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SỰ KIỆN - TIN TỨC
LÃNH ĐẠO VIETJET PHÁT BIỂU
ẤN TƯỢNG TẠI DIỄN ĐÀN KINH
TẾ TƯ NHÂN 2019

Ngày 2/5, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam
2019 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương
đồng chủ trì đã khai mạc tại Hà Nội thu hút hơn
5.000 khách mời, hơn 2.000 chuyên gia kinh tế,
diễn giả và lãnh đạo các doanh nghiệp. Diễn đàn
đối thoại về kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam có
sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc
Thịnh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn
Văn Bình, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa
Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển,
gần 50 ủy viên trung ương Đảng, gồm Bộ trưởng,
Thứ trưởng và lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Bí thư
TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư Hà Nội
Hoàng Trung Hải tham dự với tư cách khách mời.

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Sáng ngày 19/04/2019, Vietjet đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Hội trường
Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.
Đại hội có sự tham dự của Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách, Uỷ ban An toàn Giao
thông Quốc gia, Ông Đỗ Nga Việt – Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải, Ông Võ Huy Cường
– Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Ông Lê Nhị Năng – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Uỷ
ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM, Bà Trần Anh Đào – Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng
khoán TP.HCM (HOSE) và đại diện lãnh đạo các ngân hàng tư vấn như: JP Morgan, Deustche Bank, BNP
Paribas, các công ty chứng khoán, công ty kiểm toán và đông đảo cổ đông Công ty.
Năm 2018, Vietjet tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao và bền vững trên mọi chỉ tiêu.
Vietjet đã đưa vào khai thác 16 tàu bay mới, với độ tuổi trung bình thấp nhất trên thế giới, chỉ 2,82
năm. Năm 2018, Vietjet là hãng đầu tiên trong khu vực đưa vào khai thác tàu bay thế hệ mới A321neo
có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tới 16%, góp phần tiết giảm chi phí vận hành.

Tại phiên toàn thể - đối thoại trực tiếp giữa Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh
đạo doanh nghiệp với chủ đề “Phát triển kinh tế
tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan
trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
theo nghị quyết 10-NQ/TW của hội nghị TW 5
khóa XII và nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ”,
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hà đã có những chia
sẻ đầy tâm huyết, hy vọng vào một tương lai tươi
sáng cho Việt Nam chính từ khu vực kinh tế tư
nhân và người dân. Chủ tịch Nguyễn Thanh Hà
chia sẻ Vietjet là hãng hàng không tư nhân đầu
tiên, với giấy phép số 01, mở đầu cho tư nhân
đầu tư vào lĩnh vực hàng không theo chủ trương
của Đảng và Chính phủ. Vietjet cất cánh mang
đến những thay đổi với ngành Hàng không Việt
Nam, đã có hàng triệu người dân lần đầu tiên
được đi trên những máy bay mới, hiện đại. Trên
thế giới, ngành Hàng không Việt Nam được biết
đến là một môi trường mở cửa và sẵn sàng hội
nhập với hình ảnh hãng Hàng không tư nhân
Vietjet hiện đại, chuyên nghiệp. Qua diễn đàn,
Chủ tịch Vietjet cũng gửi tới Chính phủ và Ban
kinh tế Trung ương 3 kiến nghị nổi bật để Việt
Nam thực sự trở thành một quốc gia kiến tạo,
khởi nghiệp, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân.
Lãnh đạo Vietjet đề nghị Chính phủ ưu tiên tập
trung sớm điều chỉnh quy hoạch phát triển hạ
tầng các sân bay đang quá tải làm ảnh hưởng tới
tăng trưởng kinh tế. Để đẩy nhanh tiến độ, đề
nghị cho các tập đoàn tư nhân có tiềm lực tham
gia đầu tư hạ tầng sân bay.

Trong năm, Vietjet vận chuyển hơn 23 triệu lượt khách trên toàn mạng bay, thực hiện gần 118.923
chuyến bay với 261 nghìn giờ khai thác an toàn, hệ số sử dụng ghế đạt 88,06%, độ tin cậy kỹ thuật
đạt 99,64% và các chỉ số an toàn khai thác bay, khai thác mặt đất thuộc nhóm tốt nhất trong khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương.
Hãng đã mở rộng mạng đường bay quốc tế và nâng cao chất lượng dịch vụ.Trong năm 2018, Vietjet
mở thêm 1 đường bay nội địa và 22 đường bay quốc tế.
Năm 2019, với kế hoạch tiếp tục mở thêm hơn 20 đường bay quốc tế, chuyên chở gần 28 triệu lượt
khách. Kế hoạch tiếp tục đặt trọng tâm vào việc mở rộng các đường bay quốc tế.
Đại hội cũng đã nghe báo cáo định hướng phát triển 3 năm tới của Vietjet. Trong giai đoạn 3 năm tiếp
theo, Vietjet đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu về lượng khách vận chuyển nội địa, mở rộng hiệu quả
các đường bay quốc tế, xem xét các cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà ga, dịch vụ kỹ thuật, mặt đất,
đào tạo, phát huy hiệu quả, lợi thế, kinh nghiệm của hãng hàng không.
Cũng tại Đại hội lần này, ông Donal Joseph Boylan (sinh năm 1963) đã được bầu làm Thành viên HĐQT
độc lập nhiệm kỳ 2017-2022. Ông Boylan có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không và tài
chính hàng không, ông kinh qua vị trí lãnh đạo cấp cao ở các định chế lớn, công ty niêm yết ở châu
Âu và Hong Kong.

TỶ TRỌNG DOANH THU QUỐC TẾ VIETJET ĐÃ ĐẠT TỚI 55% TRONG
QUÝ I/2019

Cuối cùng, Chủ tịch Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh
doanh nghiệp tư nhân mong được ứng xử bình
đẳng, công bằng của cơ quan quản lý và định
hướng tuyên truyền khách quan, tích cực, thúc
đẩy tinh thần khởi nghiệp của toàn xã hội, ý chí
của những doanh nghiệp tiên phong.

NÂNG CẤP HẠ TẦNG SÂN BAY VÀ
NỚI LỎNG THỊ THỰC, CHÌA KHOÁ
CHO DU LỊCH VIỆT NAM CẤT CÁNH

Tại Phiên hiến kế về du lịch, Phó Tổng giám đốc
Đinh Việt Phương đưa ra các kiến nghị chuyên sâu
về chính sách xét duyệt visa, giải pháp e-visa và
cải tiến hạ tầng hàng không. Đây là những yếu tố
quan trọng thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển.
Trong bối cảnh hiện nay, Phó Tổng giám đốc Đinh
Việt Phương cho rằng sự tham gia đóng góp của
kinh tế tư nhân để đầu tư phát triển hạ tầng hàng
không cần được thúc đẩy mạnh mẽ, thiết thực
hơn nữa nhằm tạo ra những cảng hàng không có
chất lượng dịch vụ tốt, sức cạnh tranh trong khu
vực. Là đối tượng trực tiếp sử dụng các dịch vụ
cảng hàng không, Vietjet đã đưa ra 4 kiến nghị về
hạ tầng hàng không.
Đầu tiên cần nâng cao năng lực, rà soát quy
hoạch hiện trạng cũng như xây dựng lại, triển
khai đầu tư xây dựng. Tiếp đến kiện toàn các văn
bản pháp lý về đầu tư kết cấu hạ tầng hàng
không nhằm tạo ra môi trường đầu tư bình đẳng
với các thành phần kinh tế. Xây dựng cơ chế ưu
đãi, giảm thủ tục hành chính nhằm thu hút các
nguồn lực xã hội tham gia đầu tư hạ tầng hàng
không. Cần lập quy hoạch dài hạn hệ thống kết
cấu hàng không, có sự tham gia của đơn vị tư vấn
quốc tế có uy tín, kinh nghiệm nhằm đảm bảo
tính độc lập, chính xác trong công tác tư vấn. Đưa
ra chiến lược phát triển ngành hàng không nói
chung đến giai đoạn 2030 và xa hơn nữa.

Với việc Vietjet tiếp tục phát triển mạnh mạng bay quốc tế trong quý 1, doanh thu vận tải hàng không
Vietjet tăng trưởng gần 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế VTHK đạt 923 tỷ đồng, tăng trưởng
25,3%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.648 tỷ đồng, tăng trưởng 11,3 % so với cùng kỳ 2018.
Trong Q1/2019, công ty không thực hiện giao dịch bán và thuê lại máy bay. Cùng kỳ năm trước, Vietjet
có 4 giao dịch này.
Riêng trong quý I/2019, hãng mở thêm 4 đường bay quốc tế, 2 đường bay trong nước, nâng tổng số
đường bay lên 111 đường. Tỷ trọng doanh thu quốc tế đã vượt qua doanh thu nội địa và đạt 55% trên
tổng doanh thu vận tải hàng không. Các đường bay quốc tế với dư địa phát triển thị trường lớn cùng
biên lợi nhuận cao, đồng thời giúp hãng tăng cường doanh thu ngoại tệ từ bán vé và lợi thế giá nhiên
liệu quốc tế thấp hơn trong nước. Hãng đã thực hiện 33.646 chuyến bay trong quý đầu tiên của năm
2019 với mạng đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và quốc tế tới Nhật Bản, Hong Kong
(Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia,
Trung Quốc…, tàu bay Vietjet cũng khai thác tại khu vực các sân bay Dubai, Doha. Theo đó, doanh thu
từ hoạt động cốt lõi vận tải hàng không của hãng trong quý I năm nay đạt 10.071 tỷ đồng, tăng gần
28%, trong đó doanh thu hoạt động phụ trợ đạt 2.647 tỷ đồng tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ trọng doanh thu phụ trợ (mảng có biên lợi nhuận cao) trong doanh thu vận tải hàng không tiếp tục
tăng từ mức 23,1% vào quý I/2018 lên 25,4% vào cuối 2018 và đạt 26,3% vào cuối quý I/2019. Nhờ
đó, kết quả kinh doanh quý I/2019 tiếp tục vượt kế hoạch đề ra với doanh thu hợp nhất đạt 13.636
tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 1.463 tỷ đồng tăng tương ứng gần 9% và 7% so với cùng kỳ
năm trước.
Kết thúc quý đầu năm, hãng hoàn thành 23,4% kế hoạch doanh thu nhưng hoàn thành tới 26,5% kế
hoạch lợi nhuận. Tính tới 31/3/2019, Vốn chủ sở hữu đạt hơn 15.507 tỷ đồng, tăng 34,6% so với quý
I/2018 và tăng 10,5% so với năm 2018.
Trong tháng 4, Vietjet tổ chức Đại hội cổ đông và có đánh giá kế hoạch chỉ tiêu 3 năm đặt ra khi phát
hành cổ phiếu ra công chúng (IPO). Đầu năm 2017, là công ty đi đầu IPO theo tiêu chuẩn quốc tế (Reg
S), Vietjet đặt kế hoạch tăng trưởng cho 2 năm 2017-2018 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 90.785 tỷ
đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 7.801 tỷ đồng. Kết quả thực hiện đã vượt xa dự kiến trong bản cáo
bạch khi 2017 và 2018 hãng hàng không thế hệ mới đã đạt doanh thu 95.880 tỷ đồng và 10.409 tỷ
đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương 105% và 133% so với kế hoạch.
Vietjet cũng quyết định chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 55%, cao hơn kế hoạch 50% thông qua tại
ĐHĐCĐ thường niên năm trước.

GÂY ẤN TƯỢNG MẠNH MẼ VỚI NHÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TẠI VIETNAM
ACCESS CONFERENCE 2019

LÃNH ĐẠO NỮ VIETJET TỌA ĐÀM
KHÁT VỌNG VIỆT, NÂNG TẦM
DOANH NGHIỆP VÀ ĐẤT NƯỚC

Ngày 9/4, ban lãnh đạo Vietjet đã tham dự buổi gặp mặt nhà đầu tư tổ chức quốc tế trong khuôn khổ
chương trình Vietnam Access Conference 2019 do Dragon Capital tổ chức tại TP.HCM.

Là một trong 4 nữ lãnh đạo có bài phát biểu
truyền cảm hứng trong buổi tọa đàm về nữ
doanh nhân, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Tư
nhân Việt Nam 2019 diễn ra tại Hà Nội, Phó Tổng
giám đốc Hồ Ngọc Yến Phương cho biết với đặc
thù là ngành kỹ thuật cao và có mức độ rủi ro
nhất định, nên tỷ lệ nữ tại doanh nghiệp này
chiếm tỷ trọng không lớn nhưng lại giữ vai trò
quyết định. Trong tổng số 3.850 nhân viên công
ty, chỉ có khoảng 34% là nữ giới, trong đó có 4/14
vị trí quản lý chủ chốt do nữ đảm nhiệm. Nổi bật
trong số này là 4 gương mặt gồm Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Hà, Tổng giám đốc Nguyễn Thị
Phương Thảo, Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị
Thúy Bình và Phó Tổng giám đốc- CFO Hồ Ngọc
Yến Phương. Ngoài ra, trong đội tàu bay của hãng
còn có những nữ phi công, họ là những người
dũng cảm, bản lĩnh khi làm chủ buồng lái, chinh
phục bầu trời, vốn dĩ là những công việc mà
chúng ta thường cho rằng chỉ có nam giới mới
thực hiện được”. Chính những người phụ nữ đã
góp phần vào những quyết định quan trọng,
mang tính bước ngoặt và tạo nên thành công của
Vietjet.
Bên cạnh sự bản lĩnh, quyết đoán của cá nhân,
những nữ lãnh đạo của Vietjet cũng luôn ý thức
tầm quan trọng của việc truyền ngọn lửa đam mê
và tận tâm với công việc cho toàn đội ngũ nhân
viên công ty. "Những người phụ nữ Vietjet nhỏ bé
nhưng đã dám ước mơ lớn lao và hiện thực hóa
ước mơ bằng chính nghị lực của mình". Chúng tôi
kỳ vọng Vietjet không chỉ là một hãng hàng
không mà hơn thế nữa là một Tập đoàn cung cấp
nhu cầu tiêu dùng cho hành khách. Năm 2019
mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới, đặc biệt với
sự tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Chúng tôi
sẽ cùng với các hành khách của mình thực hiện
hành trình “Bay cùng giấc mơ hoa”, để chinh
phục những bầu trời mới và lan tỏa những ước
muốn, niềm tin vào một tương lai tươi sáng; mà
ở đó chúng tôi luôn dành những điều tốt đẹp nhất
cho hành khách, cho bản thân những con người
trong đại gia đình Vietjet và cho giá trị của Nhà
đầu tư và cho quê hương đất nước.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN
XUÂN PHÚC CHỨNG KIẾN VIETJET
KHAI TRƯƠNG 05 ĐƯỜNG BAY
MỚI ĐI, ĐẾN CẢNG HÀNG
KHÔNG QUỐC TẾ CẦN THƠ

Ngày 06/4, tại TP Cần Thơ, Vietjet tưng bừng
khai trương 05 đường bay mới đi, đến Cảng
Hàng không Quốc tế Cần Thơ gồm: Cần Thơ – Hải
Phòng, Cần Thơ – Vinh (Nghệ An), Cần Thơ –
Thanh Hóa, Cần Thơ – Nha Trang (Khánh Hòa) và
Cần Thơ – Đà Lạt (Lâm Đồng). Sự kiện diễn ra
trang trọng với sự chứng kiến của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn lãnh
đạo cấp cao Chính phủ Việt Nam.
Các đường bay mới sẽ khai thác từ 26/4/2019.
Đón các đường bay mới, Vietjet là hãng hàng
không có nhiều đường bay và nhiều chuyến bay
nhất đến và đi từ Cần Thơ.
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hà cho biết: “Vietjet với ưu thế mạng bay ngày càng mở rộng, tôi
tin tưởng rằng các đường bay mới sẽ không chỉ
tạo điều kiện để người dân và du khách thuận
tiện trong việc di chuyển bằng phương tiện hàng
không an toàn, văn minh, hiện đại mà còn thúc
đẩy giao thương và góp phần cho tăng trưởng
đầu tư vào địa phương.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó Tổng giám đốc Hồ Ngọc Yến Phương, Giám đốc phát
triển Kinh doanh Desmond Lin đã có phần trình bày ấn tượng trước các nhà đầu tư về Vietjet, kết quả
kinh doanh, thành tựu cũng như kế hoạch phát triển trong thời gian tới của hãng. Hơn 80 nhà đầu tư
tham dự Vietnam Access Conference là đại diện của các quỹ, tổ chức, định chế tài chính lớn tại Hoa Kỳ,
Anh Quốc, Singapore, Hong Kong, Thái Lan, Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức...đặc biệt ấn tượng với
những thay đổi mà Vietjet đã tạo ra trong ngành hàng không Việt Nam, những tiềm năng mà hãng
hàng không thế hệ mới đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ để mang tới giá trị mới cho doanh nghiệp,
cộng đồng và nhà đầu tư
Các buổi gặp gỡ và trao đổi với nhà đầu tư cả trong và ngoài nước là hoạt động thường xuyên, liên tục
của Vietjet nhằm mang tới thông tin cho nhà đầu tư, truyền tải rõ ràng các chiến lược cũng như tiềm
năng để nhà đầu tư có được cái nhìn tốt nhất về hãng, tin tưởng vào khả năng phát triển bền vững
của doanh nghiệp.

CÔNG BỐ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2018: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHÍNH TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG TỚI 49%, DOANH THU QUỐC TẾ ĐÃ
VƯỢT QUA DOANH THU NỘI ĐỊA
Năm 2018, Vietjet tiếp tục một năm hoạt động tăng trưởng cao và bền vững. Tổng lượng khách vận
chuyển của Vietjet đạt hơn 23 triệu lượt, dẫn đầu thị trường nội địa, số đường bay quốc tế tăng lên 66
đường chiếm gần 2/3 tổng số đường bay của hãng.
Vietjet dẫn đầu thị trường nội địa về lượng khách vận chuyển và phát triển mạnh mẽ mạng bay quốc
tế, thực hiện 118.923 chuyến bay với 105 đường bay bao gồm 66 đường bay quốc tế, phủ khắp các
điểm đến tại Việt Nam và quốc tế tới Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc, Đài
Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc…, tàu bay Vietjet cũng khai
thác tại khu vực các sân bay Dubai, Doha. Chiến lược phát triển mạng bay quốc tế của Vietjet được đẩy
mạnh nhằm tăng cường doanh thu ngoại tệ từ bán vé và lợi thế giá nhiên liệu quốc tế thấp hơn trong
nước. Tỷ trọng doanh thu quốc tế đã vượt qua doanh thu nội địa và đạt tới 48% trên tổng doanh thu
vận tải hàng không.
Hệ số sử dụng ghế cả năm đạt trên 88,06%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,64%, tỷ lệ đúng giờ (OTP) đạt
84,2%.
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. Vietjet cũng bảo
vệ thành công chứng chỉ “An toàn hàng không quốc tế IOSA” lần thứ 3 vào tháng 9/2018.
Đầu tư cho sự phát triển bền vững của hãng hàng không, năm 2018, Học viện Hàng không của Vietjet
hoàn thành trung tâm huấn luyện phi công do Cơ quan An toàn hàng không Châu Âu - EASA phê
chuẩn, bao gồm buồng lái mô phỏng (SIM) hợp tác với Airbus, đạt tiêu chuẩn châu Âu – bộ tiêu chuẩn
hàng không hàng đầu thế giới.
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, Top 100 nơi làm việc tốt nhất , Giải thưởng Đồng phục
Tiếp viên đẹp nhất châu Á…
Sự phát triển liên tục của Vietjet trong những năm qua và kết quả vượt hơn kế hoạch trong năm 2018
khẳng định chiến lược đúng đắn của công ty để tiếp tục đà tăng trưởng, mạng lại những giá trị, hiệu
quả cho nhà đầu tư, tiếp tục 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.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
MỞ BÁN VÉ ĐƯỜNG BAY TP.HCM
(VIỆT NAM) - BALI (INDONESIA)

Ngày 12/4/2019, Vietjet mở bán vé đường bay
TP.HCM (Việt Nam) – Bali (Indonesia). Vietjet là
hãng hàng không duy nhất khai thác đường bay
thẳng từ TP.HCM – Bali. Đường bay mới kết nối
hai 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.
Đường bay TP.HCM (Việt Nam) – Bali (Indonesia)
được khai thác khứ hồi vào các ngày thứ hai, tư,
năm, sáu, chủ nhật từ 29/5/2019. Thời gian bay
mỗi chặng khoảng 04 giờ.
Bali – hòn đảo du lịch nổi tiếng của Indonesia và
cả Châu Á được các tín đồ du lịch dành tặng
nhiều mỹ từ như “Đảo thần”, “Thiên đường
nhiệt đới” hay “Bình minh của thế giới”. Được
bình chọn là đảo tốt nhất trong các điểm du lịch
tốt nhất thế giới, Bali dung hòa tuyệt vời giữa
cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp với
tinh hoa văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo địa
phương.

Vietjet đã góp phần thức tỉnh sân bay Cần Thơ từ
năm 2014. Trong giai đoạn cao điểm, hãng khai
thác đến 5 chuyến bay/ngày đến Cần Thơ. Vietjet và Thái Vietjet đồng thời đã kết hợp với nhiều
đơn vị lữ hành thực hiện các chuyến bay từ TP
Cần Thơ đến và đi quốc tế, phục vụ du lịch, lữ
hành và đầu tư.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ
KIM NGÂN CÙNG VIETJET NHẬN
BÀN GIAO MÁY BAY THẾ HỆ MỚI
A321NEO TẠI TOULOUSE, PHÁP

Ngày 03/04, tại Toulouse (Pháp), Phó Tổng
giám đốc Đinh Việt Phương, Phó Tổng giám đốc
Đỗ Xuân Quang cùng đoàn công tác Vietjet đón
nhận tàu bay A321neo mang số hiệu VN-A600.
Sự kiện diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn
lãnh đạo cấp cao Quốc hội Việt Nam nhân
chuyến thăm chính thức đến Pháp.
Máy bay A321neo của Vietjet có thiết kế thông
thoáng với 230 ghế da êm ái, sàn lót thảm cao
cấp, 5 dãy ghế đầu được dành riêng để phục vụ
khách hàng Skyboss. Nội thất tàu được trang bị
hệ thống ánh sáng độc đáo và hoa văn tinh tế
giúp tạo cảm giác thoải mái, thoáng đãng trong
toàn bộ khoang tàu.
Máy bay A321neo được bàn giao lần này cũng là
tàu bay mới thứ 60 mà Vietjet nhận trực tiếp từ
Airbus, trong tổng số gần 80 tàu mà hãng đang
khai thác

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc tại Trường Bổ túc Văn hóa
Pali Trung cấp Nam bộ, Sóc Trăng, Phó Tổng
giám đốc Đinh Việt Phương, Phó Tổng giám đốc
Đỗ Xuân Quang đại diện Ban lãnh đạo Công ty
đã tham dự chương trình và trao quà tài trợ máy
phân tích huyết học trị giá 500 triệu đồng cho
Bệnh viện Đa khoa Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng.
Cũng tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
đã chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey 2019
và tặng hoa, quà cho trường cùng các vị hòa
thượng, thượng tọa tại đây.

THAM DỰ LỄ HỘI BÁNH DÂN GIAN
NAM BỘ 2019

Vietjet tham gia quảng bá hình ảnh tại Lễ hội
bánh dân gian Nam Bộ 2019 tại TP. Cần Thơ. Lễ
hội truyền thống lần thứ 8 của khu vực Nam Bộ
thu hút hàng chục ngàn lượt khách từ khắp nơi
tới tham quan và trải nghiệm.

Vietjet đã phối hợp cùng với Tổng đại lý tại Đài
Loan, Hàn Quốc tiến hành tổ chức hội nghị đại lý
tại các thành phố lớn của hai nước: Cao Hùng,
Đài Trung, Đài Bắc (Đài Loan) và Seoul, Busan,
Deagu (Hàn Quốc).
Hội nghị nhằm thúc đẩy công tác bán hàng cũng
như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Vietjet
và hơn 500 đại lý tại đây. Hội nghị đã tổng kết về
những kết quả đã đạt được trong năm 2018
cũng như cập nhật về lịch bay, chính sách, sản
phẩm và đội tài bay của Vietjet năm 2019. Cũng
trong hội nghị, đại diện Vietjet đã gởi lời cám ơn
đến các Đại lý đã luôn đồng hành cùng Vietjet và
tin tưởng sự hợp tác giữa các bên sẽ ngày càng
tốt đẹp và bền vững.

Tại chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai
mạc, Phó giám đốc Khối Thương mại Nguyễn
Bác Toán đã trao tặng vé miễn phí cho các nghệ
nhân được vinh danh tại Lễ hội.
Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, gian hàng của
Vietjet cũng thu hút hàng ngàn lượt khách tới
tham quan, tham gia trải nghiệm các trò chơi
đặc sắc và nhận nhiều quà tặng thú vị.

PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH
"CÙNG VIETJET LÀM CHO THẾ GIỚI
SẠCH HƠN"

THÁI VIETJET TĂNG CHUYẾN CÁC
ĐƯỜNG BAY TỪ BANGKOK ĐẾN
ĐÀ LẠT VÀ ĐÀ NẴNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao và mang
đến nhiệu lựa chọn bay cho người dân và khách
du lịch quốc tế, Thái Vietjet sẽ tăng tần suất
khai thác hai đường bay từ Đà Lạt và Đà Nẵng
đến Bangkok từ tháng 4 này.
Cụ thể, đường bay Đà Lạt-Bangkok
(Suvarnabumi) sẽ được khai thác khứ hồi hàng
ngày, bắt đầu từ ngày 9/4/2019. Đường bay Đà
Nẵng-Bangkok (Suvarnabumi) sẽ được tăng lên
3 chuyến khứ hồi mỗi ngày, bắt đầu từ
12/4/2019. Vé hiện được mở bán tại website
www.vietjetair.com với giá vé chỉ từ 105.000đ
(chưa bao gồm thuế phí).

MỞ RỘNG MẠNG BAY QUỐC TẾ,
KHAI TRƯƠNG THƯƠNG MẠI
ĐƯỜNG BAY THẲNG PHÚ QUỐC HỒNG KÔNG

Sự kiện Chủ tịch Quốc hội thăm trực tiếp nhà
máy sản xuất máy bay, tập đoàn sản xuất động
cơ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo
cấp cao đến sự phát triển của ngành hàng không
và các vấn đề chuyển giao công nghệ, hợp tác
chiến lược trong ngành công nghiệp quan trọng
này. Vietjet là hãng hàng không tiên phong đã
và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của
ngành hàng không trong nước và khu vực.
Chiều ngày 4/4 tàu bay A321neo mang số hiệu
VN – A600 đã được Phó Tổng giám đốc Nguyễn
Đức Thịnh chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất và
hoàn tất các khâu kiểm tra để đưa vào khai thác.

TÀI TRỢ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA
THỊ XÃ VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ TẠI
ĐÀI LOAN VÀ HÀN QUỐC

Vietjet đã đón nhận Kỷ niệm chương của UBND
TP Cần Thơ cho những đóng góp và đầu tư tại
Thành phố tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Cần
Thơ. Vietjet và UBND TP Cần Thơ cũng đã ký kết
biên bản ghi nhớ, thiết lập mối quan hệ hợp tác
giữa hai bên, thúc đẩy phát triển thương mại,
hàng không, du lịch và đầu tư; tạo cơ sở phát
triển mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.
Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn
Thanh Hùng đã gửi lời cảm ơn đến Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị-xã hội, các Bộ/Ngành
Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải, Thành ủy UBND thành phố Cần Thơ và các tỉnh/thành,
Lãnh đạo Cục Hàng không, Tổng Công ty Cảng
Hàng không đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng
Vietjet, là động lực để Vietjet phát triển mạnh
mẽ.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Từ ngày 16/4, Vietjet chính thức phát động
chương trình "Cùng Vietjet làm cho thế giới sạch
hơn". Chương trình được Giám đốc Điều hành
Lưu Đức Khánh phê duyệt nhằm tăng cường
trách nhiệm của Vietjet trong việc bảo vệ môi
trường thông qua các hoạt động thiết thực như
không sử dụng ống hút nhựa/chai nhựa/nước
uống đóng chai nhựa dùng cho cá nhân/tiếp
khách; Hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon;
Thay thế toàn bộ ly sứ/ly giấy Vietjet khi sử
dụng/tiếp khách; Đặt thùng rác phân loại: Hữu
cơ/Vô cơ/Tái chế thay cho thùng rác thông
thường (kèm theo hướng dẫn phân loại rác tại
các khu vực đặt thùng rác để CBNV chấp hành
đúng);...

KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY
QUỐC TẾ NHA TRANG – ĐÀI BẮC
(ĐÀI LOAN)

Ngày 3/4, Vietjet tưng bừng khai trương đường
bay quốc tế mới Nha Trang (Khánh Hòa) - Đài
Bắc (Đài Loan), góp phần thúc đẩy du lịch, giao
thương và hội nhập giữa hai quốc gia và khu
vực.
Ngày 09/04 tại Hồng Kông (Trung Quốc), Vietjet
đã khai trương thương mại đường bay Phú Quốc
- Hồng Kông và công bố kế hoạch khai thác giữa
Việt Nam và Hồng Kông. Sự kiện diễn ra trang
trọng với sự tham dự của Tổng Lãnh Sự Việt Nam
tại Hồng Kông - ông Trần Thanh Huân, Cục Phó
Cục Hàng không Hồng Kông - ông Victor Liu,
Giám đốc Điều hành Vietjet Lưu Đức Khánh, Phó
tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn cùng
đại diện các cơ quan và công ty lịch của Việt
Nam và Hồng Kông.
Đường bay Phú Quốc - Hồng Kông được khai thác
khứ hồi với tần suất 4 chuyến/tuần từ ngày
19/04/2019. Thời gian bay mỗi chặng khoảng
02 giờ 45 phút.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lưu Đức Khánh, Giám
đốc Điều hành Vietjet, cho biết: “Sau ba năm
khai thác đường bay Tp.Hồ Chí Minh-Hồng Kông,
Vietjet đã được người dân, doanh nhân và khách
du lịch tin tưởng và yêu mến, đồng thời đóng
góp tích cực vào việc thúc đẩy giao thương, đi lại
giữa Việt Nam, Hồng Kông và trong khu vực. Đội
tàu bay Airbus thế hệ mới, phi hành đoàn cùng
với đội tiếp viên đa quốc gia hùng hậu của Vietjet đã sẵn sàng chào đón những hành khách đầu
tiên trên các chuyến bay đến Phú Quốc trong
tháng 4 này. Bên cạnh dịch vụ thân thiện, đáp
ứng tiêu chuẩn cao của thế giới, chúng tôi sẽ
dành cho hành khách những điều bất ngờ thú vị
trong các chuyến bay sắp tới.”

Đường bay Nha Trang - Đài Bắc (Đài Loan) được
khai thác hai chuyến khứ hồi vào thứ Tư và thứ
Bảy hàng tuần từ ngày 03/04/2019, thời gian
bay mỗi chặng khoảng 3 tiếng.
Mỗi ngày, Vietjet khai thác hơn 30 chuyến bay từ
các điểm đến trong nước đến Nha Trang, đường
bay quốc tế Nha Trang – Seoul (Hàn Quốc) và
nhiều đường bay thuê chuyến quốc tế khác.
Vietjet hiện là hãng hàng không có tần suất khai
thác nhiều nhất tại Cảng Hàng không Quốc tế
Cam Ranh, đây cũng là một trong những căn cứ
khai thác của Vietjet với đội ngũ phi công, tiếp
viên, kỹ thuật... thường trú.

