
Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 
30/4/2020), các tiếp viên và nhân viên Vietjet 
khoác lên mình trang phục cờ đỏ sao vàng đầy tự 
hào, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, đặc biệt là 
trong những ngày toàn dân chung tay, đồng lòng 
đánh đuổi “giặc COVID-19”.

Với trách nhiệm cộng đồng và tinh thần “không 
bỏ lại bất kì ai”, trong suốt thời gian qua, Vietjet 
thực hiện hàng nghìn chuyến bay, giải cứu hàng 
trăm nghìn hành khách khỏi những vùng bị ảnh 
hưởng của dịch; hỗ trợ di chuyển miễn phí cho các 
y, bác sĩ và tăng cường vận chuyển hàng nghìn 
tấn hàng hóa thiết yếu, trang thiết bị y tế phòng 
chống dịch.

Trong đó, không ít chuyến bay đón đoàn khách 
được thực hiện miễn phí, nhiều chuyến không tải 
một chiều đưa người dân Việt Nam, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Trung Quốc… về nước an toàn, đảm 
bảo không một ai bị kẹt lại. Vietjet cũng đã thực 
hiện các chuyến bay đón công dân Việt Nam hồi 
hương từ Indonesia, Singapore, Nhật Bản...

An toàn cho tất cả hành khách, phi hành đoàn, 
tàu bay và cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu 
được hãng đảm bảo mỗi khi có chuyến bay cất 
cánh thông qua việc tăng cường các công tác phối 
hợp phòng chống dịch bệnh, kiểm soát nghiêm 
ngặt các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành 
khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, các yêu cầu 
khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang... tuân thủ 
tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức 
năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp 
hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Trở lại bầu trời, Vietjet tiếp tục tăng tần suất khai 
thác các chuyến bay nhằm phục vụ nhu cầu đi lại 
của người dân cả nước theo quyết định của Bộ 
Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam. 
Với những chuyến bay rực rỡ cờ đỏ sao vàng, Viet-
jet mang tới cho khách hàng niềm tự hào dân tộc, 
niềm tin vào một tương lai tươi sáng ở ngày mai.

Từ ngày 16/4/2020, Vietjet hàng ngày khai thác 
các chuyến bay chở khách thường lệ và các 
chuyến bay chuyên chở hàng hoá, nhu yếu 
phẩm, đáp ứng nhu cầu của người dân, toàn xã 
hội.

Theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam, 
từ ngày 16/4/2020, Vietjet tăng tần suất khai 
thác các chuyến bay khứ hồi chở khách giữa Hà 
Nội và TP.HCM lên 3 chuyến mỗi ngày, 1 chuyến 
khứ hồi mỗi ngày với chặng bay giữa Hà Nội và 
Đà Nẵng, 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày với chặng 
bay giữa TP.HCM và Đà Nẵng.

Ngoài ra, mỗi ngày hãng hàng không còn khai 
thác khoảng 10 chuyến bay chuyên chở hàng 
hóa. Bên cạnh hàng hóa thông thường, các 
chuyến bay còn thực hiện nhiệm vụ chuyên chở 
miễn phí vật tư, trang thiết bị y tế để hỗ trợ công 
tác phòng chống dịch. Vietjet cũng tài trợ vận 
chuyển miễn phí các y bác sĩ và nhân viên y tế đi 
trên những chuyến bay của hãng trong suốt thời 
gian này

Ngày 25/4, lớp Hội nhập tỏa sáng khóa 82 đã 
được tổ chức với sự tham gia của 99 học viên đến 
từ các phòng, ban trong toàn Công ty. Đây là khóa 
Hội nhập tỏa sáng đầu tiên được triển khai bằng 
hình thức đào tạo trực tuyến và các bài thực hành 
eLearning.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Sơn và lãnh 
đạo các phòng ban đã giúp các học viên hiểu về 
hành trình chinh phục bầu trời của một trong 
những hãng hàng không có tốc độ tăng trưởng 
nhanh và năng động nhất thế giới, qua đó mang 
tới niềm tự hào cho các thành viên khi tham gia 
vào đại gia đình Vietjet.

Dự kiến trong thời gian tới, các khóa Hội nhập tỏa 
sáng sẽ tiếp tục được triển khai trực tuyến cho tới 
khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Vào đúng ngày Lễ Phục sinh, lần đầu tiên hàng tỉ 
người trên toàn thế giới ở nhà chống dịch, sẵn 
sàng chào đón thế giới tốt đẹp hơn khi dịch bệnh 
qua đi. Cũng lần đầu tiên tại Việt Nam, hãng hàng 
không thế hệ mới Vietjet tung ra chiếc thẻ bay 
“vạn năng” POWER PASS cho phép người dùng 

Ngày 13/04, Thai Vietjet đã ra mắt sản phẩm 
'Voucher quà tặng Songkran' với ưu đãi hấp dẫn 
“Thanh toán ít, nhận quà nhiều” để chào mừng lễ 
hội truyền thống Songkran của Thái Lan. Khách 
hàng có thể lựa chọn mua 3 loại voucher: Sky Dia-
mond (Thanh toán 399THB, nhận 1.000THB), Sky 
Golden (Thanh toán 199THB, nhận 500THB) và 
Sky Silver (Thanh toán 99THB, nhận 200THB) trên 
trang web www.songkran.vietjetair.com trong 
thời gian từ ngày 13 đến 30/4/2020.

Với “voucher Songkran”, khách hàng có thể dành 
thời gian ở nhà và lên kế hoạch cho chuyến du 
lịch tương lai của mình trên trang web 
www.vietjetair.com với chi phí tiết kiệm. Mỗi 
khách hàng có thể mua nhiều Voucher làm quà 
tặng cho cho bạn bè và những người thân nhân 
dịp lễ Songkran.

“Chúng tôi cho ra mắt sản phẩm Voucher quà 
tặng vào ngày hôm nay nhằm mang lại khoảng 
thời gian vui vẻ cho mọi khách hàng nhân dịp lễ 
hội Songkran, cũng như mang tới cơ hội tốt cho 
mọi người khi ở nhà có thể tìm ra món quà ý 
nghĩa dành tặng cho những người thân yêu của 
mình bằng những chuyến du lịch vui vẻ trong 
tương lai. Nhân dịp này, chúng tôi cũng muốn bày 
tỏ sự trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất tới 
tất cả người dân Thái Lan. Chúc tất cả các bạn luôn 
mạnh khỏe, vượt qua đại dịch COVID19 cùng với 
người dân trên toàn thế giới hướng tới hành trình 
tươi đẹp trong tương lai với những chuyến bay 
của Vietjet.” -  Bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Chủ tịch 
Thai Vietjet, Phó tổng giám đốc Vietjet chia sẻ.

Ngày 24 và 26/4, theo quyết định của chính phủ 
Việt Nam, Singapore và Indonesia, Vietjet phối 
hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, In-
donesia và các cơ quan chức năng thực hiện các 
chuyến bay đón công dân Việt Nam, trong đó 215 
công dân từ Singapore và 105 công dân từ Indo-
nesia về nước. 

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. Trên các chuyến bay, 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. Một số hành khách cũng nhận 
được hỗ trợ tài chính, thủ tục giấy tờ trên tinh 
thần tương thân tương ái.

Các chuyến bay của hãng tuân thủ tiêu chuẩn an 
toàn cao nhất của cơ quan quản lý, Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng 
không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ 
cho hành khách, phi hành đoàn trước, trong và 
sau khi thực hiện chuyến bay. Ngay khi hạ cánh 
xuống sân bay, toàn bộ hành khách được kiểm tra 
y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định, tàu 
bay cũng được khử trùng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó, với tinh thần và trách nhiệm với cộng 
đồng, Vietjet cũng đã thực hiện hàng nghìn 
chuyến bay, “giải toả" hàng trăm nghìn hành 
khách khỏi những vùng bị ảnh hưởng của dịch; 
vận chuyển hàng nghìn tấn hàng hóa thiết yếu, 
trang thiết bị y tế phòng chống dịch; đảm bảo an 
toàn sức khoẻ cho tất cả hành khách, phi hành 
đoàn, phương tiện, tàu bay.

Trong đó, không ít chuyến bay đón đoàn khách 
được thực hiện miễn phí, nhiều chuyến không tải 
một chiều đưa người dân Việt Nam, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Trung Quốc, Thái lan… về nước an toàn. 
Vietjet cũng đã thực hiện các chuyến bay đón 
công dân Việt Nam hồi hương từ Ấn Độ, Singa-
pore, Nhật Bản... đảm bảo không một ai bị kẹt lại. 

Ngoài ra, Vietjet còn khai thác những chuyến bay 
chuyên chở hàng hoá, hàng thiết yếu, thực hiện 
nhiệm vụ chuyên chở miễn phí vật tư, trang thiết 
bị y tế để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Viet-
jet cũng tài trợ vận chuyển miễn phí các y bác sĩ 
và nhân viên y tế đi trên những chuyến bay của 
hãng trong suốt thời gian này.

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
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SỰ KIỆN - TIN TỨC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGHOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

THAI VIETJET RA MẮT 'VOUCHER 
QUÀ TẶNG SONGKRAN' CHÀO 
MỪNG TẾT CỔ TRUYỀN SONG-
KRAN TẠI THÁI LAN

VIETJET CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 
NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, 
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

VIETJET CÔNG BỐ LỊCH KHAI THÁC 
TỪ NGÀY 16/4/2020

Ở NHÀ VÀ LÊN KẾ HOẠCH BAY CẢ 
NĂM CÙNG THẺ BAY POWER PASS 
CỦA VIETJET!

VIETJET ĐƯA CÔNG DÂN TỪ SIN-
GAPORE VÀ INDONESIA VỀ NƯỚC 

HỘI NHẬP TỎA SÁNG KHÓA 82 
ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

bay không giới hạn trên gần 300 chuyến bay 
xanh mỗi ngày và 45 đường bay của Vietjet phủ 
khắp Việt Nam. Khách hàng sở hữu POWER 
PASS, cùng lan toả tinh thần tích cực “Hãy yên 
tâm ở nhà giữ sức khỏe, cùng bảo vệ cộng đồng 
và lên kế hoạch bay thỏa thích tới sang năm” 
với chi phí siêu tiết kiệm chưa từng có.

Đơn giản, thuận tiện, khách hàng chỉ cần truy 
cập http://powerpass.vietjetair.com hoặc 
www.vietjetair.com để sở hữu hoặc mua thẻ 
bay POWER PASS làm quà tặng cho người thân 
yêu, đặt vé cho hành trình trải nghiệm tới sang 
năm! Với tài khoản POWER PASS riêng, khách 
hàng sẽ được miễn phí 100% giá vé (*), miễn 
phí 15kg hành lý ký gửi, 7kg hành lý xách tay 
và đặc biệt nhất là không giới hạn số lần bay 
trên tất cả các chuyến bay nội địa của hãng 
trong suốt thời hạn hiệu lực của thẻ. Hơn thế 
nữa, khách hàng cũng không bị giới hạn số lần 
thay đổi lịch trình, chỉ với một khoản phí nhỏ 
100.000 VNĐ (**) cho mỗi lần thay đổi.

Đáp ứng nhu cầu đa dạng, Vietjet cung cấp 2 
loại thẻ POWER PASS cho khách hàng lựa chọn. 
Thẻ POWER PASS Sky6 với giá 8.999.000 VNĐ 
(**) để khách hàng thực hiện các chuyến bay 
nội địa đến hết ngày 30/09/2020; Thẻ POWER 
PASS Sky12 với giá 16.999.000 VNĐ (**) để 
khách hàng thực hiện các chuyến bay nội địa 
đến hết ngày 31/03/2021 (***). 

Hơn thế nữa, phần quà lên tới 299.000 VNĐ 
được dành cho tất cả khách hàng thanh toán 
qua thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế mới 
của HDBank. Khách hàng cũng có thể mua thẻ 
POWER PASS tiện lợi và nhanh chóng trên hệ 
thống 285 điểm giao dịch của HDBank trên 
toàn quốc.

“Bảo vệ hành tinh xanh – Bay nhanh cùng Viet-
jet”, 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. Hàng 
ngàn danh lam thắng cảnh, điểm đến danh 
tiếng thế giới, những món đặc sản, nét văn hóa 
đặc sắc khắp vùng miền Tổ quốc đang chờ đón 
khách hàng sở hữu thẻ bay POWER PASS trải 
nghiệm với “MỘT LẦN MUA - TRĂM LẦN BAY”, 
thoải mái bay “thả ga” với mạng bay phủ khắp 
Việt Nam của Vietjet.

Hãy yên tâm ở nhà, cùng bảo vệ cộng đồng và 
lên lịch bay thỏa thích tới sang năm cùng 
POWER PASS khi cả thế giới tốt đẹp hơn! Khó 
khăn rồi sẽ qua, dịch bệnh rồi sẽ được kiểm 
soát, thẻ bay POWER PASS là món quà mà Viet-
jet dành tặng cho tất cả khách hàng của mình 
với thông điệp bay an toàn, tuân thủ các quy 
định kiểm soát dịch bệnh và hướng tới một 
tương lai tươi sáng.

  


