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NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG
TẤN SANG THĂM, CHÚC TẾT, MỞ
ĐẦU KỶ NGUYÊN SỐ VIETJET,
HDBANK

Nêu cao tinh thần đi đầu về ứng dụng công nghệ
của Vietjet, HDBank trong nền kinh tế số, nguyên
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khai bút cho
ông đồ Robot viết tặng chữ thư pháp.
Trong không khí rộn rã đón Xuân của người dân
với tăng trưởng GDP đạt kỷ lục được cộng đồng
quốc tế ghi nhận, sáng ngày 6 tháng Giêng năm
Canh Tý (30/1/2020), ngày đi làm đầu tiên sau
Tết Nguyên đán, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị,
nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có
chuyến thăm, chúc Tết cán bộ công nhân viên
HDBank, Vietjet – những tập đoàn kinh tế tư nhân
hàng đầu của TP HCM và đất nước.
Phát biểu tại chuyến thăm, chúc Tết đầu năm,
nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ,
ông đặc biệt ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc
của các doanh nghiệp thuộc Sovico Group trong
suốt 30 năm qua, từ một doanh nghiệp ông theo
dõi ngay khi mới thành lập cho đến nay đã có rất
nhiều công ty thành viên với những thay đổi, lớn
mạnh không ngừng.
Ông gửi những lời chúc tốt lành, thành đạt, hanh
thông cát tường đến toàn thể cán nhân viên,
HDBank, Vietjet, các thành viên Tập đoàn, người
lao động nói chung và nhắc nhở các đơn vị thực
hiện tốt lời chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
mà chúng ta đã được chứng kiến trong đêm giao
thừa.
Với Vietjet, nguyên Chủ tịch nước biểu dương các
thành tích và nỗ lực của hãng hàng không tư
nhân năng động đã phục vụ gần 100 triệu lượt
bay và có nhiều đường bay đến các thị trường
quan trọng, đặc biệt thành công trong việc mở
các đường bay đầy khó khăn như gần nhất là đến
thị trường 1,2 tỷ dân Ấn Độ.
Báo cáo lên nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo,
cho biết: HDBank, Vietjet, Phú Long, và các công
ty thành viên khác của Tập đoàn Sovico vừa trải
qua giai đoạn phát triển đột phá với việc hoàn
thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đặt ra. Riêng dịp Tết
Nguyên đán vừa qua, Vietjet đã phục vụ 2,5 triệu
lượt chỗ ngồi, mang đến mùa Tết vui sum họp,
đầm ấm cho mọi nhà, mọi người dân. Năm 2019,
Vietjet đạt doanh thu 51.758 tỷ đồng, thực hiện
139.052 chuyến bay an toàn, đóng góp ngân
sách 7.100 tỷ đồng.
“Sự phát triển của Vietjet, của HDBank, Phú Long
đang là kỳ vọng của một nền kinh tế, nơi kinh tế
tư nhân là động lực phát triển theo tinh thần nghị
quyết Trung ương số 10, là mong đợi của cả xã
hội. Và từ kết quả kinh doanh, HDBank và Vietjet
sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho cộng
đồng, mang đến những giá trị bứt phá tốt đẹp
hơn cho xã hội, đóng góp cho ngân sách, tạo việc
làm, nâng cao thu nhập và cơ hội thăng tiến cho
người lao động, đồng thời tham gia tích cực vào
chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các
hoạt động an sinh xã hội, xứng đáng với kỳ vọng
của cộng đồng, với những danh hiệu mà Đảng và
Nhà Nước đã trao tặng”
Trao đổi với lãnh đạo, cán bộ nhân viên Vietjet,
HDBank nguyên Chủ tịch nước đề nghị các thành
viên Sovico Group tiếp tục đi đầu, ứng dụng công
nghệ vào các hoạt động kinh doanh. Với ngân
hàng, là đi cùng các đường lối phát triển kinh tế
nước nhà. Với Vietjet, đã có đội tàu bay phát triển
nhanh, đã đa dạng hóa thị trường nhưng càng
phải đa dạng hóa hơn, tìm thêm những thị trường
tiềm năng.
Với mong muốn và nỗ lực ứng dụng công nghệ,
tiên phong số hóa bằng quyết tâm cao, bằng
nguồn lực của cả “quân đoàn” với quân số gần
30.000 cán bộ nhân viên, nguyên Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang tin tưởng Vietjet, HDBank, Phú
Long… sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, bám
sát đường lối định hướng của nền kinh tế, góp
phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chuyến thăm ấm áp nhân ngày làm việc đầu năm
kết thúc với thao tác: quét QR code, gửi thông
điệp đầu năm và lì xì may mắn từ Nguyên Chủ
tịch nước đến hơn 10.000 cán bộ nhân viên của
Vietjet, HDBank.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁN BỘ,
NHÂN VIÊN VÀ HÀNH KHÁCH
TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

Để động viên tinh thần và đôn đốc công tác khai
thác mùa cao điểm Tết Nguyên đán, Chủ tịch
HĐQT Nguyễn Thanh Hà, Tổng giám đốc Nguyễn
Thị Phương Thảo, Giám đốc Điều hành Lưu Đức
Khánh và Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều hoạt
động thăm, chúc Tết hành khách tại sân bay và
các anh chị em bộ phận khai thác, kỹ thuật...
Tại TP.HCM, trong những ngày giáp Tết, Tổng giám
đốc Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng giám đốc
Tô Việt Thắng, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức
Thịnh đã có chuyến thăm và chúc Tết cán bộ,
nhân viên trực ban tại Trung tâm Điều hành Bay,
Kỹ thuật và các bộ phận khai thác tại sân bay Tân
Sơn Nhất. Tổng giám đốc cùng Ban lãnh đạo Công
ty cũng thăm hỏi và lì xì nhiều hành khách Vietjet
ngay tại sân bay. Sự xuất hiện của Top 100 phụ nữ
quyền lực nhất thế giới tại sân bay khiến hành
khách khá ngạc nhiên, bất ngờ dù đây là hoạt
động thường niên của Tổng giám đốc kể từ khi
Vietjet cất cánh.

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

VIETJET: DOANH THU, LỢI NHUẬN HÀNG KHÔNG TĂNG MẠNH. MỞ THỊ
TRƯỜNG ẤN ĐỘ 1,3 TỶ DÂN
Hãng hàng không thế hệ mới
Vietjet tiếp tục một năm hoạt
động tăng trưởng tốt mảng
kinh doanh cốt lõi là vận tải
hàng không trong năm 2019,
duy trì vị trí đứng đầu về vận
chuyển nội địa Việt Nam và
phát triển thị trường quốc tế,
trong năm Vietjet đã phát
triển mạng bay tăng 24% với
22 đường bay quốc tế được
mở đi các nước Nhật Bản,
Hồng Kông, Indonesia, đặc
biệt là thị trường Ấn Độ 1,3 tỷ
dân... Tương ứng, Vietjet đã chuyên chở gần 25 triệu lượt khách, tăng trưởng gần 28% so với năm trước.
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã “VJC”) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2019, theo đó
doanh thu vận chuyển hành khách đạt 10.500 tỉ đồng tăng trưởng 25%, lũy kế năm 2019 doanh thu
vận tải hàng không đạt 41.097 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế vận tải hàng không đạt 3.936 tỉ đồng, tăng
trưởng tương ứng doanh thu 21,4% và lợi nhuận trước thuế 29,3 % so với năm trước. Riêng doanh thu
từ hoạt động chuyển nhượng tàu bay hoãn lại do kế hoạch giao tàu của Airbus giãn ra. Năm 2018, công
ty đã bán 16 tàu, năm 2019, công ty chỉ bán 7 tàu. Kết quả giãn kế hoạch bán tàu bay phản ánh trong
lũy kế doanh thu và lợi nhuận hợp nhất đạt lần lượt là 52.059 tỉ đồng và 5.010 tỉ đồng giảm nhẹ so với
năm trước.
Để bù đắp tàu bay giao chậm của Airbus, Vietjet đã thuê thêm 9 tàu bay, nâng số lượng tàu đưa vào
vận hành khai thác đến cuối năm 2019 là 78 tàu bay với tổng số giờ khai thác là 321.000 giờ an toàn
để đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách với 139.000 chuyến bay. Hệ số sử dụng ghế đạt 87%, độ tin
cậy kỹ thuật đạt 99,64%, thuộc nhóm các hãng hàng không có chỉ số an toàn khai thác dẫn đầu khu vực
châu Á - Thái Bình Dương. Tổ chức quốc tế AirlineRatings đánh giá chỉ số an toàn của Viejet đạt 7 sao mức cao nhất trên bảng xếp hạng.
Kết quả kinh doanh tăng trưởng còn nhờ vào chiến lược tăng trưởng doanh thu phụ trợ, chủ yếu bao
gồm các khoản thu dịch vụ cộng thêm, doanh thu vận chuyển hàng hóa, doanh thu bán hàng trên tàu
bay (thức ăn, nước uống, đồ lưu niệm) và doanh thu quảng cáo. Năm 2019, doanh thu phụ trợ đạt
11.356 tỉ đồng, tăng 35,2% so với năm trước. Theo đó, cơ cấu doanh thu phụ trợ cũng chuyển dịch từ
25,4% năm 2018 lên 30% trong tổng doanh thu vận chuyển hàng không. Theo mô hình các hãng hàng
không chi phí thấp (LCC), doanh thu phụ trợ là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của
hãng vì tỷ suất lợi nhuận đạt trên 90%. Báo cáo CarTrawler YearBook năm 2019 gần đây nhất cho biết
Vietjet đang giữ vị trí Top 12 của thế giới về tỷ lệ doanh thu phụ trợ trong tổng doanh thu.
Báo cáo tài chính hợp nhất, tổng tài sản đạt 47.608 tỉ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu là 17.661 tỉ đồng
bao gồm nguồn vốn sử dụng 2.347 tỉ đồng mua cổ phiếu quỹ, tương ứng tăng trưởng 22% và 25,8 %
so với năm trước. Chỉ số thanh khoản hiện hành tiếp tục duy trì ở mức tốt 1,4 lần. Lượng tiền mặt cuối
năm dồi dào ở mức 6.076 tỉ đồng, chưa bao gồm số tiền mua cổ phiếu quỹ 2.347 tỉ đồng, tổng cộng lên
tới 8.423 tỉ đồng. Trong khi đó hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu chỉ có 0,77 lần, là mức vay rất thấp so
với mức trong ngành hàng không.
Chỉ số biên lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao và tiền thuê (EBITDAR margin) đạt mức 31%, nằm ở
vị trí các hãng hàng không dẫn đầu trong khu vực và thế giới.
Đội tàu mới, hiện đại của Vietjet tiếp tục được trẻ hóa, hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu cao. Đặc biệt,
cuối tháng 9-2019, Vietjet chính thức bổ sung vào đội tàu loại tàu bay thế hệ mới A321 NEO ACF (Airbus
Cabin Flex) 240 ghế đầu tiên trên thế giới. Tàu bay A321 NEO 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%. Năm 2020, Vietjet dự kiến tiếp
nhận thêm 9 tàu A321 NEO mới, và từ năm 2021 mỗi năm hơn 20 tàu; giúp giảm chi phí khai thác, gia
tăng lợi nhuận từ vận tải hàng không và chuyển quyền sở hữu tàu bay, đồng thời Vietjet tiếp tục tối ưu
hóa chi phí hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải hàng không.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

TIẾP TỤC MỞ RỘNG MẠNG BAY
QUỐC TẾ, VIETJET KHAI TRƯƠNG
HAI ĐƯỜNG BAY KẾT NỐI CẦN
THƠ VỚI SEOUL, ĐÀI BẮC

VIETJET TỔ CHỨC NGÀY HỘI GIỚI
THIỆU VIỆC LÀM & TUYỂN DỤNG
TIẾP VIÊN “FLY TO THE FURTURE
WITH VIETJET”

Ngày 12/1, Vietjet khai trương hai đường bay
quốc tế đầu tiên kết nối Cần Thơ - thủ phủ Đồng
bằng sông Cửu Long với Đài Bắc (Đài Loan, Trung
Quốc) và Seoul (Hàn Quốc). Cũng nhân dịp này,
Vietjet đã trao quà tặng đồng hành cùng Quỹ Vì
người nghèo của thành phố Cần Thơ, mang tới
một mùa Tết thật ấm áp và tràn đầy yêu thương
cho các hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Nhân ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt
Nam 9/1, Vietjet đã phối hợp cùng Trường ĐH
Ngoại ngữ - ĐHQG HN tổ chức Ngày hội giới thệu
việc làm & tuyển dụng tiếp viên “Fly to the furture with Vietjet”" tại Hà Nội. Ngày hội thu hút
hàng ngàn sinh viên tới tham dự và tìm hiểu về
cơ hội nghề nghiệp tại hàng hàng không tư nhân
lớn nhất Việt Nam với môi trường làm việc quốc
tế.

Tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, sáng 12/1,
lễ khai trương hai đường bay quốc tế mới diễn ra
tưng bừng với sự tham dự của Chủ tịch UBTƯ Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch
UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh, Giám
đốc Điều hành Vietjet Lưu Đức Khánh, Phó Tổng
giám đốc Vietjet Đỗ Xuân Quang và lãnh đạo các
Bộ, Ngành, cơ quan liên quan và đông đảo người
dân, du khách tại khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long.
Hai đường bay đặc biệt kết nối Cần Thơ với Đài
Bắc và Seoul không chỉ mở ra cơ hội cho người
dân, du khách di chuyển bằng phương tiện hàng
không an toàn, văn minh, hiện đại mà còn góp
phần thúc đẩy nhu cầu du lịch, giao thương, du
học..., tăng thêm cơ hội khám phá nhiều điểm
đến hấp dẫn tại các thành phố cũng như khu vực.
Đường bay Cần Thơ – Đài Bắc được khai thác bốn
chuyến khứ hồi mỗi tuần từ 10/01/2020. Đường
bay Cần Thơ – Seoul (Incheon) sẽ khai thác ba
chuyến khứ hồi mỗi tuần từ 16/01/2020.
Vietjet tiên phong khai thác các đường bay đến và
đi từ Cần Thơ - trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch
của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây
Nam Bộ, mang tới cơ hội bay thuận tiện, an toàn
cho người dân, du khách đến với miền sông nước
tươi đẹp, trù phú của Việt Nam. Đến với Cần Thơ,
du khách sẽ được hòa mình vào những nét văn
hóa đặc trưng của miền sông nước Tây Nam Bộ,
thưởng thức những món đặc sản địa phương trên
chợ nổi Cái Răng, thăm bến Ninh Kiều tấp nập,
khám phá vườn trái cây ở Phong Điền, làng cổ
Long Tuyền,... Thành phố trung tâm Đồng bằng
sông Cửu Long đã đón hơn 8,8 triệu lượt khách du
lịch trong năm 2019 và đang trở thành điểm đến
nổi bật với đa dạng dịch vụ, thu hút đầu tư, phát
triển và là điểm trung chuyển dễ dàng tới khắp
khu vực.
Vietjet hiện là hãng hàng không khai thác nhiều
đường bay, nhiều chuyến bay nhất đến Cảng
hàng không quốc tế Cần Thơ với 7 đường bay nội
địa và 2 đường bay quốc tế. Kể từ chuyến bay đầu
tiên khai thác năm 2014, Vietjet đã góp phần
đáng kể vào sự chuyển mình mạnh mẽ của Cần
Thơ, tạo ra tốc độ tăng trưởng bình quân 30%
tổng lượng khách du lịch mỗi năm.
`

LIÊN TỤC MỞ RỘNG MẠNG BAY
ĐẾN ĐÔNG BẮC Á, VIETJET KHAI
TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY ĐÀ LẠT SEOUL

Tại Hà Nội, sáng ngày 1 Tết, Vietjet tưng bừng
khởi đầu năm mới với nhiều hoạt động tại khắp
các đầu sân bay với mong muốn mang tới những
điều tốt lành, một năm mới may mắn, hanh
thông cho người dân và du khách.

Còn tại Đà Nẵng, Phó Tổng giám đốc Vietjet Đinh
Việt Phương đã có chuyến thăm, chúc Tết các bộ
phận mặt đất, kỹ thuật, điều hành bay, thương
mại… tại một trong những căn cứ quan trọng của
hãng hàng không thế hệ mới.
Mùa cao điểm tết 2020 nay, Vietjet đã phục vụ
hành khách đi lại mùa cao điểm an toàn, văn
minh và tiết kiệm với gần 1.200 chuyến bay tăng
cường và hơn 2,5 triệu vé tết. Những điều may
mắn tốt lành mà Ban lãnh đạo công ty gửi tới
trong ngày đầu năm sẽ đồng hành cùng hàng
triệu hành khách trên các chuyến bay Vietjet và
CBNV trong toàn công ty suốt năm Canh Tý – năm
khởi đầu cho thập kỷ mới với rất nhiều những
điều tốt đẹp đang chờ đón.

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG
ẤN TƯỢNG VỚI HỌC VIỆN HÀNG
KHÔNG HIỆN ĐẠI CỦA VIETJET

Tiếp nối sự kiện khai trương đường bay Cần Thơ –
Seoul và công bố 5 đường bay mới đến Nhật Bản,
hãng hàng không thế hệ mới Vietjet chính thức
đưa vào khai thác đường bay thẳng giữa Đà Lạt và
thủ đô Seoul của Hàn Quốc, tiếp tục tạo thêm kết
nối đến khu vực Đông Bắc Á. Hành khách trên các
chuyến bay khai trương cũng bất ngờ nhận được
các phần quà xinh xắn từ Vietjet.
Đường bay mới Đà Lạt – Seoul (Incheon) được
khai thác bốn chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày
15/01/2020. Thủ đô Seoul của đất nước Hàn
Quốc xinh đẹp luôn là điểm đến du lịch yêu thích
của du khách bởi nền công nghiệp giải trí phát
triển, nét văn hóa truyền thống đặc trưng cùng vô
số các trung tâm mua sắm lớn nhỏ… Sân bay
quốc tế Incheon cũng là đầu mối trung chuyển
lớn của khu vực châu Á với các kết nối dày đặc
đến châu Mỹ, châu Âu,…

Ngày 15/1, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam
Đinh Việt Thắng và đoàn công tác đã có chuyến
thăm Học viện Hàng không Vietjet – cơ sở đào tạo
hiện đại hàng đầu khu vực của hãng hàng không
tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Với các thiết bị buồng lái mô phỏng hiện đại nhất
của Airbus, Vietjet đang chủ động công tác đào
tạo phi công, đáp ứng nhu cầu huấn luyện nội bộ,
nâng bậc, chuyển loại cho không chỉ hãng mà cả
thị trường khu vực.
Bên cạnh buồng SIM, Học viện Hàng không Vietjet hiện còn được trang bị các thiết bị mô phỏng
khoang hành khách, huấn luyện khuẩn nguy, hồ
bơi tạo sóng với tiêu chuẩn Olympic… để phục vụ
cho các hoạt động huấn luyện tiếp viên…
Trong dịp đầu năm 2020 và Xuân Canh Tý sắp tới,
Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã gửi lời chúc mừng
tới lãnh đạo, cán bộ nhân viên Vietjet với những
kết quả tốt trong năm 2019. Theo đó, Vietjet đã
có những bước phát triển rất ấn tượng. Sự phát
triển của Vietjet cũng đã tạo ra cuộc cách mạng
trong ngành hàng không, góp phần quan trọng
để ngành hàng không trở thành điểm sáng nhất
trong các ngành mà Bộ GTVT đang quản lý.
Cục trưởng cũng chúc mừng Vietjet khi chỉ trong
thời gian rất ngắn đã có được một cơ sở đào tạo
hiện đại hàng đầu khu vực, thế giới, đáp ứng nhu
cầu phát triển của không chỉ Vietjet mà còn cả
khu vực.
Phó Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương thay
mặt cho Ban lãnh đạo Vietjet cảm ơn Cục Hàng
không và các cơ quan chức năng đã hỗ trợ Vietjet
trong suốt thời gian qua. Ông Đinh Việt Phương
cho biết, Vietjet cam kết sẽ tiếp tục nâng cao chất
lượng dịch vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của
khách hàng. Học viện Hàng không Vietjet cũng là
minh chứng cho quyết tâm của Vietjet trong
chiến lược phát triển bền vững, chủ động đảm
bảo nguồn nhân lực.
Học viện Hàng không Vietjet là cơ sở đào tạo nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàng không
được đầu tư hiện đại nhất trong khu vực, đáp ứng
bộ tiêu chuẩn châu Âu do Cơ quan An toàn hàng
không Liên minh châu Âu EASA chứng nhận, bộ
tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, không chỉ đáp ứng
nhu cầu cho Vietjet mà cả ngành hàng không
trong nước và quốc tế.

Hàng ngàn học sinh, sinh viên tham dự sự kiện đã
có cơ hội tìm hiểu về cơ hội việc làm, môi trường
làm việc không chỉ ở vị trí phi công, tiếp viên, kỹ
thuật mà cả khối văn phòng của hãng, tham dự
nhiều hoạt động đặc sắc, nhận những phần quà
thú vị của Vietjet.

VIETJET MANG TẾT YÊU THƯƠNG
TỚI HỘI THANH NIÊN KHUYẾT
TẬT TP.HCM

Sáng ngày 18/1, Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ
Ngọc Yến Phương cùng đội ngũ cán bộ, tiếp viên
của hãng đã có chuyến thăm hỏi, chia sẻ chân
tình, tặng những món quà Tết đầy ý nghĩa... tới
tận tay các hoàn cảnh khó khăn là hội viên của
Hội Khuyết Tật TP.HCM.
Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương
đã gửi lời động viên, chúc sức khỏe các thành viên
của Hội và chia sẻ: “Tôi rất xúc động với sự góp
mặt đông đủ của các hội viên Hội thanh niên
khuyết tật TP.HCM ngày hôm nay. Các bạn là
những tấm gương đầy ý chí và nghị lực vươn lên
trong cuộc sống. Vietjet cũng rất tự hào khi được
góp phần tạo cơ hội để mọi người có được cơ hội
bình đẳng hơn”.
Trò chuyện, giao lưu với đại diện ưu tú của Hội là
anh Trương Minh Trung – VĐV môn cử tạ của Đoàn
thể thao Khuyết tật TP.HCM, bà Phương cho biết
Vietjet là nhà tài trợ vận chuyển hàng không cho
Đoàn trong thời gian tham gia Hội thi thể thao
người khuyết tật toàn quốc năm 2019.

Các hoạt động từ thiện xã hội của Vietjet hướng
tới thế hệ trẻ với triết lý đầu tư cho thế hệ trẻ là
đầu tư cho tương lai. Bên cạnh các quỹ học bổng
và các hoạt động chăm sóc thường niên tới các tổ
chức - cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, Vietjet còn
đồng hành cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung
tâm Tình nguyện quốc gia, Quỹ Thắp sáng những
ước mơ… mang tới các chương trình ý nghĩa như
“Tôi yêu tổ quốc tôi”, “Hãy làm sạch biển” và
hàng triệu phần quà cho các hoàn cảnh thiệt thòi
trong xã hội trong rất nhiều chương trình, hoạt
động trên khắp mọi vùng miền Tổ quốc và quốc
tế.

VIETJET CÙNG QUỸ HOA HÒA
BÌNH MANG TẾT ẤM ÁP TỚI CÁC
NẠN NHÂN CHIẾN TRANH

Với hai đường bay mới đến Seoul, Vietjet là nhà
khai thác nhiều đường bay và chuyến bay nhất
đến Hàn Quốc với 11 đường bay thẳng, 480
chuyến bay/tháng không chỉ đáp ứng nhu cầu đi
lại tăng cao kết nối các điểm đến hấp dẫn mà còn
góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và giao
lưu văn hóa giữa hai quốc gia và khu vực.

ĐÓN XUÂN RỘN RÀNG CÙNG
VIETJET VỚI ĐƯỜNG BAY THẲNG
ĐẦU TIÊN KẾT NỐI HÀ NỘI – BALI
(INDONESIA)

Trong chuyến thăm, lãnh đạo Học viện Hàng
không Vietjet đã giới thiệu cùng Cục trưởng Đinh
Việt Thắng và đoàn công tác các trang thiết bị
hiện đại của Học viện Hàng không Vietjet, nơi
đang thực hiện công tác huấn luyện đào tạo cho
phi công, tiếp viên, kỹ sư, nhân viên hàng
không… Học viện Hàng không Vietjet là cơ sở đào
tạo đặc biệt được phối hợp xây dựng, vận hành
giữa Vietjet và tập đoàn hàng không danh tiếng
thế giới Airbus.

Với nguồn nhân lực tới từ hơn 40 quốc gia và vùng
lãnh thổ, Vietjet luôn nằm trong top đầu các công
ty hấp dẫn nguồn nhân lực chất lượng cao không
chỉ tại Việt Nam mà còn khắp thế giới. Các hoạt
động tuyển dụng, hướng nghiệp được Vietjet thực
hiện thường xuyên trên khắp các địa phương mà
hãng có đường bay tới.

Trước sự nhiệt huyết và trách nhiệm cao của Vietjet dành cho những hoàn cảnh thiệt thòi, Chủ tịch
Hội Thanh Niên Khuyết Tật TP.HCM Võ Văn Anh gửi
lời cảm ơn tới toàn thể BLĐ và cán bộ nhân viên
Vietjet, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự
quan tâm, đồng hành của hãng với hoạt động của
Hội trong thời gian tới, không chỉ là những ủng hộ
về vật chất mà còn về tinh thần vì hãng hàng
không Vietjet là điển hình của tinh thần Việt Nam
và trái tim ấm áp yêu thương.

Trong ngày đầu tiên của năm Canh Tý, tại sân bay
quốc tế Nội Bài, Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn
Thanh Hà, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Tâm
đã đón những hành khách đầu tiên trên chuyến
bay từ Seoul (Hàn Quốc) về Hà Nội và gửi đến
hành khách những lời chúc năm mới tốt đẹp.
Cùng ngày tại TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Điều
hành Lưu Đức Khánh, Phó Tổng giám đốc Vietjet
Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng giám đốc Hồ Ngọc Yến
Phương cũng đón những hành khách đầu tiên của
năm mới đến sân bay Tân Sơn Nhất trên những
chuyến bay đầu tiên của năm Canh Tý, lì xì các
cán bộ nhân viên trong ca trực ngày mùng 1 Tết.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày 11/1 - Nhân dịp Tết đến, xuân về, Vietjet đã
đồng hành cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục
hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến
tranh ở Việt Nam, Quỹ Hoa Hòa Bình, Hội hỗ trợ
khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Hội Nạn
nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam... tổ chức
chương trình “Xuân là Hy vọng” lần thứ hai với
chủ đề “Hoa Hoà bình” dành tặng các nạn nhân
chất độc da cam/dioxin, nạn nhân bom mìn tại
Việt Nam. Phó Tổng giám đốc Đỗ Xuân Quang đã
tham dự sự kiện
Trong năm thứ hai đồng hành cùng Xuân là Hy
vọng, Vietjet quyết định dành tặng phần quà trị
giá 1 tỷ đồng nhằm góp phần mang tới một mùa
Tết ấm áp cho rất nhiều gia đình nạn nhân chiến
tranh trên khắp đất nước.

Tưng bừng chào đón Tết Canh Tý 2020, sáng ngày
26/1/2020 (mùng 2 Tết), hãng hàng không thế
hệ mới Vietjet chính thức khai trương đường bay
thẳng Hà Nội – Bali (Indonesia). Đây là đường bay
thứ 2 của Vietjet tới thiên đường du lịch của Indonesia và là đường bay thẳng đầu tiên xuất phát từ
thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam.
Phát biểu tại buỗi lễ khai trương, Chủ tịch HĐQT
Vietjet Nguyễn Thanh Hà cho biết: “Vietjet ra đời
với sứ mệnh tiên phong kết nối bầu trời, chúng tôi
tự hào khi là hãng hàng không đầu tiên khai thác
các đường bay thẳng tới Bali. Đường bay mới Hà
Nội - Bali đi vào khai thác từ ngày Mùng 2 Tết
Canh Tý đáp ứng nhu cầu du xuân của mọi người,
tiết kiệm một nửa thời gian và chi phí di chuyển.
Không chỉ kết nối hai điểm đến du lịch văn hóa
hấp dẫn nhất trong khu vực châu Á, đường bay Hà
Nội - Bali còn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác
giữa các quốc gia trong khối ASEAN.”
Bali - hòn đảo du lịch nổi tiếng của Indonesia và
cả Châu Á được các tín đồ du lịch dành tặng nhiều
mỹ từ như "Đảo thần", "Thiên đường nhiệt đới"
hay "Bình minh của thế giới". Được bình chọn là
đảo tốt nhất trong các điểm du lịch tốt nhất thế
giới, Bali dung hòa tuyệt vời giữa cảnh quan thiên
nhiên hoang sơ, tươi đẹp với tinh hoa văn hóa,
nghệ thuật và tôn giáo địa phương.

TẬP ĐOÀN SOVICO VÀ SAMSUNG
CHÍNH THỨC KÝ KẾT HỢP TÁC
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

Tập đoàn Sovico (Sovico) và Công ty Điện tử Samsung Vina (Samsung) đã chính thức ký kết thỏa
thuận hợp tác chiến lược 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. Theo
đó, Sovico và Samsung cùng xúc tiến các hoạt
động hợp tác đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ nhau
cả về cơ sở vật chất lẫn việc mở rộng hoạt động
kinh doanh. Thông qua chương trình hợp tác này,
các bên thống nhất chia sẻ tầm nhìn, kinh
nghiệm quản lý, mô hình tổ chức để tổ chức quản
lý điều hành hiệu quả.
Trong lĩnh vực du lịch, lữ hành Vietjet và Samsung
sẽ hợp tác bán sản phẩm và cùng phát triển hệ
sinh thái khách hàng lẫn nhau thông qua việc kết
nối hệ thống thương mại điện tử, các ứng dụng di
động bán hàng và các kênh phân phối/chuỗi cửa
hàng; xây dựng và cung cấp gói sản phẩm dịch vụ
vận chuyển; quảng bá hình ảnh, thương hiệu của
nhau.
Việc hợp tác chiến lược giữa hai bên cũng là minh
chứng và khẳng định cho sự nỗ lực đầu tư của
Samsung tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Samsung cam kết luôn đồng hành cùng các đối tác
của mình để tạo ra những xu hướng mới của lối
sống hiện đại, bằng các ứng dụng công nghệ
thông minh và toàn bộ hệ sinh thái đa dạng của
mình.
Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các
chính sách bán hàng và hậu mãi ưu đãi dành cho
nhau, đồng thời hợp tác thúc đẩy công tác tuyên
truyền, quảng bá hình ảnh thương hiệu của Samsung cũng như Sovico thông qua các phương tiện
truyền thông của mỗi bên.

Với hơn 3 triệu nạn nhân chất độc màu da
cam/dioxin, ngày hôm nay những nỗ lực của các
cơ quan chức năng, các tổ chức trong và ngoài
nước cũng như các doanh nghiệp như Vietjet vẫn
đang diễn ra hàng ngày để giảm thiểu nỗi đau
cho hàng triệu gia đình, xử lý các chất độc hại,
mang lại màu xanh cho những vùng đất nhiễm
độc...
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực
Chính phủ Trương Hoà Bình gửi lời chúc mừng
năm mới và tri ân những nỗ lực chung tay khắc
phục hậu quả chiến tranh của các ban ngành, tổ
chức, doanh nghiệp, biểu dương những nạn nhân
chất độc da cam, nạn nhân bom mìn đã vượt khó
vươn lên trong cuộc sống. Phó Thủ tướng kêu gọi
các tổ chức trong và ngoài nước tiếp tục phát huy
tinh thần tương thân tương ái để hỗ trợ vật chất,
tinh thần cho các nạn nhân chiến tranh.
Phó Tổng giám đốc Vietjet Đỗ Xuân Quang cho
biết: “Vietjet cam kết đồng hành cùng các cơ
quan, tổ chức để tiếp tục khắc phục những hậu
quả đau thương mà chiến tranh để lại. Những
hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng đã
trở thành một phần cuộc sống của hơn 5.000 cán
bộ nhân viên tới từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh
thổ của Vietjet, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết. Vietjet tin rằng những phần quà mà tất cả cán bộ,
nhân viên Vietjet gửi tặng hôm nay sẽ mang về
một mùa Tết ấm áp, một mùa xuân yêu thương
tới các nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân bom
mìn trên khắp đất nước”.
Là hãng hàng không của người dân, du khách,
bên cạnh nỗ lực biến giấc mơ bay thành hiện
thực, Vietjet còn tham gia tích cực vào các hoạt
động cộng đồng, góp phần tạo ra những giá trị
mới tốt đẹp, lan tỏa tình yêu thương, sự bình
đẳng cho mọi người dân trong xã hội.

