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Vietjet ký kết hợp đồng bảo dưỡng máy bay
trị giá 260 triệu USD
Ngày 21/9, tại Hoa Kỳ, trước sự
chứng kiến của Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc, Vietjet và
Công ty CFM International (liên
danh GE & Safran) đã ký kết hợp
đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng
động cơ tàu bay mới trị giá 260 triệu
USD, nâng tổng giá trị hợp tác giữa
hai bên lên 18,5 tỷ USD.
Ngoài ra, Vietjet đã có các buổi
làm việc với các đối tác quan trọng
như Pratt & Whitney, Boeing… để
trao đổi về các quan hệ hợp tác
đang triển khai cũng như phát

triển, nâng tầm trong thời gian tới,
hướng đến phát triển bền vững, sẵn
sàng cho tương lai.
Vietjet đã cùng Boeing trao đổi các
hợp tác trong phát triển đội tàu
bay, xây dựng cơ sở huấn luyện
đào tạo tại Học viện Hàng không
Vietjet, phát triển trung tâm bảo
dưỡng tại Việt Nam, thiết lập trung
tâm cung ứng vật tư thiết bị cho
khu vực Đông Nam Á, phát triển
công nghiệp hàng không xây dựng
nhà máy sản xuất thiết bị tàu bay…

Vietjet Air và CFM International ký kết hợp đồng
cung cấp dịch vụ bảo dưỡng động cơ tàu bay mới.

Rolls-Royce và Vietjet ký thoả thuận
cung cấp động cơ tàu bay

Vietjet Air và CFM International ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng động cơ tàu bay mới.

Ngày 31/10, tại Vương quốc Anh,
Vietjet và Tập đoàn Rolls-Royce đã
ký kết thoả thuận cung cấp động cơ
và dịch vụ động cơ cho đội tàu bay thân
rộng với tổng giá trị 400 triệu Đô la Mỹ.
Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến
của Thủ tướng Chính phủ Việt
Nam Phạm Minh Chính và lãnh
đạo cấp cao của Việt Nam và
Vương Quốc Anh trong khuôn khổ
chuyến công tác của Thủ tướng tại
COP26, Hội nghị của các thành
viên tham gia Công ước khung của
Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí
hậu năm 2021.

Ông Ewen McDonald, Giám đốc
phụ trách khách hàng của
Rolls-Royce Civil Aerospace cho
biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi
Vietjet lựa chọn động cơ Trent 700
để hỗ trợ phát triển đội bay của
hãng. Động cơ này có vòng đời
tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất và
mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất
cho tàu bay”.
Ông Đinh Việt Phương, Giám đốc
Điều hành Vietjet, cho biết: “Với
việc tích hợp dòng động cơ Trent
700, đội máy bay Vietjet sẽ có

Vietjet ký kết hợp đồng tái bảo
hiểm toàn đội bay với công ty tư
vấn bảo hiểm Anh Quốc

những bước đột phá về công nghệ,
giúp nâng cao chất lượng chuyến
bay và tầm bay, qua đó tăng độ tin
cậy khai thác và hiệu quả vận hành
của hãng. Dòng động cơ mới này
đồng thời sẽ giúp đội bay của hãng
đồng bộ hơn. Chúng tôi hy vọng sự
hợp tác này cũng sẽ góp phần thúc
đẩy giao thương giữa Việt Nam và
Vương Quốc Anh, tạo thêm nhiều
việc làm cho người dân và doanh
nghiệp hai nước cũng như giúp
việc đi lại và kết nối giữa các châu
lục thuận tiện và tiết kiệm hơn
trong thời gian tới”.
Ngày 31/10, tại Vương quốc Anh,
Vietjet và hai công ty tư vấn bảo
hiểm hàng đầu thế giới Gallagher
Limited và Willis Towers Watson
Limited của Anh đã trao chứng
nhận tái bảo hiểm toàn bộ đội bay
của hãng trên phạm vi toàn cầu.
Sự kiện diễn ra với sự chứng kiến
của Thủ tướng Chính phủ Việt
Nam Phạm Minh Chính và lãnh
đạo cấp cao của Việt Nam và
Vương Quốc Anh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết Vietjet và Hai công ty Gallagher
Limited và Willis Towers Watson Limited của Anh tái bảo hiểm toàn bộ đội bay của hãng trên
phạm vi toàn cầu

Hợp đồng bảo hiểm đội bay của
Vietjet được cập nhật và tái ký
hàng năm ngay từ những ngày đầu
hãng chuẩn bị cất cánh vào cuối
năm 2011. Giá trị gói hợp đồng
được tái ký hôm nay trị giá 20 triệu
Đô la Mỹ, áp dụng cho toàn bộ đội
bay được đăng ký trong và ngoài
lãnh thổ Việt Nam của Vietjet.

Hành trình 1 năm đầy tự hào của VJGS
Ngày 1/9, lễ kỷ niệm 1 năm thành
lập Trung tâm Khai thác Dịch vụ
Mặt đất – VJGS được diễn ra trực
tuyến. Giám đốc VJGS Phạm Lê
Việt đã trình bày với hội nghị một
số dấu ấn mà VJGS đạt được sau 1
năm hình thành và phát triển, đồng
thời gửi lời cảm ơn đến ban lãnh
đạo công ty đã luôn đồng hành, tạo
điều kiện và hỗ trợ VJGS đạt được
kết quả là phục vụ 25.217 chuyến
bay với gần 4,5 triệu lượt khách,
vận chuyển gần 45.300 tấn hàng
hóa các loại, doanh thu các dịch vụ
ancillary đạt 112,43% kế hoạch…
Bà Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch
HĐQT, chúc mừng thành công của
VJGS trong bối cảnh ra đời và phát
triển đầy thách thức vừa qua, tin
tưởng VJGS sẽ tiếp tục phát huy
lợi thế, sức mạnh của mình để trở
thành một “pháo đài xanh” – vượt
qua những thách thức của dịch
bệnh, tiếp tục hoàn thiện, mở rộng
và phát triển mạnh mẽ hơn nữa
trong tương lai.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị
Phương Thảo đánh giá: “VJGS đã
khẳng định được năng lực của
mình bằng những kết quả không
thể tốt hơn trong các hoạt động
khai thác mặt đất, một hoạt động
đặc biệt quan trọng trong chiến
lược phát triển chung”. Tổng giám
đốc Nguyễn Thị Phương Thảo tin
tưởng các kết quả VJGS có được
sẽ là bước tiến đáng kể trong hành

trình hoàn thiện chuỗi dịch vụ
hàng không của Vietjet, đi đầu
trong hoạt động dịch vụ mặt đất.
Giám đốc điều hành Đinh Việt
Phương tin rằng sự thành công của
VJGS là một minh chứng cụ thể
cho thấy Vietjet hoàn toàn có thể
vững vàng vượt qua đại dịch, phát
triển mạnh mẽ, bay cao bay xa hơn
trên hành trình chinh phục bầu trời.

Thai Vietjet nhận
giải thưởng
“Quản trị khủng
hoảng và phục hồi
ấn tượng”

Thai Vietjet mừng sinh nhật 5 năm
Ngày 16/09/2021, sự kiện trực
tuyến “Sky Connection Virtual
Event - Kỷ niệm 5 năm chuyến bay
đầu tiên cất cánh” của Thái Vietjet
diễn ra ấn tượng, ghi dấu chặng
đường 5 năm hoạt động thành
công cùng hành trình phát triển
bền vững tại Thái Lan và khu vực.
Với tổng lượng khách chuyên chở
đến nay đạt 10 triệu, đội 16 tàu bay
trẻ, hiện đại, Thái Vietjet được
vinh danh là Hãng hàng không

phát triển nhanh nhất tại Thái Lan
năm 2020 và là Hãng hàng không
tiềm năng nhiều hứa hẹn tại Thái
Lan cùng nhiều giải thưởng như
Hãng hàng không chi phí thấp tốt
nhất năm 2018 và 2019, giải Trang
phục tiếp viên hàng không đẹp
nhất nhất châu Á 2018, Hãng hàng
không sáng tạo nhất châu Á Flight Experience Airline 2019 2020, Phi hành đoàn thân thiện với
hành khách nhất - Thái Lan 2021...

Ngày 8/10, Giải thưởng HR Exellence
2021 diễn ra tại Singapore đã vinh
danh Thai Vietjet trong hạng mục
“Quản trị khủng hoảng và phục hồi
ấn tượng”.
Giải thưởng do Human Resource
Online tổ chức, ghi nhận thành tích
nổi bật của hãng trong việc quản trị
nhân sự, ứng phó với khủng hoảng
tại Thái Lan gây ra bởi đại dịch Covid-19.
Thai Vietjet cũng là một trong
những ứng cử viên lọt vào vòng
cuối hạng mục “Thương hiệu
tuyển dụng xuất sắc” với những nỗ
lực nổi bật trong việc thúc đẩy tích
cực hình ảnh thương hiệu và các
chương trình thu hút nhân tài.

QUAN HỆ NHÀ ÐẦU TƯ

Báo cáo tài chính soát xét bán niên:

Vietjet lọt top các
hãng có cơ cấu doanh
thu phụ trợ cao
nhất thế giới 2020

Vietjet ghi nhận kết quả tích cực
Công ty Cổ phần hàng không Vietjet
(HoSE: VJC) đã công bố báo cáo
tài chính soát xét bán niên 2021 do
Công ty Kiểm toán PWC thực
hiện. Báo cáo ghi nhận trong 6
tháng đầu năm, công ty mẹ đạt
doanh thu vận tải hàng không là
5.022 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận sau
thuế đạt 34,2 tỉ đồng, tăng 102% so
với cùng kì năm 2020 nhờ vào lợi
nhuận từ đầu tư dự án mới .
So với báo cáo tài chính do Vietjet
tự lập, báo cáo soát xét ghi nhận lợi
nhuận sau thuế tăng 148%.
Về doanh thu hợp nhất, báo cáo
soát xét cho biết Vietjet đạt doanh

thu hợp nhất 7.556 tỉ đồng. Lợi
nhuận sau thuế hợp nhất đạt 121,8
tỉ đồng, tăng 161% so với cùng kì
năm 2020.
Báo cáo soát xét cũng ghi nhận
Vietjet có tổng tài sản 49.855 tỉ
đồng, nguồn vốn chủ sở hữu đạt
16.975 tỉ đồng. Chỉ số thanh khoản
hiện hành tiếp tục duy trì ở mức
1,31 lần, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở
hữu chỉ 0,51 lần - thuộc nhóm
thấp nhất trong ngành hàng không
thế giới. Nhờ vậy, Vietjet tiếp tục
thực hiện kế hoạch huy động vốn
trung dài hạn để tăng cường nội
lực tài chính.

Theo báo cáo của IdeaWorksCompany,
công ty tư vấn hàng không tại Mỹ,
Vietjet nằm trong top 10 hãng hàng
không có phần trăm doanh thu phụ
trợ hàng không trong tổng doanh
thu cao nhất thế giới 2020.
Danh sách này bao gồm Wizz Air
(55,9%), Spirit (55,8%), Viva
Aerobus
(52,6%), Allegiant
(51,8%), Frontier (49,2%), Volaris
(42,9%), Ryanair Group (36,7%),
Pegasus (33,8%), Vietjet (33,4 %)
và Southwest (27,9%).

KHAI THÁC VÀ ÐÀO TẠO
* Ngày 27/10, Trung tâm phục vụ
mặt đất Vietjet Nội Bài (VJGS) đã
tổ chức Hội thảo an toàn sân đỗ
nhằm tăng cường kiến thức, nhận
thức an toàn sân đỗ và nâng cao ý
thức đảm bảo an toàn sân đỗ cho
nhân viên VJGS. Bên cạnh việc
nâng cao nhận thức, kiến thức an toàn
sân đỗ, đại diện các bộ phận đã
cùng thảo luận, đánh giá các
trường hợp thực tế và đề xuất những
giảm pháp để tiếp tục tăng cường
hơn nữa các chỉ số an toàn sân đỗ.
* Thai Vietjet đã ký MOU với Học viên kỹ thuật Cat A, huấn luyện
viện hàng không dân dụng Thái ban đầu cho phi công chưa có kinh
Lan để tiếp nhận các học viên kỹ nghiệm, chuyển đổi, bổ sung năng
Một buổi thực hành của các học viên kỹ thuật, bảo dưỡng hàng không
thuật mặt đất đến thực hành. Việc định cho nhân viên Khai thác mặt
hợp tác nhằm nâng cao tay nghề đất, lớp hàng không dân dụng ban
cho các học viên, đáp ứng nhu cầu đầu cho nhân viên và huấn luyện
thực tế của ngành hàng không ban đầu điều phái bay.
thông qua việc hướng dẫn thực tế * Trong 2 tháng qua, VJAA đã tổ
và cập nhật trong môi trường công chức 440 khóa học với 10 ngàn
việc tại chỗ.
học viên và hơn 4,5 ngàn giờ đào
* Trong tháng 9 và tháng 10/2021,
Học viện Hàng không Vietjet
(VJAA) đã tổ chức nhiều khóa học
chuyên sâu như đào tạo SKYBOSS PREMIER cho nhân viên
tuyến đầu, khóa cơ bản cho nhân

tạo bao gồm 88 khóa học cho phi
công, 216 khóa học cho tiếp viên
hàng không, 36 khóa cho nhân
viên điều phái bay, 36 khóa về kỹ
thuật, 42 khóa cho nhân viên khai thác
mặt đất và 22 khóa huấn luyện khác.

Phê chuẩn chứng
chỉ khai thác bay
* Ngày 26/10/2021, Cục Hàng
không Việt Nam (CAAV) đã chấp
thuận báo cáo đánh giá tình hình
an toàn khai thác của Vietjet trong
1 năm qua và phê chuẩn gia hạn
chứng chỉ khai thác bay (AOC)
cho Vietjet đến ngày 31/12/2021.
CAAV cũng đồng thời phê chuẩn
mở rộng vùng khai thác đến Châu
Âu cho Vietjet bên cạnh các vùng
khai thác hiện được cấp phép là
Châu Á và Trung Đông.

HOẠT ÐỘNG THƯƠNG MẠI
Hoa hậu Đỗ Thị Hà trên chuyến bay đặc biệt của Vietjet

Cùng Hoa hậu Ðỗ Thị Hà đón ngày
20/10 đặc biệt trên tàu bay Vietjet
Trong dịp 20/10, hành khách bay
cùng Vietjet được đi từ bất ngờ này
đến bất ngờ khác khi lần đầu tiên
trải nghiệm các bài tập yoga ngay
trên tàu bay, bên cạnh đó là những
khoảnh khắc thư giãn tận hưởng
chuyến bay với bộ sản phẩm chăm
sóc sắc đẹp cùng các loại thảo mỹ
phẩm an toàn, thân thiện với làn da
cũng như chăm sóc sức khoẻ từ lúc
cất cánh cho đến khi hạ cánh.

“Đây là lần đầu tiên mình được trải
nghiệm hoạt động chăm sóc sắc
đẹp ngay trên tàu bay, quả thật
mình không nghĩ rằng Vietjet lại
tâm lý đến thế. Càng bất ngờ hơn
khi nhận hoa cũng như quà lưu
niệm nữa, bay cùng Vietjet lúc nào
cũng thấy yên tâm và vui vẻ, cảm ơn
Vietjet lắm” hoa hậu Đỗ Thị Hà, một
trong những hành khách đặc biệt
thích thú chia sẻ khi máy bay hạ cánh.

Vietjet tặng các “chuyến bay 0 đồng”
và hỗ trợ phí xét nghiệm Covid-19

Hành khách được xét nghiệm miễn phí trước chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất

Trở lại với bầu trời, Vietjet dành
tặng khách hàng tuần lễ vàng
khuyến mãi trên toàn mạng bay
với hàng nghìn vé Eco 0 đồng cùng
nhiều sản phẩm mới. Cơ hội bay
hấp dẫn Vietjet dành cho tất cả
hành khách, đặc biệt là người lao
động từ các nơi trở lại TP.HCM và

các tỉnh thành phía Nam để ổn
định sản xuất, góp phần khôi phục,
phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, Vietjet tiếp tục hỗ trợ
xét nghiệm nhanh Covid-19 miễn
phí cho tất hành khách lựa chọn
bay cùng hãng từ Hà Nội và TP. HCM.

HOẠT ÐỘNG CỘNG ÐỒNG
* Ngày 6/9, gần 1.000 cán bộ,
chiến sĩ công an nhân dân đã bay
từ Hà Nội vào TP.HCM để tiếp tục
hỗ trợ công tác phòng, chống dịch
tại các địa phương. Tất cả các cán
bộ, chiến sĩ đã được tiêm vaccine
và thực hiện các xét nghiệm cần
thiết, đảm bảo có kết quả xét
nghiệm âm tính với virus
SARS-CoV-2 trong ngày 5/9 và nhận
các chứng nhận điện tử trên hệ thống
Việt Nam Khỏe Mạnh của Bộ Y tế.
* Từ ngày 26/10, các chuyến bay
Vietjet phối hợp cùng Bộ Quốc
phòng tổ chức đã chuyên chở hơn
1.000 cán bộ, chiến sĩ quân y từ
TP.HCM về Hà Nội. Đoàn gồm
các cán bộ, nhân viên quân y và
các y bác sĩ, lực lượng y tế thuộc
Học viện Quân Y, Bộ Quốc Phòng
đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ
TP. HCM và các tỉnh, thành phố
phía Nam trong đợt bùng phát dịch
vừa qua.

www.vietjetair.com

Vietjet khôi phục
48 đường bay nội
địa đón khách trên
những chuyến
bay xanh

Làm thủ tục bằng kiosk giúp hành khách giảm
tiếp xúc, phòng chống dịch bệnh

Từ 10/10, Vietjet khôi phục khai
thác toàn bộ các đường bay kết nối
TP. HCM, Hà Nội đi các tỉnh,
thành phố trên cả nước, đáp ứng
nhu cầu di chuyển an toàn, nhanh
chóng của người dân.
Trong đó, các đường bay kết nối
giữa TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng
khai thác 2 chuyến khứ hồi/ ngày.
Đến 30/11/2021, mạng bay của Vietjet
sẽ mở lại với 48 đường bay, phục
vụ hành khách bay khắp Việt Nam.
* Từ đầu tháng 9/2021, Thai Vietjet
mở lại các đường bay nội địa từ
Suvarnabhumi, Bangkok với tần
suất 1-2 chuyến mỗi ngày và tăng
dần từ cuối tháng 9 trở đi. Hãng
cũng sẽ có các đường bay quốc tế
đến Singapore và Đài Bắc từ tháng
10/2021.

* Nhằm nâng cao trải nghiệm du
lịch cho hành khách, Thai Vietjet
giới thiệu “Voucher mùa đông đặc
biệt”, mang đến nhiều lựa chọn du
lịch tiết kiệm chi phí hơn. Có 3 loại
voucher để khách hàng lựa chọn
hưởng ưu đãi trên toàn mạng bay
nội địa Thái Lan: Voucher trị giá
199 baht cho giá trị sử dụng 300
baht, Voucher 499 baht cho giá trị
sử dụng 700 baht, và voucher 699
baht có thể được quy đổi cho giảm
giá đến 1.000 baht.

