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DANH SÁCH NỮ DOANH NHÂN QUYỀN LỰC NHẤT CHÂU Á 2019 CỦA FORBES:
CEO VIETJET NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO ĐÃ LÀM NÊN LỊCH SỬ TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG

Doanh thu Vietjet đã tăng 27% lên 54 nghìn tỷ đồng (tương đương 2,3 tỷ USD) trong năm 2018, trong khi đó doanh thu của AirAsia chỉ tăng 9% lên 10,6 tỷ
ringgit (tương đương 2,5 tỷ USD). Năm nay, Vietjet kỳ vọng phát triển hơn nữa, dự kiến chuyên chở 30 triệu hành khách, tăng 30% so với năm ngoái. "Ngay
khi bắt đầu, chúng tôi đã định vị Vietjet là hãng hàng không của khu vực và quốc tế", bà Thảo chia sẻ.
Chìa khóa thành công của Vietjet là giữ chi phí ở mức thấp và khai thác hiệu quả mỗi chuyến bay. Chi phí vận hành tính theo số ghế cung ứng trên mỗi km
(ASK) của Vietjet là 2,3 cent – mức được đánh giá là tốt nhất trong ngành. Chi phí này của AirAisa là 3,1 cent, các hãng hàng không truyền thống của Mỹ có
ASK trung bình khoảng 7 cent. Vietjet nhắm tới việc thu hút được nhiều hành khách hơn nữa khi họ chuẩn bị đưa vào khai thác dòng máy bay Airbus A321neo
mới với 240 chỗ, nhiều hơn so với tàu bay thân hẹp mà nhiều hãng khác đang khai thác.
Ngoài việc nỗ lực lấp đầy chỗ trên các chuyến bay, lợi nhuận Vietjet còn có thể tăng lên nhờ những đặt hàng máy bay lớn cho bà những máy bay thế hệ mới
và giá mua tốt sẽ gia tăng lợi nhuận cho tập đoàn. Mục tiêu của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là một lần nữa ghi dấu lịch sử bằng việc biến Vietjet trở
thành hãng hàng không toàn cầu đầu tiên tới từ Việt Nam.
"Nếu thành lập một hãng hàng không ở châu Âu, chúng ta có thể bay tới mọi quốc gia ở đó. Với lợi thế cạnh tranh về dịch vụ, tàu bay, khả năng quản lý, chi
phí và cung cấp những dịch vụ mới, tôi hoàn toàn tự tin rằng chúng ta có thể cạnh tranh ở những thị trường khác, như châu Âu hoặc Mỹ". Khi đã một lần tạo
ra kỳ tích lịch sử, bà Nguyễn Thị Phương Thảo có quyền tự tin với những dự định của mình.
Trong lịch sử 116 năm của ngành hàng không, những nữ phi công đã hiếm, nữ CEO của một hãng hàng không lại càng hiếm hơn. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
của Việt Nam đã làm nên một kỳ tích trong lịch sử ngành hàng không vốn thuộc về phái mạnh khi là nữ doanh nhân duy nhất khởi nghiệp và điều hành một
hãng hàng không thương mại của riêng mình – Vietjet Air.
Thành tựu đó giúp bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành một đại diện tiêu biểu trong danh sách Những nữ doanh nhân quyền lực nhất năm nay của tạp chí
Forbes – tôn vinh những người dám thách thức và phá vỡ mọi rào cản.
Bà Thảo là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam với tài sản trị giá 2,5 tỷ USD và là nữ tỷ phú tự thân giàu có nhất Đông Nam Á.
CEO Vietjet đã và đang chứng minh rằng bà có thể vượt qua những rào cản. Vietjet Air, hãng hàng không thành lập năm 2007 hiện đã chuyên trở lượng khách
nội địa nhiều hơn cả hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Bà Thảo đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới tới hãng hàng không của mình và tới đất nước
Việt Nam quê hương với những bước đi táo bạo của mình.
Từ một vài chặng bay nội địa khi mới ra mắt, Vietjet đã dần mở rộng khai thác 80 tàu bay trên 120 điểm đến. "Chiến lược của chúng tôi là mở rộng mạng bay
tới các thị trường trong bán kinh 2.500 dặm. Như thế chúng tôi có thể phát triển các căn cứ, từ đó phục vụ một nửa dân số thế giới", bà Nguyễn Thị Phương
Thảo chia sẻ.

SỰ KIỆN - TIN TỨC
VIETJET VÀ BỘ GIAO THÔNG CÔNG
CHÍNH LÀO KÝ KẾT THỎA THUẬN
HỢP TÁC

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
GIC INSIGHTS 2019: VIETJET LÀ DOANH NGHIỆP DUY NHẤT VIỆT
NAM THAM DỰ
Ngày 19/9, Quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC
tổ chức hội nghị thường niên GIC Insights với
chủ đề ‘Tìm kiếm sự cân bằng” (Finding the
middle ground) tại Singapore. Hội nghị quy tụ
hơn 60 lãnh đạo cao cấp tại các Quỹ đầu tư,
Ngân hàng, Tập đoàn lớn và các doanh nghiệp
uy tín hàng đầu thế giới. Vietjet là doanh
nghiệp Việt Nam duy nhất tham dự hội nghị.

Ngày 1/10, sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ nước
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ ký và trao 8 văn kiện hợp tác
trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, tài
chính, ngân hàng, năng lượng, hàng không.
Vietjet và Bộ Giao thông Công chính Lào đã cùng
ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không
dân dụng, theo đó hai bên cùng tăng cường mối
quan hệ hợp tác cùng phát triển, thúc đẩy tăng
trưởng hàng không giữa hai quốc gia. Thông qua
sự hỗ trợ của Vietjet đối với các đơn vị trong
ngành Hàng không dân dụng Lào về việc nâng
cao chất lượng - an toàn, hỗ trợ đào tạo CBNV,
tiêu chuẩn hóa hệ thống kỹ thuật, cải thiện hệ
thống cơ sở hạ tầng …v.v theo tiêu chuẩn quốc tế,
Bộ trưởng Giao thông Công chính Lào tin tưởng
với sự hợp tác này, ngành Hàng không Lào sẽ sớm
nâng cao năng lực và đạt được những bước tiến
đột phá trong thời gian tới.

QUỐC VỤ KHANH ANH QUỐC
KHÁM PHÁ HỌC VIỆN HÀNG
KHÔNG VIETJET

Tham dự hội nghị, Chủ tịch sáng lập Sovico
Group kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh
Hùng và Phó tổng giám đốc Hồ Ngọc Yến
Phương đã gặp giao lưu, mở rộng và củng cố
mối quan hệ hợp tác với GIC Group, hiện đang
là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Vietjet
đồng thời cũng là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt
Nam trong nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân
hàng, bất động sản, bán lẻ, công nghệ, năng
lượng và hàng không. Cũng tại đây, đoàn công
tác đã giới thiệu tiềm năng hợp tác cùng Vietjet
cũng như các doanh nghiệp trong tập đoàn
Sovico và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các
đối tác công nghệ cho các dự án chuyển đổi số
trong tương lai.
Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thanh Hùng (thứ ba từ trái
Tại hội nghị, Ông Lim Chow Kiat nhận định sự
sang) cùng CEO GIC Lim Chow Kiat (thứ hai từ trái sang) và các
đổi mới thần tốc của công nghệ vượt qua những
đại biểu tại hội nghị
giới hạn và phá bỏ những rào cản đã ngày càng
ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới; tương ứng các
nhà đầu tư cũng chuyển dịch giảm dần cơ cấu các tài sản ít rủi ro. Gần đây, GIC đã chia sẻ ý muốn chuyển
dịch đầu tư vào thị trường các nước tiềm năng như Việt Nam, vốn được hưởng lợi từ sự chuyển dịch chuỗi
cung ứng, nhằm giảm nhẹ tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và bất ổn chính trị ở các nước
khác.

GIC là quỹ đầu tư thuộc Chính phủ Singapore và lớn thứ 8 thế giới, là một trong các tổ chức quản lý quỹ
đầu tư lớn nhất trên thế giới với hơn 1.400 nhân viên và quản lý số tài sản khoảng 440 tỷ USD trải rộng
trong nhiều lĩnh vực, từ chứng khoán tới địa ốc và tài nguyên thiên nhiên. GIC là cổ đông nước ngoài lớn
nhất của Vietjet, cũng là cổ đông của HDBank.

VIETJETAIR: MỘT TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP CÓ NĂNG LỰC TÀI
CHÍNH, QUẢN TRỊ TỐT NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Ngày 23/9, lễ công bố và trao chứng nhận Doanh
nghiệp có năng lực quản trị - năng lực tài chính
tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam do Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), báo
Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên
cứu và phát triển doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế
toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức đã
diễn ra tại Hà Nội.

Ngày 03/10, trong lần đầu tiên tới Việt Nam,
Quốc vụ khanh về Chính sách Thương mại của
Vương quốc Anh Conor Burns đã có chuyến thăm
Học viện Hàng không Vietjet tại TP.HCM. Phó Tổng
giám đốc Lương Thế Phúc, Giám đốc Học viện
Trần Hữu Quốc đã đón tiếp đoàn và giới thiệu về
quy mô học viện.
Học viện Hàng không Vietjet là cơ sở đào tạonghiên cứu ứng dụng công nghệ hàng không
được đầu tư hiện đại với tiêu chuẩn châu Âu do
Vietjet và tập đoàn hàng không Airbus phối hợp
xây dựng và vận hành. Tiền thân của Học viện
hàng không là Trung tâm đào tạo của Vietjet được
Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn từ năm
2014. Đến tháng 11/2018 thì Học viên Hàng
không Vietjet chính thức ra mắt và kế thừa những
thành quả của những năm trước đây.
Đến 30.6, Vietjet đã khai thác huấn luyện 3.178
giờ tại buồng lái mô phỏng cho 2.809 lượt học
viên và giáo viên. Hoạt động huấn luyện, đào tạo
của Vietjet cũng đầy ấn tượng với 827 khóa đào
tạo phi công, bao gồm buồng lái ảo cho 9.987
học viên, 592 khóa đào tạo cho 9.339 lượt tiếp
viên, 134 khóa cho 1.553 chuyên viên điều hành
bay, 485 khóa cho khối kỹ thuật với 11.801 lượt
kỹ sư, thợ máy trình độ cao.

ĐOÀN ĐẠI SỨ VÀ TỔNG LÃNH SỰ
VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
VIETJET

Vietjet lần thứ hai liên tiếp được vinh danh là
doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt nhất
ngành Vận tải và Top 10 doanh nghiệp có năng
lực quản trị tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM tháng 2/2017, cổ phiếu VJC của Vietjet đã nhanh chóng
thu hút sự quan tâm, chú ý của nhà đầu tư trong và ngoài nước, trở thành một trong những cổ phiếu
tốt nhất trên sàn chứng khoán TP.HCM, vào rổ VN30 ngay trong năm đầu tiên niêm yết.
Đến nay, với vốn hóa thị trường hơn 3 tỷ USD, Vietjet là một trong những doanh nghiệp doanh thu tỷ
đô tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, theo tạp chí uy tín Forbes. Tạp chí tài chính hàng không uy tín AirFinance Journal cũng vinh danh Vietjet ở vị trí 22 trong top 50 hãng hàng không có chỉ số sức khỏe hoạt
động và tài chính tốt nhất thế giới. Cổ phiếu VJC được Sở GDCK TP.HCM đưa vào danh sách top 20 doanh
nghiệp trong rổ chỉ số phát triển bền vững VNSI kỳ 5/8/2019 đến 31/7/2020.

HAI QUỸ ETF NGOẠI MUA VÀO 6 TRIỆU CỔ PHIẾU VJC
Quỹ ETF MV Index Solutions (MVIS) chính thức công bố kỳ đảo danh mục quý III/2019 của chỉ số MVIS
Vietnam Index - chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF).
V.N.M ETF đã thêm cổ phiếu VJC vào danh mục tại kỳ cơ cấu lần này với tỷ trọng 4,43%. Theo đó, quỹ này
sẽ mua vào khoảng 3,4 triệu cổ phiếu VJC, trị giá khoảng 490 tỷ đồng.
Trước đó, FTSE Rusell cũng công bố thêm cổ phiếu VJC vào danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index. FTSE Vietnam ETF mua vào khoảng 2,53 triệu cổ phiếu VJC. Theo tính toán của các công ty chứng khoán VJC chiếm
khoảng 4,88% danh mục của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF.
Tổng cộng 2 quỹ ETF mua vào khoảng 6 triệu cổ phiếu VJC với tổng giá trị khoảng 890 tỷ đồng.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
VIETJET KHAI THÁC TÀU BAY
A321NEO ACF 240 CHỖ ĐẦU TIÊN
TRÊN THẾ GIỚI

Đoàn Đại sứ Việt Nam tại các nước và Tổng lãnh
sự Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã có chuyến
thăm và làm việc cùng Vietjet và các đơn vị trong
Tập đoàn Sovico. Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn
Thanh Hùng và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong
Tập đoàn chào đón đoàn tại trụ sở HDBank, TP Hồ
Chí Minh.
Ông Phạm Sao Mai - Trợ lý Bộ Trưởng Bộ Ngoại
giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Trung Quốc
thay mặt đoàn, đã chia sẻ về cơ hội đầu tư trong
các lĩnh vực liên quan đến hệ sinh thái của của
Tập đoàn Sovico tại các nước, ông tin tưởng với
tiềm năng của các đơn vị trong Tập đoàn sẽ tiếp
tục là nhân tố quan trọng kết nối kinh tế và giao
thương giữa Việt Nam và thế giới.

TẬP ĐOÀN LINFOX VÀ SÂN BAY
AVALON (ÚC) MONG MUỐN VIETJET
SỚM MỞ ĐƯỜNG BAY TỚI ÚC

Ngày 25/9, Vietjet vừa bổ sung vào đội tàu trẻ,
hiện đại của mình tàu bay Airbus thế hệ mới
A321neo ACF (Airbus Cabin Flex) 240 ghế đầu
tiên trên thế giới. 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

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ 2019 TẠI
TOKYO VÀ OSAKA, NHẬT BẢN
Tập đoàn Sovico, Vietjet, Tập đoàn Linfox và sân
bay quốc tế Avalon (Úc) đã ký kết thỏa thuận
nhằm tăng cường hợp tác giữa các bên. Trong đó
tập trung vào lĩnh vực vận chuyển hàng không,
xúc tiếp nhanh việc mở đường bay thẳng tới Úc và
các lĩnh vực đầu tư khác của Tập đoàn Sovico và
Linfox.
Tỷ phú Lindsay Fox đánh giá cao tiềm năng phát
triển của Vietjet cũng như Tập đoàn Sovico, ông
tin tưởng mối quan hệ, hợp tác giữa các bên sẽ
góp phần quan trọng thúc đẩy giao thương giữa
hai nước.

TỈNH AICHI (NHẬT BẢN) MONG
MUỐN HỢP TÁC CÙNG VIETJET

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐỒNG HÀNH CÙNG HÀNH TRÌNH
“TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI” 2019

Ngày 6/10, Vietjet và Trung ương Hội liên hiệp
Thanh niên Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi động
hành trình "Tôi yêu tổ quốc tôi" tại Khu di tích
lịch sử quốc gia Đền Hùng, Phú Thọ. Buổi lễ có sự
tham gia và phát động ông Lê Quốc Phong - Chủ
tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ông
Dương Hoài Nam - Giám đốc Văn phòng Miền
Bắc và 100 Hội viên, thanh niên tiêu biểu toàn
quốc, 1.000 Hội viên, thanh niên tỉnh Phú Thọ.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nằm trong chuỗi
hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII,
nhiệm kỳ 2019 – 2024; cụ thể hóa phong trào
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các hoạt động thiết
thực, sáng tạo của thanh niên Việt Nam trong và
ngoài nước; khơi dậy tinh thần sáng tạo, tình
nguyện của thanh niên Việt Nam trong phát
triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường nhận
thức và lan toả niềm tự hào về giá trị lịch sử, văn
hoá, giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất
nước cho thế hệ trẻ.
Hành trình sẽ được tổ chức tại 63 tỉnh, thành
trên cả nước với sự tham gia của 6.300 thanh
niên tiêu biểu. Mỗi tỉnh, thành sẽ lựa chọn 100
thanh niên tiêu biểu đại diện cho các lực lượng
thanh niên, người nổi tiếng, thanh niên có ảnh
hưởng xã hội tham gia các hoạt động của Hành
trình tại địa phương.

Tổng đại lý của Vietjet tại Nhật Bản (GSA) đã tổ
chức Hội nghị đại lý 2019 tại hai thành phố Tokyo
và Osaka, Nhật Bản với sự tham gia của hơn 100
đại lý tại đây.

Với 129 đường bay tới các điểm đến trong nước
và quốc tế, trong đó có những đường bay nổi bật
mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử, Vietjet sẽ đồng
hành với Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng
nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, tàu bay
mang biểu tượng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ được
Vietjet kết nối giữa các điểm đến trong hành
trình. Đây cũng sẽ là tàu bay đồng hành cùng
nhiều hoạt động khác của thanh niên cả nước
trong năm 2019 và các năm tiếp theo để lan tỏa
tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, lan toả tình
yêu quê hương, đất nước trong mỗi thanh niên
Việt Nam nói riêng, người dân Việt Nam nói
chung.

Tại Hội nghị, ông Hayato Negoro – đại diện GSA đã
giới thiệu sản phẩm dịch vụ và gửi lời cảm ơn đến
Quý đại lý tham dự. Cùng với đó, Công ty cung cấp
nền tảng đặt và xuất vé lớn nhất tại Nhật Bản –
Axess đã phối hợp và hướng dẫn, giới thiệu các
đại lý phương thức đặt vé cũng như các chính
sách dành cho sản phẩm Vietjet.

TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG
CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY VÌ
MỘT CỘNG ĐỒNG KHÔNG RÁC
THẢI NHỰA

TOP 50 THƯƠNG HIỆU GIÁ TRỊ NHẤT
VIỆT NAM 2019 VINH DANH VIETJET
Đoàn công tác tỉnh Aichi (Nhật Bản) do thống đốc
Hideaki Ohmura dẫn đầu đã có chuyến thăm và
làm việc tại Văn phòng Vietjet phía Bắc. Phó Chủ
tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hùng, Phó Tổng giám
đốc Nguyễn Đức Tâm, Giám đốc Văn phòng Miền
Bắc Dương Hoài Nam và đại diện lãnh đạo
HDBank, HDSaison đã tiếp đón đoàn.
Tại buổi làm việc hai bên đã cùng thảo luận về
khả năng tăng cường hợp tác và thúc đẩy giao
thương giữa Việt Nam và Nhật Bản thông qua
việc mở đường bay kết nối giữa Việt Nam và tỉnh
Aichi, cũng như mở rộng hợp tác đầu tư cùng các
doanh nghiệp trong Tập đoàn Sovico. Thống đốc
Hideaki Ohmura thay mặt lãnh đạo tỉnh Aichi cam
kết sẽ tạo điều kiện để sự hợp tác giữa hai bên
sớm trở thành hiện thực.
Tỉnh Aichi nằm ở phía Trung Nam Nhật Bản và có
dân số đông thứ 4 sau Tokyo, Osaka và
Kanagawa. Sân bay quốc tế Nagoya là sân bay
hạng nhất và là cảng hàng không quốc tế cửa ngõ
chính của vùng Chubu của Nhật Bản

THAM DỰ TUẦN LỄ HÀNG VIỆT NAM
TẠI THÁI LAN
Từ ngày 18/9 - 22/9 tại Bangkok - Thái Lan, Vietjet tham gia tài trợ và mang nhiều hoạt động đặc
sắc, thú vị đến Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan
2019. Chương trình do Bộ Công Thương phối hợp
cùng Tập đoàn Central Group tổ chức thu hút 45
doanh nghiệp Việt Nam tham gia quảng bá sản
phẩm.

Ngày 24/09, Lễ công bố và vinh danh Top 50
thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2019 do Brand
Finance phối hợp cùng Mibrand Việt Nam tổ chức
đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là năm thứ 5 giải
thưởng được tổ chức bởi Brand Finance - Công ty
định giá thương hiệu hàng đầu thế giới. Giám đốc
văn phòng miền Bắc Dương Hoài Nam đã tham
dự và nhận chứng nhận vinh danh.
Top 50 doanh nghiệp thương hiệu giá trị nhất Việt
Nam được Brand Finance đánh giá dựa trên các
tiêu chí về giá trị thương hiệu quốc gia và chỉ số
sức khỏe thương hiệu tại thị trường Việt Nam.
Đây là bảng xếp hạng duy nhất hiện nay có
phương pháp định giá thương hiệu đáp ứng các
tiêu chuẩn ISO - ISO 10668 về tiêu chuẩn định giá.

Ngày 28/9, tại Lễ ra quân "Làm sạch biển" và tọa
đàm " Chung tay chống rác thải nhựa: Trách
nhiệm Nhà quản lý - Doanh nghiệp - Truyền
thông", Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Vietjet Giám đốc Văn phòng Miền Bắc Vietjet Dương Hoài
Nam đã tham dự và có bài tham luận. Chương
trình có sự tham dự của Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ
trưởng Bộ TN&MT, Ông Hoàng Văn Thức - Phó
Tổng cục trưởng tổng cục Môi trường, Bà Phạm
Thu Hằng - Phó Tổng cục trưởng tổng cục Biển &
Hải đảo VN, các thành viên trong liên minh Liên
minh chống rải thải nhựa do Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc kêu gọi, trong đó Vietjet là thành viên
chính thức.
Tại buổi tọa đàm, Vietjet với vai trò là doanh
nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam tiếp tục cam
kết đồng hành cùng chương trình thông qua
những chương trình thiết thực và đề xuất cụ thể
hưởng ứng chuỗi Chiến dịch làm cho thế giới sạch
hơn 2019.

NÂNG CAO GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, VIETJET
TỔ CHỨC NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG
TIẾP VIÊN QUY MÔ LỚN TẠI TOKYO, CUỘC THI ẢNH DI SẢN VIỆT NAM
NHẬT BẢN

THAM DỰ HỘI NGHỊ GẶP MẶT CÁC
ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC TRUNG ĐÔNG –
CHÂU PHI NĂM 2019

Ngày 31/8, sau hai thành phố lớn nhất Việt Nam
là Hà Nội và TP.HCM, Ngày hội tuyển dụng tiếp
viên quy mô lớn của Vietjet đã “đáp” tại Nhật Bản
và điểm dừng chân lần này là Thủ đô của đất nước
Mặt Trời mọc – thành phố Tokyo.

Tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Đỗ Xuân Quang đã
tham dự Hội nghị Gặp mặt các đại sứ các nước
Trung Đông – Châu Phi năm 2019 với sự tham gia
của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Phạm Bình Minh và gần 500 đại biểu là trưởng cơ
quan đại diện ngoại giao, lãnh sự danh dự của các
quốc gia Trung Đông – châu Phi tại Việt Nam, đại
diện đối tác, doanh nghiệp lớn… Phó Tổng giám
đốc Đỗ Xuân Quang đã có bài phát biểu xoay
quanh chủ đề “Nâng cao hiệu quả Thương mại
giữa thị trường Trung Đông và Bắc Phi” bằng việc
nâng cao vai trò của Vận tải Hàng không, giải
pháp cho chuỗi cung ứng Logistic; Kế hoạch xây
dựng đội tàu bay chuyên chở hàng hóa cho thị
trường Trung Đông và Châu Phi.

Với mục tiêu mở rộng mạng bay trên toàn thế giới
và phát triển trở thành một hãng hàng không
toàn cầu trong tương lai không xa, Vietjet trao cơ
hội thăng tiến không giới hạn, chế độ đãi ngộ
cạnh tranh và cơ hội học tập tại cơ sở đào tạo
hàng không tiên tiến với những chuyên gia hàng
đầu thế giới trong ngành hàng không.
Hiện nay, Vietjet đang khai thác 4 đường bay kết
nối Việt Nam – Nhật Bản và sẽ mở đường bay thứ
5 (từ Đà Nẵng tới Tokyo) vào tháng 10 năm nay.
Bên cạnh đó, Vietjet cũng là hãng hãng LCC duy
nhất trên thế giới gia nhập Liên đoàn Kinh tế
Nhật Bản – Keidanren.

THAM DỰ LỄ HỘI NGHỆ THUẬT
ĐƯỜNG PHỐ LỚN NHẤT HÀN QUỐC

THAM DỰ DIỄN ĐÀN CAO CẤP VÀ
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG
NGHIỆP 4.0

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam (Vietnam Heritage
Photo Awards) đã bước sang mùa thứ 8, hướng
tới kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký
sắc lệnh số 65/SL - sắc lệnh đầu tiên của Nhà
nước về việc bản tồn di sản văn hóa dân tộc vào
năm 1945.
Với vai trò là Nhà bảo trợ vận chuyển hàng không
của Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam, Vietjet truyền
thông điệp đến cộng đồng về phát hiện, gìn giữ
và bảo tồn những di sản văn hóa của đất nước.
Hãng hàng không thế hệ mới cũng mang đến
nhiều giải thưởng hấp dẫn, khuyến khích các
nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước tham gia
quảng bá giá trị văn hóa, tinh thần đậm bản sắc
Việt.
Năm thứ 7 đồng hành cùng Cuộc thi, Vietjet dành
tặng giải thưởng đặc biệt “SKY Prize” - một năm
bay miễn phí khắp Việt Nam - cho tác phẩm xuất
sắc về thiên nhiên, văn hóa, du lịch có hình ảnh
đồng hành với hãng. Nhà bảo trợ vận chuyển
hàng không cũng dành tặng những cặp vé máy
bay miễn phí cho các tác giả tiềm năng được vinh
danh trong hạng mục Vietnam Heritage Junior
Photo Awards để tạo thêm cơ hội trải nghiệm cho
các nhiếp ảnh gia trẻ tuổi.

HỌC BỔNG "THẮP SÁNG NHỮNG
ƯỚC MƠ" TỔNG KẾT NĂM 2019

Từ ngày 3 - 6/10, Vietjer lần thứ hai tham gia Liên
hoan nghệ thuật đường phố Seoul 2019, lễ hội
mang tính biểu tượng của thành phố thu hút
hàng trăm nghìn lượt du khách tới tham quan và
thưởng thức.
Từ ngày 2 - 3/10, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung
ương chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành tổ chức
Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công
nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019. Sự kiện có
sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu từ Chính phủ,
các bộ, ngành và doanh nghiệp, tập đoàn lớn
trong và ngoài nước. Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn
Thanh Hùng đã tham dự các phiên thảo luận và
giới thiệu các ứng dụng công nghệ tại gian hàng
Vietjet.
Hãng hàng không Vietjet đi đầu trong cuộc cách
mạng công nghệ 4.0 trên thị trường với việc ứng
dụng công nghệ số hóa, tự động hóa cao nhất vào
các hoạt động doanh nghiệp, từ thương mại, dịch
vụ, an toàn khai thác, quản lý điều hành bay,
quản lý kỹ thuật, quản lý tài chính... Vietjet cũng
đầu tư đội tàu hiện đại với xu hướng công nghệ
mới nhất đảm bảo điều hành an toàn, chính xác
đồng thời đem đến trải nghiệm bay thoải mái và
thú vị cho khách hàng.
Trong nửa đầu năm 2019 Vietjet cũng đưa vào sử
dụng phiên bản ứng dụng trên điện thoại thông
minh mới Vietjet Air tích hợp chương trình thành
viên Vietjet SkyClub với nhiều ưu đãi, tiện ích
thiết thực như mua vé nhanh chóng trên điện
thoại, ưu đãi săn vé 0 đồng vào thứ 6 hàng tuần,
miễn phí thanh toán…

Tại sự kiện, Vietjet mang đến nhiều hoạt động
đặc sắc như biểu diễn vẽ body painting mang nét
đẹp của những điểm đến của Việt Nam nơi Vietjet
có các chuyến bay đến như chợ Bến Thành, hồ
Hoàn Kiếm, những bãi biển tuyệt đẹp ở Nha
Trang và Phú Quốc, cầu vàng, trên đảo cũng như
các điểm đến ở Hàn Quốc, tặng nhiều phần quà,
vé miễn phí hấp dẫn và các trò chơi thú vị.
Vietjet hiện khai thác chín tuyến thường xuyên
trực tiếp, bao gồm Seoul - Thành phố Hồ Chí Minh
/ Hà Nội / Hải Phòng / Nha Trang / Phú Quốc,
Busan - Hà Nội / Nha Trang, Daegu - Đà Nẵng.

BẢO TRỢ VẬN CHUYỂN HÀNG
KHÔNG CHO GIẢI FUTSAL HDBANK
VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2019

Vietjet tiếp tục là nhà bảo trợ vận chuyển hàng
không cho Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia
2019 và Giải Futsal HDBank Sinh viên đồng hành
thành phố Hồ Chí Minh 2019. Tại lễ bế mạc giải
đấu vào ngày 19/9 vừa qua, Phó Tổng giám đốc
Đỗ Xuân Quang đã tới tham dự và trao giải cho
các đội và cầu thủ xuất sắc tại giải.
Bên cạnh giải thưởng dành cho câu lạc bộ giành
ngôi vô địch Thái Sơn Nam, Vietjet cũng tài trợ vé
mỗi trận đấu dành cho các cổ động viên may mắn
trong các đợt rút thăm trúng thưởng.

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Học bổng "Thắp sáng
những ước mơ" đã tổ chức tổng kết năm thứ 6
thực hiện chương trình. Sự kiện có sự tham dự của
bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng
Ban dân vận Trung ương; Bà Nguyễn Thị Thanh
Hòa, Nguyên ủy viên BCH TW Đảng, chủ tịch Hội
Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; đại diện các
doanh nghiệp, mạnh thường quân và hàng trăm
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiêu biểu đại
diện trên cả nước. Giám đốc Văn phòng Miền Bắc
Dương Hoài Nam đã tham dự và trao học bổng tại
chương trình.
Trong năm thứ sáu được tổ chức, "Thắp sáng
những ước mơ" mang chủ đề "Thắp sáng những
ước mơ cho trẻ em dân tộc - miền núi có hoàn
cảnh khó khăn" do Vietjet làm nhà tài trợ chính
đã trao tặng những căn nhà tình thương, 1.000
suất học bổng, 3.000 phần quà ý nghĩa, giá trị
cho các em nhỏ tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao
Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu.

