
Tổng thống Myanmar - Ông Win Myint đã có buổi 
gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp lớn Việt Nam 
tại Hà Nội nhân chuyến thăm chính thức Việt 
Nam và tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 
Vesak 2019.

Tại buổi gặp, Phó Tổng giám đốc Đinh Việt 
Phương và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn Việt 
Nam như Vietnam Airlines, Viettel , Ngân hàng 
BIDV, Hoàng Anh Gia Lai, Thaco và Tổng thống 
Myanmar đã cùng trao đổi về việc tăng cường 
hợp tác thương mại, du lịch và phát triển kinh tế 
giữa doanh nghiệp hai nước.

Trong hai ngày 1-2/6/2019,  đoàn công tác gồm 
các lãnh đạo Vietjet đã tham dự Hội nghị thường 
niên lần thứ 75 của Hiệp hội Vận tải Hàng không 
Quốc tế (International Air Transport Association - 
IATA) đã diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc).  Bên cạnh 
việc tham dự hội nghị cùng 290 hãng hàng không 
trên khắp thế giới là thành viên IATA, đoàn lãnh 
đạo Vietjet cũng đã có nhiều cuộc gặp, trao đổi 
song phương với lãnh đạo tập đoàn Boeing, 
Airbus, CFM International, Safran, Pratt Whitney, 
GE, Spring Air, EVA Air , Qatar… những đối tác 
quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác cùng phát 
triển. Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo 
cũng đã có các buổi làm việc với CEO của nhiều 
doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tham dự hội nghị 
lần này.  

Các thành viên IATA hiện cung cấp tới 82% nhu 
cầu vận chuyển hàng không toàn cầu. Theo Tổng 
giám đốc kiêm CEO IATA, năm 2019 dự kiến sẽ là 
năm thứ 10 liên tiếp các hãng hàng không thành 
viên có kết quả kinh doanh tốt, tuy vậy cũng sẽ 
phải đối mặt với nhiều thách thức từ chi phí, chiến 
tranh thương mại.

Hội nghị cũng trao đổi những vấn đề quan trọng 
để chuẩn bị cho tương lai của ngành hàng không 
khi nhu cầu với vận tải hàng không dự kiến sẽ 
tăng gấp đôi trong hai thập kỷ tới. Các nội dung 
liên quan tới an ninh an toàn, chuyển đổi số, cơ sở 
hạ tầng cung ứng, việc duy trì nguồn nhân lực 
bền vững cho tương lai... là những nội dung được 
quan tâm hàng đầu trong hội nghị thường niên 
IATA năm nay.  IATA cũng dự báo triển vọng lợi 
nhuận 2019 cho ngành vận tải hàng không toàn 
cầu đạt 28 tỷ USD. Môi trường kinh doanh của các 
hãng hàng không được IATA sẽ tiếp tục tăng 
trưởng bất chấp việc giá nhiên liệu biến động và 
tình hình chiến tranh thương mại thế giới . Tổng 
doanh thu của ngành trong năm 2019 dự kiến đạt 
865 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2018. Tổng 
lượng khách vận chuyển trong năm dự kiến tăng 
lên 4,6 tỷ, từ mức 4,4 tỷ khách của năm 2018.

Tham dự các sự kiện quốc tế quan trọng của 
ngành hàng không nói riêng, thế giới nói chung, 
Vietjet khẳng định vai trò và vị thế của một hãng 
hàng không hàng đầu, doanh nghiệp tư nhân 
hàng đầu Việt Nam góp phần phát triển ngành 
hàng không, kinh tế khu vực và thế giới.   
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Ngày 16/5, tại Văn phòng Công ty, Phó Chủ tịch 
HĐQT Nguyễn Thanh Hùng và lãnh đạo các 
phòng, ban trong Công ty đã có buổi đón tiếp 
đoàn doanh nghiệp Pháp do ông Vincent Floreani 
- Tổng lãnh sự Pháp dẫn đầu tới thăm và làm việc. 
Đây là những doanh nghiệp hàng đầu của Pháp 
trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hạ tầng 
hàng không.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng thảo luận các 
nội dung về việc phát triển cơ sở hạ tầng, công 
nghệ, an ninh, an toàn và tăng cường hiệu quả 
khai thác cho các sân bay tại Việt Nam. Các doanh 
nghiệp Pháp đặc biệt quan tâm và mong muốn 
tăng cường hợp tác cùng Vietjet trong các dự án 
về hàng không trong thời gian tới đây.

Trước đó, ngày 15/5, Phó Tổng giám đốc Đinh 
Việt Phương cũng đã tham dự và có bài tham luận 
với chủ đề "Sự phát triển bền vững cho cơ sở hạ 
tầng hàng không ở Việt Nam" tại Hội thảo Việt 
Nam - Pháp hợp tác và phát triển cảng hàng 
không 2019. Hội thảo có sự tham gia của lãnh 
đạo Cục Hàng không Việt Nam, Lãnh sự quán 
Pháp và đông đảo các doanh nghiệp phát triển hạ 
tầng hàng không Pháp và Việt Nam.

Hướng tới trở thành một Consumer Airlines, Viet-
jet phối hợp cùng Công ty Tài chính TNHH HD 
SAISON triển khai chương trình cho vay trả góp vé 
máy bay đầu tiên tại Việt Nam, giúp việc di 
chuyển bằng máy bay nằm trong khả năng tài 
chính của tất cả mọi người. 

Không cần trả trước hay chứng minh thu nhập, chỉ 
với những thao tác đơn giản trên website 
www.vietjetair.com, khách hàng có thể dễ dàng 
mua 1 hay nhiều vé máy bay trên tất cả các 
chặng bay nội địa và quốc tế của Vietjet với thủ 
tục vay đơn giản, xét duyệt nhanh chóng và 
khoản vay từ 2 tới 15 triệu đồng. 

Tổng Cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức buổi road-
show tại thủ đô Jakarta (Indonesia) với chủ đề 
“Soulful Vietnam” nhằm quảng bá các điểm đến 
xinh đẹp, sản phẩm du lịch Việt Nam đặc sắc, hấp 
dẫn với nước bạn. Vietjet vinh dự là nhà tài trợ 
của sự kiện đặc biệt này với nhiều hoạt động 
quảng bá sản phẩm hàng không, thương hiệu, 
điểm đến cùng chương trình bốc thăm trao 
thưởng nhiều vé máy bay dành cho khách mời.

Tại sự kiện, Tổng Cục du lịch đã có các phần giới 
thiệu về sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trong 
những năm gần đây, các điểm đến và sản phẩm 
du lịch Việt Nam đang được du khách quốc tế 
quan tâm và yêu thích. 

Chào đón mùa hè rực rỡ với chuỗi hoạt động 
“Kết nối yêu thương - Xõa bung chất hè”, 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.

Bé máy bay AMY sẽ mời hành khách trải nghiệm 
mùa hè độc đáo, xuyên quốc gia và các vùng 
lãnh thổ bao gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Thái 
Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia, Campuchia, 
Indonesia (Bali), cùng các sự kiện nghệ thuật 
giải trí chỉ có trên tàu bay Vietjet.

Tiền thân là Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai 
Miền Trung, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên 
tai trong suốt 10 năm thành lập và đi vào hoạt 
động đã ghi nhận hơn 300 tỷ đồng đóng góp của 
các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là các doanh 
nghiệp tư nhân như Vingroup, Vietjet, Trường 
Hải, SunGroup, FPT...

Tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc Vietjet Đỗ Xuân 
Quang phát biểu: “Các hoạt động vì cộng đồng là 
một phần trong cuộc sống của các cán bộ, nhân 
viên Vietjet. Các hoạt động đồng hành cùng Quỹ 
Cộng đồng phòng tránh thiên tai cũng như nhiều 
những chương trình mà Vietjet đồng hành cùng 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình 
nguyện quốc gia… với mong muốn mang tới 
một xã hội tốt đẹp hơn cho người dân, một môi 
trường sống văn minh, trong lành hơn, qua đó 
mang tới một hình ảnh Việt Nam tươi đẹp với 
bạn bè thế giới.” 

Từ ngày 13/5, Ban lãnh đạo và thầy cô Học viện 
Hàng không Vietjet chính thức chuyển về làm 
việc tại trụ sở mới tại Khu Công nghệ cao Quận 
9, TP. Hồ Chí Minh.

Học viện Hàng không Vietjet được triển khai trên 
khu vực có diện tích 7,4 hecta thuộc Khu Nghiên 
cứu phát triển và Đào tạo, Vườn ươm - Khu 
Không gian khoa học - “trái tim” của Khu Công 
nghệ cao TP.HCM. Vietjet đặt mục tiêu phát triển 
Học viện Hàng không trở thành cơ sở nghiên cứu 
và đào tạo chuyên ngành hàng không tiêu 
chuẩn quốc tế. 

Tiếp nối thành công của chuỗi chương trình “Bay 
lên những ước mơ” trong suốt mùa hè 2018, 
mang các vở diễn nghệ thuật đặc sắc đến với hơn 
12.000 em nhỏ tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố 
lân cận; Từ ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2019, dự 
án nghệ thuật “Bay lên những ước mơ” 2019 sẽ 
chính thức khởi động với 80 suất diễn đặc biệt 
dành riêng cho trẻ em tại cả Hà Nội và TP.HCM, 
đều đặn mỗi tuần trong suốt năm. 

Với hàng chục ngàn vé miễn phí, chuỗi chương 
trình nghệ thuật “Bay lên những ước mơ” mong 
muốn mang tới những câu chuyện ý nghĩa, 
chuyển tải những giá trị nhân văn, nuôi dưỡng và 
chắp cánh cho những hoài bão, ước mơ em nhỏ, 
trở thành nguồn động lực vượt qua khó khăn để 
vươn tới những tương lai tốt đẹp. 

Sự kiện khai trương diễn ra trang trọng tại Bali, 
với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Du lịch Indo-
nesia bà Rizky Handayani, Đại sứ Indonesia tại 
Việt Nam ông Ibnu Hadi, các Đại sứ, Tổng lãnh sự 
các nước ASEAN, cùng đông đảo đại biểu lãnh 
đạo bộ ngành, chính quyền địa phương, các đối 
tác, đại lý của Vietjet tại Indonesia.

Đường bay TP.HCM (Việt Nam) – Bali (Indonesia) 
được khai thác với tần suất 5 chuyến khứ hồi 
một tuần vào các ngày thứ hai, tư, năm, sáu, chủ 
nhật từ 29/5/2019. Thời gian bay mỗi chặng 
khoảng 04 giờ. Chuyến bay khởi hành từ TP.HCM 
lúc 08h05 và đến Bali lúc 13h05 (giờ địa 
phương). Chiều ngược lại cất cánh vào lúc 14h05 
(giờ địa phương) từ Bali và tới TP.HCM lúc 17h05.

Ngày 21/5, tại Văn phòng Công ty, Hội thảo Dịch 
vụ Khách hàng lần II - 2019 đã được tổ chức với 
sự tham gia của đại diện GO các đầu sân bay, các 
công ty dịch vụ mặt đất tại Nội Bài, Tân Sơn 
Nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng và bộ phận tổng đài.

Hội thảo nhằm phổ biến quy định và các chính 
sách dịch vụ trong công tác phục vụ hành khách 
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bộ phận dịch 
vụ khách hàng cũng giải đáp thắc mắc từ các 
đơn vị các vấn đề liên quan trong công tác phối 
hợp và triển khai công việc. Bên cạnh đó, hội 
thảo cũng trao đổi các vấn đề còn tồn tại nhằm 
đưa ra các giải pháp hợp lý. 

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Vietjet đã tham gia đồng 
hành và tài trợ Chương trình nghệ thuật "Người 
không hát tình ca". Chương trình do Báo Nhà 
báo và Công luận tổ chức được truyền hình trực 
tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Phó 
Tổng giám đốc Nguyễn Đức Tâm đã tới tham dự 
và nhận kỉ niệm chương.

Chương trình "Người không hát tình ca" được tổ 
chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ 
Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. 
Chương trình cũng nhằm kêu gọi quyên góp từ 
các tập thể, cá nhân để hỗ trợ kinh phí tặng sổ 
tiết kiệm cho trẻ em nghèo, trẻ em bị bệnh 
hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam, thân 
nhân liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh Trường 
Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong tháng 5, Vietjet đã tham dự các 
hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư trong và 
ngoài nước, thu hút sự quan tâm của 
nhiều chuyên gia, tổ chức đầu tư uy tín 
trong và ngoài nước như sự kiện DBAc-
cess Asia Conference 2019 lần thứ 10 do 
Deutsche Bank tổ chức tại Singapore, 
Citi-SSI Vietnam C-Suite Corporate Day 
2019 tại TPHCM. 

Trong các buổi gặp gỡ nhà đầu tư, Vietjet 
đã trình bày kết quả kinh doanh tăng 
trưởng cho các nhà đầu tư, chuyên gia 
phân tích trong và ngoài nước. Kết quả 

tài chính, Vietjet duy trì mức tăng trưởng vượt trội, kể cả trong nước và khu vực Asia Pacific, với mức 
tăng trưởng 48,9% lợi nhuận trước thuế của năm 2018 so với năm trước, nhờ sự tăng trưởng nhanh 
đội tàu bay và hiệu suất hoạt động cao. Trong Q1/2019, Vietjet tiếp tục duy trì kết quả hoạt động cao, 
với lượt khách quốc tế tăng trưởng 30%, và ASK tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo hoạch định chiến lược, bên cạnh kế hoạch phát triển mạnh mẽ các đường bay quốc tế trong 
tương lai, mục tiêu Vietjet tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, nơi được xem đang rất năng động. 
Tiềm năng thị trường hàng không Việt Nam rất lớn, dự báo là thị trường phát triển nhanh top 5 thế 
giới, đạt mức tăng trưởng bình quân 8% hàng năm, cao hơn Thái Lan và cán mốc 150 triệu lượt khách 
vận chuyển vào 2035 (nguồn IATA). Vietjet hiện là hãng hàng không có thị phần nội địa dẫn đầu Việt 
Nam, với thương hiện tin cậy và chi phí hợp lý.
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Từ nay đến 31/12/2019 vào tất cả khung giờ 
mỗi thứ Bảy hàng tuần, Vietjet dành tặng các tín 
đồ yêu thích du lịch Nhật Bản chương trình 
khuyến mãi đặc biệt “Ohayo thứ Bảy, bay Nhật 0 
đồng” với hàng triệu vé siêu tiết kiệm giá chỉ từ 
0 đồng (*) tại website www.vietjetair.com.

Từ ngày 18 - 19/5, Vietjet mang đến nhiều hoạt 
động đặc sắc mang thông điệp "Khám phá Việt 
Nam tươi đẹp cùng Vietjet" tại Hội chợ quốc tế 
Kanku Tabihaku 2019 - Nhật Bản. Hội chợ năm 
nay thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham dự.

Tại gian hàng của Vietjet, khách tới tham gia 
được tham gia các trò chơi, nhận quà tặng thú vị, 
giao lưu cùng Amy đáng yêu và cơ hội nhận vé 
miễn phí hấp dẫn từ Vietjet. Cũng nhân dịp này, 
Vietjet dành tặng chương trình khuyến mãi đặc 
biệt với vé chỉ từ 100JPY cho các đường bay đang 
khai thác từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi Nhật 
Bản từ ngày 22 - 24/5.

Ngày 08/05, Vietjet Văn phòng Miền Bắc phối 
hợp cùng Sở du lịch Tp Cần Thơ tổ chức Hội nghị 
xúc tiến du lịch Cần Thơ & các tỉnh Đồng bằng 
Sông Cửu Long và chương trình Famtrip giới 
thiệu điểm đến. Chương trình nhằm cung cấp 
thông tin, sản phẩm và chính sách du lịch cho 
các công ty Du lịch, Đại lý vé máy bay các tỉnh 
phía Bắc. 

Chương trình famtrip đã đưa các thành viên  
khảo sát và trải nghiệm các điểm du lịch mới và 
nổi bật tại các tỉnh Miền Tây như TP Cần Thơ, du 
lịch sinh thái Cồn Sơn, chùa Mã Tộc, chùa Dơi, 
nhà công tử Bạc Liêu, khu tưởng niệm nhạc sĩ 
Cao Văn Lầu, TP Cà Mau và đất mũi Cà Mau.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 
ĐẶC BIỆT "OHAYO THỨ BẢY, BAY 
NHẬT 0 ĐỒNG"

KHÁM PHÁ VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP 
CÙNG VIETJET

TỔ CHỨC FAMTRIP GIỚI THIỆU 
ĐIỂM ĐẾN CẦN THƠ VÀ CÁC TỈNH 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

DOANH NGHIỆP PHÁP MUỐN 
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC PHÁT 
TRIỂN HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG 
CÙNG VIETJET

LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM, 
KHÁCH HÀNG CÓ THỂ MUA TRẢ 
GÓP VÉ MÁY BAY VIETJET CÙNG 
HD SAISON

CÙNG TỔNG CỤC DU LỊCH VIỆT 
NAM QUẢNG BÁ DU LỊCH VIỆT 
NAM TẠI INDONESIA

VIETJET CÙNG NHÀ HÁT TUỔI TRẺ 
ƯƠM MẦM TÌNH YÊU, CHẮP 
CÁNH ƯỚC MƠ NGHỆ THUẬT CHO 
CÁC BẠN NHỎ

BÚNG TAY TRIỆU VÉ 0 ĐỒNG BAY 
KHẮP CHÂU Á, THAM GIA LỄ HỘI 
ĐỘC ĐÁO NHẤT HÀNH TINH 
CÙNG VIETJET

VIETJET VÀ CHẶNG ĐƯỜNG 10 
NĂM CÙNG QUỸ CỘNG ĐỒNG 
PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET 
TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO TẠI 
QUẬN 9

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH 
"NGƯỜI KHÔNG HÁT TÌNH CA"


