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SOVICO, Vietjet, HDBank, Phú Long và các đối Vietjet số hoá toàn
tác ký kết chuỗi thỏa thuận trị giá tới 5,2 tỉ USD bộ quy trình cập nhật
SOVICO, Vietjet, HDBank, Phú Long và các đối tác ký kết chuỗi thỏa thuận trị giá tới 5,2
thông tin kỹ thuật
tỉ USD SOVICO, Vietjet, HDBank, Phú Long và các đối tác ký kết chuỗi thỏa thuận trị giá
tàu bay
tới 5,2 tỉ USD
Ngày 16/2, Hãng hàng không thế hệ mới
Vietjet và Tập đoàn Lufthansa Technik đã
ký kết hợp tác triển khai ứng dụng Nhật ký
kỹ thuật điện tử của AVIATAR (AVIATAR’s
Technical Logbook) giúp việc quản lý dữ
liệu kỹ thuật, việc phối hợp giữa đoàn bay
và đội bảo dưỡng kỹ thuật của hãng trở
nên thông suốt và hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các ký kết, hợp tác của doanh nghiệp
Việt Nam với các doanh nghiệp Singapore

Sự kiện đã đưa Vietjet sẽ trở hãng hàng không
đầu tiên ứng dụng Nhật ký kỹ thuật điện tử AVIATAR tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Ứng dụng sẽ được tích hợp trên toàn bộ đội
bay của hãng, thay thế quy trình ghi chép,
cập nhật thủ công bằng nhật ký giấy trước
đó, giúp việc xử lý dữ liệu nhanh chóng và
chính xác hơn.

Vietjet đã ứng dụng nhiều hệ thống công nghệ
quản lý kỹ thuật hàng không để hỗ trợ hãng quản
lý bảo dưỡng và tối ưu hoá đội bay với 1.200.000
giờ bay an toàn.
Chủ tịch Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo trao biên bản ghi nhớ hợp tác

Ðoàn đã tham dự các hoạt động chính
thức, đối thoại doanh nghiệp Việt Nam –
Singapore, các buổi gặp gỡ các doanh
nghiệp hàng đầu Ðảo quốc Sư tử như
Changi Airport Group, ST Engineering,
Keppel, CapitalLand, Grab, FWD…

SOVICO, Vietjet, HDBank, Phú Long với các
đối tác Singapore với tổng trị giá lên tới
5,2 tỉ USD.
Cũng trong chuyến đi này, Vietjet cũng đã
có nhiều hoạt động trao đổi, làm việc cùng
các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực
hàng không như Safran, Embraer, SR
Technic, CAE, AirFrance KLM, Pratt &
Whitney, ST Engineering, Thales…, tìm
hiểu các cơ hội hợp tác cũng như các kỹ
thuật, công nghệ mới, tàu bay mới được
giới thiệu tại sự kiện lần này.

Tại đối thoại doanh nghiệp Việt Nam –
Singapore, Chủ tịch nước, lãnh đạo các bộ
ngành Việt Nam cùng đại diện Bộ Công
thương Singapore đã chứng kiến lễ trao
các ký kết, thỏa thuận quan trọng của

Cụ thể, AVIATAR’s Technical Logbook cho
phép hoàn thiện ghi chép nhật ký chuyến
bay và bảo dưỡng tàu bay trước, trong và
ngay sau khi máy bay hạ cánh do các
luồng dữ liệu khai thác và kỹ thuật được
tích hợp liền mạch với các hệ thống hiện có
của Vietjet. Các tính năng cải tiến và cơ sở
hạ tầng nâng cao của ứng dụng cũng sẽ
giúp rút ngắn thời gian quay đầu của máy
bay, tăng độ tin cậy kỹ thuật và an toàn
khai thác cho tàu bay.

Vietjet hợp tác với Công ty Cảng hàng không
quốc tế Changi (CAI)
Buồng lái mô phỏng A320 của Vietjet

-------------------------------------------Ngày 25/02/2022, trong khuôn khổ
chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc tại Singapore, Tập
đoàn SOVICO, Vietjet và Changi Airports
International – đơn vị quốc tế thuộc Tập
đoàn Cảng hàng không Changi Airport
Group, đã ký kết Biên bản hợp tác chiến
lược trị giá 1,5 tỉ USD phát triển việc cung
cấp các dịch vụ hàng không tại các cảng
hàng không của Việt Nam và trong khu vực.

Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (đứng giữa) trao đổi thỏa thuận về cung cấp dịch vụ
hàng không tại các sân bay Việt Nam trị giá 1,5 tỷ USD với ông Tan Ee - GĐ Tài chính Changi Airport Int

Sự kiện này ghi nhận lần đầu tiên một tập
đoàn tư nhân và hãng hàng không tại Việt
Nam hợp tác cùng một Tập đoàn Cảng
hàng không quốc tế phát triển các dịch vụ
và cơ sở vật chất hàng không. Các bên sẽ
cùng hợp tác nghiên cứu, phát triển các dự
án tại các Cảng Hàng không Việt Nam,
trong đó bao gồm các dự án phát triển hạ
tầng xanh, bền vững và thông minh.

QUAN HỆ NHÀ ÐẦU TƯ
Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, thông tin
Việt Nam mở lại đường bay quốc tế từ
ngày 15/2 đã đưa cổ phiếu ngành hàng
không lên mặt bằng mới. Hầu hết các cổ
phiếu trong ngành đều có mức bật tăng
đáng kể, tiệm cận với mức định giá mà
nhiều công ty chứng khoán đưa ra…

Cổ phiếu VJC được đánh giá
sẽ hồi phục mạnh mẽ

Báo này dẫn phân tích của VnDirect cho
hay cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng
không Vietjet (VJC) sẽ phục hồi mạnh mẽ
hơn sau đại dịch. Theo đó, với mô hình
hàng không chi phí thấp, Vietjet sẽ giảm
giá vé và thu hút khách hàng, nhất là trong
thời điểm người dân gặp khó khăn tài
chính và ưa thích các chuyến bay giá rẻ.
Ngoài ra, Vietjet sẽ ít bị ảnh hưởng hơn từ
việc tăng giá nhiên liệu máy bay so với các
hãng hàng không khác.

KHAI THÁC VÀ ÐÀO TẠO

Vietjet mở lại
đường bay quốc tế

Từ ngày 15/2, Việt Nam đã gỡ bỏ hạn chế
về tần suất khai thác với các chuyến bay
quốc tế, khai thác trở lại bình thường như
trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, và từ
ngày 15/3 sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn hoạt
động du lịch quốc tế và nội địa.

Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ðài Loan,
và dự kiến thêm nhiều nước khác trong
thời gian tới khi được chính quyền nước
bạn cho phép.
Vietjet cũng đưa vào khai thác dòng tàu
bay thân rộng , hứa hẹn sẽ tiếp tục mở
thêm nhiều đường bay mới vươn ra ngoài
khu vực và xa hơn nữa để đáp ứng nhu cầu
trong nước và quốc tế đang bật tăng trở lại
mạnh mẽ.

Trong tháng 2, Vietjet cũng đã mở lại toàn
bộ mạng bay nội địa và nối lại các chuyến
bay thường lệ tới nhiều nước như Thái Lan,

Vietjet ký kết với ST Engineering thoả thuận
dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật thiết bị tàu bay
Ngày 25/02/2022, ST Engineering ký kết hợp đồng bảo dưỡng toàn diện thiết bị tàu
bay theo giờ (MBH™) cho toàn bộ đội bay của Vietjet. Lễ ký kết được diễn ra trong
khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

IATA gia hạn chứng
chỉ IOSA cho Vietjet
Các chuyên gia quốc tế của Hiệp hội Vận
tài Hàng không Quốc tế (IATA) đã hoàn
thành đợt đánh giá và gia hạn chứng chỉ
IOSA cho Vietjet, qua đó giúp Vietjet tiếp
tục duy trì vai trò thành viên của IATA.
Quy trình đánh giá IOSA được thực hiện
độc lập bởi đơn vị chuyên gia do IATA cử
đến, triển khai toàn diện tại các bộ phận
vận hành của hãng hàng không như: Hệ
thống quản lý và tổ chức hãng, Vận hành
bay, Kiểm soát vận hành – Ðiều hành bay,
Kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay, Hoạt
động vận tải, An ninh vận hành, các hoạt
động trong khoang máy bay và Dịch vụ
mặt đất.
Theo thống kê, kể từ khi IOSA được áp
dụng, các hãng hàng không đạt chứng
nhận này có hồ sơ hoạt động an toàn hơn
gấp 4 lần so với những hãng không có
chứng nhận.
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, 2020 và 2022.

Vietjet dẫn đầu về hồi
phục trong tháng 2

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt
Nam, tính từ ngày 19/01 đến 18/02/2022,
tất cả các hãng hàng không Việt Nam đã
thực hiện được 25.220 chuyến bay, tăng
20,4% so với cùng kỳ và bật tăng mạnh
mẽ so với tháng trước.
Tính riêng Vietjet, hãng đã thực hiện tổng
cộng 8.297 chuyến bay, tăng 5,3% so với
cùng kỳ, dẫn đầu sự hồi phục so với tháng
trước đó với mức tăng trưởng 146,8%.
-------------------------------------------Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương đại diện Vietjet trao Hợp đồng cung ứng dịch vụ kỹ
thuật, thiết bị tàu bay cho ông Lam Wai Meng Jeffrey - Tổng giám đốc Bộ phận Hàng không Thương
mại của ST Engineering dưới sự chứng kiến của Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo đó, ST Engineering sẽ cung cấp cho
Vietjet bộ giải pháp hỗ trợ toàn diện về
bảo dưỡng trang thiết bị tàu bay, bao gồm
cung ứng thiết bị, sửa chữa, đại tu, nâng
cấp, cải tiến, kho vật tư cho các trạm bảo
dưỡng chính, theo dõi tình trạng thiết bị và
dịch vụ hậu cần cho toàn bộ đội bay của hãng.

công ty sẽ là đối tác đáng tin cậy giúp Vietjet
linh hoạt hơn trong công tác kỹ thuật và
bảo dưỡng, đặc biệt khi hãng đang mở
rộng và phát triển mạng bay hơn nữa”.
Ông Jeffrey Lam, Chủ tịch Bộ phận Hàng
không Thương mại của ST Engineering,
cho biết: “Các cơ sở sửa chữa đại tu trang
thiết bị tàu bay (MRO) mà chúng tôi đang
có trên toàn thế giới, cùng với năng lực hỗ
trợ theo vòng đời của thiết bị trong mạng
lưới toàn cầu của ST Engineering sẽ hỗ trợ
đắc lực cho đội bay của Vietjet. Khi kết hợp
với các giải pháp toàn diện bảo dưỡng
thiết bị, chúng tôi tự tin cung cấp cho Vietjet
dịch vụ với độ tin cậy cao và kinh tế”.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng giám
đốc Vietjet, cho biết: “Chúng tôi đánh giá
cao việc ST Engineering có thể cung cấp
dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu
(MRO) ngay tại chỗ, cũng như có thể tận
dụng mạng lưới hỗ trợ thiết bị toàn cầu của
công ty để hỗ trợ 24/7 cho hoạt động bay
quốc tế của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng

VJAA đã tổ chức 395 khóa học với 6777
học viên và gần 6 nghìn giờ đào tạo bao
gồm 49 khóa học cho phi công, 181 khóa
học cho tiếp viên hàng không, 4 khóa cho
nhân viên điều phái bay, 51 khóa về kỹ
thuật, 102 khóa cho nhân viên khai thác
mặt đất và 8 khóa huấn luyện khác.

HOẠT ÐỘNG THƯƠNG MẠI

Chuyến bay ngày Valentine ngọt ngào với
những thiên thần tình yêu

Vietjet khai trương
Skyshop đầu tiên

Skyshop thu hút khách tham quan và mua sắm
ngay từ ngày đầu tiên ra mắt

Sự xuất hiện của những “thiên thần tình
yêu” trên tàu bay Vietjet đã ngay lập tức
thu hút sự chú ý của hành khách. Các tiếp
viên trẻ trung, xinh đẹp của Vietjet hôm
nay xuất hiện dịu dàng khi khoác lên mình
những bộ cánh thiên thần, trao tặng
những món quà ngọt ngào cho toàn bộ
hành khách trên tàu bay.

Trong không khí lãng mạn của ngày Lễ
Tình Nhân 14/02, chuyến bay đặc biệt
ngọt ngào đã được các “thiên thần tình
yêu Vietjet” chuẩn bị như một món quà
Valentine dành tặng hành khách đã tin
tưởng, lựa chọn đồng hành cùng hãng
hàng không thế hệ mới.

Thai Vietjet tăng tuần suất
bay nội địa

Ngày 9/2, lần đầu tiên, những sản phẩm
trước đây chỉ có thể mua được trên tàu bay
Vietjet sẽ xuất hiện tại Skyshop trong
không gian trưng bày đặc biệt trẻ trung,
thân thiện, mang tới cơ hội dễ dàng hơn
bao giờ hết cho khách hàng để sở hữu những
món đồ lưu niệm riêng có của Vietjet. Tất
cả các sản phẩm tại Skyshop của Vietjet
như mô hình tàu bay Vietjet, gấu bông Vietjet,
túi du lịch, áo thun, đồng phục tiếp viên Vietjet cho bé… sẽ đồng loạt ra mắt với mức
giảm giá 20% từ nay đến hết tháng
02/2022.

Vietjet khuyến mại
đến 50% giá vé và
tăng tần suất bay
Tp.HCM – Băng Cốc
Vietjet sẽ khai thác đến 6 chuyến bay khứ
hồi giữa Tp.Hồ Chí Minh và thủ đô Băng
Cốc của Thái Lan từ tháng 3 tới, tăng gấp
đôi tần suất bay so với thời điểm hiện tại
nhằm đa dạng giờ bay và dịch vụ hàng
không cho hành khách. Ðặc biệt, hãng sẽ
khuyến mại giảm đến 50% giá vé cho
đường bay này từ ngày 16/2 đến 21/2/2022.

Bay Bangkok Phnom Penh cùng
Thai Vietjet từ 5 USD
Thái Vietjet cũng đã công bố đường bay
mới mới kết nối Phuket và Udon Thani,
mang đến cho hành khách sự linh hoạt và
cơ hội đi lại nhiều hơn. Trong giai đoạn đầu,
đường bay Phuket - Udon Thani sẽ khai
thác ngày 18/2/2022, với tần suất 3
chuyến (khứ hồi) mỗi tuần vào các ngày
thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần.

Trước nhu cầu đi lại trong nước ngày càng
cao, Thai Vietjet đã tăng tần suất bay cho
các đường bay nội địa của hãng, bắt đầu từ
ngày 01/02/2022. Các chuyến bay đến/đi
từ Bangkok (Suvarnabhumi) với các tỉnh
sẽ tăng lên 33 chuyến khứ hồi mỗi ngày.
Riêng đường bay Phuket - Chiang Mai sẽ
được tăng lên 5 chuyến/tuần kể từ ngày
5/2/2022 và tăng lên 7 chuyến/tuần (1
chuyến mỗi ngày) từ ngày 15/2/2022.

HOẠT ÐỘNG CỘNG ÐỒNG

Thai Vietjet tổ chức đám cưới lãng mạn trên
không dịp Valentine
Thai Vietjet đã tổ chức một đám cưới lãng mạn trên chuyến bay VZ346 từ Sân bay
Suvarnabhumi đến Krabi trong Ngày lễ tình yêu 14/2.

Hành khách trên chuyến bay đặc biệt đã
được chào đón bằng những bản violon đặc
sắc do chính cơ trưởng chuyến bay thể
hiện. Chuyến bay cũng được trang trí lãng
mạn với hoa trắng trên lối vào thể hiện câu
chuyện tình yêu sâu sắc của đôi vợ chồng
mới cưới. Ðể chúc mừng cho chuyến bay ý
nghĩa này, hành khách cũng được tặng
socola, tấm thiệp cưới đặc biệt làm kỉ
niệm. Không khí ấm áp và ấn tượng trên

chuyến bay đã mang lại cho hành khách
một trải nghiệm tuyệt vời và lưu lại những
khoảnh khắc ý nghĩa khi hạ cánh an toàn
tại sân bay Krabi.
Sự kiện được tổ chức dựa trên chương trình
kể chuyện tình yêu mà hãng phát động
trên facebook từ đầu tháng 2, đem đến
dấu ấn khó quên vào ngày trọng đại của
lứa đôi trong mùa yêu.

Happy Valentine’s Day
www.vietjetair.com

Tiên phong kết nối khu vực, Thai Vietjet đã
công bố đường bay quốc tế mới từ Bangkok (Suvarnabhumi) đến thủ đô Phnom
Penh của Campuchia, bắt đầu từ ngày
16/3/2022.
Ðường bay quốc tế mới sẽ khai thác 3
chuyến một tuần vào các ngày Thứ Hai,
Thứ Tư và Thứ Sáu. Ngoài ra, cùng với
mạng của Vietjet, Thai Vietjet đã bình
thường hóa lịch trình giữa Bangkok và
TP.HCM tổng cộng từ 2 đến 5 chuyến/
tuần, mang đến sự lựa chọn tuyệt vời cho
du khách giữa hai nước.

