
Ngày 27/6/2020, Công ty Cổ phần Hàng không 
Vietjet (HOSE: VJC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông nhằm tổng kết tình hình sản xuất kinh 
doanh năm 2019 và biểu quyết thông qua báo 
cáo kiểm toán 2019, kế hoạch phát triển công ty 
trong năm 2020.

Báo cáo của Ban Điều hành tại đại hội cho biết 
năm 2019 tiếp tục là năm hoạt động tăng trưởng 
cao và phát triển bền vững của Vietjet với những 
kết quả kinh doanh nổi bật. Năm 2019 ghi dấu 
mốc quan trọng của hành trình vận chuyển 100 
triệu hành khách của hãng hàng không thế hệ 
mới.

Từ đầu năm 2020 đến nay, ngành hàng không 
Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19 
nhưng đã nhanh chóng phục hồi thị trường nội 
địa, đi trước một giai đoạn so với các nước khác 
trên thế giới.

Ngay sau khi thị trường hàng không nội địa được 
khôi phục, Vietjet đã nhanh chóng triển khai 
chiến dịch “Trở lại bầu trời” và khai trương thêm 
8 đường bay mới, nâng tổng số đường bay nội địa 
lên 53 đường bay. Thái Vietjet cũng là hãng hàng 
không đầu tiên khai thác trở lại tại sân bay 
Phuket (Thái Lan), khai trương thêm 5 đường bay 
nội địa mới tại Thái Lan.

Sau khi hoàn thành khôi phục và mở rộng thêm 
mạng bay nội địa, Vietjet cùng ngành hàng 
không Việt Nam đang sẵn sàng cho giai đoạn trở 
lại các đường bay quốc tế từ tháng 7 trở đi, với 
tâm thế kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an 
toàn y tế cho hành khách và nhân viên của hãng, 
góp phần quan trọng trong phục hồi kinh tế và 
đầu tư.

Hiện tại, Chính phủ Việt Nam đang triển khai 
nhiều chương trình, giải pháp hỗ trợ thiết thực 
cho các hãng hàng không như giảm thuế, phí, hỗ 
trợ nguồn vốn chi phí thấp. Trên tinh thần đó, kế 
hoạch đến cuối năm 2020, VietJet sẽ khai thác 90 
tàu bay với hơn 118 nghìn chuyến bay, vận 
chuyển hơn 20 triệu hành khách.

Năm 2020 cũng là năm Vietjet tập trung các giải 
pháp kiểm soát tốt chi phí như phát triển mảng 
kinh doanh vận chuyển hàng hoá, mua sắm tàu 
bay, đa dạng hóa các phương án tài trợ vốn, mở 
rộng dịch vụ tự phục vụ mặt đất kỹ thuật, đặt mục 
tiêu mảng kinh doanh cốt lõi là vận tải hàng 
không có lợi nhuận trong năm 2020.

Trong bối cảnh toàn ngành hàng không thế giới 
đứng trước thách thức to lớn, cổ đông Vietjet đã 
biểu quyết thông qua kế hoạch chia cổ tức 2019 
tới 50% bằng cổ phiếu. Đây là kết quả tích lũy tài 
chính từ một chặng đường phát triển bền vững, 
an toàn, hiệu quả, truyền thống minh bạch hoạt 
động, mang lại giá trị cao cho nhà đầu tư trong 
nhiều năm.

Vietjet chính thức mở bán vé năm đường bay nội 
địa Thái Lan từ ngày 15/6/2020. Năm đường bay 
mới sẽ kết nối thủ đô Bangkok (sân bay Suvarn-
abhumi) với các điểm đến du lịch, trải nghiệm 
văn hóa đặc sắc trải dài từ Bắc đến Nam Thái Lan 
gồm Hat Yai, Khon Kaen, Nakhon Si Thammarat, 
Ubon Ratchathani, và Surat Thani.

Năm đường bay mới sẽ nâng tổng số đường bay 
nội địa Thái Lan của Vietjet lên 12 đường, kết nối 
11 điểm đến hấp dẫn tại xứ sở chùa Vàng, đem 
đến nhiều cơ hội du lịch, giao thương cho người 
dân và du khách tại Thái Lan.

Hat Yai là một huyện lớn của tỉnh Songkhla phía 
nam Thái Lan, nổi tiếng là trung tâm thương mại, 
hậu cần, truyền thông, giao thông vận tải và du 
lịch của tỉnh và khu vực. Trong khi đó, điểm đến 
Nakhon Si Thammarat và Khon Kaen nổi tiếng về 
di sản lịch sử lâu đời còn Ubon Ratchathani là một 
trong bốn thành phố lớn của vùng văn hóa nổi 
tiếng Isan tại Đông bắc Thái Lan. Tỉnh Surat Thani 
thuộc phía nam của Vịnh Thái Lan với nhiều cụm 
đảo lớn nhỏ nổi tiếng bao quanh, trong đó có đảo 
Koh Samui rất được du khách yêu thích. Các 
đường bay mới của Vietjet sẽ đưa du khách đến 
những điểm đến hàng đầu tại thiên đường du lịch 
Thái Lan.

Sau khi Cục hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) 
cho phép mở cửa lại sân bay quốc tế Phuket để 
đón các chuyến bay quốc nội bắt đầu từ ngày 
13/6/2020, Vietjet là hãng hàng không đầu tiên 
và duy nhất xác nhận tái khai thác đường bay 
quốc nội giữa Băng Cốc (sân bay Suvarnabhumi) 
và Phuket để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Hiện tại, Vietjet đang khai thác ổn định mạng bay 
nội địa tại Thái Lan, kết nối Băng Cốc với các 
thành phố Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi 
và Udon Thani. Hãng cũng sẽ tiếp tục tăng tần 
suất các chuyến bay và mở rộng mạng bay trong 
thời gian sắp tới để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng 
cao của hành khách trong thời gian tới.

Trước đó, Vietjet cũng đã tặng một năm bay miễn 
phí cho các nhân viên y tế tuyến đầu, bao gồm 
các thành viên của Ủy ban ngăn ngừa và kiểm 
soát dịch bệnh Thái Lan, các bác sỹ và y tá thuộc 
160 điểm chữa trị COVID-19 tại Thái Lan để tri ân 
những người hùng đang vất vả ngày đêm chiến 
đấu với dịch bệnh.

Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và ngày 
Gia đình Việt Nam 28/6, Vietjet dành tặng hơn 2 
triệu vé siêu tiết kiệm với giá chỉ từ 1.600 đồng 
(chưa bao gồm thuế, phí) áp dụng cho tất cả 45 
đường bay nội địa phủ khắp Việt Nam với hơn 
300 chuyến bay xanh mỗi ngày. Đây là món quà 
Vietjet dành tặng cho các bé và gia đình cùng 
nhau trải nghiệm mùa hè vui tươi, kết nối yêu 
thương trên mọi miền đất nước.

Tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Vinh quang 
trên tuyến đầu” do Trung tâm Phát thanh - 
Truyền hình Quân đội tổ chức ngày 30/6, Vietjet 
đã trao tặng 48 cặp vé khứ hồi nội địa cho các cán 
bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng hoãn cưới để 
tham gia chống dịch COVID-19.

Món quà của Vietjet có ý nghĩa thiết thực, thể 
hiện sự đồng hành của hãng hàng không thế hệ 
mới cùng cộng đồng trong công cuộc phòng 
chống đại dịch.

Trong chương trình giao lưu, khán giả đã được 
gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện xúc động 
về ý chí, nghị lực và cả sự hy sinh thầm lặng của 
nhiều cá nhân, tập thể trong thực hiện công tác 
phòng, chống Covid-19. Khán giả được nghe 
những câu chuyện cảm động về những việc làm 
cũng như những khó khăn, vất vả trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ; có những cá nhân chấp nhận 
lùi ngày cưới, hay xa con nhỏ suốt nhiều tháng 
trời để thực hiện nhiệm vụ…

Tiếp nối sứ mệnh kết nối bầu trời, mang người 
dân và du khách khám phá mọi điểm đến tươi 
đẹp tại Việt Nam, hãng hàng không thế hệ mới 
Vietjet tưng bừng chào đón những chuyến bay 
đầu tiên kết nối thành phố đáng sống nhất Đà 
Nẵng với Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột (Đắk 
Lắk), Vinh, Thanh Hóa; thủ đô Hà Nội với Đồng 
Hới; Hải Phòng với Quy Nhơn (Bình Định); và Vinh 
với đảo ngọc Phú Quốc.

Với 5 trong tổng số 8 đường bay mới kết nối với 
thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng trở 
thành trung tâm trung chuyển lớn nhất tại miền 
Trung khi có đường bay tới 10 tỉnh thành trên cả 
nước, mở thêm cơ hội cho tuyến du lịch di sản 
miền Trung, phát triển vùng kinh tế miền Trung – 
Tây Nguyên…

Các đường bay cất cánh trong dịp này cũng sẵn 
sàng đưa du khách tại thủ đô ngàn năm văn hiến 
tới bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh hoang sơ tuyệt đẹp 
tại Đồng Hới chỉ trong 1h05; từ thành phố Vinh 
lịch sử nay chỉ cần 1h40 để tới đảo ngọc Phú 
Quốc; hay từ đất cảng Hải Phòng tới khám phá bờ 
biển trải dài 72km tại Quy Nhơn với 1h30 trải 
nghiệm kì diệu trên tàu bay Vietjet.

Tiếp nối sứ mệnh kết nối bầu trời, mang người 
dân và du khách khám phá mọi điểm đến tươi 
đẹp tại Việt Nam, hãng hàng không thế hệ mới 
Vietjet tưng bừng chào đón những chuyến bay 
đầu tiên kết nối thành phố đáng sống nhất Đà 
Nẵng với Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột (Đắk 
Lắk), Vinh, Thanh Hóa; thủ đô Hà Nội với Đồng 
Hới; Hải Phòng với Quy Nhơn (Bình Định); và Vinh 
với đảo ngọc Phú Quốc.

Với 5 trong tổng số 8 đường bay mới kết nối với 
thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng trở 
thành trung tâm trung chuyển lớn nhất tại miền 
Trung khi có đường bay tới 10 tỉnh thành trên cả 
nước, mở thêm cơ hội cho tuyến du lịch di sản 
miền Trung, phát triển vùng kinh tế miền Trung – 
Tây Nguyên…

Các đường bay cất cánh trong dịp này cũng sẵn 
sàng đưa du khách tại thủ đô ngàn năm văn hiến 
tới bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh hoang sơ tuyệt đẹp 
tại Đồng Hới chỉ trong 1h05; từ thành phố Vinh 
lịch sử nay chỉ cần 1h40 để tới đảo ngọc Phú 
Quốc; hay từ đất cảng Hải Phòng tới khám phá bờ 
biển trải dài 72km tại Quy Nhơn với 1h30 trải 
nghiệm kì diệu trên tàu bay Vietjet.

VTrở lại với bầu trời, Vietjet đã khai thác tất cả 45 
đường bay nội địa và dành tặng khách hàng 
chương trình khuyến mãi đặc biệt với vé siêu tiết 
kiệm chỉ từ 18.000 đồng (chưa bao gồm thuế phí) 
bay khắp các điểm đến hấp dẫn trong nước, đáp 
ứng nhu cầu di chuyển, giao thương của người 
dân và du khách.

Ba triệu vé siêu tiết kiệm phủ khắp 45 đường bay 
nội địa được mở bán trên website www.vietje-
tair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air trong 
suốt thời gian từ 11/05 đến 16/05/2020. Thời 
gian bay từ 12/05 tới 31/12/2020 (trừ các ngày 
lễ, tết).

Mừng khai trương 8 đường bay mới, Vietjet công 
bố chương trình khuyến mãi 2,5 triệu vé siêu tiết 
kiệm giá chỉ từ 8.000 đồng (chưa bao gồm thuế, 
phí) trên toàn mạng bay nội địa. Vé khuyến mãi 
được mở bán không giới hạn khung giờ trên web-
site www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại 
Vietjet Air từ nay đến hết ngày 11/6/2020. Thời 
gian bay từ 6/9 tới 31/12/2020, riêng 8 đường 
bay mới áp dụng từ 18/6 tới 24/10/2020 (trừ 
ngày lễ, tết).

Chính thức mở bán vé từ ngày 9/6/2020, tám 
đường bay mới của hãng hàng không thế hệ mới 
Vietjet kết nối Hà Nội với Đồng Hới (Quảng Bình), 
Hải Phòng với Quy Nhơn (Bình Định), Vinh với đảo 
ngọc Phú Quốc và thành phố biển Đà Nẵng với 
Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Vinh, 
Thanh Hóa sẽ mang người dân và du khách tới 
những danh lam, thắng cảnh đặc sắc nhất của đất 
nước Việt Nam tươi đẹp, trải nghiệm thiên nhiên 
hùng vĩ, văn hóa truyền thống... trên khắp dải đất 
hình chữ S.

Từ ngày từ 28 đến 30/5, đoàn cán bộ, nhân viên 
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã đồng 
hành cùng Quỹ Mãi mãi tuổi 20 về thăm chiến 
trường xưa tại các tỉnh Tây Nguyên.

Đoàn đã viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm và tặng 
quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP Buôn 
Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk), huyện Đăk Glei, huyện 
Đăk Tô (tỉnh Kon Tum). Nhiều phần quà của Viet-
jet đã được trao tặng cho bà con các dân tộc 
nhằm chia sẻ với những khó khăn của bà con.

Ngoài ra, đoàn cũng đã giao lưu với các cựu chiến 
binh trong hành trình để tìm hiểu về truyền 
thống đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân 
các tỉnh Tây Nguyên.

Cũng trong khuôn khổ hành trình, đoàn cán bộ, 
nhân viên Công ty Cổ phần hàng không Vietjet đã 
tới thăm và tặng quà gia đình cựu nữ thanh niên 
xung phong Võ Thị Khuyến (55 tuổi, thị trấn Đăk 
Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Cuối tháng 4 vừa qua, biết Vietjet là hãng hàng 
không thường xuyên có nhiều hoạt động từ thiện 
giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, cháu 
Phạm Thị Huyền, con gái lớn của bà Khuyến, đã 
viết thư ngỏ gửi tới Công ty Cổ phần hàng không 
Vietjet, trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia 
đình và bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ 
từ Vietjet.

Hưởng ứng chương trình "Người Việt Nam đi du 
lịch Việt Nam" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Vietjet tung hơn 200.000 vé giá 0 đồng 
(chưa bao gồm thuế, phí) trên khắp các đường 
bay khai thác từ 15/5 đến 30/6/2020. Cụ thể, 
mỗi chuyến bay của Vietjet trong thời gian này 
dành tối đa 25 vé giá 0 đồng cho các đối tác là 
doanh nghiệp du lịch, lữ hành... mang người Việt 
Nam đến các điểm đến hấp dẫn khắp Việt Nam.

Ngoài ra, Vietjet cũng tiếp tục triển khai chương 
trình bán vé siêu tiết kiệm chỉ từ 18.000 đồng 
(chưa bao gồm thuế, phí) cho khách hàng mua vé 
trên website www.vietjetair.com hoặc qua ứng 
dụng điện thoại Vietjet Air đến hết ngày 
16/5/2020 với thời gian bay tới 31/12/2020 
(trừ các ngày lễ, tết).

Ngày 21/5, Vietjet phối hợp cùng Đại sứ quán 
Việt Nam tại Myanmar và các cơ quan chức năng 
hai nước thực hiện chuyến bay đón 240 công dân 
Việt Nam từ Myanmar về nước an toàn.

Đây là nỗ lực đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của 
người dân đang “mắc kẹt” sau khi các đường bay 
quốc tế tạm ngừng khai thác để ngăn chặn dịch 
COVID-19 lây lan.

Hành khách trên chuyến bay đặc biệt này là 
những công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
và có nguyện vọng về nước, trong đó có trẻ em 
dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau và có 
bệnh nền, phụ nữ mang thai, tăng ni, phật tử tu, 
thiền phải về nước do các trường thiền đóng cửa, 
người đi du lịch bị kẹt lại, người lao động hết hạn 
thị thực, đã kết thúc hợp đồng lao động và du học 
sinh đã hoàn thành chương trình học.

Sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế 
Đà Nẵng, hành khách đã được kiểm tra y tế và 
đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy 
định, tàu bay cũng được khử trùng theo tiêu 
chuẩn quốc tế.

Ở chiều từ Việt Nam đi, chuyến bay cũng kết hợp 
chở một số công dân Myanmar về nước. Hành 
khách nhận được sự hỗ trợ tối đa về mọi mặt cũng 
như chăm sóc sức khoẻ trong suốt hành trình trở 
về quê hương.
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Returning to the sky, Vietjet has been operating 
all 45 domestic routes. On this occasion, the 
new-age carrier offers a special promotion of su-
per-saving tickets priced only from VND 18,000 
(Excluding taxes, fees) to fly to attractive destina-
tions around Vietnam, meeting traveling and trad-
ing needs of people and tourists.
Three million super-saving tickets covering 45 do-
mestic routes are up for grabs on the website ww-
w.vietjetair.com and Vietjet Air mobile app from 
May 11 to May 16, 2020. The flight period from 
May 12 to December 31, 2020 (Excluding national 
holidays).

To celebrate the opening of 8 new routes, Vietjet 
announces a promotion of 2.5 million super-sav-
ing tickets priced from only VND 8,000 (Excluding 
taxes, fees) across the domestic flight network. 
Promotional tickets are up for grabs whole days 
on the website www.vietjetair.com and Vietjet Air 
mobile app from now until the end of June 11, 
2020. The flight period is from September 6 to De-
cember 31, 2020, except eight new routes are ap-
plied from June 18 to October 24, 2020 (Excluding 
national holidays).
Officially opening ticket sales from June 9, 2020, 
eight new routes of the new-age carrier Vietjet 
connecting Hanoi with Dong Hoi (Quang Binh), 
Hai Phong with Quy Nhon (Binh Dinh), Vinh with 
the pearl island of Phu Quoc and the coastal city of 
Da Nang with Phu Quoc, Da Lat, Buon Ma Thuot 
(Dak Lak), Vinh, Thanh Hoa will bring people and 
tourists to the most famous landscapes of the 
beautiful Vietnam, experiencing the majestic 
nature, traditional culture, etc. across the country.

From May 28 to 30, the employees of Vietjet Avia-
tion Joint Stock Company have accompanied the 
Forever 20 Foundation to visit the old battlefields 
in the Central Highland provinces.
The group has visited the matyrs cemetery, gave 
presents to families under preferential treatment 
policy in Buon Ma Thuot City (Dak Lak province), 
Dak Glei district, Dak To district (Kon Tum prov-
ince). Many gifts from Vietjet were given to 
people of different ethnic groups to share their 
difficulties.
In addition, the group also converesed with the 
war veterans during the visit to learn about the 
struggle for national liberation of the people of 
the Central Highlands provinces.
During the journey, the employees of Vietjet Avia-
tion Joint Stock Company also visited and gave 
presents to the family of the former youth volun-
teer Vo Thi Khuyen (55 years old, Dak Rve town, 
Kon Ray district, Kon Tum province).
At the end of April, the oldest daughter Pham Thi 
Huyen knew that Vietjet was a large aviation 
company that often participated in charitable ac-
tivities to assist the unfortunate, had written a 
letter to Vietjet Aviation Joint Stock Company, pre-
sented her family’s situation and expressed her 
wish to receive assistance from Vietjet.
After verifying that Mrs. Khuyen's family was cat-
egorized as a poor household, Vietjet's Board of 
Directors decided to deduct 20 million VND from 
the company's charity fund to help Mrs. Khuyen's 
family.

In response to the "Vietnamese People Travel 
Vietnam" program of the Ministry of Culture, 
Sports and Tourism, Vietjet offers more than 
200,000 tickets priced only 0VND (Excluding 
taxes, fees) on all routes from May 5 to June 30, 
2020. Specifically, in this time, each Vietjet flight 
will have a maximum of 25 tickets priced 0VND 
(Excluding taxes, fees) occupied for travel compa-
nies in order to bring Vietnamese people to attrac-
tive destinations across Vietnam.
In addition, Vietjet continues to implement the 
special promotion of super-saving tickets priced 
only from 18,000VND (Excluding taxes, fees) 
which are available on website www.vietje-
tair.com and Vietjet Air mobile app until the end 
of May 16, 2020 with the flight period to Decem-
ber 31, 2020 (Excluding national holidays).

On May 21, Vietjet coordinated with the Embassy 
of Vietnam in Myanmar and the two countries’ 
authorities to operate a special flight bringing 240 
Vietnamese citizens from Myanmar back to Viet-
nam safely.
The flight is an exceptional repatriation effort to 
bring back Vietnamese stranded abroad home 
after the suspension of international flights due to 
the COVID-19 pandemic.
Passengers on this special flight are Vietnamese 
citizens with difficulties and wishes to return 
home, including those under 18 year old children, 
the elderly, people with inability and critical medi-
cal condition, pregnant women, monks and reli-
gious groups required to go home after the clo-
sure of meditation centers, stranded tourists, 
workers with expried visas or contracts and stu-
dents who completed their studies.
Following its safe landing at Da Nang Internation-
al Airport, all passengers were medically exam-
ined and then escorted to mandatory quarantine 
centers in accordance with the governement’s 
policy. The aircraft has been disinfected following 
global standards.
The flight also brought some Burmese citizens 
home on the departure leg from Vietnam. All pas-
sengers have received the maximum support in 
all aspects as well as medical care throughout the 
flights.

June 27, 2020, Vietjet Aviation Joint Stock Compa-
ny (HOSE: VJC) held its 2020 Annual General 
Shareholders’ Meeting (AGM) to review its busi-
ness results from 2019, vote for the approval of 
audited financial statement and discuss the com-
pany’s development plan for 2020.
According to the Executive Board’s report from the 
AGM, 2019 continued to reveal the airline’s strong 
growth and sustainable development with posi-
tive business results. Also, 2019 marked an im-
portant milestone in the new-age carrier’s journey 
as the airline celebrated transporting 100 million 
passengers.
Since the beginning of 2020 up to now, Vietnam 
aviation industry has been impacted severely in 
the wake of Covid-19 pandemic. However, the 
country has quickly resumed all domestic opera-
tions, so is one stage ahead of most other coun-
tries in the world.
As soon as the domestic market resumed, Vietjet 
quickly implemented a campaign called “Return-
ing to the sky” and inaugurated eight new routes, 
increasing the domestic flight network to a total 
of 53 routes. Thai Vietjet is also the first airline to 
reopen operations in Phuket Airport, expanding 
its network with five new domestic routes in Thai-
land.
After completing the resumption and expansion 
of the domestic flight network, Vietjet and the 
Vietnam aviation are ready for the return to inter-
national skies from July onwards, with a careful 
preparation to control the epidemic and ensure 
medical safety for its passengers and staff while 
contributing significantly to economic and invest-
ment recovery.
Currently, the Vietnamese government is imple-
menting many practical programs and solutions to 
support airlines such as tax and fee reductions 
and loans with low rates. Based on this reality, it 
is expected that Vietjet will operate 90 aircraft 
with over 118,000 flights and transport more than 
20 million passengers by the end of 2020. 
Specifically in 2020, Vietjet will concentrate to 
carry out cost-optimizing solutions such as foster-
ing its cargo service, aircraft purchase, diversifying 
credit loans solutions and expanding self-serving 
ground operation, and aim for the air transport, its 
core business, to reach break-even point by the 
end of 2020.
The carrier will also continue to strongly grow its 
loyal customer base and boost the effectiveness 
of financial activities and applications on e-com-
merce platforms while digitally transforming op-
erating systems and procedure by applying ad-
vanced management software and programs in 
operation as well as thoroughly arranging flight 
routes and fleet.
In the context that the aviation industry globally is 
facing a large-scale challenge, Vietjet sharehold-
ers are excited to vote on the plan to pay a divi-
dend of 2019 up to 50% by share. This is the result 
of the financial accumulation gained from the air-
line’s sustainable, safe and effective development 
in recent time.

Following the announcement of Civil Aviation 
Authority of Thailand (CAAT) about re-opening 
Phuket International airport for domestic flight 
operation starting from 13 June 2020, Thai Viet-
jet is the first and only airline confirmed to 
resume operation of the route between Bang-
kok (Suvarnabhumi) and Phuket international 
airport to serve passengers demand from that 
date.
Currently, Thai Vietjet is operating stable flight 
operation covering Thailand domestic network 
including routes between Bangkok and Chiang 
Mai/ Chiang Rai/ Phuket/ Krabi/ Udon Thani. 
Passengers are recommended to check the reg-
ulations and procedures upon arrival of each 
destination city and airports for smooth entry. 
The airline also continuously increases flight 
schedules and extends its network in response 
to rising demand.
Earlier, Thai Vietjet has offered 1-year compli-
mentary travel to front line medical staff, includ-
ing all members of Thai Covid-19 Prevention & 
Control Committee and all doctors and nurses of 
160 appointed hospitals for treatment of 
Covid-19 patients in Thailand as a way to appre-
ciate the heroes who have been working hard to 
prevent and control the outbreak until the situa-
tion is recovered.

Celebrating the International Children's Day June 
1 and the Vietnamese Family Day June 28, Viet-
jet offers over 2 million super-saving tickets 
priced from only 1,600 VND (Excluding taxes, 
fees) on all 45 domestic routes covering Viet-
nam with more than 300 green flights daily. This 
is a gift of Vietjet for children and their families 
to experience a joyful summer and to connect 
love in all parts of the country.

On 30th June, 2020, at the ‘Glory on the Front-
line’ Art exchange Program organized by the 
Military Broadcasting Center, Vietjet has award-
ed a total of 48 pairs of domestic round-trip tick-
ets to Phu Quoc to soldiers, officers and the 
border defence force, who have postponed their 
wedding plans to join the frontline in the fight 
against the COVID-19 pandemic.
The award had a practical significance and it 
showed how Vietjet had cooperated in the fight 
against the COVID-19 pandemic along with the 
community.
In the program, the audience had the opportuni-
ties to meet the people who had participated in 
the prevention and fight against COVID-19 and 
listen to the touching stories of iron will and 
silent sacrifices. The audience had heard about 
the taxing jobs and the difficulties the soldiers 
had to face while they were on duty, where 
some had to postponed their wedding days 
while the others were separated from their chil-
dren for months.

From June 24 to 28, in Hanoi, Thanh Hoa, Ninh 
Binh and Nghe An, Vietjet leaders and local au-
thorities signed important agreements and co-
ordinated in many attractive programs to boost 
tourism growth after the pandemic.
In Hanoi, Vice President Do Xuan Quang partici-
pated in the conference "Hanoi 2020 - Invest-
ment and Development Cooperation" organized 
by Hanoi People's Committee. At the confer-
ence, Vietjet and Hanoi People's Committee 
signed a memorandum of understanding on 
tourism promotion. Accordingly, Vietjet will co-
operate with Hanoi to organize promotion pro-
grams to introduce the capital city’s tourism to 
international markets after the Prime Minister's 
permission to reopen international routes to 
safe areas.
Vietjet will also cooperate with Hanoi to orga-
nize events to promote the capital's culture and 
tourism in 2020. At the "Hanoi Tourism Stimula-
tion Festival 2020" from June 26 - 28, at Hoan 
Kiem Lake, Vietjet has brought many interesting 
exchange activities, participated in lucky draws, 
fun games and received valuable gifts.
Previously, on June 24 and June 25, Vice Presi-
dent Nguyen Duc Tam and representatives of 
Nghe An Province Department of Tourism and 
Vice President Do Xuan Quang and representa-
tives of the Department of Tourism of Thanh Hoa 
and Ninh Binh provinces signed agreements to 
stimulate local tourism. Under the signed agree-
ment, the parties will work together to promote 
the promotion of products and services, and im-
plement promotions to attract visitors.

Vietjet has announced and opened ticket sales 
from June 15, 2020 for 5 new Thailand domestic 
routes. These five new routes will connect the 
capital Bangkok (Suvarnabhumi) with famous 
tourism and cultural destinations from North to 
South of Thailand including Hat Yai, Khon Kaen, 
Nakhon Si Thammarat, Ubon Ratchathani, and 
Surat Thani.
The 5 new routes extend Thai Vietjet’s domestic 
flight network to 12 domestic routes, connecting 
11 destinations in Thailand. Vietjet is bringing 
more chance for people and tourists to benefit 
tourism, trade in Thailand.
Hat Yai, a large district of Songkhla province in 
South of Thailand, is well-known as the center 
of trade, logistics, communications, transporta-
tion, and tourism of the province and the region. 
While Nakhon Si Thammarat and Khon Kaen are 
famous for their precious history. For Ubon Rat-
chathani, it is one of the four major cities of 
Isan, a region in northeastern Thailand, also 
known as the "big four of Isan." Meanwhile, 
Surat Thani is a province in the lower southern 
Gulf of Thailand with many popular big and 
small islands around the province, including 
traveler’s favorite islands of Koh Samui. Let’s 
travel to these Thai top destinations with Vietjet.

Following the mission of sky connection to bring 
people and tourists to discover beautiful desti-
nations in Vietnam, the new-age carrier Vietjet 
jubilantly welcomes maiden flights connecting 
Da Nang, the most liveable city in Vietnam with 
Phu Quoc (Kien Giang Province), Da Lat (Lam 
Dong Province), Buon Ma Thuot (Dak Lak Prov-
ince), Vinh and Thanh Hoa; the capital city of 
Hanoi with Dong Hoi (Quang Binh Province); Hai 
Phong with Quy Nhon (Binh Dinh Province); 
Vinh and Phu Quoc.

At Da Nang International Airport, Vietjet Vice 
President Do Xuan Quang together with Da 
Nang City’s authorities greeted and presented 
flowers to first passengers boarding on Vietjet 
inaugurated flights.
With 5 out of 8 new routes connecting to the 
most livable city in Vietnam, Da Nang has 
become the largest hub in the Central region 
with routes to 10 other cities and provinces na-
tionwide, opening more opportunities for the 
Central heritage tourism region, developing the 
Middle and Central Highlands economic region, 
etc.
Inaugurated flights on this occasion are also 
ready to take visitors in Hanoi of a thousand 
years of civilization to Nhat Le, Bao Ninh pristine 
beaches in Dong Hoi within 1 hour 5 minutes; 
from historic Vinh city to the pearl island of Phu 
Quoc around 1 hour 40 minutes; or from Hai 
Phong port land to explore the 72km coastline 
in Quy Nhon with only 1 hour 30 minutes of 
magical experience on Vietjet aircraft.

VIETJET TRỞ LẠI BẦU TRỜI VỚI 
HÀNG TRIỆU VÉ SIÊU TIẾT KIỆM

BAY CÙNG VIETJET VỚI 53 
ĐƯỜNG BAY KHẮP VIỆT NAM CHỈ 
TỪ 8.000 ĐỒNG
FLY WITH VIETJET ON 53 ROUTES 
ACROSS VIETNAM FROM VND 
8,000

VIETJET ĐỒNG HÀNH VỀ THĂM 
CHIẾN TRƯỜNG XƯA

VIETJET VISITED THE OLD BATTLE-
FIELDS

PHƯỢT VIỆT NAM CÙNG NHỮNG 
CHUYẾN BAY VIETJET

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ 
THIẾU NHI 1/6, VIETJET ƯU ĐÃI 
GIÁ VÉ CHỈ TỪ 1.600 ĐỒNG

VIETJET TẶNG VÉ CHO BỘ ĐỘI 
BIÊN PHÒNG HOÃN CƯỚI CHỐNG 
DỊCH

VIETJET OFFERED TICKETS TO 
BORDER SOLDIER WHO HAS 
POSTPONED HIS WEDDING PLAN 
TO FIGHT

CELEBRATING THE INTERNATION-
AL CHILDREN'S DAY, VIETJET 
OFFERS PROMOTIONAL TICKETS 
FROM ONLY VND 1,600

TRAVELING ACROSS VIETNAM 
WITH VIETJET

FLY AROUND VIETNAM WITH VI-
ETJET WITH MILLIONS OF SU-
PER-SAVING TICKETS

VIETJET KHAI TRƯƠNG 8 ĐƯỜNG 
BAY MỚI

VIETJET INAUGURATES 8 ROUTES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIETJET:
HÀNH TRÌNH CHUYÊN CHỞ 100 
TRIỆU HÀNH KHÁCH - NỀN TẢNG 
PHỤC HỒI MẠNH MẼ SAU DỊCH
* CỔ ĐÔNG NHẬN CỔ TỨC 50% 
BẰNG CỔ PHIẾU

VIETJET KHAI THÁC TRỞ LẠI TẠI 
THÁI LAN

VIETJET THAM GIA NHIỀU HOẠT 
ĐỘNG KÍCH CẦU DU LỊCH KHẮP 
VIỆT NAM
VIETJET PARTICIPATES IN MANY 
TOURISM STIMULATING ACTIVI-
TIES THROUGHOUT VIETNAM

VIETJET MỞ MỚI 5 ĐƯỜNG BAY 
TẠI THÁI LAN

VIETJET MỞ MỚI 5 ĐƯỜNG BAY 
TẠI THÁI LAN

VIETJET RE-OPERATES AT THAI-
LAND

 VIETJET ANNUAL GENERAL SHARE-
HOLDERS’ MEETING: THE JOURNEY 
TO CARRY 100 MILLION PASSEN-
GERS PROVIDES A SOLID BASE FOR 
AIRLINE'S POST-PANDEMIC RECOV-
ERY 
* SHAREHOLDERS TO RECEIVE 2019 
DIVIDEND OF 50% BY SHARES

VIETJET ĐƯA CÔNG DÂN TỪ 
MYANMAR VỀ NƯỚC

VIETJET FLIES VIETNAMESE CITI-
ZENS HOME FROM MYANMAR


