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Ngày 8/8, tại hội nghị trực 
tuyến của Thủ tướng với các 
doanh nghiệp, địa phương, 
CEO Nguyễn Thị Phương Thảo 
đã đưa ra các kiến nghị nhằm 
tháo gỡ khó khăn cho nền 
kinh tế.
Theo đó, Tổng giám đốc Vietjet 
đề xuất xã hội hóa công tác 
chống dịch, giảm gánh nặng 
cho ngân sách Chính phủ. 
Doanh nghiệp và người dân sẵn 

Là đại diện duy nhất từ Việt 
Nam tại hội thảo cấp cao 
toàn cầu của UNESCO nhằm 
thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ 
cho trẻ em gái, Tổng giám 
đốc Nguyễn Thị Phương Thảo 
chia sẻ: “Nhờ khoa học và công 
nghệ, tôi và nhiều nữ doanh 
nhân khác có cơ hội hiện thực 
hóa ước mơ của mình”.

sàng trả chi phí vaccine, xét 
nghiệm và các thủ tục khác.

Tổng giám đốc cũng đề nghị 
Chính phủ sớm hỗ trợ các hãng 
hàng không bằng những gói 
vay ưu đãi lãi suất, sẵn sàng 
cho việc bật tăng trở lại. Ngoài 
ra, Tổng giám đốc Nguyễn Thị 
Phương Thảo đề xuất thúc đẩy 
dự án đầu tư hạ tầng, cầu 
đường, sân bay, đường sắt, 
giao thông đô thị, tạo hệ thống 

Trang web đánh giá hàng 
không AirlineRatings vừa vinh 
danh Vietjet là Hãng hàng 
không siêu tiết kiệm tốt nhất 
2021 (Best Ultra Lowcost Air-
line) nhờ vào đội bay ấn tượng 
và những nỗ lực của hãng trong 
đại dịch. Đội bay Airbus A320 
và A321 trẻ, với tuổi trung bình 
3 năm. Ngoài ra, AirlineRating 
cũng chọn Vietjet là top 10 LCC 
hàng đầu thế giới 2021.

logistics hỗ trợ sản xuất kinh 
doanh, nhất là xuất khẩu; đề 
xuất Chính phủ quan tâm 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu 
thương, sản xuất kinh doanh cá 
thể, từ đó ổn định cuộc sống 
người dân bao gồm lao động 
phổ thông, tự do.

Tổng giám đốc mong muốn Chính 
phủ tin tưởng doanh nghiệp tư 
nhân trong việc tham gia gánh 
vác các chương trình lớn, thúc 
đẩy phục hồi sau dịch bệnh.

CEO Nguyễn Thị Phương Thảo song hành 
cùng UNESCO vì cộng đồng

Tổng giám đốc 
Nguyễn Thị Phương Thảo 
hiến kế giải pháp chống dịch

Bà cũng nhấn mạnh dành cơ 
hội tuyển dụng cho nữ trong 
các lĩnh vực công nghệ, kĩ thuật 
cao sẽ thúc đẩy thay đổi tư 
duy, nhận thức trong định 
hướng nghề nghiệp của người 

Công ty cổ phần hàng không 
Vietjet (Hose: VJC) đã công bố 
báo cáo tài chính quý II và 
sáu tháng đầu năm 2021.

Kết thúc quý II, Vietjet ghi nhận 
doanh thu vận tải hàng không 
đạt 2.973 tỉ đồng, tăng 51% so 
với cùng kỳ nhờ nhu cầu đi lại 
tăng cao trong tháng 4. Mặc dù 
bị ảnh hưởng của làn sóng 
COVID-19 lần 4 nhưng Vietjet đã 
nỗ lực tăng cường vận tải hàng hoá.

Vietjet là Hãng 
hàng không 
siêu tiết kiệm tốt 
nhất 2021

“Best 
Ultra Lowcost 

Airline”
By AirlineRatings 

Vietjet cam kết nâng cao hơn nữa 
chất lượng khai thác

Vietjet phát hành 
thành công 10 
triệu trái phiếu 
riêng lẻ

Từ ngày 17 – 20/8, các 
chuyên gia quốc tế của Hiệp 
hội Vận tải Hàng không Quốc 
tế (IATA) đã tiến hành đánh 
giá nhằm gia hạn chứng chỉ 
IOSA cho Vietjet.

Giám đốc Điều hành Đinh Việt 
Phương đánh giá cao sự khách 
quan, chuyên nghiệp của các 
chuyên gia IATA và gửi lời cảm 
ơn các chuyên gia đã cùng Vietjet 
hoàn thành đợt đánh giá quan 
trọng này. Vietjet cam kết tiếp 
tục đầu tư nâng cao hơn nữa 
chất lượng khai thác của hãng 
nhằm đáp ứng tất cả các tiêu 
chuẩn quốc tế khắt khe của IATA.

Ông Đinh Việt Phương khẳng 
định chứng chỉ IOSA mang tới 
những lợi ích quan trọng cho 
hãng trong việc chứng minh sự 

Vietjet hỗ trợ 
hành khách do 
ảnh hưởng Covid-19

Vietjet Thái Lan công bố kế hoạch 6 
tháng cuối năm

Thai Vietjet ra mắt “Smart Travel voucher”

Vietjet chung tay 
góp Quỹ vaccine 
Covid-19

Vietjet vận chuyển hàng nghìn y bác sĩ 
và hàng triệu liều vaccine phòng chống dịch

Vietjet cùng các đối tác tổ chức nhiều hoạt động phòng chống dịch

Người tốt việc tốt

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo 
tặng quà cho nhân viên trong giai đoạn 
giãn cách

Vietjet tặng triệu 
mã giảm 77% và 
miễn phí 15kg 
hành lý

Trước những diễn biến mới 
nhất của dịch Covid-19, để đảm 
bảo lợi ích cho khách hàng, Vi-
etjet đã công bố chính sách 
hoàn vé trực tuyến cho tất cả 
hành khách di chuyển thuộc 
vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp 
bởi dịch.

Thời gian thực hiện hỗ trợ từ 
ngày 02/07/2021 đến ngày 
15/07/2021 và áp dụng cho 
các chuyến bay có hành trình 
khởi hành từ ngày 02/07/2021 
đến ngày 15/07/2021.

Vietjet Thái Lan đã công bố kế hoạch hoạt động trong 6 tháng cuối 
năm 2021, chuẩn bị cho việc nối lại và mở rộng các đường bay quốc 
tế, đồng thời khuyến khích sự phục hồi của du lịch nội địa Thái Lan 
thông qua việc phối hợp với các cơ quan chính phủ và tư nhân đẩy 
mạnh cải tiến chất lượng dịch vụ để mang đến nghiệm tốt nhất cho 
hành khách. 

Khởi động chương trình trong 
tháng 7, Vietjet mang đến 
chương trình khuyến mãi hấp 
dẫn "Ngày đôi, sale vô đối, 
Vietjet thôi".

Trong ngày 7/7/2021, Vietjet 
sẽ giảm lên đến 77% giá vé 
Eco (*) khi khách hàng nhập 
mã FlyDeal77. Mã khuyến mãi 
được áp dụng cho tất cả đường 
bay khởi hành từ Hà Nội đến 
các điểm đến hấp dẫn như Đà 
Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, Quy 
Nhơn… cùng thời gian bay linh 
hoạt từ 7/9 đến hết 
31/12/2021. 

Ngoài ra, tất cả khách hàng đặt 
vé và bay cùng Vietjet từ nay 
đến 31/7/2021 còn nhận được 
15kg hành lý ký gửi miễn phí.

Nhằm kêu gọi ủng hộ quỹ vaccine 
phòng chống COVID-19 của 
Chính phủ, Vietjet phối hợp với 
Đài Truyền hình Việt Nam và 
nhiều đơn vị đã tổ chức 2 đêm 
hòa nhạc "Chia sẻ để gần nhau 
hơn" trực tuyến từ nhiều điểm 
cầu trên thế giới và phát trực 
tiếp trên VTV.

Chương trình thu hút sự tham 
gia đông đảo của các tổ chức cá 
nhân quốc tế, kiều bào Việt 
Nam ở nước ngoài cũng như 
các tổ chức, cá nhân trong nước 
và nhận được sự ủng hộ nhiệt 
tình cho Quỹ Vaccine phòng 
chống COVID-19 thông qua 
trang web www.quyvacxin-
covid19.gov.vn.

Vietjet ghi nhận và đánh giá cao 
nỗ lực của khối khai thác bay, khối 
kĩ thuật cùng các bộ phận, phòng 
ban trong việc phối hợp tổ chức 
các chuyến bay vận chuyển y bác 
sĩ, lực lượng quân y cùng vaccine 
và các thiết bị y tế cần thiết để hỗ 
trợ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 tại các tỉnh, thành phố 
trên cả nước.

Chia sẻ cùng các thành viên của đại gia đình Vietjet tại TP.HCM, Tổng giám 
đốc Nguyễn Thị Phương Thảo đã gửi tặng tất cả nhân viên đang làm việc 
tại khu vực TP.HCM những phần quà đặc biệt là hàng chục tấn thực phẩm, 
rau củ quả trong thời gian TP HCM phải thực hiện giãn cách. Quà tặng đặc 
biệt là hàng chục tấn thịt, cá đóng hộp và các loại rau xanh tươi ngon đã 
theo các chuyến bay yêu thương Vietjet vào TP.HCM.

Vietjet công bố việc chào bán 
thành công 10 triệu trái 
phiếu cho nhà đầu tư tổ chức 
trong nước với mệnh giá 
100.000đ/ trái phiếu, kỳ hạn 
60 tháng tính từ ngày phát 
hành là 22/07/2021. 

Sáu tháng đầu năm 2021, Vietjet đạt doanh 
thu cao hơn so với cùng kỳ

Kết quả hợp nhất, Vietjet đạt 
doanh thu 4.337 tỉ đồng trong 
quý II.
Trong sáu tháng đầu năm, Viet-
jet đạt doanh thu kinh doanh 
vận tải hành khách là 5.818 tỉ 
đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 
13,7 tỉ đồng; doanh thu và lợi 
nhuận sau thuế hợp nhất lần 
lượt đạt 8.386 tỉ đồng và 127 tỉ 
đồng, cao hơn so với cùng kỳ 
năm 2020.

Với ý tưởng lấy khách hàng làm trung tâm, Vietjet Thái Lan tiếp tục 
làm phong phú thêm trải nghiệm của khách hàng với nhiều tính 
năng kỹ thuật số được triển khai. Hãng đã giới thiệu chatbot Amy, 
được phát hành trực tiếp với phần mềm trí tuệ nhân tạo thân thiện 
có thể tương tác với hành khách ngay lập tức thông qua các kênh 
liên hệ của hãng hàng không, bao gồm Line Official, Facebook Messager 
và Skyfun Website. 

Để nâng cao hơn nữa trải nghiệm mua hàng của hành khách, hãng 
sẽ sớm giới thiệu nền tảng thương mại điện tử “Sky Shop” tại sky-
shop.skyfun.biz. 

Thai Vietjet vừa giới thiệu voucher tiết kiệm "Smart Travel Voucher" 
giúp khách hàng "Trả ít hơn, Nhận nhiều hơn", voucher được mở bán 
cho đến ngày 15/8 với giá 500baht có thể dùng mua vé tất cả các 
chuyến bay nội địa của Thai Vietjet với giá trị 800baht. Thời gian bay 
từ 1/8 – 31/12, trừ cuối tuần và dịp lễ. 

Hãng cũng giới thiệu thẻ bay Deluxe Pass với giá 17.000baht, đem 
đến nhiều tiện ích cho hành khách. Dịch vụ Deluxe bao gồm 20 kg 
hành lý ký gửi, 7 kg hành lý xách tay, lựa chọn chỗ ngồi miễn phí. 
Đặc biệt có quyền làm thủ tục và đổi chuyến bay không giới hạn số 
lần mà không tính phí. Với dịch vụ cao cấp hành khách có thể đi đến 
điểm đến của mình một cách an toàn và không phải lo lắng, biến 
mỗi chuyến bay trở thành một hành trình thoải mái và đáng nhớ.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, 
Vietjet đã vận chuyển gần 
40.000 tấn hàng hóa khắp cả 
nước, trong đó, từ tháng 5 cho 
đến hết tháng 8, tổng sản 
lượng hàng hóa vận chuyển là 
hơn 16.105 tấn. Dự báo sản 
lượng hàng hóa được Vietjet 
vận chuyển trong thời gian tới 
sẽ tiếp tục được tăng cao do 
nhu cầu phòng chống dịch và 
phục vụ nền kinh tế.

Món quà từ Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo dành tặng cho cán 
bộ nhân viên là nguồn năng lượng rất lớn được tiếp cho tất cả mọi người. 
Một liều thuốc quan trọng cũng có thể kháng bệnh được chính là tình yêu 
thương lẫn nhau. 

Được truyền cảm hứng từ lòng nhân ái của Tổng giám đốc, nhiều đơn vị, 
nhiều cá nhân trong công ty cũng đã quyên góp lương thực, thực phẩm 
ủng hộ đồng nghiệp ở những khu vực bị giãn cách, đồng thời tham gia 
nhiều hoạt động cộng đồng, chia sẻ khó khăn, lan tỏa tinh thần tương 
thân, tương ái của người Vietjet.

Trong tháng 7 và 8, Vietjet đã 
vận chuyển hàng nghìn y bác sĩ 
từ các tỉnh phía Bắc vào tăng 
cường phòng chống dịch cho 
các tỉnh phía Nam, đồng thời 
vận chuyển hàng triệu liều vaccine 
cung cấp cho các địa phương 
triển khai chương trình tiêm 
chủng phòng COVID-19.

Theo đó, hàng nghìn y bác sĩ từ 
Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái 
Nguyên, Hải Phòng, Phú Thọ, 
Thái Bình, Ninh Bình, Nam 
Định, Hà Nam, Thanh Hóa, 
Nghệ An, Huế… và các cơ sở y 
tế của Bộ Quốc phòng đã bay 
trên các chuyến bay của Vietjet.

Hàng triệu liều vaccine được Vietjet 
vận chuyển kịp thời cho các 
tỉnh thành, góp phần quan 
trọng vào việc đưa số người 
được tiêm vaccine nhiều hơn, 
ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Ông Đinh Việt Phương, giám 
đốc điều hành Vietjet, cho biết: 
“Với tinh thần chống dịch như 
chống giặc, Vietjet luôn sẵn 
sàng ở mức cao nhất cho các 
chuyến bay vận chuyển y bác 
sĩ, vận chuyển trang thiết bị y 
tế và vaccine phòng chống dịch”.

Nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ 
chống dịch Covid-19, Vietjet cùng 
các đơn vị đối tác trong Tập đoàn 
Sovico như HDBank, Phú Long và 
Quỹ Phúc Tâm đã có nhiều hoạt 
động ủng hộ công tác phòng 
chống dịch của các tỉnh thành 
trong suốt giai đoạn tháng 7 và 
tháng 8 vừa qua.

Các đơn vị đã tặng hàng chục xe 
cứu thương cho Sở Y tế các tỉnh 
thành; tặng 200 máy thở cao cấp 
nhập khẩu từ Đức, bộ kit xét 
nghiệm và nhiều trang thiết bị y 
tế cho các bệnh viện; tặng hàng 
triệu khẩu trang y tế cho đội ngũ 
y bác sĩ, tình nguyện viên tham 
gia phòng chống dịch…

Bên cạnh đó, chương trình “Bữa 
cơm yêu thương” do Tổng giám 
đốc Nguyễn Thị Phương Thảo 
cùng cán bộ công nhân viên phát 
động đã cung cấp hơn 600.000 
suất cơm, hàng chục tấn lương 
thực, thực phẩm trong 2 tháng 
qua. Mỗi ngày, 20.000 phần cơm 
chay và mặn miễn phí được 
chuyển đến cho các bác sĩ ở các 
bệnh viện dã chiến, khu cách li và 
cho những hoàn cảnh khó khăn. 

Được biết, Tổng giám đốc Nguyễn 
Thị Phương Thảo cũng đang hỗ trợ 
cho chương trình chuyển giao 
công nghệ sản xuất vaccine từ 
hãng tên tuổi quốc tế. 
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trẻ, thay đổi định kiến của xã 
hội về giới. 

Nữ CEO đã cùng 29 nhà lãnh 
đạo toàn cầu ký vào một lá thư 
ngỏ, kêu gọi sự tham gia của 
cộng đồng quốc tế để nâng cao 
cơ hội tiếp cận giáo dục trực 
tuyến trẻ em gái.

Bên cạnh đó, Tập đoàn SOVICO 
đã cùng UNESCO tổ chức cuộc 
Đối thoại Chiến lược đổi mới 
chiến lược trách nhiệm (CSR) 
nhằm định hướng tầm nhìn mới 
về phát triển bền vững của tập 
đoàn thông qua việc thành lập 
một Quỹ phát triển vì cộng đồng.

Đối với lần tăng quy mô vốn 
hoạt động này, Vietjet tập 
trung vào đầu tư cơ sở vật chất, 
tài sản cố định, thiết bị, công 
cụ dụng cụ… nhằm tăng cường 
năng lực khai thác vận tải hàng 
không và phát triển các hoạt 
động kinh doanh khác phù hợp 
với ngành nghề kinh doanh đã 
đăng ký của công ty. 

phù hợp và hoạt động khai 
thác đảm bảo an toàn; thực 
hiện cải tiến liên tục và cập 
nhật ứng dụng tốt nhất trong 
ngành hàng không; hiệu quả 
về kiểm soát chi phí; tăng lợi 
thế kinh doanh, hợp tác liên 
minh, thuê/cho thuê tàu bay; 
đảm bảo khai thác hiệu quả 
thông qua các quá trình và quy 
trình được sắp xếp hợp lý; nâng 
cao hình ảnh, thương hiệu cũng 
như hỗ trợ cho công tác thương 
mại của Vietjet.

Vietjet xây dựng và đạt chứng 
chỉ IOSA lần đầu tiên vào năm 
2014 và tiếp tục duy trì các tiêu 
chuẩn khai thác để tiếp nhận 
thành công các đợt đánh giá 
năm 2016, 2018 và 2020

* Trong tháng 7 và tháng 8, Vi-
etjet chuyển đổi mạnh mẽ 
công tác áp dụng công nghệ, số 
hoá; cải tiến và câng cấp các 
quy trình khai thác, vận hành 
hệ thống; tăng cường hơn nữa 
công tác quản lý trí phí, tiết 
kiệm nhiên liệu; tiếp tục duy trì 
đảm bảo bay an toàn chất 
lượng cùng tỉ lệ đúng giờ đạt 
99,7%, tất cả các chuyến bay 
đều tuân thủ nghiêm quy định 
phòng, chống dịch COVID19 và 
thực hiện các dạng bảo dưỡng 
theo kế hoạch đối với đội tàu bay.

* Tạp chí hàng không Airfinance 
Journal đưa tin Vietjet Air sẽ 
nhận 3 chiếc Airbus A330 vào 
cuối năm nay do hãng đầu tư 
vào đội tàu và cơ sở hạ tầng 
kho bãi để nâng cao năng lực 
vận chuyển hàng hóa, bao gồm 
cả việc sử dụng máy bay thân rộng.

* Trong tháng 7 và tháng 8, Học 
viện Hàng không Vietjet đã 
tăng cường hoạt động đào tạo 
huấn luyện online, e- learning 
tiết kiệm chi phí và đảm bảo 
phòng chống dịch; tổ chức tổng 
cộng 234 khóa huấn luyện cho 
5732 học viên bao gồm 36 
khóa huấn luyện cho phi công, 
70 khóa cho tiếp viên hàng 
không, 27 khóa cho điều phái 
bay, 27 khóa cho khối kỹ thuật, 
57 khóa cho khối khai thác mặt 
đất và 11 khóa huấn luyện khác. 

VJAA đã phối hợp linh hoạt việc 
đào tạo trực tiếp tại học viện 
và giảng dạy trực tuyến để 
tuân thủ quy định phòng chống 
dịch bệnh, đảm bảo an toàn 
cho học viên. 

Vietjet tiếp tục vận chuyển hàng hóa trong mùa dịch

Hiện tại, Cục Hàng không Việt 
Nam đã ban hành Kế hoạch 
phối hợp, hỗ trợ hoạt động 
vận tải hàng không cho TP 
HCM và các tỉnh Bình Dương, 
Đồng Nai, Long An nhằm đảm 
bảo duy trì chuỗi cung ứng 
hàng hóa thông suốt, liên tục 
trong thời gian tăng cường 
giãn cách xã hội. Theo kế 
hoạch này, Cục hàng không sẽ 
không hạn chế hoạt động vận 

chuyển hàng hóa đi/đến sân 
bay Tân Sơn Nhất, TP. HCM. 
Các hãng hàng không được 
cấp phép bay theo nhu cầu, 
bao gồm cả các chuyến bay 
chở hàng trên khoang hành 
khách và chở hàng trên 
khoang hành khách có kết hợp 
chở khách.


