
Tiếp theo danh sách phụ nữ quyền lực châu Á, Tạp 
chí Forbes vừa công bố danh sách 100 phụ nữ 
quyền lực nhất thế giới 2019. Và đại diện duy 
nhất của Việt Nam, CEO Vietjet Nguyễn Thị 
Phương Thảo tiếp tục có tên trong danh sách. Đây 
là năm thứ 3 liên tiếp CEO Vietjet có tên trong 
danh sách này.

Theo thống kê của Forbes, tại thời điểm 
13/12/2019, tổng tài sản của CEO Vietjet đạt 2,7 
tỷ USD, là tỷ phú nữ duy nhất của Việt Nam trong 
danh sách tỷ phú đô la của Forbes. Nữ tỷ phú 
đứng đầu tập đoàn đầu tư đa ngành Sovico, ngân 
hàng HDBank và những bất động sản đắt giá. 

Vietjet đang dẫn đầu thị trường bay nội địa và 
mục tiêu hiện tại là vươn ra khu vực khi hãng mở 
rộng không ngừng các đường bay quốc tế tới các 
nước Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myan-
mar, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Đài 
Loan (Trung Quốc)...

Danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất Thế giới 
của Forbes bao gồm các phụ nữ đến từ các lĩnh 
vực doanh nghiệp, tài chính, truyền thông, chính 
trị, các nhà hoạt động xã hội, từ thiện/tổ chức phi 
chính phủ và công nghệ. Bảng xếp hạng thường 
niên của Forbes dựa trên các tiêu chí về tài sản, sự 
nổi tiếng trên truyền thông, phạm vi ảnh hưởng 
và tầm ảnh hưởng trong và ngoài lĩnh vực của 
mình, tầm ảnh hưởng quốc tế. Đứng đầu danh 
sách năm nay là những gương mặt nổi tiếng như 
Thủ tướng Đức Angela Merkel; Tổng giám đốc IMF 
Christine Lagarde; Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy 
Pelosi; vợ tỷ phú Bill Gates – bà Melinda Gates. 

Trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 
2020, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet tăng 
gần 1.200 chuyến bay nhằm đáp ứng nhu cầu 
thăm thân, du lịch tăng cao của khách hàng.

Theo kế hoạch, từ 11/01/2020 tới 09/02/2020 
(nhằm 17 tháng Chạp tới 9 tháng Riêng năm 
Canh Tý), Vietjet dự kiến cung cấp gần 2,5 triệu 
ghế trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế. 

Dịp Tết Dương lịch 2020, từ 28/12/2019 đến 
05/01/2020, Vietjet cũng tăng 1.120 chuyến. 

Với sứ mệnh mang tới cơ hội bay cho mọi khách 
hàng, Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng 
tới khắp các điểm đến Việt Nam và quốc tế. Bay 
cùng Vietjet, khách hàng sẽ trải nghiệm sự thoải 
mái, an toàn và niềm vui ấm áp, những hoạt 
động lý thú trên tàu bay mới, ghế da êm ái, 9 
món ăn nóng tươi ngon, tiếp viên xinh đẹp, thân 
thiện và nhiều chương trình khuyến mãi quà tặng 
hấp dẫn.

Ngày 19/12, đoàn lãnh đạo tập đoàn KB Securities Hàn 
Quốc và Việt Nam đã thăm và làm việc với Vietjet, tập 
đoàn Sovico. 

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Hồ Ngọc Yến 
Phương và bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư đã giới thiệu 
với đoàn KB Securities các kết quả hoạt động của hãng 
hàng không thế hệ mới Vietjet trong năm 2019, cơ hội 
đầu tư và hợp tác với Sovico và Vietjet về các dự án đầu 
tư bất động sản, hạ tầng hàng không, sân bay...

Lần đầu tiên trong lịch sử, hai đội tuyển bóng đá 
nam và nữ Việt Nam đã cùng giành huy chương 
vàng tại SEA Games. Những phút thi đấu ngoan 
cường, đầy thuyết phục của các chàng trai, cô gái 
vàng đã mang về vinh quang cho đất nước, niềm 
tự hào cho mọi người dân.

Tự hào và trân trọng những cống hiến của hai đội 
tuyển bóng đá nam nữ, hãng hàng không Vietjet 
quyết định trao tặng toàn bộ các cầu thủ và ban 
huấn luyện hai đội tuyển bóng đá nam và nữ một 
năm bay miễn phí.

Đặc biệt, không chỉ các cầu thủ, ban huấn luyện 
mà tất cả người thân trong gia đình của đội tuyển 
cũng nhận được những chuyến bay khứ hồi miễn 
phí trên tất cả các chặng bay của Vietjet, bao gồm 
85 đường bay quốc tế.

Theo đó, các thành viên của hai đội tuyển bóng 
đá Việt Nam cùng gia đình và ban huấn luyện sẽ 
có cơ hội được bay trên khắp hơn 130 đường bay 
nội địa và quốc tế mà hãng đang khai thác. 

Với sứ mệnh mang tới những giá trị tốt đẹp cho 
cộng đồng và xã hội, Vietjet luôn dành sự quan 
tâm và đồng hành cùng thể thao Việt Nam, trong 
đó có hai bộ môn bóng đá nam và bóng đá nữ, 
Futsal, Paralympic...qua các sự kiện đồng hành 
cùng đội tuyển quốc gia, các đội tuyển trẻ và 
người hâm mộ Việt Nam. Năm 2018, Vietjet cũng 
đã tặng một năm bay miễn phí cho đội U23 Việt 
Nam sau thành công lịch sử tại giải đấu hàng đầu 
khu vực châu Á. Vừa qua, Vietjet cũng đã đưa, đón 
các cầu thủ của đội tuyển quốc gia tới Bali tham 
dự vòng loại World Cup với niềm tự hào, trân 
trọng.

Ngày 31/12/2019, tại sân bay Tân Sơn Nhất, 
Vietjet đã đón nhận thêm 2 tàu bay A321 mới 
mang số hiệu VN-A521 và VN-A542, nâng tổng số 
tàu lên 80 chiếc. Trong đó VN-A521 là tàu bay 
A321neo ACF 240 chỗ thứ 3 trên thế giới. Với việc 
nhận thêm các tàu bay mới vào ngày cuối năm 
2019, hãng hàng không thế hệ mới sẵn sàng 
phục vụ nhu cầu đi lại mùa cao điểm Tết Nguyên 
đán, mùa lễ hội đầu năm và kế hoạch mở rộng 
mạng bay trong năm 2020.

Các tàu bay mới được trang bị ghế da cao cấp, nội 
thất sang trọng. Đặc biệt, chiếc tàu bay A321neo 
ACF (Airbus Cabin Flex) thứ 3 của Vietjet có cấu 
hình cải tiến, nâng tổng số ghế lên 240 chỗ và 
phát triển những ưu điểm của dòng tàu bay 
Airbus hiện đại nhất, bao gồm: Khoảng cách ghế 
thoải mái; Nhiên liệu tiêu thụ tiết kiệm tối thiểu 
16%; Tiết giảm tiếng ồn tới 75%; và lượng khí 
thải ra môi trường giảm tới 50%.

Đội tàu bay 2,7 năm tuổi mới và hiện đại hàng 
đầu thế giới của Vietjet đang được vận hành với 
tính năng chất lượng, an toàn tối ưu. Hiện tại, 
hãng đã vận chuyển gần 100 triệu lượt hành 
khách, với 130 đường bay phủ khắp các điểm đến 
tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Ấn Độ, 
Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Đài 
Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Myanmar, Malaysia, 
Trung Quốc, Indonesia, Campuchia…

Ngày 01/12, đoàn thanh niên Hãng hàng không 
Vietjet đã thực hiện “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc 
tôi” đến với xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 
Giang), tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm 
lan tỏa tình yêu Tổ quốc, khơi gợi niềm tự hào 
dân tộc, nhân lên những hành động tốt đẹp, sẵn 
sàng cống hiến vì đất nước, góp phần gìn giữ chủ 
quyền biển đảo, non sông.

Đoàn thanh niên Vietjet đã cùng đại diện Trung 
ương Đoàn, Tỉnh, Thành Đoàn của một số địa 
phương, lãnh đạo Đồn Biên phòng Lũng Cú, 1000 
thanh niên tiêu biểu của tỉnh Hà Giang làm lễ 
chào cờ tại chân cột cờ Lũng Cú - địa danh thiêng 
liêng nơi địa đầu Tổ quốc và tham dự lễ công bố 
thông điệp “Hành trình tôi yêu Tổ Quốc tôi” gửi tới 
thanh niên cả nước.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn thanh niên 
Vietjet đã viếng nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, 
nơi yên nghỉ của hơn 1.700 liệt sỹ đã hy sinh anh 
dũng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía 
Bắc. Đoàn nghe giới thiệu về cột cờ quốc gia Lũng 
Cú; giao lưu với các chiến sĩ biên phòng để tìm 
hiểu về công cuộc bảo vệ biên cương Tổ quốc; 
tham gia tặng quà cho các hộ dân nghèo và học 
sinh trên địa bàn; thăm quan con đường Hạnh 
phúc, tượng đài Thanh niên xung phong và đèo 
Mã Pí Lèng huyền thoại.

“Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động do 
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức với sự 
đồng hành của Vietjet. Hành trình được tổ chức tại 
63 tỉnh, thành với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm 
lan tỏa niềm tự hào về giá trị lịch sử, văn hóa dân 
tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tình 
yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là cam kết của 
Vietjet trong việc hiện thực hóa ước mơ bay của 
mọi người và là sự đồng hành của của hãng hàng 
không hàng đầu Việt Nam trong việc viết lên 
những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, lan tỏa 
tinh thần trách nhiệm vì xã hội trong mỗi thanh 
niên nói riêng, người dân Việt Nam nói chung.

Ngày 20/12 – Tiếp nối sứ mệnh kết nối bầu trời, 
mang Việt Nam tươi đẹp đến với thế giới, hãng 
hàng không thế hệ mới Vietjet tưng bừng chào 
đón những chuyến bay đầu tiên kết nối thành 
phố đáng sống nhất Việt Nam với Đài Bắc (Đài 
Loan), Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc). 

Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Phó Tổng 
giám đốc Vietjet Đỗ Xuân Quang đã tham dự lễ 
đón và tặng hoa những hành khách đầu tiên trên 
loạt chuyến bay khai trương của Vietjet.

Ba đường bay mới kết nối Đà Nẵng với ba trung 
tâm trung chuyển lớn của khu vực với khắp thế 
giới là Đài Bắc, Singapore và Hồng Kông mở ra 
cho du khách Việt Nam và quốc tế cơ hội di 
chuyển dễ dàng đến Đà Nẵng, kết nối tuyến du 
lịch di sản miền Trung, Đông Dương cũng như cả 
Đông Nam Á, phát triển vùng kinh tế miền Trung 
– Tây Nguyên… Tại thành phố đáng sống nhất 
Việt Nam, Vietjet hiện đang khai thác 12 đường 
bay trong nước và quốc tế.

Vietjet là nhân tố thay đổi, tạo ra cuộc cách mạng 
trong ngành hàng không Việt Nam, mang tới 
nhưng thay đổi mạnh mẽ, góp phần phát triển 
kinh tế, du lịch của các địa phương mà hãng có 
đường bay tới. Tàu bay Vietjet sơn hai màu đỏ 
vàng của lá cờ Việt Nam, biểu tượng du lịch và ca 
khúc Hello Việt Nam đã mang hình ảnh đất nước, 
thiên nhiên, con người Việt Nam tới với bạn bè 
năm châu trên khắp hơn 80 điểm đến quốc tế mà 
hãng đang khai thác, từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, In-
donesia, Malaysia…

Ngày 06/12, Vietjet phối hợp cùng Trường đại 
học Ngoại thương Hà Nội tổ chức ngày hội hướng 
nghiệp "FTU Career Fair" tại Hà Nội. Ngày hội thu 
hút gần 1.000 sinh viên tới tham dự và tìm hiểu 
về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Tại sự kiện, Vietjet là thương hiệu hấp dẫn thu 
hút đông đảo sinh viên tới tìm hiểu và định 
hướng nghề nghiệp. Với môi trường làm việc đa 
quốc gia, tốc độ phát triển mạnh mẽ, ổn định, 
chế độ phúc lợi hấp dẫn, Vietjet luôn là lựa chọn 
hàng đầu đối các sinh viên chất lượng được đào 
tạo tại đây. Cũng tại sự kiện, nhiều phần quà hấp 
dẫn, thú vị đã được trao thông qua các trò chơi 
đặc sắc của Vietjet.

Sau hành trình 4 tháng rèn luyện và nhiều vòng 
thi gay cấn, tối ngày 7/12, đêm Chung kết Hoa 
hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã tìm ra chủ nhân 
của chiếc vương miện danh giá, ngôi vị cao nhất 
đã gọi tên người đẹp Nguyễn Trần Khánh Vân. 

Tân hoa hậu đã vượt qua hơn 2.000 thí sinh khác 
để bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi và sẽ là 
đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn 
vũ Thế giới – cuộc thi sắc đẹp được mong chờ 
nhất hành tinh.

Trước đêm Chung kết, Hoa hậu Khánh Vân cùng 
những người đẹp trong Top 45 đã có dịp thể hiện 
tài năng và lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng 
với bộ ảnh bikini Vietjet mang chủ đề bảo vệ môi 
trường, hướng đến tương lai xanh. Bộ bikini trứ 
danh này đã đồng hành cùng các người đẹp 
H’Hen Niê, Phạm Hương… đến với ngôi vị danh 
giá.

Vietjet với vai trò là Nhà bảo trợ vận chuyển hàng 
không đã đồng hành cùng các thí sinh trong suốt 
thời gian diễn ra cuộc thi và đặc biệt dành tặng 
cho Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân giải thưởng 
một năm bay miễn khí trên tất cả các chặng bay 
trong nước và quốc tế của Vietjet và cùng giải 
thưởng “Người đẹp Biển” cho Lê Hoàng Phương.

Ngay sau đêm chung kết, Hoa Hoa hậu - Nguyễn 
Trần Khánh Vân, Á hậu 1 - Nguyễn Huỳnh Kim 
Duyên và Á hậu 2 - Phạm Hồng Thúy Vân đã được 
chào đón và trải nghiệm dịch vụ Skyboss sang 
trọng của Vietjet trong hành trình về thành phố 
Hồ Chí Minh.

Trước đó, Hoa hậu Khánh Vân cùng những cô gái 
xinh đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã 
có hành trình đáng nhớ tại Học viện Hàng không 
Vietjet.

Vietjet chính thức khai trương hai đường bay 
thẳng từ Hà Nội và TP.HCM tới New Delhi. Với hai 
đường bay này, Viejet là hãng hàng không đầu 
tiên kết nối hai trung tâm kinh tế - văn hóa - du 
lịch lớn nhất của Việt Nam với thủ đô New Delhi 
vạn điều mê hoặc, độc đáo của Ấn Độ. Trên các 
chuyến bay khai trương, hành khách bất ngờ 
nhận được quà tặng thú vị.

Đường bay TP.HCM – New Delhi khai thác từ 
6/12/2019 với tần suất 4 chuyến/tuần (Thứ 2, 4, 
6 và Chủ Nhật) bằng tàu bay mới và hiện đại. 
Chuyến bay khởi hành từ TP.HCM vào lúc 19:00 và 
đến New Delhi lúc 22:50 (giờ địa phương). Chiều 
ngược lại cất cánh dự kiến vào lúc 23:50 (giờ địa 
phương) từ New Delhi và tới TP.HCM lúc 6:10.

Đường bay Hà Nội – New Delhi khai thác từ 
7/12/2019 với tần suất 3 chuyến/tuần (Thứ 3, 5, 
7). Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 19:10 và 
đến New Delhi lúc 22:50 (giờ địa phương). Chiều 
ngược lại cất cánh dự kiến vào lúc 23:50 (giờ địa 
phương) từ New Delhi và tới Hà Nội lúc 5:20.

Ngày 23/12 tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn 
Thanh Hà, Phó Tổng giám đốc Đinh Việt Phương 
đã tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với 
doanh nghiệp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các 
bộ ngành và đại diện của cộng đồng hơn 700.000 
doanh nghiệp diễn ra với chủ đề “Phát triển 
mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, 
bền vững”. Đây là cuộc đối thoại lần thứ 3 với 
doanh nghiệp kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc nhậm chức năm 2016.

Tại Hội nghị, Thủ tướng, các thành viên Chính phủ 
tiếp tục lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, 
chuyên gia, hiệp hội, tổ chức quốc tế về các khó 
khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp và đối 
thoại, giải đáp, gỡ vướng để cải thiện hơn nữa 
môi trường kinh doanh Việt Nam. Hội nghị cũng 
được kỳ vọng là cơ sở để có thêm nhiều giải pháp, 
chính sách mới thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Cũng tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 
lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành đã tới thăm 
gian hàng Vietjet và gửi lời chúc mừng cho sự 
phát triển của Vietjet.

Trong khuôn khổ của Diễn đàn Cấp cao Du lịch 
Việt Nam ngày 9/12, hội nghị với chuyên đề: 
"Việt Nam làm gì để phát triển hàng không - Chắp 
cánh cho du lịch" đã thu hút sự tham gia của đại 
diện Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Cục Hàng không, các 
hãng hàng không, các chuyên gia trong các lĩnh 
vực trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Chu Việt Cường - 
Thành viên HĐQT Vietjet đã có phần phát biểu ấn 
tượng về những đóng góp của khu vực kinh tế tư 
nhân trong đó có sự đóng góp quan trọng của 
Vietjet và đề xuất những hướng giải quyết các nút 
thắt, điểm nghẽn đang khiến nền kinh tế nói 
chung, du lịch nói riêng chưa thực sự bứt phá. 
Theo đó cần sự phối hợp giữa Nhà nước và doanh 
nghiệp, với các quỹ đầu tư nước ngoài, các ngân 
hàng tham gia để tạo ra những bước tiến mạnh 
mẽ hơn nữa, đáp ứng nhu cầu phát triển của 
ngành hàng không, của nền kinh tế trong thời 
gian tới. Đồng thời, đề xuất có các cơ chế chính 
sách phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp 
đầu tư, tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng 4.0 
để nâng cao năng suất, chất lượng trên toàn xã 
hội.

Về phía cơ quan quản lý, Cục Hàng không cũng 
cho biết đã chủ động có các động thái chủ động 
để giải quyết những vấn đề được gọi là "nút thắt" 
trong ngành. Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng 
Cục Hàng không, cho biết cơ sở hạ tầng hàng 
không hiện nay còn đang thiếu rất nhiều cơ sở vật 
chất về kỹ thuật, hangar... nhiều dự án cơ sở hạ 
tầng đang tắc nghẽn do thiếu vốn đầu tư. Việc xã 
hội hóa cũng cần đánh giá hiệu quả để đánh giá 
đầy đủ nhất.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & 
Đầu tư Nguyễn Trí Dũng đánh giá cao những kết 
quả mà ngành du lịch, ngành hàng không đạt 
được trong năm 2019, diễn đàn là cơ hội đặc biệt 
khi các bên liên quan cùng nhau tìm ra các giải 
pháp trong thời gian nhanh nhất, đạt hiệu quả 
cao nhất. Bộ trưởng đề xuất ban tổ chức diễn đàn 
tổng hợp các ý kiến để báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ và các bộ, ngành liên quan, cam kết đồng 
hành và hỗ trợ tối đa để du lịch, hàng không Việt 
Nam phát triển bền vững, xứng tầm.

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 12/ 2019

SỰ KIỆN - TIN TỨC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGHOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Ngày 4/12, Tại sự kiện khai trương nhà ga hành 
khách thứ hai tại Cảng hàng không quốc tế U-
Tapao thuộc tỉnh Rayong Pattaya, Thủ tướng Thái 
 Lan Prayut Chan-o-cha đã tham dự và chúc 

mừng Vietjet với đường bay mới TP.HCM – Pat-
taya. Đây là đường bay thường lệ đầu tiên kết 
nối Thái Lan và Việt Nam thông qua sân bay U-
Tapao nhằm chào mừng nhà ga mới với kỳ vọng 
 thúc đẩy du lịch và giao thương giữa hai nước

Đường bay TP.HCM-Pattaya khai thác với tần suất 
4 chuyến/tuần, bắt đầu từ 23/12/2019, với thời 
gian bay khoảng 1 giờ 30 phút mỗi chặng. 
Chuyến bay khởi hành tại TP.HCM vào lúc 13:25 
và chiều ngược lại từ U-Tapao xuất phát lúc 
11:25 hàng ngày.

Phó tổng Giám đốc Vietjet kiêm Chủ tịch HĐQT 
Thái Vietjet Nguyễn Thị Thúy Bình, cho biết: 
“Đường bay mới TP.HCM-Pattaya không chỉ giúp 
hãng tiếp tục mở rộng mạng bay của Vietjet tại 
Thái Lan mà còn giúp hành khách đi lại thuận 
tiện với giá vé tiết kiệm hơn khi đến và đi từ 
TP.Hồ Chí Minh, một trong những điểm đến hàng 
đầu tại Việt Nam và khu vực. Vietjet luôn cam 
kết cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không 
chất lượng, đem đến nhiều cơ hội bay hơn 
không chỉ cho người dân Việt Nam, Thái Lan mà 
còn cho du khách quốc tế. Đường bay mới lần 
này đồng thời khẳng định thông điệp và nỗ lực 
của hãng về đóng góp không những cho phát 
triển du lịch của 2 nước mà còn hướng đến mục 
tiêu phát triển thương mại và trao đổi văn hóa 
trong khu vực và thế giới.”

Với việc đưa vào khai khác đường bay TP.HCM-
Pattaya, Vietjet hiện là nhà khai thác lớn nhất 
 giữa Việt Nam và Thái Lan với tổng số 8 

đường bay thẳng, bao gồm Hà Nội/TP.HCM/

Đà Nẵng/Hải Phòng/Đà Lạt - Bangkok, TP. HCM 
– Phuket/Chiang Mai và đường bay mới TP. HCM 
– Pattaya. Việc mở mới đường bay mới được 
mong đợi sẽ góp phần thúc đẩy tích cực lượng 
du khách đi lại giữa TP.HCM và các tỉnh phía Nam 
Việt Nam với khu vực Rayong và Pattaya, điểm 
du lịch biển nổi tiếng quốc tế từ lâu tại Thái Lan, 
mà còn góp phần mang đến kết nối thuận lợi 
hơn nữa cho du khách quốc tế thông qua 2 sân 
bay cửa ngõ là Tân Sơn Nhất và U-Tapao.

Sáng ngày 10/12/2019, Cảng hàng không Thọ 
Xuân đã tổ chức lễ đón hành khách thứ 1 triệu 
tới Thanh Hóa trong năm 2019. Vị khách đặc biệt 
được bay trên chuyến bay VJ242 của Vietjet xuất 
phát từ TP.HCM.

Lễ đón hành khách thứ 1 triệu trong năm 2019 
tại Cảng hàng không Thọ Xuân có sự tham gia 
của Phó Tổng Giám đốc Vietjet – ông Đỗ Xuân 
Quang, Chủ tịch ACV – ông Lại Xuân Thanh, Giám 
đốc Cảng hàng không Thọ Xuân – ông Trần Sỹ 
Hiến và lãnh đạo, đại diện các đơn vị đang hoạt 
động tại đây.

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển 
vượt bậc của Cảng hàng không Thọ Xuân kể từ 
khi tiếp nhận chuyến bay đầu tiên năm 2013. 
Trong gần 7 năm đi vào khai thác, sân bay của 
tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận hơn 4,5 triệu lượt 
khách, trong đó có hơn 2,2 triệu lượt khách được 
phục vụ bởi hãng hàng không thế hệ mới Viet-
jet.

Trong 5 năm qua, Vietjet liên tục phát triển 
mạng bay tại Thanh Hóa, kết nối mảnh đất địa 
linh – nhân kiệt với các thành phố lớn như 
TP.HCM, Nha Trang và Cần Thơ. Số lượng khách 
hàng được Vietjet phục vụ chiếm gần 60% tổng 
số lượng qua cảng.

Hãng hàng không thế hệ mới dự kiến sẽ tiếp tục 
phát triển mạng bay tới mảnh đất xứ Thanh 
trong tương lai không xa nhằm đáp ứng nhu cầu 
đi lại của người dân và kế hoạch nâng cấp thành 
cảng hàng không quốc tế vào năm 2020.

Với chiến lược phát triển của Vietjet, kết hợp 
cùng sự quan tâm và ủng hộ của các cơ quan 
chức năng, hoạt động du lịch và thương mại tại 
Thanh Hóa chắc chắn sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ 
trong những năm tới, góp phần cải thiện đời 
sống của người dân trong khu vực và thu hút 
được thêm nhiều du khách từ trong và ngoài 
nước tới khám phá vẻ đẹp thiên nhiên – văn hóa 
tại đây.

Hòa cùng không khí lễ hội đầy màu sắc tươi vui 
tại Festival Hoa Đà Lạt 2019, Vietjet mang đến 
màn trình diễn xe hoa ấn tượng và các hoạt 
động hấp dẫn, độc đáo, thu hút sự chú ý của 
đông đảo người dân và du khách tham dự.

Festival năm nay với chủ đề “Đà Lạt và Hoa” 
mang tới nhiều trải nghiệm mới lạ. Trong thời 
gian diễn ra chương trình từ 20/12 – 
24/12/2019, mỗi ngày sẽ có một chủ đề riêng 
và các chương trình giải trí – văn hóa – du lịch 
đặc sắc.

Cũng nhân dịp này, hãng hàng không thế hệ mới 
giới thiệu đường bay mới kết nối Đà Lạt với thủ 
đô Seoul của Hàn Quốc. Đường bay mới được 
khai thác bốn chuyến khứ hồi mỗi tuần từ 
15/01/2020, sẽ góp phần phát triển kinh tế du 
lịch vùng, mang lại thêm cơ hội bay cho người 
dân địa Phương và khách du lịch trong – ngoài 
nước.

Là hãng hàng không của người dân và du khách, 
Vietjet luôn đồng hành cùng các hoạt động xã 
hội, giải trí ý nghĩa như Festival Hoa Đà Lạt, Hoa 
hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hành 
trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hãy làm sạch biển…  
và tạo thêm hàng triệu cơ hội bay cho người dân 
tại các vùng có tiềm năng phát triển văn hóa – 
du lịch, đưa hình ảnh người Việt Nam ra thế giới.

Ngày 18/12, chuyến bay VJ837 của hãng hàng 
không thế hệ mới Vietjet từ Seoul (Hàn Quốc) tới 
Nha Trang chào đón vị khách thứ 10 triệu và 
khách du lịch quốc tế thứ 3,5 triệu thông qua 
Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh năm 2019.

Ngay khi chuyến bay vừa hạ cánh, hai vị khách 
đặc biệt nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Bí 
thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định, Phó 
cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy 
Cường, Chủ tịch Tổng Công ty Cảng hàng không 
Việt Nam Lại Xuân Thanh, Phó Tổng Giám đốc 
Đinh Việt Phương, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Xuân 
Quang cùng lãnh đạo, đại diện các đơn vị đang 
hoạt động tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam 
Ranh

Việc đón hành khách thứ 10 triệu đánh dấu năm 
du lịch quốc gia 2019 thành công của tỉnh Khánh 
Hoà, trong số đó có 4,4 triệu lượt khách bay cùng 
Vietjet. Với đội tàu bay mới, hiện đại, các dịch vụ 
tiện ích, Vietjet liên tục mở rộng mạng bay quốc 
tế, kết nối thành phố biển Nha Trang xinh đẹp 
tới các điểm đến hấp dẫn trong và ngoài nước 
như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Seoul (Hàn Quốc), 
Busan (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan, Trung 
Quốc)… Các đường bay này 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.

Vietjet hiện là hãng hàng không có tần suất khai 
thác nhiều nhất tại Cảng Hàng không Quốc tế 
Cam Ranh với hơn 30 chuyến bay mỗi ngày.

Với chiến lược phát triển của Vietjet, kết hợp 
cùng sự quan tâm và ủng hộ của các cơ quan 
chức năng, hoạt động du lịch và thương mại tại 
Khánh Hoà sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ 
trong thời gian tới, thu hút được thêm nhiều du 
khách từ trong và ngoài nước tới khám phá vẻ 
đẹp thiên nhiên – văn hóa tại đây.

CEO NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 
TIẾP TỤC VÀO TOP 100 PHỤ NỮ 
QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI

CUNG CẤP 2,5 TRIỆU GHẾ PHỤC 
VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 
2020

NHẬN THÊM TÀU BAY MỚI, PHỤC 
VỤ KHÁCH DỊP TẾT CANH TÝ

GÓP SỨC GÌN GIỮ BIÊN CƯƠNG 
TỔ QUỐC

THAM DỰ HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG 
CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP

TIẾP ĐOÀN KB SECURITIES THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIETJET

TÀU BAY VIETJET MANG BIỂU 
TƯỢNG DU LỊCH VIỆT NAM CẤT 
CÁNH CÙNG 100 TRIỆU LƯỢT 
KHÁCH VẬN CHUYỂN

ĐÀ NẴNG ĐÓN LOẠT 3 ĐƯỜNG 
BAY QUỐC TẾ MỚI TỚI ĐÀI BẮC, 
SINGAPORE VÀ HỒNG KÔNG

THAM GIA NGÀY HỘI HƯỚNG 
NGHIỆP "FTU CAREER FAIR"

ĐỒNG HÀNH CÙNG HOA HẬU 
NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN 
CHINH PHỤC "TRÁI TIM HOÀN 
VŨ"

VIETJET CÙNG KHÁNH HÒA CHÀO 
ĐÓN VỊ KHÁCH THỨ 10 TRIỆU CỦA 
NĂM 2019

CÙNG CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ 
XUÂN ĐÓN HÀNH KHÁCH 1 TRIỆU 
TỚI THANH HÓA TRONG NĂM 2019

“BAY CÙNG GIẤC MƠ HOA” TẠI 
FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2019

THỦ TƯỚNG THÁI LAN CHÚC MỪNG 
VIETJET TẠI LỄ RA MẮT ĐƯỜNG BAY 
TP.HCM – PATTAYA

KHAI TRƯƠNG HAI ĐƯỜNG BAY 
THẲNG TỪ TP.HCM VÀ HÀ NỘI TỚI 
NEW DELHI (ẤN ĐỘ)

TẶNG 1 NĂM BAY KHẮP CHÂU Á 
CHO HAI ĐỘI TUYỂN CÙNG GIA 
ĐÌNH VÀ BAN HUẤN LUYỆN


