
Liên tục mở rộng mạng bay quốc tế, Vietjet chính 
thức ghi dấu mốc quan trọng tại một trong những 
thị trường hàng không tiềm năng hàng đầu thế 
giới với quy mô dân số lên tới 1,3 tỷ dân Ấn Độ. 

Dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Việt 
Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh, Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, Bộ 
trưởng Quốc vụ phụ trách Hàng không Ấn Độ - 
Ngài Hardeep Singh Puri, đoàn lãnh đạo cấp cao 
hai nước Việt Nam, Ấn Độ, hãng hàng không Viet-
jet đã công bố mở loạt 5 đường bay thẳng kết nối 
các thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội, 
TP.HCM, Đà Nẵng với thủ đô New Delhi và thành 
phố Mumbai của Ấn Độ. 

Trước đó, tại sân bay Nội bài- Hà Nội, lễ công bố 
các đường bay thẳng kết nối Việt Nam - Ấn Độ 
cũng đã được tổ chức long trọng với sự tham dự 
của các quan chức cấp cao hai nước. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu 
tại buổi lễ công bố: “Việc mở đường bay thẳng 
góp phần đưa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn 
Độ xích lại gần nhau. Lễ công bố đường bay Việt 
Nam - Ấn Độ của hãng hàng không Vietjet sẽ 
đánh dấu mốc son trên tiến trình phát triển 
không chỉ của chính hãng Vietjet mà còn là mối 
quan hệ truyền thống giữa Việt Nam - Ấn Độ. Việc 
mở đường bay thẳng giữa Hà Nội, TP.HCM tới 
Mumbai; Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng tới New Delhi 
của Vietjet ngay trước chuyến thăm chính thức 
của tôi tới Ấn Độ sẽ góp phần thúc đẩy các trụ cột 
của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt 
Nam – Ấn Độ phát triển mạnh mẽ, nhất là về 
chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương 
mại, văn hóa du lịch và giao lưu nhân dân. Tôi tin 
tưởng rằng Vietjet sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu 
trong việc tìm kiếm và khai thác các đường bay 
thẳng tới các thị trường tiềm năng khác trong 
tương lai.” 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn 
công tác cũng là những hành khách đầu tiên trải 
nghiệm dịch vụ tiêu chuẩn VIP, các hạng ghế C 
đầu tiên của Vietjet trên chuyến bay đặc biệt kết 
nối thủ đô Hà Nội (Việt Nam) với thủ đô New 
Delhi (Ấn Độ). Các tiêu chuẩn dịch vụ hạng Sky-
Boss của Vietjet mang đến những trải nghiệm đặc 
biệt với phòng chờ hạng sang, các dịch vụ ưu 
tiên, thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon trên 
những chuyến bay vui vẻ. 

Ngài Hardeep Singh Puri - Quốc vụ khanh phụ 
trách Hàng không Ấn Độ phát biểu: "Ấn Độ hiện 
có quy mô thị trường hàng không nội địa lớn thứ 
ba thế giới và tôi chắc chắn rằng Ấn Độ sẽ nhanh 
chóng trở thành thị trường hàng không quốc tế 
lớn thứ ba thế giới. Theo số liệu thống kê năm 
2018 - 2019, tăng trưởng kim ngạch thương mại 
giữa hai nước Việt - Ấn là 12,81% với tổng giá trị 
13,69 tỷ USD. Tôi tin chắc rằng mối quan hệ kinh 
tế giữa hai nước sẽ còn bùng nổ hơn nữa với các 
đường bay thẳng của Vietjet mà chúng ta chứng 
kiến lễ công bố hôm nay. Xin chúc mừng Vietjet." 

Các đường bay Đà Nẵng – New Delhi và Hà Nội – 
Mumbai được khai thác từ ngày 14/5/2020 với 
tần suất lần lượt là 5 chuyến khứ hồi/ tuần và 3 
chuyến khứ hồi/ tuần trong khi đường bay 
TP.HCM – Mumbai khai thác 4 chuyến khứ hồi/ 
tuần từ ngày 15/5/2020. Hai đường bay TP.HCM/ 
Hà Nội – New Delhi hiện đang được phục vụ với 
tần suất lần lượt là 4 chuyến khứ hồi/tuần và 3 
chuyến khứ hồi/ tuần. 

Ấn Độ là đất nước rộng lớn, dân số 1,3 tỷ người và 
dự báo sẽ vượt qua Trung Quốc trong những thập 
kỷ tới. Vietjet có kế hoạch mở đường bay tới Ấn 
Độ với nhiều điểm đến, những nét văn hóa, tôn 
giáo, ẩm thực đa dạng, đặc trưng mang tới cho Ấn 
Độ một sức hút đặc biệt riêng có. Bên cạnh thủ đô 
New Delhi nổi tiếng, thành phố Mumbai hay từng 
được gọi là Bombay, Bollywood, trung tâm tài 
chính, kinh tế, giải trí quan trọng của Ấn Độ cũng 
là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Đất nước 
Ấn Độ là vùng đất cổ kính ẩn chứa nhiều kho tàng 
di sản văn hóa đồ sộ, các lễ hội đầy màu sắc và là 
cái nôi tôn giáo thiêng liêng huyền bí của phương 
Đông. Các đường bay mới cũng sẽ mang du khách 
Ấn Độ tới những vùng đất “gây thương nhớ” của 
Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, kết nối 
với cả khu vực Đông Nam Á, Đông Á dễ dàng.

Hướng tới một tương lai xanh, một hành tinh 
xanh cho thế giới hôm nay và thế hệ mai sau, Vi-
etjet luôn, mang tới cơ hội đi lại bằng máy bay 
mới, hiện đại, giảm khí thải, thân thiện với môi 
trường với chi phí tiết kiệm cho tất cả người dân 
và du khách khắp năm châu. Với dịch vụ cao cấp 
theo chuẩn mực quốc tế, Vietjet cũng là hãng 
hàng không được lựa chọn cho chuyến bay đưa 
đón đại gia đình tỉ phú Ấn Độ tới đảo ngọc Phú 
Quốc tổ chức đám cưới xa xỉ suốt cả tuần. Đại sứ 
du lịch Ấn Độ - Hoa hậu Liên lục địa Karen Gall-
man đồng hành cùng chương trình “Bảo vệ hành 
tinh xanh, bay nhanh cùng Vietjet” với các hoạt 
động ý nghĩa như chương trình “Hãy làm sạch 
biển”, “Liên minh chống rác thải nhựa”, những 
hoạt động nhân đạo từ thiện tại Ấn Độ… đang 
cùng Vietjet góp phần bảo vệ mẹ trái đất, đẩy lùi 
thiên tại dịch bệnh, mang tới những giá trị văn 
minh, tươi đẹp cho mọi người khắp các địa 
phương, quốc gia mà Vietjet có đường bay tới.

Cũng nhân dịp này Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn 
Thanh Hùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong 
Tập đoàn Sovico đã tham gia các hoạt động quan 
trọng của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh 
và phái đoàn cấp cao Việt Nam trong chuyến 
thăm Ấn Độ. 

Tại buổi hội đàm cùng Phó Tổng thống Ấn Độ 
Muppavarapu Venkaiah Naidu, Phó Chủ tịch nước 
Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đề xuất một số nội dung 
nhằm hỗ trợ Vietjet, trong đó đề nghị Chính phủ 
Ấn Độ tạo điều kiện cho Vietjet được nhận chính 
sách ưu đãi đối với phí cất hạ cánh tại các cảng 
Hàng không Ấn Độ, đặc biệt tại Cảng hàng không 
quốc tế Indira Gandhi – New Delhi và Shivaji Ma-
haraj - Mumbai cũng như tạo điều kiện tăng 
“Slot” khai thác cho Vietjet đến các cảng hàng 
không Indira Gandhi – New Delhi, Shivaji Ma-
haraj-Mumbai và các cảng hàng không khác. Bên 
cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng đề xuất các chính sách 
tăng cường quảng bá du lịch Việt Nam, hình ảnh 
Vietjet tại thị trường Ấn Độ nhằm thu hút hành 
khách và thúc đẩy du lịch giữa hai quốc gia.

Ngày 21/2 tại Hà Nội, Tập đoàn Sovico và Tập 
đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Viettel đã 
ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với nhiều nội 
dung quan trọng trong việc khai thác, tối ưu hệ 
sinh thái sản phẩm, dịch vụ của cả hai bên.

Buổi lễ có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng sáng 
lập Sovico kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet 
Nguyễn Thanh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Vi-
ettel - Thiếu tướng Lê Đăng Dũng và đại diện lãnh 
đạo các đơn vị trong hai Tập đoàn.

Theo thỏa thuận được ký kết, Sovico và Viettel 
cùng xúc tiến các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh 
doanh và hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực tài chính, 
logistics, bất động sản, đầu tư quốc tế, hàng 
không và ứng dụng các giải pháp viễn thông - 
công nghệ thông tin.

Trong lĩnh vực hàng không, hai bên sẽ cùng hợp 
tác trong việc đẩy mạnh bán sản phẩm, dịch vụ 
thông qua các kênh phân phối thế mạnh và hỗ trợ 
nhau trong việc tăng cường quảng bá hình ảnh 
thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ đang hợp tác...

Dự kiến trong thời gian tới đây, hai bên sẽ tiếp tục 
thảo luận, đàm phán để thống nhất các điều 
khoản và sớm đưa các thỏa thuận hợp tác vào 
triển khai.

Theo nguyện vọng của các công dân Hàn Quốc, 
trên cơ sở đề xuất của Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại 
thành phố Đà Nẵng và đề nghị của UBND Thành 
phố Đà Nẵng, tối 25/2/2020, Vietjet hỗ trợ đưa 
20 công dân Hàn Quốc đến từ thành phố Daegu 
(Hàn Quốc) về nước.

Toàn bộ khách đã được kiểm tra y tế đảm bảo đủ 
điều kiện sức khoẻ, y tế cho chuyến bay. Chuyến 
bay chở toàn bộ khách Hàn Quốc từ Đà Nẵng đi 
Incheon (Seoul, Hàn Quốc) được thực hiện theo 
các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tuyệt đối các 
tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và 
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). 

Với tinh thần hiếu khách của thành phố Đà Nẵng 
và nhân dân Việt Nam, tổ bay được hãng bố trí là 
những phi công, tiếp viên người Việt Nam và Hàn 
Quốc để hành khách được cảm giác gần gũi hơn 
với những người đồng hương. Đại diện UBND 
Thành phố Đà Nẵng và Tổng lãnh sự quán Hàn 
Quốc tại Đà Nẵng cũng đã có mặt tại sân bay để 
tiễn đoàn du khách. 

Tổng lãnh sự Hàn Quốc Ahn Minsik đã gửi lời cảm 
ơn Chính phủ Việt Nam, UBND TP. Đà Nẵng, hãng 
hàng không Vietjet và các đơn vị liên quan đã hỗ 
trợ cho các công dân Hàn Quốc trở về quê hương. 

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng 
đã đích thân gửi thư cảm ơn và chia sẻ tới những 
hành khách Hàn Quốc. Ông cũng bày tỏ mong 
muốn được tiếp đón họ trở lại với thành phố an 
toàn, hiếu khách, thành phố đáng sống của Việt 
Nam. 

Vietjet đã phối hợp với các cơ quan chức năng để 
đảm bảo tuyệt đối các quy trình kiểm tra an toàn, 
kiểm dịch của các chính phủ, hành khách và nhân 
viên hàng không được kiểm tra sức khoẻ trước và 
sau chuyến bay, đảm bảo an toàn cao nhất cho 
phương tiện tàu bay, tổ bay và hành khách. 

Đây không phải lần đầu tiên Vietjet thực hiện các 
chuyến bay hỗ trợ chuyên chở hành khách trong 
tình huống diễn biến dịch bệnh bất ngờ bùng 
phát. Trước khi tạm ngừng khai thác toàn bộ các 
đường bay đi/đến Trung Quốc vào ngày 
1/2/2020, các chuyến bay bổ sung đã được Viet-
jet thực hiện hết sức khẩn trương, phối hợp chặt 
chẽ với nhà chức trách hàng không, với các cơ 
quan y tế, kiểm dịch quốc tế của các sân 
bay…giải toả toàn bộ hành khách của hãng 
không bị kẹt lại. 

Hãng hàng không thực hiện những chuyến bay 
hỗ trợ này nhằm đồng hành cùng các chính phủ, 
cơ quan chức năng trong công tác ngoại giao, 
nhân đạo, đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người dân 
và du khách.

Ngày 21/02, Vietjet tham gia vào chương trình 
kích cầu du lịch của Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cùng 
triển khai các dịch vụ đảm bảo chất lượng và chi 
phí tiết kiệm cho người dân và du khách trong, 
ngoài nước.

Vietjet cam kết thực hiện các ưu đãi về giá vé 
máy bay, điều kiện đặt vé và các dịch vụ cung ứng 
khác. Trước đó, hãng hàng không thế hệ mới đã 
triển khai trương chình giảm 50% giá vé trên 
toàn mạng bay. 

Phía Hiệp hội du lịch TP.HCM và các công ty thành 
viên sẽ điều chỉnh giá dịch vụ mặt đất, cũng như 
triển khai các tour du lịch trọn gói trong nước và 
quốc tế kết hợp cùng ưu đãi hấp dẫn, giờ bay linh 
hoạt và dịch vụ hàng không chất lượng của Vietjet 
để tạo ra các sản phẩm kích cầu có lợi nhất cho 
khách hàng.

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao và hiện thực hóa 
“giấc mơ bay” của hàng triệu người dân và du 
khách, Vietjet liên tục mở rộng mạng bay ở trong 
và ngoài nước, kết nối nhiều điểm đến hấp dẫn, 
an toàn như New Delhi, Mumbai (Ấn Độ), Bali 
(Indonesia), Tokyo, Osaka (Nhật Bản), Cần Thơ… 
Bên cạnh đó, chương trình “Bảo vệ hành tinh 
xanh – Bay nhanh cùng Vietjet” chào đón tất cả 
hành khách cùng trải nghiệm những chuyến bay 
xanh, thân thiện với môi trường trên đội tàu bay 
mới, hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu, truyền cảm 
hứng bảo vệ tương lai xanh, đẩy lùi thiên tai, dịch 
bệnh và mang tới những giá trị tốt đẹp nhất cho 
cộng đồng hôm nay và thế giới mai sau.

Vào ngày Thần Tài 2020, Vietjet tổ chức buổi quay 
số may mắn để tìm ra chủ nhân những giải 
thưởng đặc biệt giá trị của chương trình khuyến 
mại “Bay khắp Châu Á, Săn máy bay 1 ký vàng”.

Là chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước đến 
nay với tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng tỷ 
đồng, “Bay khắp Châu Á, Săn máy bay 1 ký vàng” 
tri ân và tưng bừng đón chào hành khách thứ 100 
triệu của hãng hàng không thế hệ mới Vietjet.

Giải thưởng lớn nhất của chương trình là 1 máy 
bay vàng nguyên khối được trao cho hành khách 
ngồi ghế 20-A trên chuyến bay VJ893 từ TP.HCM đi 
Bali (Indonesia) ngày 01/12/2019.

Chương trình đón nhận sự tham gia của 2 triệu 
người tới từ các quốc gia trên toàn thế giới với giải 
thưởng thiết thực như hàng trăm vé máy bay 
miễn phí, hàng nghìn mã giảm giá chuyển phát 
nhanh Swift247, Grab, Vietjet SkyClub…

Vietjet cũng đang triển khai chương trình "Bảo vệ 
hành tinh xanh - Bay nhanh cùng Vietjet" với 
hàng loạt hoạt động ý nghĩa như Hãy làm sạch 
biển, Chống rác thải nhựa... hướng đến một hành 
tinh xanh cho toàn nhân loại, bảo vệ môi trường 
cho hôm nay và thế hệ tương lai.

Với sự đồng hành của hãng hàng không thế hệ 
mới Vietjet, Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai cùng Quỹ Mãi 
Mãi Tuổi 20 tổ chức chương trình “Ngọn Lửa Trong 
Tôi” để hướng tới Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày 
Thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước.

Tại sự kiện, Chủ tịch Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai – bà 
Trương Ngọc Thủy – gửi lời tri ân tới một nửa của 
thế giới. Không chỉ mang đến những thay đổi về 
mặt kinh tế, văn hóa và xã hội, những người phụ 
nữ Việt Nam vẫn luôn là những tấm gương kiên 
trinh, mang trong mình ngọn lửa nhân ái, yêu 
thương và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, bà 
Thủy cũng bày tỏ sự cảm kích tới những cá nhân 
và đơn vị đã tích cực hỗ trợ cho Quỹ.

Là đơn vị đồng hành với quỹ kể từ những ngày 
đầu thành lập, đại diện của Hãng hàng không Vi-
etjet – Phó Tổng giám đốc Đỗ Xuân Quang – chia 
sẻ tầm nhìn chung của hai bên về một tương lai 
xanh, bình đẳng giới cho hôm nay và những thế 
hệ tương lai. Hiện nay, tỷ lệ nhân viên nữ tại Viet-
jet đạt gần 35%, 30% trong số đó nắm giữ vị trí 
quản lý. Đặc biệt Vietjet có 4 nữ tướng kiệt xuất: 
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hà, Tổng giám đốc 
Nguyễn Thị Phương Thảo – nữ tỷ phú tự thân đầu 
tiên và duy nhất tại Đông Nam Á, phó Tổng giám 
đốc Nguyễn Thị Thuý Bình, phó Tổng giám đốc Hồ 
Ngọc Yến Phương. 

Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai ra đời với muốn góp phần 
giáo dục lịch sử, lòng yêu nước đối với thế hệ trẻ, 
thông điệp muốn gởi gấm của Quỹ từ công trình 
này chính là khát vọng hòa bình và cộng hưởng 
với đó là mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ 
môi trường, đẩy lùi dịch bệnh của hãng hàng 
không thế hệ mới Vietjet.

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 2/ 2020

SỰ KIỆN - TIN TỨC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGHOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

NGÀY THẦN TÀI MAY MẮN, TÌM 
RA CHỦ NHÂN MÁY BAY 1 KÝ 
VÀNG CỦA VIETJET

TẬP ĐOÀN SOVICO VÀ TẬP ĐOÀN 
CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG 
QUÂN ĐỘI VIETTEL KÝ KẾT HỢP 
TÁC TOÀN DIỆN

CHINH PHỤC 1,3 TỶ NGƯỜI DÂN 
ẤN ĐỘ, CÔNG BỐ LOẠT 5 ĐƯỜNG 
BAY THẲNG TỚI DELHI, MUMBAI

TỔNG LÃNH SỰ HÀN QUỐC CÁM 
ƠN VIỆT NAM VÀ VIETJET

CHUNG TAY THÚC ĐẨY DU LỊCH 
XANH CÙNG HIỆP HỘI DU LỊCH 
TP.HCM

ĐỒNG HÀNH CÙNG QUỸ HÒA 
BÌNH MỸ LAI TÔN VINH NHỮNG 
NGƯỜI PHỤ NỮ TRUYỀN LỬA


