
Chào mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại 
ASEAN - Hàn Quốc, hội nghị cấp cao Mekong - 
Hàn Quốc, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet 
công bố kế hoạch khai thác các đường bay kết nối 
các trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa Việt Nam 
với thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 
Nam - Hàn Quốc ngày 28/11 tại Hàn Quốc, dưới 
sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hong 
Nam-Ki, đoàn lãnh đạo cấp cao Chính phủ Việt 
Nam và chính phủ Hàn Quốc, Vietjet đã tổ chức 
công bố kế hoạch khai thác loạt đường bay mới 
đến và đi Seoul từ Đà Lạt, Cần Thơ, Nha Trang và 
Phú Quốc.

Kết nối thủ đô Seoul xinh đẹp của Hàn Quốc với 
Đà Lạt mộng mơ, Cần Thơ miền sông nước, Nha 
Trang nắng vàng biển xanh hay Đảo ngọc Phú 
Quốc, các đường bay của hãng hàng không Viet-
jet sẽ trở thành cầu nối du lịch, kinh tế, giao lưu 
văn hóa giữa người dân hai nước, cầu nối giữa 
Hàn Quốc với cả khu vực ASEAN rộng lớn đầy tiềm 
năng đang phát triển mạnh mẽ. 

Theo kế hoạch Vietjet vừa công bố, đường bay 
Seoul (Incheon) – Cần Thơ sẽ khai thác ba chuyến 
khứ hồi mỗi tuần, đường bay Seoul (Incheon) – 
Đà Lạt bay bốn chuyến khứ hồi mỗi tuần, bắt đầu 
từ tháng 1/2020 với thời gian bay trung bình mỗi 
chặng hơn 5 tiếng. Hai đường bay đang khai thác 
là Seoul (Incheon) – Nha Trang và Seoul (Incheon) 
– Phú Quốc cũng sẽ tăng tần suất để phục vụ nhu 
cầu của người dân và du khách. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn 
Thanh Hùng bày tỏ lời cảm ơn tới chính phủ hai 
nước Việt Nam – Hàn Quốc đã tạo điều kiện, xây 
dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư phát triển. Hãng hàng 
không Vietjet cam kết sẽ tiếp tục thực hiện sứ 
mệnh mang tới cơ hội bay cho khách hàng với 
những đường bay mới, với đội tàu mới, hiện đại 
hàng đầu thế giới, độ tin cậy kỹ thuật, an toàn 
cao, tiếp viên tận tâm, thân thiện... Ông Nguyễn 
Thanh Hùng kỳ vọng mối quan hệ tốt đẹp giữa 
Việt Nam với Hàn Quốc, ASEAN với Hàn Quốc sẽ 
góp phần mở rộng bầu trời khu vực, thế giới. 

Hãng hàng không Vietjet tiên phong hoạt động 
tại Hàn Quốc với 11 đường bay, 480 chuyến bay/ 
tháng, là hãng hàng không khai thác lớn nhất 
giữa Việt Nam và Hàn Quốc, được lãnh đạo, chính 
phủ hai quốc gia đánh giá cao trong vai trò kết 
nối và góp phần nâng tầm mối quan hệ hợp tác 
chiến lược khăng khít và phát triển toàn diện giữa 
hai quốc gia, hai dân tộc. Mối quan hệ giữa 
ASEAN với Hàn Quốc cũng được nâng tầm nhờ vào 
đóng góp tích cực, nỗ lực hợp tác phát triển của 
các doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực

Ngày 28/11, Vietjet tiếp tục bổ sung vào đội tàu 
trẻ, hiện đại của mình tàu bay A321neo ACF 
(Airbus Cabin Flex) thứ 2 mang số hiệu VN-A531. 
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thịnh đã ra đón 
và chúc mừng phi hành đoàn tại sân bay Tân Sơn 
Nhất.

Tàu bay A321neo ACF có cấu trúc khoang hành 
khách được cải tiến thiết kế, đảm bảo tiêu chuẩn 
về kích thước và khoảng cách giữa các ghế, mang 
lại trải nghiệm bay tốt nhất cho khách hàng. Tàu 
bay A321neo ACF giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu 
tối thiểu 16%, tiết giảm tiếng ồn tới 75% và 
lượng khí thải ra môi trường tới 50%. Vietjet hiện 
đang sở hữu đội tàu bay mới, hiện đại hàng đầu 
thế giới, tuổi bình quân chỉ 2,7 năm với chi phí 
vận hành tối ưu giúp mang lại thêm nhiều cơ hội 
bay tiết kiệm cho hành khách.

Phó Tổng giám đốc Đỗ Xuân Quang, cùng đông 
đảo CBNV Vietjet đã hưởng ứng tham gia Giải 
chạy đua tiếp sức Kizuna Ekiden 2019 - Chạy vì an 
toàn giao thông do Bộ Công an, Báo Tuổi trẻ, Báo 
Mainichi tổ chức tại Hồ Gươm, Hà Nội. Giải Ekiden 
là môn thể thao chạy đường dài tiếp sức, khởi 
nguồn tại Nhật Bản hơn 100 năm và là sự kiện 
thể thao có sức hút lớn đối với người dân và du 
khách. Sự kiện Ekiden sử dụng tác phẩm khẩu 
hiệu xuất sắc được lựa chọn qua Chương trình 
Doraemon với ATGT, góp phần nâng cao hơn nữa 
ý thức của người dân đối với ATGT. Giải năm nay 
thu hút gần 2000 vận động viên đến từ Việt Nam, 
Nhật Bản và các quốc gia khác tham gia.

Từ ngày 16 - 17/11, Vietjet tiếp tục phối hợp với 
Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức chuỗi chương trình "Bay 
lên những ước mơ" với chủ đề tháng 11 mang tên 
Món quà tặng thầy cô nhân kỉ niệm Ngày nhà 
giáo Việt Nam 20/11.

Chuỗi chương trình nghệ thuật “Bay lên những 
ước mơ” được Vietjet và Nhà hát Tuổi trẻ xây 
dựng và phát triển với 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. Với hàng chục ngàn vé miễn phí, “Bay 
lên những ước mơ” sẽ mang các bạn nhỏ tới gần 
hơn với các chương trình biểu diễn nghệ thuật 
chân chính, đầy tính nhân văn, ươm mầm tình 
yêu với nghệ thuật sân khấu, chắp cánh cho 
những ước mơ nghệ thuật.

Đồng hành cùng các giải đấu Futsal HDBank 
2019, Vietjet tiếp tục là nhà bảo trợ vận chuyển 
hàng không cho Giải Futsal HDBank Cup Quốc gia 
2019 do VFF và VOV tổ chức.

Giải đấu diễn ra từ ngày 18 - 30/11/2019 tại 
Thành phố Vinh (Nghệ An) và được truyền hình 
trực tiếp trên các kênh: VTC8, VOV Vietnam Jour-
ney và VTV Cab thể thao. Giải Futsal HDBank Cúp 
Quốc gia 2019 có 10 đội tham gia bao gồm: Cao 
Bằng, Sanna Khánh Hòa, Quảng Nam, Tân Hiệp 
Hưng, Thái Sơn Bắc, SHK Nghệ An, Thái Sơn Nam, 
Sanvinest Sanatech Khách Hòa, Kadiachain Sài 
Gòn FC và Đà Nẵng. 

Bên cạnh việc tài trợ vé bay khắp Châu Á cho Đội 
vô địch, Vietjet cũng dành vé bay hấp dẫn dành 
cho các đội và khán giả tới tham gia các trận đấu 
qua các chương trình bốc thăm trúng thưởng và 
dự đoán tỷ số trận đấu.

Vietjet đã cùng đồng hành cùng Sự kiện Chạy gây 
quỹ từ thiện Terry Fox Run diễn ra tại Phú Mỹ 
Hưng Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh. Đây là 
đường chạy từ thiện được đặt theo tên của chàng 
trai Terry Fox - một bệnh nhân ung thư đã bền bỉ 
chạy 42 km mỗi ngày từ Đông sang Tây Canada 
nhằm gây quỹ nghiên cứu ung thư. Đến nay, Terry 
Fox không chỉ là sự kiện truyền thống của riêng 
quốc gia Canada mà đã trở thành sự kiện nhân 
đạo toàn cầu, chính thức có mặt tại 60 quốc gia 
trên thế giới.

Ngày 22/11, Vietjet đã tổ chức lễ kỉ niệm 5 năm 
mở đường bay tới Thanh Hóa với sự tham gia của 
lãnh đạo Tỉnh Thanh Hoá & lãnh đạo công ty. 

Kể từ ngày thực hiện chuyến bay đầu tiên tới 
cảng hàng không Thọ Xuân ngày 25/11/2014, 
Vietjet luôn đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa để 
thúc đẩy kinh tế địa phương và kinh tế vùng. 
Trong vòng 5 năm qua, với 3 đường bay nội địa 
kết nối Thanh Hóa với TP.HCM, Nha Trang và Cần 
Thơ, Vietjet đã phục vụ hơn 2,2 triệu lượt hành 
khách, chiếm gần 60% số lượt khách phục vụ tại 
đây.

Mảnh đất xứ Thanh là nơi hội tụ của những giá trị 
truyền thống lịch sử, tạo nên điểm đến du lịch 
độc đáo trên bản đồ Việt Nam. Với hệ thống cơ sở 
hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng phát triển, 
Thanh Hóa ghi nhận sự phát triển vượt bậc về lượt 
khách, doanh thu và chất lượng du lịch trong 
những năm gần đây.

Có mặt tại sự kiện kỉ niệm 5 năm mở đường bay 
tới Thanh Hóa, Giám đốc Điều hành Lưu Đức 
Khánh gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng 
của tỉnh đã tạo điều kiện tối đa để Vietjet có thể 
liên tục phục vụ khách hàng, tạo cơ hội hội bay 
bình đẳng đúng như sứ mệnh của hãng.

Với hoạt động du lịch và thương mại được thúc 
đẩy, đời sống của người dân trong khu vực được 
cải thiện đáng kể và thu hút được thêm nhiều du 
khách tới từ trong và ngoài nước tới khám phá vẻ 
đẹp thiên nhiên – văn hóa tại đây. Đây là tiền đề 
không thể tốt hơn để Vietjet tiếp tục phát triển 
mạng bay tới Thanh Hóa trong tương lai không xa 
nhằm tận dụng hết ưu thế của mảnh đất địa linh, 
nhân kiệt này. 

Vietjet tham gia quảng bá hình ảnh, sản phẩm, 
dịch vụ tại Diễn đàn Xúc tiến Thương mại, Đầu tư 
và Du lịch (Vietnam’s Trade, Investment, Tourism 
Promotion Forum) do Đại sứ quán Việt Nam tại 
Ấn Độ tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ. Hoạt động 
nằm trong khuôn khổ “Tháng Việt Nam” tại Ấn 
Độ với sự tham gia của lãnh đạo Hiệp hội Công 
nghiệp, Thương mại, Du lịch Ấn Độ và hơn 300 đại 
biểu gồm các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả 
Việt Nam và Ấn Độ.

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên mở đường 
bay thẳng TP.HCM/Hà Nội - New Delhi. Các đường 
bay mới sẽ giúp hành khách tới gần hơn với nền 
văn hoá độc đáo và đa dạng của đất nước Ấn độ.

Ngày 27/11, Vietjet tham dự và giới thiệu đường 
bay mới từ Tp.Hồ Chí Minh/Hà Nội – New Delhi tại 
hội thảo “Incredible India Tourism Roadshow” do 
Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán Ấn Độ phối hợp với Bộ 
Du Lịch Ấn Độ, Sở Du Lịch Tp.Hồ Chí Minh tổ chức 
tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham dự của gần 
200 khách mời đến từ các Sở du lịch, công ty du 
lịch lữ hành Ấn Độ và Việt Nam.

Tại sự kiện, Vietjet tham gia nhiều hoạt động 
quảng bá hình ảnh và giới thiệu đường bay thẳng 
đầu tiên và duy nhất kết nối giữa Việt Nam và Ấn 
Độ từ Tp.Hồ Chí Minh/Hà Nội – New Delhi, bắt 
đầu khai thác từ ngày 06/12/2019. Cũng tại Hội 
thảo, Vietjet cũng đa thông tin về các chuyến bay 
nối chuyến hiện đang được mở bán phù hợp với 
nhu cầu của khách du lịch Ấn Độ như đường bay 
mới từ New Delhi đến Bali (Indonesia), Singapore 
kết nối qua Hồ Chí Minh/ Hà Nội và chia sẻ cơ hội 
hợp tác xây dựng điểm đến du lịch với các công ty 
du lịch, lữ hành, đối tác Ấn Độ và Việt Nam tham 
dự sự kiện. 

Vietjet mang nhiều hoạt động đặc sắc đến Hội 
chợ Du lịch Quốc tế Mùa Đông 2019 được tổ chức 
tại Cao Hùng, Đài Loan. 

Hội chợ có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp 
tại Đài Loan và Quốc tế trong các lĩnh vực hàng 
không, du lịch, khách sạn, giải trí... thu hút hơn 
200,000 lượt khách tới tham quan. Tại gian trưng 
bày của Vietjet, khách tham quan được thỏa sức 
trải nghiệm trò chơi thú vị, nhận voucher vé máy 
bay miễn phí và nhiều quà tặng hấp dẫn... Vietjet 
hiện là hãng hàng không phủ khắp các điểm đến 
Đài Loan nhiều nhất với 8 đường bay và gần 20 
chuyến mỗi ngày.

Vietjet tham gia đồng hành và quảng bá thương 
hiệu tại Hội thảo Quốc tế về Internet vạn vật & 
Bảo mật thông tin 2019 - Smart IoT & Cyber Secu-
rity Summit 2019 diễn ra vào ngày 13 & 14/11 
tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo có sự góp mặt của hơn 1000 lãnh đạo và 
quản lý cấp cao phụ trách CNTT từ khối Chính phủ, 
Sản xuất, Tài chính – Ngân hàng, Năng lượng & 
Tiện ích, Hàng không, Vận tải & Logistics... và các 
chuyên gia CNTT hàng đầu thế giới.

Ngày 26/11 – Hãng hàng không thế hệ mới Viet-
jet tiếp tục được bình chọn là “Hãng Hàng Không 
Siêu Tiết Kiệm Tốt Nhất Thế Giới Năm 2020” (Best 
Ultra Low-Cost Airline 2020) do trang đánh giá an 
toàn và sản phẩm hàng không hàng đầu thế giới 
AirlineRatings.com công bố. Đây là năm thứ ba 
liên tiếp Vietjet được vinh danh trong khuôn khổ 
Giải Thưởng Tôn Vinh Các Hãng Hàng Không Hàng 
Đầu Thế Giới của AirlineRating “Airline Excellence 
Awards”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao 
động Việt Nam, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
chủ trì, ba phiên thảo luận với phần trình bày của 
các chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước, đại 
diện các tổ chức quốc tế và đặc biệt sự tham gia 
đóng góp ý kiến của lãnh đạo các doanh nghiệp 
hàng đầu Việt Nam trong nhiều ngành nghề như 
Vietjet, FPT, Vingroup… đã thu hút sự quan tâm 
và ghi nhận những ý kiến đóng góp quan trọng.

Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thanh Hà với phần 
tham luận về vai trò chủ động của doanh nghiệp 
trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao đã có nhiều chia sẻ từ vai trò của 
một doanh nghiệp hàng đầu đang vận hành với 
nguồn nhân lực đến từ hơn 40 quốc gia trên khắp 
thế giới, trong một ngành nghề đặc thù.

Nữ lãnh đạo của hãng hàng không tư nhân lớn 
nhất Việt Nam cho biết: “Hàng không là một 
ngành đặc thù và nguồn nhân lực hàng không 
cũng rất đặc thù khi các yêu cầu đầu vào không 
nhất thiết phải có trình độ đại học nhưng phải 
được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp để đáp ứng 
được các hệ thống đánh giá và bằng cấp, chứng 
chỉ tiêu chuẩn quốc tế.”

Chia sẻ về việc chủ động trong đào tạo nguồn 
nhân lực chuyên biệt cho ngành hàng không, Chủ 
tịch Nguyễn Thanh Hà cho biết, với chủ trương 
xây dựng hãng hàng không đa quốc gia, Vietjet 
đầu tư tỉ lệ hài hòa giữa phi công Việt Nam và 
quốc tế. Để tạo điều kiện cho sự phát triển nghề 
nghiệp trình độ cao cho người Việt, hãng hàng 
không cũng định hướng duy trì tỉ lệ cao phi công 
Việt Nam.

Tính đến ngày 31/8/2019 Vietjet có 791 phi công 
trong đó phi công có kinh nghiệm trên 5.000 giờ 
bay chiếm tỷ lệ 42%, phi công có kinh nghiệm 
trên 10.000 giờ bay chiếm tỷ lệ 12%.

Công tác đầu tạo nguồn nhân lực được đầu tư 
mạnh mẽ. Vietjet đã hợp tác đào tạo với các đối 
tác danh tiếng trong và ngoài nước như Airbus, 
Boeing, CAE, RMIT, với Tổng cục Giáo dục nghề 
nghiệp – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội… 
nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ 
hội việc làm, phát triển sự nghiệp cho hàng ngàn 
lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển không chỉ 
của riêng Vietjet mà còn trong khu vực và thế 
giới.

Trong vai trò chủ động đào tạo nguồn nhân lực, 
hãng hàng không Vietjet đã có đầu tư mạnh mẽ 
vào Học viện Hàng không - cơ sở đào tạo - nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ hàng không được đầu tư 
hiện đại nhất trong khu vực, đáp ứng bộ tiêu 
chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn hàng đầu thế giới do 
Vietjet và tập đoàn hàng không Airbus phối hợp 
xây dựng và vận hành. Đây là cơ sở đào tạo đầu 
tiên và duy nhất trên thế giới cho đến nay nhận 
được sự hỗ trợ đặc biệt từ tập đoàn hàng không 
danh tiếng Airbus.

Phát biểu khép lại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò quan trọng của các 
doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – “những con 
sếu đầu đàn” trong chiến lược nâng tầm kỹ năng 
lao động Việt Nam: “Việc gắn kết giáo dục nghề 
nghiệp với doanh nghiệp thời gian qua đã có 
chuyển biến rất tích cực, có thể nêu ra những tấm 
gương tốt như Viettel, Vietjet, FPT…”

Thủ tướng khẳng định sự nghiệp đào tạo nghề 
nghiệp góp phần quyết định tới sự thành bại của 
một quốc gia, tin tưởng rằng các cơ quan chính 
quyền, các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 
và các doanh nghiệp sẽ năng động, sáng tạo, 
vượt qua thách thức, dựa nhu cầu của mỗi bên, 
tiếp tục có những đột phá mô hình hợp tác hiệu 
quả, các bên cùng có lợi, đóng góp vào sự phát 
triển của doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp, từ đó đưa sự nghiệp giáo dục nghề 
nghiệp lên một tầng cao mới để giáo dục nghề 
nghiệp Việt Nam có những đóng góp xứng đáng 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế, đưa kinh tế Việt 
Nam phát triển.

Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hùng đã tham 
dự Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25 tại 
Hà Nội (14-15/11) và có các buổi làm việc song 
phương quan trọng với Lãnh đạo ngành GTVT, Nhà 
chức trách hàng không các quốc gia (Thái Lan, 
Singapore, Lào, Việt Nam...), trong đó đáng chú ý 
là buổi thảo luận bên lề Hội nghị với Bộ trưởng 
GTVT Thái Lan Saksayam Chidchob.

Tại buổi thảo luận, Bộ trưởng Saksayam Chidchob 
đánh giá cao sự tham gia tích cực, hiệu quả của 
Vietjet Air và Vietjet Thailand trong thời gian qua 
đã góp phần thúc đẩy kết nối hàng không, giao 
thương, du lịch, trao đổi văn hoá... giữa Thái Lan 
và Việt Nam, cũng như tại nội địa Thái Lan; Bộ 
trưởng cam kết hỗ trợ tối đa các hoạt động của 
Vietjet Air, Vietjet Thailand để các hãng hàng 
không mang thương hiệu Vietjet tiếp tục phát 
triển mạnh mẽ, trở thành cầu nối hàng không 
quan trọng đóng góp vào sự phát triển quan hệ 
đối tác chiến lược giữa hai Quốc gia.

Ngày 16/11 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐQT 
Nguyễn Thanh Hùng đã có cuộc gặp song phương 
với Thống đốc Kanagawa (Nhật Bản) - Ngài Yūji 
Kuroiwa nhân dịp Thống đốc dẫn đầu Đoàn lãnh 
đạo Kanagawa, các doanh nghiệp và nghệ sỹ 
Nhật Bản đến Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội 
Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội, cũng như sẽ có 
các buổi tiếp kiến lãnh đạo Nhà nước và Chính 
phủ Việt Nam.

Tại buổi thảo luận, hai Bên đã trao đổi các nội 
dung tiềm năng hợp tác tại Kanagawa và các 
tỉnh, thành phố của Việt Nam; Thống đốc Yūji Ku-
roiwa bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam 
và Vietjet, đồng thời cam kết hỗ trợ tối đa các 
hoạt động của Vietjet và Tập đoàn Sovico tại 
Kanagawa trong thời gian tới.

Kanagawa là tỉnh đông dân, GPD lớn thứ 4 tại 
Nhật Bản sau Tokyo, Osaka, Aichi. Chỉ cách trung 
tâm Tokyo 30km, gần CHKQT Haneda. Tỉnh có 
cảng biển Yokohama - trung tâm hàng hải lớn 
nhất của Nhật Bản và hiện là nơi tập trung đông 
đảo người Việt sinh sống, học tập và làm việc.

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 11/ 2019

SỰ KIỆN - TIN TỨC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGHOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Vietjet vừa ký kết Hợp đồng 
tài trợ hợp vốn, tín chấp trung 
dài hạn quốc tế với chi phí lãi 
vay được đánh giá là thuộc 
nhóm tốt nhất trên thị trường 
hiện nay với các ngân hàng 
quốc tế Woori Bank, ICBC, KEB 
Hana Bank và Hợp đồng tài 
trợ hạn mức với Ngân hàng 
Woori Bank. Trị giá ký kết lần 
này đạt 140 triệu USD. Chương 
trình đang tiếp tục triển khai 
để nâng tổng hạn mức lên 
trên 200 triệu USD.

Những thỏa thuận tín dụng 
trên đánh dấu sự khởi đầu tốt 
đẹp giữa Vietjet và các ngân hàng trong khu vực trong kế hoạch đa dạng hoá nguồn vốn. Cùng với tiềm 
năng tăng trưởng cao của Vietjet, hợp đồng vay vốn đã bổ sung nguồn ngoại tệ trung dài hạn, đáp ứng 
nhu cầu phát triển đội tàu bay hiện đại, phục vụ chiến lược mở rộng phát triển thị trường quốc tế.

Vietjet đã phát triển vững chắc thị trường nội địa và tăng trưởng mạnh mạng bay quốc tế. Trong 5 năm 
qua, doanh thu và lợi nhuận Vietjet tăng trưởng liên tục bình quân 50%.

Theo đánh giá xếp hạng của AirFinance 2019, Vietjet đạt xếp hạng BBB và là năm thứ hai liên tiếp nằm 
trong top 50 các hãng hàng không tốt nhất thế giới về sức khoẻ tài chính. Chỉ số biên lợi nhuận trước 
thuế, lãi vay, khấu hao và chi phí thuê (EBITDAR) đạt điểm xếp hạng A, vị trí top 3 so với các hãng khác 
trên thế giới. Chỉ số thanh khoản hiện hành ở mức 1,3 lần. Chỉ số nợ vay/ vốn chủ sở hữu đạt 0,6 lần, 
trong đó vốn chủ sở hữu là 640 triệu USD, tổng tài sản gần 2 tỷ USD.

Với các hợp đồng tín dụng quốc tế này, các bên hướng tới cơ hội hợp tác lớn hơn nhằm tăng cường nguồn 
lực tài chính của Vietjet để phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phó Tổng giám đốc Hồ Ngọc Yến Phương và bộ phận quan hệ nhà đầu tư đã dành thời gian tiếp các 
tổ chức đầu tư danh tiếng cả trong, ngoài nước như Halo Investment, Newton Investment Manage-
ment, Daiwa, FPA… và tham gia các hội nghị dành riêng cho nhà đầu tư như Goldman Sachs - SSI Viet-
nam conference tại Singapore… để giới thiệu về Vietjet cũng như cơ hội đầu tư tại công ty.

CÔNG BỐ CÁC ĐƯỜNG BAY TỚI 
SEOUL MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM 
QUAN HỆ ASEAN - HÀN QUỐC

ĐƯA VÀO KHAI THÁC TÀU BAY 
A321NEO ACF THỨ 2

PHỤC VỤ 2,2 TRIỆU LƯỢT HÀNH 
KHÁCH SAU 5 NĂM CẤT CÁNH 
TẠI THANH HOÁ

"BAY LÊN NHỮNG ƯỚC MƠ" 
CÙNG MÓN QUÀ TẶNG THẦY CÔ

VIETJET LÀ NHÀ BẢO TRỢ VẬN 
CHUYỂN HÀNG KHÔNG CHO GIẢI 
FUTSAL VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 
CUP HDBANK 2019

THAM DỰ DIỄN ĐÀN XÚC TIỀN 
THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ DU 
LỊCH TẠI NEW DELHI, ẤN ĐỘ

QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH TẠI HỘI 
THẢO "INCREDIBLE INDIA TOUR-
ISM ROADSHOW"

VIETJET ĐỒNG HÀNH CÙNG 
TERRY FOX RUN 2019

THAM GIA HỘI CHỢ DU LỊCH 
QUỐC TẾ MÙA ĐÔNG 2019 TẠI 
CAO HÙNG

ĐỒNG HÀNH CÙNG SMART IOT & 
CYBER SECURITY SUMMIT 2019 
(SICS 2019)

VIETJET ĐƯỢC BÌNH CHỌN LÀ 
“HÃNG HÀNG KHÔNG SIÊU TIẾT 
KIỆM TỐT NHẤT THẾ GIỚI” BA 
NĂM LIÊN TIẾP

THAM GIA GIẢI CHẠY ĐUA TIẾP 
SỨC KIZUNA EKIDEN 2019 - 
CHẠY VÌ AN TOÀN GIAO THÔNG

CHỦ TỊCH NGUYỄN THANH HÀ VÀ 
NHỮNG CHIA SẺ THÚ VỊ VỀ ĐÀO TẠO 
NGHỀ HÀNG KHÔNG

PHÓ CHỦ TỊCH NGUYỄN THANH 
HÙNG THAM DỰ HỘI NGHỊ BỘ 
TRƯỞNG GTVT ASEAN VÀ LÀM VIỆC 
VỚI THỐNG ĐỐC TỈNH KANAGAWA 
(NHẬT BẢN)

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ VỐN QUỐC TẾ

GẶP GỠ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC LỚN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Giải thưởng cũng vinh danh nhiều hãng hàng 
không lớn của thế giới, tiêu biểu như Singapore 
Airlines là hãng có hạng ghế First Class tốt nhất thế 
giới và Qatar Airways là hãng có hạng Business 
Class tốt nhất của năm... Một số các hãng hàng 
không lớn khác trên thế giới được vinh danh năm 
nay bao gồm Qantas, Cathay Pacific, Virgin Austra-
lia, Emirates, v.v.

Theo đánh giá của AirlineRating, Vietjet đã nhanh 
chóng phát triển mạng bay rộng khắp, mở ra cơ 
hội đi lại bằng đường hàng không cho tất cả mọi 
người, trong đó có những người đi máy bay lần 
đầu với chi phí thấp nhất và đoàn bay tuyệt vời 
nhất trên thế giới. Hãng đã tạo nên những xu 
hướng mang tính cách mạng trong ngành hàng 
không trong khu vực châu Á.

Ông Geoffrey Thomas, Tổng biên tập của 
Airlineratings.com, nhấn mạnh: “Vietjet có đội ngũ 
phi công và tiếp viên tuyệt vời cùng với chính sách 
giá vé tiết kiệm và linh hoạt. Hãng cũng đã rất 
thành công trong các chiến lược quảng bá với 
nhiều hoạt động vui nhộn, độc đáo giúp cho hàng 
triệu người tiếp cận với phương tiện đi lại bằng 
đường hàng không.”

Trước đó, Vietjet cũng được AirlineRatings xếp 
hạng an toàn hàng không 7 sao, mức cao nhất thế 
giới. Hãng là thành viên chính thức của Hiệp hội 
Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận 
An toàn khai thác IOSA từ năm 2015. Vietjet cũng 
lọt top 50 hãng hàng không toàn cầu về hoạt động 
và sức khoẻ tài chính năm 2018 và 2019, theo tạp 
chí Airfinance Journal và là hãng hàng không chi 
phí thấp dẫn đầu tại Châu Á-Thái Bình Dương năm 
2019 do Trung tâm hàng không châu Á - Thái Bình 
Dương (CAPA) bình chọn.

Giải thưởng tôn vinh các hãng hàng không hàng 
đầu thế giới của AirlineRating “Airline Excellence 
Awards” được tổ chức thường niên từ năm 2013 
nhằm tôn vinh các hãng hàng không tốt nhất trên 
thế giới do hội đồng gồm 7 biên tập viên nổi tiếng 
trong ngành hàng không chọn dựa trên kết quả 
đánh giá an toàn của các chuyên gia và cơ quan 
chức năng về độ tuổi của đội bay, lợi nhuận từ vận 
chuyển hành khách, tỉ lệ đầu tư, sản phẩm cung 
cấp và chất lượng của nhân viên phục vụ.


