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Vietjet kỷ niệm
10 năm ngày cất cánh
chuyến bay đầu tiên

Ngày 25/12/2021, kỷ niệm 10 năm ngày cất cánh chuyến bay đầu tiên, Ban lãnh đạo và CBNV toàn công ty
đã cùng nhau gửi lời chúc mừng và ôn lại những kỷ niệm đặc biệt trong hành trình 10 năm Vietjet cất cánh.
Mười năm trước, chuyến bay Vietjet mang số hiệu VN - A666 cất cánh từ TP HCM tới Hà Nội, mang theo hàng
triệu ước mơ bay của người dân Việt Nam được hiện thực hoá sau rất nhiều tâm huyết, nỗ lực của Ban lãnh đạo
công ty và đội ngũ CBNV lúc đó.
Trải qua 10 năm phát triển, Vietjet đã làm thay đổi hoàn toàn ngành hàng không Việt Nam, chinh phục không
chỉ bầu trời trong nước mà còn vươn mình mạnh mẽ ra thế giới. Cánh bay của Vietjet đã làm khởi sắc các vùng
kinh tế của Việt Nam và mang màu vàng đỏ của sắc cờ Tổ quốc ra với thế giới.

Vietjet đón tàu bay thân rộng
A330 đầu tiên

Ngày 25/12/2021, Vietjet đón
tàu bay thân rộng đầu tiên gia
nhập đội tàu bay sinh động, hiện
đại hàng đầu thế giới của hãng,
sẵn sàng cho các kế hoạch mở
rộng mạng bay khắp toàn cầu
cùng những trải nghiệm dịch vụ
khách hàng mới mẻ cho hành
khách của mình.
Ðược trang bị ghế da êm ái, rộng
rãi và công nghệ kiểm soát tốt
tiếng ồn trong khoang hành
khách cùng sức chứa 12 ghế
thương gia và 365 ghế hạng phổ
thông, tàu bay mới của Vietjet
có khả năng khai thác trên các
chặng bay trung, dài với khoảng
cách bay đến 11.750 km, tiết

kiệm nhiên liệu và thân thiện
với môi trường.
Ông Ðinh Việt Phương, Giám
đốc Ðiều hành Vietjet, chia sẻ:
“Chúng tôi rất vui mừng đánh
dấu sự kiện 10 năm chuyến bay
đầu tiên cất cánh với sự bổ sung
của dòng tàu bay thân rộng
A330, giúp hãng tăng trưởng
vượt bậc về công suất khai thác
và độ phủ chuyến bay trên toàn
cầu. Sự gia nhập tàu bay A330 là
sự cam kết không ngừng của
hãng để cải tiến đội bay và nâng
tầm dịch vụ, giúp khách hàng có
thể bay xa hơn và thoải mái hơn
với giá vé cạnh tranh nhất trên
thị trường”.

Vietjet và Airbus đạt thoả thuận đối
tác chiến lược về 119 tàu bay

Vietjet ký kết các thoả
thuận ứng dụng và
chuyển giao công nghệ
kỹ thuật hàng không
Ngày 26/11/2021, tại Thành
phố Bern, Thụy Sỹ, Vietjet và
Công ty SR Technics, nhà cung
cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa
chữa máy bay hàng đầu thế giới,
ký kết thoả thuận trị giá 150
triệu USD về cung cấp dịch vụ kỹ
thuật cho đội tàu bay A320 và
A321 sử dụng động cơ
CFM56-5B của Vietjet.
Vietjet và công ty Swiss-AS, nhà
cung cấp giải pháp công nghệ
hàng không hàng đầu thế giới
của Thụy Sỹ, cũng đã ký kết hợp
tác chiến lược và tăng cường
vận hành hệ thống công nghệ
quản lý kỹ thuật tiên tiến hàng
không AMOS.
Các sự kiện diễn ra với sự chứng
kiến của Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc và Tổng thống Thụy
Sỹ Guy Parmelin cùng lãnh đạo
cấp cao của Việt Nam, Thụy Sỹ
và đại diện doanh nghiệp của
hai nước trong khuôn khổ
chuyến thăm chính thức của
Chủ tịch nước đến Thụy Sỹ.

Vietjet và Safran đạt
mức hợp tác trị giá 10
tỉ USD
Ngày 03/11/2021, trong khuôn
khổ chuyến thăm chính thức của
Ðoàn lãnh đạo cấp cao Chính
phủ Việt Nam tại Cộng hoà
Pháp, Vietjet và Safran, Tập
đoàn công nghệ cao hàng đầu
thế giới của Pháp đã ký kết thoả
thuận hợp tác chiến lược toàn
diện, trên cơ sở doanh số hợp
tác trị giá 10 tỉ USD giữa hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Vietjet và Airbus

Ngày 05/11/2021, Vietjet và
Tập đoàn chế tạo máy bay
Airbus đã đạt được Thoả thuận
đối tác chiến lược về thực hiện
hợp đồng 119 tàu bay đã đặt
hàng, hợp tác phát triển đội tàu
bay thân rộng cùng nhiều hỗ trợ
khác sau đại dịch.
Hai bên đồng ý mở rộng đào tạo
cho đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của
Vietjet, đồng thời thúc đẩy các
dự án hợp tác như xây dựng học

viện hàng không bao gồm trung
tâm các buồng lái mô phỏng, hỗ
trợ các chương trình quản lý an
toàn, tiết kiệm nhiên liệu, điều
hành quản lý bay…
Thoả thuận được ký kết trong
khuôn khổ chuyến thăm chính
thức của Thủ tướng Chính phủ
Việt Nam Phạm Minh Chính và
Ðoàn lãnh đạo cấp cao của
Chính phủ đến Cộng hoà Pháp.

Vietjet đạt mốc vận chuyển 10 triệu
hành khách tại Thái Lan

Ngày 8/11/2021, Thai Vietjet
chào đón hành khách thứ 10
triệu sau 5 năm cất cánh, khẳng
định vị thế hàng đầu tại xứ sở
chùa Vàng. Hãng cũng vừa khai
thác trở lại hai đường bay nội địa
Thái Lan, kết nối tỉnh Chiang Rai
ở phía Bắc Thái Lan với các điểm
đến du lịch phía Nam gồm
Phuket và Hat Yai, góp phần
thúc đẩy phục hồi vận tải hàng
không sau đại dịch.

Ông Pinyot Pibulsonggram, Giám
đốc thương mại của Thai Vietjet,
cho biết: “Chúng tôi rất tự hào
và đặc biệt cảm ơn 10 triệu hành
khách đã tin tưởng và bay cùng
Thai Vietjet trong suốt thời gian
qua. Thay mặt tất cả thành viên
của Thai Vietjet, tôi gửi lời tri ân
chân thành đến các khách hàng
đã ủng hộ để Thai Vietjet có
hành trình tuyệt vời và cùng
chúc mừng dấu ấn đặc biệt này”.

Sự kiện ký kết diễn ra dưới sự
chứng kiến của Thủ tướng Chính
phủ Việt Nam Phạm Minh Chính,
Thủ tướng Cộng hoà Pháp Jean
Castex.
Vietjet và Safran tiếp tục mở
rộng quan hệ hợp tác lên tầm
chiến lược lâu dài, bao gồm tăng
cường doanh số cung cấp động
cơ, đồng thời mở rộng nhiều lĩnh
vực khác như ghế máy bay, nội
thất buồng máy bay, dịch vụ
đào tạo quản lý kỹ thuật động
cơ cũng như cơ hội thành lập các
tổ hợp sửa chữa bảo dưỡng công
nghệ cao và đào tạo tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, Safran sẽ cung cấp
các dịch vụ và chương trình đào
tạo cho đội ngũ kỹ thuật của Vietjet,
đồng thời hỗ trợ hãng thành lập
Tổ hợp đào tạo và sửa chữa bảo
dưỡng động cơ máy bay (MRO)
của Vietjet tại Việt Nam. Ðặc
biệt, Vietjet và công ty Safran
Electronics & Defense sẽ đẩy
nhanh hợp tác và cung cấp Vietjet các giải pháp phân tích thông
tin chuyến bay (Flight Data
Analysis) toàn diện và hiệu quả
nhất trong thời gian tới.

Ðội tiếp viên thân thiện
nhất tại Thái Lan năm
2021
Ðây là giải thưởng do Tạp chí
International Finance Magazine
(Vương quốc Anh) công bố
ngày 10/12/2021. Giải thưởng
khẳng định hơn nữa tinh thần
“Vui vẻ và Thân thiện” mà hãng
luôn hướng đến trong hành
trình trở thành “Hãng hàng
không thế hệ mới an toàn, thân
thiện, vui vẻ, giá rẻ, đúng giờ”
của mình.

QUAN HỆ NHÀ ÐẦU TƯ

Phát triển các mảng kinh doanh
mới, Vietjet đạt kết quả tích cực
trong quý 3

Công ty CP Hàng không Vietjet
(Hose: VJC) đã công bố báo cáo
tài chính quý 3-2021 với doanh
thu vận tải hàng không đạt hơn
1.365 tỉ đồng, nỗ lực đạt hòa vốn.
Trong 9 tháng đầu năm, lũy kế
doanh thu của hãng đạt hơn
6.384 tỉ đồng và lợi nhuận đạt hơn
44,5 tỉ đồng. Về kết quả tài chính
hợp nhất, Vietjet ghi nhận doanh
thu quý 3-2021 đạt 2.654 tỉ đồng,
lũy kế 9 tháng là 10.210 tỉ đồng.

Tính đến hết tháng 9-2021, Vietjet
có tổng tài sản hơn 50.949 tỉ
đồng; chỉ số nợ vay/vốn chủ sở
hữu 0,8 lần và chỉ số thanh
khoản 1,06 lần, nằm ở mức an
toàn và chỉ số thuộc nhóm tốt
trong ngành hàng không thế giới.
Chín tháng đầu năm nay, Vietjet
đã thực hiện gần 37.000 chuyến
bay, vận chuyển gần 6,4 triệu
lượt hành khách; đảm bảo bay
an toàn chất lượng cùng tỉ lệ
đúng giờ đạt 99,7%. Tất cả các
chuyến bay của Vietjet đều tuân

thủ nghiêm quy định phòng,
chống dịch.
Hãng cũng thực hiện nhiều
chuyến bay đưa hàng chục
nghìn cán bộ y tế, quân đội,
công an, vận chuyển hàng triệu
liều vaccine, trang thiết bị y tế
tăng cường cho các địa phương
chống dịch.
Vietjet cũng ghi nhận 1 năm
hoạt động thành công của Trung
tâm Khai thác Dịch vụ Mặt đất –
VJGS. VJGS đã khẳng định được

năng lực trong các hoạt động
khai thác mặt đất và sẽ là bước
tiến đáng kể trong hành trình
hoàn thiện chuỗi dịch vụ hàng
không của Vietjet, góp phần
nâng cao chất lượng dịch vụ và
tối ưu chi phí.
Trong quý 3-2021, Vietjet
chuyển đổi mạnh mẽ công tác
áp dụng công nghệ, số hóa; cải
tiến và nâng cấp các quy trình
khai thác, vận hành hệ thống;
tăng cường công tác quản lý chi
phí, tiết kiệm nhiên liệu.

HOẠT ÐỘNG KHAI THÁC - ÐÀO TẠO

Vietjet bắt đầu
chuỗi hoạt động
kết nối các trường
đại học

Cục hàng không Việt Nam đánh giá
gia hạn chứng chỉ AOC cho Vietjet
Từ ngày 8 - 14/12, đoàn công
tác Cục hàng không Việt Nam
(CAAV) đã tiến hành đánh giá
gia hạn Giấy chứng nhận người
khai thác tàu bay (AOC) thường
niên cho Vietjet.
Tại buổi làm việc, Giám đốc Ðiều
hành Ðinh Việt Phương cho biết
với chiến lược lấy khách hàng là
trọng tâm, Vietjet cam kết sẽ
mang lại những trải nghiệm tốt
nhất, an toàn nhất dành cho
hành khách và đảm bảo tất cả
các tiêu chuẩn hàng không thế
giới. Ông cũng đề nghị Cục hàng
không tiếp tục hỗ trợ Vietjet sớm

hoàn thành các đánh giá để đưa
vào khai thác dòng tàu bay
A330 trong thời gian tới.
Trong đợt đánh giá lần này, Cục
Hàng không sẽ đánh giá gia hạn
AOC, chương trình kiểm tra,
giám sát MARI hằng năm tập
trung vào các nội dung như khai
thác bay và kiểm soát khai thác,
công tác bảo dưỡng, duy trì đủ
điều kiện bay, công tác phục vụ
mặt đất (hành khách, hành lý,
hàng hóa, an ninh hàng không);
hệ thống quản lý an toàn (SMS),
hệ thống chất lượng; công tác
huấn luyện đào tạo…

Ngày 18/11, Vietjet đã có cuộc
gặp gỡ với lãnh đạo Trường Ðại
học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
(HUFLIT). Ðây là sự kiện mở màn
cho chuỗi hoạt động kết nối lại
với các trường đại học sau thời
gian giãn cách xã hội, một phần
trong chương trình hành động
“Trở lại bầu trời” của công tác
tuyển dụng.
Ông Tống Viết Bảy, Phó Giám
đốc Nhân sự Vietjet, giới thiệu
kế hoạch phát triển và tuyển dụng
nhân lực của hãng trong thời
gian tới, cùng với những đề xuất
hợp tác thiết thực giữa hai bên.
Trong năm 2022, Vietjet và
HUFLIT sẽ tổ chức các cuộc hội
thảo chuyên đề về tuyển dụng,
các kỹ năng cần thiết cho sinh
viên khi đi làm, cũng như giao
lưu mời giảng giữa trường và
hãng, nhằm tăng cường kỹ năng
và kiến thức cho học viên
HUFLIT và nhân viên Vietjet.

Ðối với đào tạo phi công, VJAA
đã tổ chức khai giảng khóa huấn
luyện lý thuyết đầu tiên và tổ
chức thành công 2 khoá huấn
luyện đầu tiên cho phi công
chuyển loại.

* Trong 2 tháng qua, Học viện
Hàng không Vietjet (VJAA) đã tổ
chức 374 khóa học với hơn 8000
học viên và hơn 6.500 giờ đào
tạo bao gồm 73 khóa học cho
phi công, 142 khóa học cho tiếp
viên hàng không, 23 khóa cho
nhân viên điều phái bay, 46
khóa về kỹ thuật, 75 khóa cho
nhân viên khai thác mặt đất và
15 khóa huấn luyện khác.

VJAA cũng đã hoàn thành đào
tạo khai thác tàu bay A330 cho
các nghiệp vụ của khai thác dịch
vụ mặt đất như cân bằng trọng
tải, chất xếp hàng hoá và vận
hành các trang thiết bị. Ngoài ra,
học viện triển khai đào tạo hệ
thống làm thủ tục hành khách
Intelisys DCS tại các sân bay
trong nước.

VJAA đã hoàn tất việc biên soạn
và phê chuẩn đưa vào sử dụng
Tài liệu Quy trình hoạt động tiêu
chuẩn (Standard Operating Procedures- SOP) đầu tiên của
Phòng huấn luyện kỹ thuật.
Công tác chỉnh trang nhà xưởng
thực hành, kho vật tư, học cụ,
phần mềm quản lý và kế hoạch
giảng dạy cũng được hoàn thiện
để chuẩn bị khai giảng các khoá
đào tạo mới.

HOẠT ÐỘNG THƯƠNG MẠI

Vietjet khôi phục loạt đường bay
quốc tế thường lệ

Vietjet tăng mạnh
tần suất bay dịp
Tết Nguyên đán

Từ 29/12 đến 18/1/2022, Vietjet
tăng tần suất đường bay trục Hà
Nội – TP. HCM lên 49 chuyến
khứ hồi/tuần, tương tự với các
đường bay kết nối TP. HCM, Hà
Nội đến Ðà Nẵng cũng tăng lên
42 chuyến khứ hồi/ tuần.
Với sự chấp thuận của Chính phủ
các nước và các nhà chức trách,
Vietjet khai thác trở lại các
chuyến bay thường lệ quốc tế từ
ngày 1/1/2022.
Vietjet dự kiến sẽ khai thác các
đường bay kết nối Hà Nội,
TP.HCM với Tokyo (Narita, Nhật
Bản), Seoul (Incheon, Hàn
Quốc), Ðài Bắc (Ðài Loan), Singapore, Bangkok (Thái Lan)
ngay từ đầu tháng 1/2022.

Trong giai đoạn 1, từ ngày
1/1/2022, các chặng bay sẽ
được khai thác từ 1 chuyến khứ
hồi/ tuần và tăng lên theo nhu
cầu của người dân, du khách và sự
chấp thuận của cơ quan quản lý
nhằm đảm bảo khai thác an toàn,
phòng chống dịch bệnh hiệu quả.
Giai đoạn tiếp theo, Vietjet dự
kiến sẽ mở lại toàn bộ các đường
bay quốc tế mà hãng đã khai
thác trước đây đến các quốc gia
khác trong khu vực cũng như xa
hơn đến Ấn Ðộ, Nga...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Lễ công bố mở đường bay thẳng Hà Nội-Moskva của Vietjet

* Ngày 02/12/2021, Vietjet
công bố các đường bay thẳng
đầu tiên đến Châu Âu, chính
thức khởi động mạng bay quốc
tế đón đầu nhu cầu di chuyển
bật tăng trở lại với 3 đường bay
kết nối thủ đô Hà Nội, Tp. Hồ Chí
Minh và thành phố du lịch biển
Nha Trang với thủ đô Moscow
của Nga từ giữa năm 2022. Các

đường bay mới được khai thác
bằng tàu bay A330-300 hiện đại
của hãng với dịch vụ Skyboss
Premier.
* Phối hợp cùng các đối tác du
lịch, Thai Vietjet sẽ khai thác
đường bay thẳng kết nối Băng
Cốc (Thái Lan) với đảo ngọc Phú
Quốc, điểm đến hàng đầu tại
Việt Nam, từ ngày 30/12/2021.

HOẠT ÐỘNG CỘNG ÐỒNG

Tặng quà Giáng sinh
cho trẻ em Lạng Sơn
Ngày 23/12, Ðoàn tiếp viên
Vietjet đã có mặt tại Trung Tâm
Hy vọng ở Lạng Sơn để trao quà
giáng sinh cho trẻ em tại mái
ấm này. Những phần quà gồm
tập sách, lương thực, thực
phẩm, sữa, bánh kẹo và đồ chơi
do người Vietjet quyên góp
giúp các em có mùa giáng sinh
hạnh phúc, chuẩn bị đón năm
mới rộn ràng.

www.vietjetair.com

Từ 19/1/2022, các đường bay
trên tiếp tục được tăng mạnh
tần suất phục vụ nhu cầu di
chuyển của hành khách lên 112
chuyến khứ hồi/ tuần với đường
bay kết nối Hà Nội – TP. HCM và
56 chuyến khứ hồi/ tuần với
đường bay kết nối giữa TP. HCM
– Ðà Nẵng.
Bên cạnh đó, Vietjet tiếp tục
khai thác ổn định toàn mạng bay
phủ khắp Việt Nam, kết nối Hà
Nội, TP. HCM với các điểm đến
Hải Phòng, Thanh Hoá, Vinh
(Nghệ An), Nha Trang (Khánh
Hoà), Phú Quốc, Quy Nhơn
(Bình Ðịnh)… lên đến hơn 60
chuyến khứ hồi/ tuần và từ
19/1/2022 sẽ tăng gấp đôi tần
suất khai thác để phục vụ khách
hàng dịp Tết.
* Ngày 20/11, Thành phố Phú
Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đón
đoàn khách du lịch quốc tế đầu
tiên của ngành du lịch Việt Nam
trong giai đoạn bình thường mới
sau gần 2 năm “đóng băng” do
Covid-19.
209 du khách Hàn Quốc đến Phú
Quốc trên chuyến bay của Hãng
hàng không Vietjet sẽ trải
nghiệm kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm
tại Vinpearl với hành trình khép
kín từ chuyến bay đến địa điểm
nghỉ dưỡng, chuỗi hoạt động vui
chơi – giải trí đẳng cấp của siêu
quần thể “một điểm đến mọi
nhu cầu” Phú Quốc United Center.

