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Sáng 11/02, tức mùng 7 tháng giêng Tết Kỷ Hợi, bà 
Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch 
Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và 
đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết lãnh đạo và cán 
bộ nhân viên Vietjet, HDBank tại TP.HCM.

Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, thay 
mặt Ban lãnh đạo Công ty và 30 nghìn CBNV các 
doanh nghiệp trong Tập đoàn đã gửi lời cảm ơn và 
chúc mừng năm mới đến Chủ tịch Quốc hội nhân sự 
kiện đặc biệt và ý nghĩa này. Tổng giám đốc cũng báo 
cáo kết quả tích cực của các doanh nghiệp tập đoàn 
trong năm qua “Với Vietjet, từ khi Chủ tịch khai trương 
chuyến bay Thương mại đầu tiên chúng tôi chỉ có 3 tàu 
bay, nay đã khai thác 70 tàu với hơn 100 đường bay, 
2/3 là đường bay quốc tế. Năm 2018 vận chuyển hơn 
23 triệu khách với các chỉ số an toàn, khai thác thuộc 
nhóm các hãng hàng không tốt nhất khu vực châu Á 
Thái Bình Dương, đóng góp ngân sách gần 6.200 tỉ 
đồng. Các doanh nghiệp khác trong tập đoàn đều đạt 
kết quả tốt”.

Đánh giá cao về những thành quả và đóng góp của 
Vietjet, HDBank cho nền kinh tế trong năm qua, Chủ 
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương tinh 
thần làm việc, cống hiến nghiêm túc, chuyên nghiệp 
và sáng tạo của những nhà quản lý và cán bộ nhân 
viên của các doanh nghiệp trong tập đoàn “Tôi ấn 
tượng với các báo cáo của Vietjet, HDBank. Chỉ tính 
riêng lợi nhuận của 2 doanh nghiệp này đã đạt gần 
10.000 tỷ đồng, đội ngũ lao động gần 20.000 người và 
đóng góp cho ngân sách hơn 7.500 tỷ đồng. Với nền 
tảng và những đóng góp cho nền kinh tế trong hàng 
chục năm qua, tôi tin rằng Vietjet, HDBank sẽ tiếp tục 
vươn lên dẫn đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn là 
doanh nghiệp tầm vóc khu vực và quốc tế”.

Chủ tịch Quốc Hội cũng đánh giá cao các hoạt động 
cộng đồng, xã hội, từ thiện của Vietjet và HDBank, bên 
cạnh đóng góp cho sự phát triển kinh tế và ngân sách 
Nhà nước những năm qua.

Đón xuân mới Kỷ Hợi 2019, Vietjet dành tặng rất nhiều 
hoạt động vui xuân, đón tết dành cho người dân và du 
khách. Từ Nam chí Bắc cũng như các điểm đến quốc tế, 
các hoạt động khai thác được Vietjet duy trì ổn định với 
hàng nghìn chuyến bay an toàn và vui vẻ. 

Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), sáng mùng Một tết, Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng 
Giám đốc Nguyễn Đức Tâm, Phó Tổng giám đốc 
Nguyễn Thị Thúy Bình và các lãnh đạo cũng hòa chung 
không khí năm mới cùng cán bộ nhân viên đang làm 
nhiệm vụ và các hành khách đầu tiên “xông đất” đầu 
năm.  

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Tổng giám 
đốc Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch Hội đồng 
Quản trị Nguyễn Thanh Hùng , Phó Tổng giám đốc 
Đinh Việt Phương, Phó Tổng giám đốc Hồ Ngọc Yến 
Phương đã đến thăm hỏi, chúc Tết, tạo niềm vui bất 
ngờ cho hành khách lên đường về quê hay du xuân 
đón Tết.

Cùng thời điểm, chuyến bay Vietjet mang số hiệu 
VJ881 khai thác bằng tàu bay A320 với 180 hành 
khách khởi hành từ Sân bay Quốc tế Incheon (Seoul) 
lúc 06h15 và hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 09h20 sáng 
mùng Một Tết Kỷ Hợi trong sự chào đón của lãnh đạo 
Sở Du lịch Đà Nẵng và du khách.

Các hoạt động tưng bừng đầu năm Kỷ Hợi của Vietjet 
hứa hẹn mang tới một năm mới khởi sắc, an lành, tiếp 
tục chắp cánh giấc mơ bay cho hàng triệu hành khách 
khắp trong nước và quốc tế.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ 
KIM NGÂN THĂM VÀ CHÚC TẾT 
VIETJET, HDBANK

RỘN RÀNG HOẠT ĐỘNG NGÀY ĐẦU 
XUÂN MỚI TẠI KHẮP VIỆT NAM

Ngày 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Vietjet và Tập đoàn chế 
tạo máy bay Boeing đã chính thức ký kết hợp đồng 
mua tàu bay mới trị giá 12,7 tỷ Đô la Mỹ theo giá niêm 
yết của nhà sản xuất.

Bên cạnh thoả thuận mua bán máy bay, Boeing sẽ 
hợp tác với Vietjet để hỗ trợ hãng cũng như ngành 
hàng không Việt Nam tăng cường chuyên môn kỹ 
thuật, đào tạo phi công và kỹ thuật viên cũng như cải 
thiện khả năng quản lý.

Cùng ngày, Phó chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng và ông 
Allen Paxson, Giám đốc điều hành kiêm Phó chủ tịch 
thường trực của Tập đoàn General Electric đại diện hai 
bên ký kết thoả thuận về dịch vụ dài hạn bảo dưỡng 
động cơ LEAP-1B trị giá 5,3 tỷ Đô la Mỹ theo giá công 
bố của nhà sản xuất. 

KÝ CÁC HỢP ĐỒNG VỚI BOEING 
NHÂN HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH 
MỸ-TRIỀU

Ngày 16/2, tại cố đô Huế, hội nghị phát triển du lịch 
miền Trung và Tây Nguyên được tổ chức với sự chủ trì 
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và sự 
tham gia của hơn 500 đại biểu. Trong đó có các cấp 
lãnh đạo và các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên 
gia kinh tế, du lịch, các đại sứ quán Nhật Bản, Hàn 
Quốc... Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch 
HĐQT Nguyễn Thanh Hùng và Tổng giám đốc Nguyễn 
Thị Phương Thảo đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị dành nhiều thời gian lắng nghe những ý kiến 
đóng góp của các doanh nghiệp được gọi là "sếu đầu 
đàn". Đây là những nhà đầu tư chiến lược đóng góp 
mạnh mẽ vào sự phát triển của kinh tế vùng như 
Laguna, Vietjet, Vietravel, Sun Group, Vina Capital, 
BRG...

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên là nơi tập trung rất 
nhiều điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài 
nước của Việt Nam, nơi hội tụ nhiều nguồn tài nguyên 
và tiềm năng về du lịch, đặc biệt là du lịch biển, du lịch 
sinh thái đồi núi, thác hồ nổi tiếng... Trong năm 2018, 
Việt Nam đón hơn 15,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 
80 triệu lượt khách du lịch nội địa. Trong đó, khu vực 
miền Trung và Tây Nguyên đón khoảng 56 triệu lượt 
khách, đón hơn 9,5 triệu lượt khách quốc tế, tương 
đương khoảng 28% khách quốc tế cả nước, tổng thu từ 
du lịch hơn 110.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 18,75% 
tổng thu du lịch của cả nước.

Hàng không được xem là động lực quan trọng thúc đẩy 
tăng trưởng du lịch vùng duyên hải miền Trung - Tây 
Nguyên. 

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo có bài phát 
biểu cuốn hút tại hội nghị và chia sẻ những con số ấn 
tượng về hoạt động của hãng tại khu vực miền Trung - 
Tây Nguyên. Theo đó, tại 12 sân bay Huế, Đà Nẵng, 
Cam Ranh, Đồng Hới, Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Liên 
Khương, Pleiku, Buôn Mê Thuột, Vinh, Thanh Hóa tại 
19 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên, Vietjet là 
hãng hàng không tiên phong mở đường bay tới các 
sân bay địa phương này, góp phần phát triển du lịch và 
kinh tế địa phương.

HÀNG KHÔNG THÚC ĐẨY TĂNG 
TRƯỞNG DU LỊCH VÙNG DUYÊN 
HẢI MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

Tháng 02/2019, Vietjet đã tổ chức gặp mặt nhà đầu tư nhằm thông tin đến các nhà đầu tư kết quả 
hoạt động kinh doanh theo báo cáo năm 2018 của Vietjet. Buổi họp đã thu hút sự chú ý của hàng chục 
các nhà đầu tư đại diện các quỹ hiện đang là cổ đông của Vietjet cũng như các nhà phân tích từ các 
công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. 

Trong tháng này, Vietjet cũng đã có các cuộc họp với các nhà đầu tư tại London (Vương quốc Anh). 

Ngày 22/02, Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019 do Bộ Tài 
chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn 
Thị Hồng cùng lãnh đạo của nhiều đại diện tổ chức, doanh nghiệp là thành viên thị trường. 

Đến 31/1/2019, thị trường chứng khoán Việt Nam có 755 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 
sàn giao dịch chứng khoán và 804 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCom với tổng giá trị niêm yết, 
đăng ký giao dịch đạt hơn 1.235 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với cuối năm 2017. Quy mô vốn hóa của 
thị trường năm 2018 tăng 12,7% so với năm 2017, tương đương 71,6% GDP của năm 2018, vượt chỉ 
tiêu của Chính phủ đề ra đến năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Vietjet Trần Hoài Nam đánh giá thị trường chứng khoán Việt 
Nam đã trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả, việc tham gia thị trường chứng 
khoán đã hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều trong việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, thanh 
khoản và minh bạch thông tin đối với cổ đông. Theo ông Nam, cổ phiếu VJC của Vietjet đã thu hút được 
dòng vốn ngoại, được đưa vào danh mục VN30, chính là kết quả của việc thông tin minh bạch, tuân 
thủ các quy định về công bố thông tin, kết quả kinh doanh tốt, cũng như hàng loạt các tiêu chí chặt 
chẽ khác về vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ freefloat…

“Vietjet đã có những bước trưởng thành cùng với thị trường chứng khoán: kể từ khi Vietjet thực hiện 
IPO và giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM từ đầu năm 2017, giá trị vốn hóa hiện 
nay của công ty đạt hơn 66.000 tỷ đồng (tương đương gần 3 tỷ USD). Giá trị vốn hóa của Vietjet đạt 
được là nhờ vào những thông tin minh bạch mà Vietjet công bố ra thị trường với sự đảm bảo từ kiểm 
toán quốc tế, kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ hàng năm cùng với đó là tỷ lệ chia cổ tức cao 
đem lại lợi ích lớn cho cổ đông. 

Năm 2018 cũng là năm đánh dấu sự thành công vượt bậc của Vietjet với doanh thu từ hoạt động kinh 
doanh chính tăng tới 49% đạt 112% kế hoạch, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức rất thấp, chỉ 0,04 
lần, công ty tiếp tục nằm trong nhóm các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất với số thuế phí thu nộp 
ngân sách năm 2018 lên đến 6.192 tỷ đồng, tổng doanh thu 52.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 
trước; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.830 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 14.000 tỷ đồng tăng 31,4% 
so với năm 2017, Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 37,6 %. Tỷ số giá trên lợi nhuận một 
cổ phiếu (P/E) ở mức hấp dẫn 11,5%.”

Một phần quan trọng trong hội nghị là những kiến nghị của các đại biểu – đại diện cho các thành viên 
của thị trường để xây dựng một thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, thu hút vốn đầu tư, nâng 
hạng thị trường.

Đáp lại những ý kiến của các thành viên thị trường, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết đã ghi 
nhận những ý kiến đóng góp và sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ để thị trường chứng khoán Việt 
Nam phát triển, nâng hạng thị trường. Một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 sẽ là trình thông qua 
Luật Chứng khoán sửa đổi với nhiều quy định điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế, bối cảnh 
thị trường…

VIETJET, SSI LẠI LÀM NÓNG DIỄN ĐÀN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÁT 
TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

Chào đón năm mới tưng bừng lễ hội, Vietjet mở bán 
vé đường bay Phú Quốc – Hong Kong (Trung Quốc). 
Đường bay mới kết nối thành phố biển du lịch nổi 
tiếng Việt Nam với điểm đến du lịch, trung tâm tài 
chính, thương mại quan trọng của khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương; phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, 
thúc đẩy du lịch, giao thương và trao đổi văn hóa.

Đường bay Phú Quốc – Hong Kong (Trung Quốc) được 
khai thác khứ hồi với tần suất 4 chuyến/ tuần từ 
19/4/2019. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 02 giờ 
45 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Phú Quốc lúc 
10h50 và đến Hong Kong lúc 14h35 (giờ địa phương); 
chiều ngược lại sẽ khởi hành từ Hong Kong lúc 15h40 
(giờ địa phương) và đến Phú Quốc lúc 17h25.

Hong Kong là trung tâm tài chính, thương mại quan 
trọng, tập trung nhiều đại bản doanh công ty của khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương. Với nền văn hóa kết hợp 
Đông – Tây, phong cách ẩm thực phong phú cùng nền 
công nghiệp giải trí phát triển, Hong Kong luôn là diểm 
đến du lịch, mua sắm được đông đảo hành khách yêu 
thích.

Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, mệnh danh là “Đảo 
ngọc”, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam. Là điểm đến 
du lịch nổi tiếng, Phú Quốc thu hút đầu tư bất động sản 
du lịch, nghỉ dưỡng một cách mạnh mẽ. Đưa vào khai 
thác đường bay mới, kết nối Phú Quốc với Hong Kong, 
Vietjet không chỉ mang đến nhiều cơ hội thuận tiện để 
người dân và du khách quốc tế di chuyển bằng 
phương tiện hàng không an toàn, văn minh, hiện đại 
mà còn thúc đẩy giao thương và góp phần tăng trưởng 
đầu tư vào địa phương.

MỞ BÁN VÉ ĐƯỜNG BAY PHÚ QUỐC 
– HONG KONG (TRUNG QUỐC)

Từ ngày 25/02 – 01/03/2019, Vietjet-CNMT đã tổ 
chức chương trình famtrip “Xin chào Nhật Bản” dành 
cho các Đại lý và Công ty du lịch Top đầu khu vực miền 
Trung. Chương trình nhằm giới thiệu các điểm đến hấp 
dẫn của Nhật Bản qua đó thúc đẩy tăng trưởng doanh 
thu và sự kết nối giữa Vietjet với các đối tác, đại lý. 

VIETJET MIỀN TRUNG TỔ CHỨC 
FAMTRIP NHẬT BẢN

Tính đến tháng 2 năm 2019, Vietjet đã thực hiện 
21.837 chuyến bay, tăng 17% so với năm trước. 

Tổng số đường bay: 111 đường

Doanh thu vận tải hàng không từ đầu năm đến 
tháng 2/2019 ước tính đạt 6.990 tỷ đồng tăng 
36% so với cùng kỳ năm trước.

THAI VIETJET - THƯƠNG HIỆU TUYỂN 
DỤNG TỐT NHẤT THẾ GIỚI NĂM 
2019

MANG “TẾT ẤM TÌNH THƯƠNG” 
ĐẾN VỚI TRẺ EM LÀNG SOS HUẾ

TÀI TRỢ SIÊU CÚP BÓNG ĐÁ QUỐC 
GIA 2018

Ngày 16/02, 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 tại Làng SOS Huế. Tổng giám 
đốc Nguyễn Thị Phương Thảo và đại diện lãnh đạo 
HDBank, Vietjet Miền Trung đã tới và tặng quà, phát lì 
xì và giao lưu với các em tại đây.

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.

Ngày 14/2, Giám đốc Văn phòng Miền Bắc – ông 
Dương Hoài Nam đã tham dự họp báo trước trận tranh 
Siêu cup Bóng đã quốc gia 2018 giữa CLB Hà Nội và 
Bình Dương. Vietjet là một trong những nhà tài trợ 
chính cho trận đấu.

Trân đấu có sự góp mặt của 13 tuyển thủ quốc gia và 
được truyền hình trực tiếp trên VTV6 ngày 16/2 với kết 
qủa chung cuộc CLB Hà Nội dành chức vô địch. 

Thai Vietjet vừa được vinh danh “Thương hiệu 
Tuyển dụng Tốt nhất thế giới năm 2019” - 
“Global Best Employer Brand 2019” Award tại 
Hội nghị Phát triển Nhân sự Toàn cầu (World HRD 
Congress) lần thứ 27 diễn ra tại Mumbai, Ấn Độ.

Đây là sự ghi nhận cho những sáng tạo trong 
việc lựa chọn và tiếp cận ứng viên cũng như nỗ 
lực xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp 
với tiêu chuẩn quốc tế của hãng. Thai Vietjet 
cũng là hãng hàng không duy nhất tại Thái Lan 
nhận được giải thưởng này.

Là sự kiện lớn nhất về nhân sự diễn ra hằng 
năm, Hội nghị Phát triển Nhân sự Thế giới lần 
thứ 27 được tổ chức từ ngày 14 đến 18/2/2019 
tại Mumbai, Ấn Độ, thu hút hơn 1.870 lãnh đạo 
và chuyên gia của các công ty và tổ chức đến từ 
133 quốc gia trên thế giới. Hội nghị năm nay tập 
trung vào một số chủ đề như Công nghệ Nhân 
sự, Đa dạng và Toàn diện, Nữ lãnh đạo trong 
ngành Nhân sự.

Trước đó Vietjet được vinh danh với giải thưởng 
“Thương hiệu Tuyển dụng Tốt nhất Châu Á” 
trong hai năm liên tiếp 2016 và 2017 và được 
bầu chọn là “Nơi làm việc đáng mơ ước trong 
ngành Hàng không Châu Á năm 2018” tại sự 
kiện do Hội nghị Phát triển Nhân sự Thế giới tổ 
chức tại Singapore.

Tạp chí Forbes Thái Lan số tháng 2/2019 đã có 
bài phỏng vấn độc quyền về Tổng Giám đốc 
Nguyễn Thị Phương Thảo nhân sự kiện TGĐ tham 
dự và chia sẻ tại hội nghị thường niên Forbes 
Global CEO toàn cầu với chủ đề The World Re-
boots – “Khởi Động Lại Thế Giới”, quy tụ hơn 400 
CEO, nhà quản trị, nhà đầu tư và các nhà lãnh 
đạo toàn cầu vào tháng 10/2018.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG THẢO TRẢ LỜI PHỎNG 
VẤN ĐỘC QUYỀN TRÊN FORBES 
THÁI LAN

Hãng Hàng không Vietjet ra đời, mang giai điệu Hello 
Vietnam trên khắp các đường bay trong nước và quốc 
tế. Hãng đầu tư đội máy bay mới, hiện đại, tiện nghi, 
an toàn với những dịch vụ mới mẻ, món ăn trên tầu 
tươi ngon, đội bay thân thiện, chu đáo. Vietjet tiên 
phong sơn biểu tượng du lịch Việt Nam lên thân tàu 
bay. Máy bay Vietjet khoác lên mình màu cờ tổ quốc, 
khai thác gần 70 đường bay quốc tế tới Trung Quốc, 
Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, 
Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Myanmar...

Lãnh đạo Vietjet cho biết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ 
với các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên để 
tăng cường tần suất các chuyến bay, xúc tiến mở nhiều 
hơn các đường bay quốc tế các hoạt động thu hút 
quảng bá du lịch, đặc biệt là các thị trường quốc tế đến 
12 sân bay thuộc 19 tỉnh trong khu vực...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc mong muốn phát triển cụm ngành du lịch 
tại Miền Trung - Tây Nguyên nhằm phát huy cao nhất 
những tiềm lực mạnh mẽ về tài nguyên thiên nhiên 
tại khu vực. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các lãnh 
đạo địa phương giải quyết những đề xuất của các 
chuyên gia và doanh nghiệp để làm đẹp hình ảnh du 


