerry… 

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế 
mạnh mẽ, khu vực kinh tế tư nhân trở thành một 
động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế Việt 
Nam. Phiên thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn 
về phát triển kinh tế tư nhân và củng cố liên kết 
giữa khu vực tư nhân trong nước với khu vực đầu 
tư nước ngoài được quan tâm đặc biệt. Tổng 
giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo là đại diện 
cho khối doanh nghiệp tư nhân đã có phát biểu, 
đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

"Việt Nam đang nắm giữ một tương lai tươi sáng 
nhờ vào khu vực kinh tế tư nhân và người dân. 
Nếu được phát huy đúng và hiệu quả thì sẽ tiếp 
nối những thành công và kéo theo đó là sự phát 
triển thịnh vượng của đất nước".

Mỗi năm kinh tế tư nhân đang tạo ra 1,2 triệu 
việc làm, hiện có khoảng trên 750.000 doanh 
nghiệp đóng góp tới 43% GDP. Riêng trong lĩnh 
vực dịch vụ, khu vực tư nhân đóng góp tới 85% 
GDP. Chính phủ đã đưa thông điệp mạnh mẽ về 
một chính phủ kiến tạo, trong sạch, một chính 
phủ hành động với những động thái "cởi trói" về 
cơ chế, thể chế cho kinh tế tư nhân phát triển với 
hàng loạt các hoạt động.

Trong ngành hàng không, sự tấp nập của 21 
cảng hàng không trên cả nước phản ánh sức 
sống của nền kinh tế Việt Nam khi có thống kê 
rằng cứ 1% tăng trưởng của hàng không sẽ đồng 
hành tương ứng với 0,4-0,5% GDP và điều này 
cũng đúng ở Việt Nam khi hàng không tăng 
trưởng bình quân 14-15% các năm qua còn GDP 
đạt trên dưới 7%.

“Chúng tôi vui khi mang đến cơ hội bay cho 
hàng triệu người, là nhân tố thúc đẩy những đổi 
mới tích cực của ngành Hàng không Việt Nam từ 
luật pháp chính sách, tới phương thức quản lý và 
kế hoạch liên tục mở rộng, nâng cấp xây mới các 
sân bay, phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ hàng 
không”.

Nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của khu vực Đông 
Nam Á cũng chia sẻ một số đề xuất trong vai trò 
của một doanh nhân tới Thủ tướng, Chính phủ 
để Việt Nam thực sự trở thành một quốc gia kiến 
tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy 
khu vực kinh tế tư nhân.

Theo đó, CEO Vietjet kiến nghị đẩy nhanh hơn tốc 
độ tái cơ cấu, cổ phần hóa khu vực doanh nghiệp 
nhà nước, ngân hàng để hạn chế gây ảnh hưởng 
tới tài chính vĩ mô, giảm triển vọng tăng trưởng. 
Tổng giám đốc cũng kiến nghị Chính phủ cần có 
cơ chế, chính sách, biện pháp để khai thác tốt 
nguồn lực tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng 
bao gồm hạ tầng hàng không, sân bay, tận dụng 
tốt cơ hội của cuộc cách mạng 4.0 để nâng cao 
năng suất chất lượng trên mọi lĩnh vực. 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO: 
THÚC ĐẨY NGUỒN LỰC TƯ NHÂN TRONG MỘT 
QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP

Sau 3 ngày phát hành chính thức trên kênh You-
tube của Vietjet, MV “Fly For Love” – thuộc Hành 
trình “Kết nối yêu thương – Yêu là phải tới” đã thu 
hút hơn 700.000 lượt xem và hàng ngàn lượt chia 
sẻ. Trên trang Facebook, MV cũng thu hút gần 
100.000 lượt xem, trong đó có nhiều bình luận, 
khen ngợi từ khán giả toàn cầu. MV “Fly For Love” 
với ca từ dễ thương, nhạc sôi nổi và vũ điệu hấp 
dẫn trở thành ca khúc HOT và được lan tỏa rộng 
rãi trong tuần qua.

Ngày 24/1, đêm hội New Year Party với chủ đề 
“Bay cùng giấc mơ hoa” của Thái Vietjet đã để lại 
ấn tượng đặc biệt cho 500 khách tới tham dự.

Tổng cục Du lịch Thái Lan, các đơn vị đối tác hàng 
không tại Thái Lan và đại diện Ban lãnh đạo Viet-
jet – Phó Tổng giám đốc Tô Việt Thắng.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng giám đốc Vietjet 
kiêm Tổng giám đốc Thái Vietjet Nguyễn Thị Thúy 
Bình đã gửi lời cảm ơn đến các đối tác, và các cơ 
quan, ban, ngành và toàn thể CBNV, đã đồng 
hành cùng Thái Vietjet trong năm qua cũng như 
tới toàn thể anh chị em CBNV. Năm 2018, Thái 
Vietjet đã khai thác 7 tàu bay với 18 đường bay, 
vận chuyển 2,1 triệu lượt hành khách , hệ số sử 
dụng ghế đạt 87%, tỷ lệ đúng giờ đạt 85%, độ tin 
cậy kỹ thuật đạt 99,73%. Đây là những bước tiến 
quan trọng để Thái Vietjet tiếp tục hành trình 
chinh phục thị trường hàng không Thái Lan vốn 
rất nhộn nhịp và đông đúc. 

Ngày 19/1 tại Đài Bắc, Vietjet tổ chức buổi tiệc 
tất niên nhằm cảm ơn sự ủng hộ của các đối tác 
tại thị trường Đài Loan trong năm 2018. Sự kiện 
được diễn ra ấm cúng và thân tình, với sự tham 
gia của 50 khách mời đến từ các công ty du lịch, 
đại lý và tổng đại lý của Vietjet tại Đài Loan.

Trong không khí hân hoan mừng năm mới, hãng 
hàng không thế hệ mới Vietjet chính thức khai 
thác đường bay kết nối thủ đô Hà Nội với Tokyo 
của Nhật Bản. Đây là đường bay thứ 3 giữa Việt 
Nam và Nhật Bản của hãng nhằm phục vụ nhu 
cầu đi lại tăng cao của người dân, thúc đẩy du 
lịch, giao thương và trao đổi văn hóa giữa hai 
nước.

Lễ khai trương đường bay diễn ra tưng bừng tại 
tại sân bay Quốc tế Narita với sự tham dự của ông 
Vũ Hồng Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, ông 
Yasuo Ishii, đại diện Bộ Đất đai, Hạ tầng, Vận tải 
và Du lịch Nhật Bản và ông Makoto Natsume, Chủ 
tịch kiêm Giám đốc Sân bay Quốc tế Narita.

Trước đó, Vietjet cũng khai trương 2 đường bay từ 
Hà Nội và TP.HCM đi Osaka (Nhật Bản). Chương 
trình khai trương tại sân bay Kansai diễn ra tưng 
bừng với sự tham gia của ông Lưu Đức Khánh, 
Giám đốc Điều hành Vietjet; ông Nguyễn Thanh 
Sơn, Phó Tổng giám đốc Vietjet; ông Nguyễn Đức 
Tâm và lãnh đạo Sân bay Kansai cùng các khách 
mời. 

MV “FLY FOR LOVE” THU HÚT 
HƠN 700.000 LƯỢT XEM SAU 3 
NGÀY PHÁT HÀNH

THÁI VIETJET TỔ CHỨC ĐÊM HỘI 
NEW YEAR PARTY “BAY CÙNG 
GIẤC MƠ HOA”

TỔ CHỨC “THANKS PARTY” TẠI 
ĐÀI LOAN

LIÊN TỤC MỞ RỘNG MẠNG BAY 
QUỐC TẾ VỚI ĐƯỜNG BAY THỨ 
BA ĐẾN NHẬT BẢN

Thông tin các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản:
Chặng bay 
Flight route 

Mã chuyến bay 
Flight number 

Khởi hành 
Departure 
(Giờ địa phương) 
(Local time) 

Hạ cánh 
Arrival 
(Giờ địa phương) 
(Local time) 

Hà Nội – Tokyo 
Hanoi – Tokyo 

VJ932 0:55 8:00 

Tokyo – Hà Nội 
Tokyo - Hanoi 

VJ933 9:30 14:00 

Hà Nội – Osaka 
Hanoi – Osaka 

VJ938 1:40 7:50 

Osaka – Hà Nội 
Osaka – Hanoi 

VJ939 9:20 13:05 

Tp. HCM – Osaka 
HCMC – Osaka 

VJ828 1:20 8:30 

Osaka - Tp. HCM 
Osaka - HCMC 

VJ829 9:30 13:30 

 

VIETJET TĂNG TRƯỞNG 49% DOANH THU VẬN TẢI HÀNG KHÔNG, PHÁT TRIỂN MẠNH CÁC 
ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ TRONG NĂM 2018

Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trước kiểm toán, tổng doanh thu đạt 
52.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước và đạt 103% so với kết hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 
đạt 5.830 tỷ đồng. Doanh thu vận tải hàng không đạt 33.815 tỷ đồng, tăng 49% so với năm trước và 
đạt 112% so với kế hoạch. Doanh thu phụ trợ tăng trưởng 57% so với cùng kỳ, trong đó cơ cấu doanh 
thu phụ trợ có sự chuyển dịch từ 25% năm 2017 lên gần 27% năm 2018.

Vietjet thực hiện 118.923 chuyến bay với 105 đường bay bao gồm 39 đường bay nội địa và 66 đường 
bay quốc tế, hệ số sử dụng ghế đạt trên 88,06%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,64%. Tỷ lệ đúng giờ (OTP) 
đạt 84,2%.

Cũng trong năm 2018, Vietjet bắt đầu nhận và khai thác tàu bay thế hệ mới A321neo có khả năng 
tiết kiệm nhiên liệu tới 16%, góp phần giúp Vietjet tiết giảm chi phí vận hành trong những năm tới. 
Đội tàu bay của Vietjet tính tới 31/12/2018 bao gồm 64 tàu bay hiện đại với tuổi trung bình trẻ 
nhất, chỉ 2,82 năm.

Vietjet cũng bảo vệ thành công chứng chỉ “An toàn hàng không quốc tế IOSA” lần thứ 3 vào tháng 
9/2018. Các chỉ số an toàn khai thác thuộc nhóm các hãng hàng không dẫn đầu khu vực Châu Á Thái 
Bình Dương, được tổ chức quốc tế AirlineRatings đánh giá chỉ số an toàn đạt 7 sao - mức cao nhất 
của các hãng hàng không trên toàn cầu.

Năm 2018, Vietjet đã tổ chức đào tạo 231 khóa, cho 8.083 lượt học viên, trong đó, có 96 lớp đào tạo 
an toàn an ninh cho 2.358 lượt học viên. Đầu tháng 11/2018, nhân dịp Thủ tướng Pháp thăm Việt 
Nam, Vietjet đã khai trương hoạt động Học viện Hàng không. Đây là cơ sở đào tạo có quy mô lớn và 
hiện đại, được trang bị tổ hợp buồng lái mô phỏng (SIM) hợp tác với Airbus. Cơ quan An toàn hàng 
không châu Âu - EASA đánh giá và phê chuẩn đạt tiêu chuẩn châu Âu – bộ tiêu chuẩn hàng không 
hàng đầu thế giới. Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Vietjet nhằm hiện đại 
hóa việc huấn luyện, đào tạo, góp phần đưa Học viện Hàng không Vietjet đạt tầm cỡ khu vực, quốc 
tế.

Bên cạnh đó, Vietjet đạt nhiều giải thưởng uy tín trong năm 2018, như huân chương Lao động,  top 
50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam và top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2018 của tạp chí 
Forbes, Top 50 hãng hàng không hàng đầu thế giới về các chỉ số tài chính của AirFinance Journal, Top 
50 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, Top 
100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Giải thưởng Đồng phục Tiếp viên đẹp nhất châu Á…

Sự phát triển liên tục và bền vững của Vietjet trong những năm qua và kết quả vượt hơn kế hoạch 
trong năm 2018 tiếp tục mạng lại những giá trị, hiệu quả cho nhà đầu tư, tạo đà để thực hiện sứ 
mệnh mang cơ hội bay tới tất cả mọi người và trở thành một hãng hàng không tầm vóc khu vực và 
thế giới.

Đường bay TP.HCM – Vân Đồn được khai thác khứ 
hồi vào các ngày thứ hai, tư, sáu, chủ nhật từ 
20/01/2019. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 02 
giờ 15 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ TP.HCM 
lúc 07h00 và đến Vân Đồn lúc 09h15; chiều ngược 
lại sẽ khởi hành từ Vân Đồn lúc 09h50 và đến 
TP.HCM lúc 12h05.

Ngày 8/1, tại Cung hội nghị Quốc tế Ariyana, Đà 
Nẵng, Vietjet Miền Trung đã tổ chức thành công 
Hội nghị khách hàng mang chủ đề “Kết nối yêu 
thương”. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các 
Sở Du lịch Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng không Miền 
Trung và hơn 300 khách mời đến từ các đơn vị đối 
tác trong ngành, các công ty du lịch, dịch vụ và 
đại lý trong khu vực.

MỞ BÁN VÉ ĐƯỜNG BAY TP.HCM 
– VÂN ĐỒN (QUẢNG NINH)

VIETJET MIỀN TRUNG TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG “KẾT 
NỐI YÊU THƯƠNG”

Ngày 04/01/2019, 2 tàu bay mang số hiệu VN-A650 
và VN-A656 đã hạ cánh trở về sân bay Tân Sơn Nhất 
sau thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Pakistan. Các tàu 
bay thực hiện nhiệm vụ từ tháng 2/2018.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thịnh đã đón và 
chúc mừng phi hành đoàn đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, góp phần giới thiệu hình ảnh, văn hóa và 
con người Vietjet hội nhập với khu vực và thế giới.

 

Ngày 11/1, Phó Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt 
Phương đã tham dự Hội nghị gặp mặt doanh 
nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Điện Biên lần thứ nhất 
năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo 
tỉnh Điện Biên cùng nhiều doanh nghiệp trong 
nước và quốc tế đang xúc tiến đầu tư tại đây.

ĐÓN TÀU BAY HOÀN THÀNH 
NHIỆM VỤ TỪ PAKISTAN

THAM DỰ HỘI NGHỊ GẶP MẶT 
DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ 
TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ NHẤT 
NĂM 2019

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết 
Nguyên đán và mùa lễ hội 2019, Vietjet tăng hơn 
2.500 chuyến bay, cung ứng hơn 500.000 vé phục 
vụ nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân tăng cao của 
người dân. Theo kế hoạch, từ 20/01 – 
19/02/2019 (nhằm ngày 15 tháng chạp năm 
Mậu Tuất đến 15 tháng giêng năm Kỷ Hợi), Vietjet 
dự kiến khai thác tổng cộng hơn 12.500 chuyến 
bay, trong đó có hơn 4.000 chuyến bay quốc tế, 
tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Vietjet cùng Cục Hàng không Việt Nam vừa kết 
thúc tốt công tác giám sát, củng cố hoạt động 
khai thác, đáp ứng kế hoạch phát triển thị trường 
năm 2019, bảo đảm mang đến những chuyến 
bay an toàn tuyệt đối cho hành khách, sự tin cậy 
của cộng đồng trong nước và quốc tế đến với Viet-
jet và Hàng không Việt Nam.

Vietjet tiếp tục đầu tư cho những dịch vụ tiện ích 
thuận lợi cho khách hàng và tăng cường thêm các 
chuyến bay để đáp ứng nhu cầu của người dân và 
du khách.

Ngay trong những ngày đầu năm 2019, Vietjet 
đón 2 tàu bay A321 mới mang số hiệu VNA-661 
và VNA-670 về từ Hamburg (Đức). Các tàu bay 
mới sẽ phục vụ cho kế hoạch phát triển liên minh 
hàng không của hãng trong khu vực và trên thế 
giới, đồng thời đảm bảo đội bay mới đồng bộ, 
tiện nghi và tiết kiệm nhiên liệu

TIẾP TỤC ĐÓN CÁC TÀU BAY MỚI 
ĐẦU NĂM 2019

TĂNG HƠN 2.500 CHUYẾN BAY 
PHỤC VỤ MÙA TẾT KỶ HỢI 

Tối 30/1, chương trình "Tết ấm tình thương" - 
hoạt động thường niên của Vietjet, HDBank mang 
đến không khí ấm cúng, vui vẻ cho hàng trăm trẻ 
mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn của Làng trẻ SOS 
Gò Vấp, TP HCM. Vui chơi, ca hát, khai xuân, nhận 
quà bánh và tiền lì xì là những hoạt động luôn 
được các bạn nhỏ yêu thích và đón đợi.

Tới tham dự và tặng quà cho các em, Tổng giám 
đốc Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết rất vui 
mừng khi trở lại đây và được thấy nụ cười vẫn 
luôn nở trên môi các em nhỏ. "Tôi rất vui và hạnh 
phúc khi vào ngày cuối năm như thế này lại có cơ 
hội cùng với các anh chị cán bộ công nhân viên 
của HDBank và Vietjet đến đây để chia sẻ và đón 
Tết với các anh chị, các mẹ, và đặc biệt là các em".

Chương trình là một phần trong các hoạt động 
cộng đồng được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt 
quan tâm nhằm mang lại một xã hội tốt đẹp và 
yêu thương hơn.

Vietjet là nhà tài trợ chính thức cho phim truyền 
hình 5 tập “Bến bờ yêu thương” do VOV sản xuất. 
“Bến bờ yêu thương” được đạo diễn Trần Chí 
Thành dàn dựng trên kịch bản của nhà biên kịch 
Đặng Thanh. Chỉ đạo nghệ thuật: Nhà báo Kim 
Trung - Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. 
Các diễn viên tham gia: Bùi Bài Bình, Lê Phương, 
Hoàng Anh, Minh Đức, Bá Sơn… Phim “Bến bờ 
yêu thương” mang thông điệp của tình yêu gia 
đình là trên hết.

Bộ phim sẽ được phát sóng lúc 19h trên VOVTV từ 
ngày 5/2 đến 9/2 (tức ngày mùng 1 đến mùng 5 
tết Kỷ Hợi).

Ngày 13/01, 35 vận động viên Vietjet đã tham gia 
giải Marathon lớn nhất Việt Nam -  HCMC Marathon 
- mùa giải thứ 6. Giải chạy thu hút gần 10.000 vận 
động viên trong nước và quốc tế tham gia. 

HCMC Marathon là giải marathon truyền thống 
của Thành phố nhằm đề cao giá trị cộng đồng, 
phát triển từ tinh thần chạy bộ và sự kết nối 
không biên giới của thể thao. Thông điệp "Dream 
Big With The City - Mơ Giấc Mơ Lớn" đã được lan 
tỏa từ chính những cá nhân trên đường chạy. 

Tham gia giải chạy là cơ hội để các vận động viên 
Vietjet thể hiện tinh thần thể dục thể thao và 
mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hội 
nhập với cộng đồng trong nước và quốc tế. 

Ngày 10/1, đại diện Học viện Hàng không Vietjet 
đã có chuyến thăm và trao quà từ thiện  cho trẻ 
em mồ côi, khuyết tật tại Mái ấm Thiên Phước, 
Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình là kết 
quả của phiên chợ “Cho đi là còn mãi” được tổ 
chức vào tháng 12 vừa qua, phiên chợ thu hút 
đông đảo CBNV tại Văn phòng công ty và các học 
viên tham gia.

MANG “TẾT ẤM TÌNH THƯƠNG” 
ĐẾN VỚI TRẺ EM LÀNG SOS TP HỒ 
CHÍ MINH

TÀI TRỢ PHIM TRUYỀN HÌNH 
“BẾN BỜ YÊU THƯƠNG”

VẬN ĐỘNG VIÊN VIETJET THAM 
GIA GIẢI MARATHON LỚN NHẤT 
VIỆT NAM

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET 
TỔ CHỨC TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI 
MÁI ẤM THIÊN PHƯỚC, CỦ CHI

Ngày 17/1, Học viện Hàng không Vietjet đã tổ 
chức lễ tốt nghiệp cho 57 học viên các khóa 71.2, 
72.1 và 72.2. Đây là những tiếp viên đầu tiên 
nhận chứng nhận tốt nghiệp trong năm 2019, 
chính thức gia nhập đội ngũ gần 2.000 tiếp viên 
của Vietjet. Đến tham dự và chúc mừng các học 
viên, Phó Tổng giám đốc Đinh Việt Phương đã 
động viên các tiếp viên mới cần phải tiếp tục nỗ 
lực và luôn là những đại diện xuất sắc truyền tải 
thông điệp, hình ảnh về một hãng hàng không 
năng động, thân thiện, an toàn và hết mình vì 
hành khách. 

Diễn ra vào các ngày 12 và 13/01, lớp “Hội nhập 
tỏa sáng” khóa 53 với 66 học viên đã được tổ 
chức thành công tại Văn phòng Công ty. Phó Tổng 
giám đốc Nguyễn Thanh Sơn 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 sớm 
hội nhập cùng đại gia đình Vietjet.

Với mục tiêu không ngừng mở rộng mạng bay trong 
nước và quốc tế, Vietjet tổ chức ngày hội tuyển dụng 
tiếp viên quy mô lớn đầu tiên năm 2019 tại Hà Nội 
ngày 18/01 và TPHCM ngày 23/01. 

Cùng với hàng ngàn tiếp viên của hãng đến từ 
nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Thái Lan, 
Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia, 
Myanmar, Nhật Bản v.v, các ứng viên trúng tuyển 
sẽ được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ 
theo chuẩn mực hàng không quốc tế và làm việc 
tại một trong những hãng hàng không năng động 
nhất thế giới.

HỌC VIÊN HÀNG KHÔNG VIETJET 
TRAO CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP 
CHO NHỮNG TIẾP VIÊN ĐẦU TIÊN 
NĂM 2019

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THÀNH CÔNG 
LỚP “HỘI NHẬP - TỎA SÁNG” 
KHÓA 53

TUYỂN DỤNG TIẾP VIÊN HÀNG 
KHÔNG QUY MÔ LỚN ĐẦU NĂM 
2019

Tại Hội nghị, Phó tổng giám đốc Đinh Việt 
Phương đánh giá cao tiềm năng lớn của tỉnh và 
cho rằng có rất nhiều điều kiện thuận lợi để xây 
dựng phát triển trên quy hoạch mới hiện đại, 
đồng bộ. Trong thời gian tới, nếu nhận được sự 
đồng ý của địa phương và Chính phủ, Vietjet sẵn 
sàng đầu tư xây dựng sân bay Điện Biên để thúc 
đẩy tăng trưởng du lịch và phát triển kinh tế. Với 
năng lực của Vietjet và quyết tâm của chính 
quyền địa phương, chúng tôi tin tưởng dự án có 
để đưa vào khai thác sau 2 năm đầu tư.

Trước đó, ngày 3/8/2018, Bí thư Tỉnh ủy Điện 
Biên – Ông Trần Văn Sơn cũng đã có chuyến 
thăm và làm việc tại Vietjet nhằm đẩy mạnh 
hợp tác cùng phát triển giữa hai bên.


