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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Bộ Thông tin & Truyền thông vinh danh
Giải pháp Chuyển đổi số cho “Ứng dụng Việt Nam Khỏe mạnh”

Ngày 10/10, trong khuôn khổ ngày
Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 do Bộ
Thông tin và Truyền thông tổ chức, Thủ
tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng
Bộ TT & TT Nguyễn Mạnh Hùng đã vinh
danh giải pháp Chuyển đổi số trong năm

dành cho giải pháp CÐS "Ứng dụng Việt
Nam Khỏe mạnh" của Công ty TNHH
Doctor Aibolit.
Giải pháp quản lý và kiểm soát
COVID-19 này tích hợp nhiều chức năng
tiện lợi, dễ dàng truy cập, quản lý thông

Ðoàn Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ
(USTDA) thăm và làm việc tại Vietjet

tin y tế và liên thông PC-COVID. Thành
tựu của giải pháp là đạt được gần 1,5 triệu
lượt xét nghiệm COVID, phủ khắp 271
điểm tại 12 tỉnh, thành trên cả nước, được
tin dùng bởi Cục CNTT - Bộ Y tế và cơ
quan quản lý địa phương, các công ty.

Vietjet và Airbus tiếp
tục tăng cường mối quan
hệ đối tác toàn diện
Ngày 21/10, Madame Nguyễn Thị
Phương Thảo, Dr. Nguyễn Thanh Hùng,
Giám đốc Ðiều hành Ðinh Việt Phương
đã có buổi tiếp và làm việc cùng Tổng
Giám đốc Thương mại toàn cầu Tập
đoàn Airbus Christian Scherer, Phó Chủ
tịch cấp cao khu vực Ðông Nam Á của
Airbus Commercial Aircraft - Chris
Drewer và đoàn công tác.

Ngày 06/10, đoàn Cơ quan Thương mại
và Phát triển Hoa Kỳ (United States
Trade and Development Agency USTDA) do bà Alissa Lee, Giám đốc quốc
gia chuyên trách lĩnh vực hàng không
khu vực Ấn Ðộ Dương – Thái Bình Dương
của USTDA dẫn đầu đã có chuyến thăm
và làm việc tại Vietjet. USTDA là cơ quan
độc lập của chính phủ Hoa Kỳ, với vai trò
thúc đẩy phát triển kinh tế và thương

mại của Hoa Kỳ tại các quốc gia trên
toàn thế giới.
Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Tô
Việt Thắng và bà Alissa Lee kỳ vọng
quan hệ hợp tác giữa Vietjet cùng USTDA
sẽ phát triển và mở rộng với các nội dung
hai bên cùng quan tâm cũng như USTDA
sẽ tiếp tục hỗ trợ để Vietjet mở rộng
quan hệ hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ.

Với quan hệ hợp tác chiến lược, lãnh đạo
Vietjet và Airbus đã cùng thảo luận các
nội dung hợp tác quan trọng, chiến lược
lâu dài về đội tàu bay, đào tạo nguồn
nhân lực, phát triển mạng lưới chuỗi
cung ứng công nghệ cao cho ngành sản
xuất tàu bay tại Việt Nam...

Bảo tàng Áo dài trưng
bày áo dài của
Madame Nguyễn Thị
Phương Thảo

Swift247 và BEST Inc. ký thỏa thuận hợp tác cung
cấp giải pháp vận tải hàng không công nghệ 4.0
Ngày 20/10/2022 , Công ty Cổ phần
Swift247 (Swift247) và Công ty TNHH
Best Express Việt Nam (BEST Inc.) ký
kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm
phát triển các giải pháp kết nối vận

chuyển hàng hóa bằng đường hàng
không tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mở ra
những cơ hội mới trong lĩnh vực vận tải
hàng không ứng dụng công nghệ.

Vietjet chúc mừng
Ngày Kiểm soát viên không lưu quốc tế
Trong tháng 10, Bảo tàng Áo dài sẽ đặc
biệt trưng bày áo dài của các doanh
nhân hàng đầu Việt Nam tại triển lãm
với chủ đề “Doanh nhân với áo dài
truyền thống”.

Ngày 20/10, Phó Tổng giám đốc Tô Việt
Thắng đã tới dự và chúc mừng 61 năm
Ngày Kiểm soát viên không lưu quốc tế
được tổ chức tại Ðà Nẵng, đồng thời gửi

cảm ơn của Ban lãnh đạo Vietjet đến với
các kiểm soát viên không lưu Việt Nam
đã phối hợp và hỗ trợ hãng trong công
tác điều phối và đảm bảo an toàn bay.

Bộ áo dài gấm đỏ của Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Phương Thảo thu hút được
sự quan tâm của đông đảo người xem
triển lãm. Ðây là trang phục đã đồng
hành cùng Tổng giám đốc trong các sự
kiện ký kết quan trọng với các đối tác
hàng đầu thế giới.

QUAN HỆ NHÀ ÐẦU TƯ

KQKD Quý III/2022:
Vietjet vận chuyển 6,4 triệu lượt khách, thu nộp ngân sách
3048 tỉ đồng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại hàng không
cho người dân, du khách.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2022 của Công ty cổ phần hàng không Vietjet (Hose: VJC) vừa công bố cho thấy
Vietjet dẫn đầu về tốc độ tăng lượng khách vận chuyển nội địa và quốc tế, thúc đẩy phục hồi kinh tế các địa phương
và du lịch quốc tế tới Việt Nam.

Trong quý 3/2022, Vietjet đã thực hiện
hơn 35 nghìn chuyến bay và vận chuyển
6,4 triệu lượt khách. Vận tải hành khách
nội địa đóng góp vào sự phục hồi với
tăng trưởng 36% số chuyến bay và
44% tổng hành khách. Vận tải hành
khách quốc tế bắt đầu đà phục hồi, đạt
khoảng 25% so với trước dịch Covid-19.
Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển
trong quý đạt 11,5 nghìn tấn.
Vietjet đã mở hơn 10 đường bay quốc tế
mới, tập trung vào thị trường Ấn Ðộ,
mang khách từ các thủ phủ vùng Tây Ấn
và Trung-Nam gồm Ahmedabad, Hyderabad
và Bangalore tới các trung tâm kinh tế du lịch của Việt Nam gồm Hà Nội, Hồ Chí
Minh, Ðà Nẵng và Phú Quốc.
Tính đến thời đểm 30/09/2022, Vietjet
khai thác tổng cộng 84 đường bay, bao
gồm 49 đường bay nội địa và 35 đường
bay quốc tế.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, tổng số
chuyến bay và lượt khách vận chuyển
lần lượt đạt 87,7 nghìn chuyến và 15,4
triệu khách, tăng 150% và 225% so với
cùng kỳ 2021.
Vietjet ghi nhận doanh thu 10.256 tỉ
đồng (riêng lẻ) và 11.600 tỉ đồng (hợp
nhất) trong quý 3/2022, tăng lần lượt
652% và 337% so với quý 3/2021. Lũy
kế 9 tháng năm 2022, Vietjet đã hoàn
thành 85% kế hoạch doanh thu.
Tính đến ngày 30/9/2022, Vietjet có tổng
tài sản là 67.470 tỉ đồng. Chỉ số nợ vay/vốn

là 1,1 lần, nằm trong nhóm có chỉ số tốt
trong ngành hàng không thế giới.
Về lợi nhuận sau thuế TNDN, Vietjet ghi
nhận lỗ từ vận chuyển hàng không 767
tỉ đồng (riêng lẻ) và lợi nhuận 43 tỉ đồng
(hợp nhất). Hoạt động vận chuyển hàng
không đã giảm lỗ được trên 50% so với
năm 2020, 2021. Nguyên nhân chính
đến từ chi phí nhiên liệu bay tăng cao,
bình quân 130 USD/thùng so với mức
trung bình 80 USD/thùng năm 2019. Dù
hoạt động vận chuyển hàng không chưa
đạt tới hoà vốn nhưng trong 9 tháng,
công ty đã thu nộp vào ngân sách trực
tiếp và gián tiếp các khoản thuế, phí, lệ
phí… lên tới 3048 tỉ đồng. Bên cạnh đó,
Vietjet tập trung đẩy mạnh khuyến mãi,
đặc biệt với các đường bay quốc tế để
thu hút hành khách trong các dịp cao
điểm gồm Giáng sinh, Tết Nguyên đán
và chuẩn bị cho giai đoạn phục vụ hành
khách năm 2023.
Vietjet là một trong những hãng hàng
không dẫn đầu về xu hướng phục hồi
trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng
doanh thu vượt trội so với mức trung
bình 150% trong 9 tháng năm 2022.
Hoạt động vận chuyển hàng không phụ
thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan
như dịch bệnh, giá xăng dầu… Do đó,
Vietjet đã mở rộng hoạt động đa ngành
bên cạnh vận chuyển hàng không để
thích ứng với giai đoạn phát triển mới.
Lợi nhuận hợp nhất đến từ hoạt động

thương mại tài chính tàu bay từ các đơn
đặt hàng sẵn có với Airbus và Boeing
trong bối cảnh thị trường tàu bay tại
nước ngoài đang rất khan hiếm và công
ty có được nguồn doanh thu đến từ việc
đầu tư các dự án kinh doanh và dịch vụ khác.
Bên cạnh đó, Vietjet đang liên tục hoàn
thiện các dịch vụ, tiện ích hàng không,
không ngừng nâng cao trải nghiệm
khách hàng, thúc đẩy và đa dạng mảng
doanh thu dịch vụ phụ trợ, điển hình là
dịch vụ thanh toán qua ví điện tử do
Vietjet phát triển đã có doanh thu từ
cuối quý 3/2022. Ngoài ra, Công ty con
dịch vụ mặt đất đã có doanh thu và lợi
nhuận tốt. Mảng đào tạo phi công, nhân
lực hàng không mang tới doanh thu
tăng gần gấp đôi so với năm trước.
Trong quý 4/2022, Công ty dự báo sẽ
đạt doanh thu và hiệu quả tích cực hơn
nhờ vào lượng khách tăng trưởng mạnh
mẽ, nhất là các thị trường quốc tế. Hãng
Hàng không Vietjet đã đi qua đại dịch
một cách chủ động và đầy bản lĩnh.
Vietjet đã chủ động mở rộng hoạt động
kinh doanh, tăng cường củng cố nguồn
lực tài chính từ sự hỗ trợ của các cổ đông,
nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài
nước. Công ty sẵn sàng mọi nguồn lực
cho hoạt động vận chuyển hành khách
và hàng hóa với chi phí tốt, phục vụ cho
hồi phục kinh tế, du lịch, giao thương và
nhu cầu đi lại của người dân.

KHAI THÁC & ÐÀO TẠO

Cục Hàng không hoàn thành đánh giá gia hạn AOC
cho Vietjet

Từ ngày 10 - 14/10, Cục Hàng không Việt
Nam (CAAV) đã hoàn thành đợt đánh
giá gia hạn Giấy chứng nhận người khai
thác tàu bay (AOC) tại Vietjet. Qua quá
trình đánh giá, các chuyên gia CAAV

nhận định Vietjet đã có sự chuẩn bị kỹ
lưỡng, quy trình chặt chẽ, chuyên
nghiệp và đáp ứng các quy định về vận
hành khai thác. Kết quả đánh giá được
CAAV thông báo chính thức ngày 17/10.

Ðại học RMIT ấn tượng với trang thiết bị hiện đại
tại Học viện Hàng không Vietjet

Ứng phó chủ động, an
toàn, hiệu quả với bão
số 4 (Noru)
Ngày 26/9, sau thông tin cơn bão số 4
(Noru) gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt
động hàng không tại khu vực miền
Trung – Tây Nguyên trong các ngày 27 –
28/9, Ủy ban Phòng chống bão lụt Vietjet đã nhanh chóng nhóm họp và đưa ra
các kế hoạch ứng phó chủ động, điều
chỉnh kế hoạch khai thác, thông tin kịp
thời đến hành khách và thực hiện các
biện pháp đảm bảo an toàn cho nguồn
nhân lực, tàu bay và cơ sở vật chất.
Ngay sau khi cơn bão số 4 suy yếu và
các sân bay được hoạt động trở lại, Vietjet
đã nhanh chóng khôi phục hoạt động,
đưa thêm tàu bay và tăng chuyến để kịp
thời phục vụ hành khách bị ảnh hưởng
và đáp ứng nhu cầu di chuyển.

Ðưa vào hoạt động thêm
trang thiết bị khai thác
hiện đại tại Nội Bài
Ngày 3/10, Trung tâm Khai thác Dịch vụ
Mặt đất (VJGS) đã tiếp nhận và đưa vào
khai thác xe kéo đẩy tàu bay thân rộng
đầu tiên. Thiết bị mới hiện đại này sẽ
phục vụ cho việc khai thác các chuyến
bay của đội tàu bay A330 và chủ động
trong kế hoạch vận hành khai thác.
---------------------------------------------------------------

Ngày 19/10/2022, bà Lea Vesic - Giám
đốc Học viện Hàng không Ðại học RMIT
(Melbourne - Australia) cùng đoàn công
tác đã đến thăm và làm việc cùng Học
viện Hàng không Vietjet (VJAA).
VJAA và RMIT hiện là đối tác hợp tác
trong lĩnh vực đào tạo nhân lực hàng

không chất lượng cao phục vụ cho chiến
lược phát triển của hãng cũng như cung
cấp cho thị trường hàng không trong
nước và quốc tế. Cũng nhân dịp này,
đoàn cũng đã tham quan cơ sở đào tạo
và ấn tượng với trang thiết bị đào tạo
hiện đại hàng đầu khu vực của VJAA.

Trong 2 tháng vừa qua, VJAA đã tổ chức
781 khóa học với 14,012 học viên, trong
đó có 116 khóa học cho phi công, 199
khóa học cho tiếp viên hàng không, 44
khóa cho nhân viên điều phái bay, 192 khóa
về kỹ thuật, 215 khóa cho nhân viên khai
thác mặt đất và 15 khóa huấn luyện khác.

HOẠT ÐỘNG THƯƠNG MẠI

Cơ hội khám phá Việt Nam dành cho du khách Kazakhstan
với đường bay thẳng của Vietjet
Ngày 13/10/2022, trong chuỗi hoạt
động chào mừng kỷ niệm 30 năm quan
hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan,
Vietjet đã công bố các đường bay kết
nối thành phố Almaty (Kazakhstan) với
thành phố Nha Trang - thủ phủ du lịch tại

miền Trung Việt Nam. Lễ công bố diễn
ra trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch
nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam – bà Võ Thị Ánh Xuân và Lãnh đạo
chính phủ Kazakhstan cùng lãnh đạo
cấp cao hai nước.

Khám phá “thành phố của đền đài” Ahmedabad
cùng Vietjet với 2 đường bay mới

Ðường bay này được khai thác hai
chuyến khứ hồi mỗi tuần với thời gian
bay chỉ hơn 9 tiếng mỗi chặng, sẽ khai
trương ngay tháng 10 này.

Vietjet Thái Lan hợp tác
với Dohop để kết nối
mạng bay toàn cầu
Ngày 27/09, Vietjet Thái Lan hợp tác
cùng công ty công nghệ Dohop (Iceland) ra mắt dịch vụ liên tuyến ảo (virtual interline service) để kết nối mạng
bay toàn cầu. Nền tảng cho phép hành
khách có thể đặt vé máy bay với các
chuyến bay nối chuyến của Vietjet Thái
Lan và các hãng đối tác khác để bay trên
khắp thế giới.

Người dân và du khách sẽ lần đầu tiên
có cơ hội bay thẳng từ Việt Nam đến với
Ahmedabad, thành phố lớn nhất bang
Gujarat, miền Tây Ấn Ðộ với hai đường
bay từ Hà Nội, TP.HCM của Vietjet, với 4
chuyến khứ hồi mỗi tuần. Chỉ với hơn 4
giờ bay thẳng cho mỗi chặng, Vietjet

đưa người dân và du khách từ Ahmedabad đến với Hà Nội, TP.HCM và ngược
lại đến Ahmedabad, thành phố được
UNESCO công nhận là di sản thế giới với
các công trình kiến trúc đặc sắc như
pháo đài Bhadra Fort, đền Swaminarayan, Hathee Singh Jain...

Tưng bừng mùa du lịch cuối năm, bay thẳng Ðà
Nẵng - Tokyo chỉ với hơn bốn giờ bay
Ðường bay kết nối Ðà Nẵng với xứ sở
“Mặt trời mọc” Tokyo (Haneda) đã trở
lại. Với tần suất bay khứ hồi liên tục
hàng ngày, Vietjet đưa người dân và du
khách dễ dàng bay giữa “Thành phố đáng
sống nhất Việt Nam” Ðà Nẵng đến các điểm
du lịch, mua sắm và khám phá thú vị của
đô thị sầm uất bậc nhất Nhật Bản, Tokyo.

Vietjet Thái Lan khai trương đường bay Phú Quốc Băng Cốc từ 299.000 đồng

Việc hợp tác với Dohop sẽ mang đến
cho hành khách nhiều sự lựa chọn cùng
hành trình linh hoạt trên khắp khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương, trong khuôn
khổ kế hoạch mở rộng mạng bay của hãng.

Ðón mùa lễ hội cuối
năm, đặt vé vi vu khắp
chốn cùng Vietjet
Từ ngày 10/10 - 12/10/2022, 1,1 triệu vé
Vietjet hạng Eco đồng giá chỉ từ 1.010
đồng dành cho tất cả khách hàng bay
trên các đường bay phủ khắp Việt Nam
và các điểm đến quốc tế. Bên cạnh đó,
vào mỗi thứ 2 hàng tuần đến hết
19/12/2022, khách hàng mua vé và
nhập mã “HELLOVIETNAM” sẽ nhận
ngay ưu đãi giảm 20% giá vé cho các
đường bay quốc tế.

Ngày 12/10/2022, Vietjet Thái Lan
chính thức khai trương đường bay kết
nối trực tiếp đảo ngọc Phú Quốc với thủ
đô Băng Cốc của Thái Lan, khai thác 4
chuyến bay mỗi. Mừng khai trương
đường bay mới, Vietjet Thái Lan khuyến
mại giá vé hấp dẫn chỉ từ 299.000 đồng,
đặt vé từ ngày 12-23/10/2022.

Bay dễ dàng giữa Ðà Nẵng và New Delhi, Mumbai
(Ấn Ðộ) cùng Vietjet
Ngày 18/10/2022, “Thành phố đáng
sống nhất Việt Nam" Ðà Nẵng đã chào
đón những chuyến bay thẳng đầu tiên
mang số hiệu VJ830 và VJ984 từ hai
trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị lớn
nhất Ấn Ðộ là New Delhi và Mumbai.

Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet Thái Lan
cũng tung ra chương trình siêu giảm giá
cho các đường bay nội địa Thái với giá
vé chỉ từ 599 THB và các đường bay
quốc tế với giá vé từ 1.699 THB.

HOẠT ÐỘNG CỘNG ÐỒNG

Vietjet mừng ngày 20/10 tới “một nửa thế giới”

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam
20/10, tôn vinh "một nửa thế giới", các
chuyến bay Vietjet trong dịp này đã
mang tới cho hàng khách những món
quà bất ngờ thú vị, tôn vinh phái đẹp.
Trên hành trình, Phó Tổng giám đốc Khai
thác Michael Hickey đã thay mặt phi
hành đoàn, cán bộ nhân viên Vietjet gửi
những lời chúc tốt đẹp nhất tới những
hành khách nữ lựa chọn bay cùng Vietjet.
Sự xuất hiện của luật sư Nguyễn Thị
Thanh Nhã - người phụ nữ Việt Nam đầu
tiên chinh phục đỉnh Everest đã mang
đến sự hào hứng bất ngờ cho rất nhiều
hành khách. Vietjet cũng dành tặng 1
năm bay miễn phí cùng hạng vé SkyBoss,
SkyBoss Business cho những gương mặt
nữ nổi bật trong các hoạt động thể thao.

Giải Bóng đá thường niên Cup Vietjet lần thứ 8

------------------------------------------Giải Bóng đá thường niên Cup Vietjet lần
thứ 8 – 2022 đã chính thức khai mạc vào
sáng 8/10/2022 tại Sân vận động Trường
ÐH Thủy Lợi (Hà Nội) với sự tham dự của
12 đội bóng gồm các đội của Vietjet, HD
Bank, các đơn vị tại Cảng hàng không quốc
tế Nội Bài, các đối tác của Vietjet. Ðội
Văn phòng miền Bắc đã giành chiến
thắng 3-1 trước đội Liên quân Ðại lý Hướng
Dương & Quang Trung để lên ngôi vô địch.
Ðây là một trong những giải đấu uy tín,
được tổ chức chuyên nghiệp nhằm xây
dựng môi trường làm việc năng động,
khuyến khích người Vietjet tham gia thể
thao, giao lưu và gắn kết chặt chẽ với
các đối tác chiến lược tại khu vực miền
Bắc. Giải đấu sẽ kéo dài đến hết ngày
23/10/2022.
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