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Tổng giám đốc Vietjet tham gia “hiến kế”
phát triển TP.HCM
Nhận lời mời của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo TP.HCM, Tổng giám
đốc Nguyễn Thị Phương Thảo đã tham dự các sự kiện trong khuôn khổ "Hội nghị tham
vấn các nhà đầu tư góp ý, hiến kế các giải pháp thực hiện định hướng phát triển kinh tế
- xã hội Thành phố đến năm 2030" trong hai ngày 21 và 22/3.

Vietjet hợp tác cùng
Tổng cục du lịch Thái
Lan thúc đẩy hồi
phục du lịch
Ngày 04/03/2022, Vietjet Thái Lan đã ký
kết hợp tác chiến lược với Tổng cục du
lịch Thái Lan (TAT) để triển khai các hoạt
động tiếp thị, quảng bá giữa hai bên,
nhằm đẩy mạnh và thu hút lượng khách
du lịch đến Thái Lan, đặc biệt là từ thị
trường Việt Nam và Campuchia.

Vietjet và TAT ký kết thoả thuận thúc
đẩy phát triển du lịch giữa 2 nước.

CEO Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đề xuất: “Ðể
TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong thời
gian tới, tôi kiến nghị tiếp tục phát triển
thị trường chứng khoán để sánh vai với
các thị trường tiên tiến trên thế giới. Cần
xây dựng thành phố trở thành một điểm
đến du lịch quốc tế, là một điểm đến ẩm
thực, văn hóa, nỗ lực đưa 15 triệu lượt du
khách tới TP HCM trong năm nay, trong
đó có từ 3,5-4 triệu lượt khách quốc tế.

bộ, xây dựng kinh tế số và chúng tôi sẵn
sàng đóng góp các hoạt động để phát
triển kinh tế số. Cần có chính sách
khuyến khích phát triển khu vực kinh tế
tư nhân, hình thành các tập đoàn kinh tế
tư nhân, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ
cao, các công ty khởi nghiệp. TP.HCM cần
đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông,
đường hàng không, đường bộ, logistics,
công nghệ thông tin; thúc đẩy đầu tư
công với các dự án và ngân hàng có thể
tài trợ nguồn vốn.”

Hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để
triển khai các hoạt động quảng bá chung,
đồng thời cùng tổ chức các chuyến đi làm
quen (FAM trip) dành cho các đại lý lữ
hành và đoàn báo chí đến Thái Lan để
chia sẻ thông tin du lịch, thông tin về
điểm đến, nhằm thúc đẩy các chương
trình quảng bá, tiếp thị, qua đó hỗ trợ
hàng không và du lịch hồi phục trong thời
gian nhanh nhất.
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Tôi cũng kiến nghị thành phố cần đẩy
mạnh chuyển đổi số khẩn trương, đồng
Cầu quốc tế Tuyên
Vietjet mở cơ hội hợp tác với nhiều địa phương Quang 2022
Trong tháng 3, đoàn công tác Sovico, Vietjet, HDBank, Phú Long do Phó Chủ tịch Nguyễn
Thanh Hùng dẫn đầu đã có chuyến công tác tới tỉnh Bắc Cạn, Ðắk Nông, Lâm Ðồng, Ðồng
Nai và Thừa Thiên – Huế làm việc cùng lãnh đạo cấp cao của tỉnh cũng như các đối tác
trên địa bàn về các cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển.

Sáng 15/3/2022 tại TP.HCM, Hiệp hội
Khinh Khí Cầu quốc tế cùng Sở Văn hóa,
Thông tin tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức
họp báo công bố thông tin về Lễ hội
Khinh khí cầu Quốc tế Tuyên Quang lần
thứ nhất trong chuỗi sự kiện “Năm Du
Lịch Tuyên Quang 2022” với sự đồng
hành của hãng hàng không Vietjet.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng đã gặp và hỏi thăm sức khoẻ Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Ðảng Nông Ðức
Mạnh và báo cáo những thành tựu mà Tập đoàn Sovico cùng các đơn vị thành viên đã đạt được trong những năm qua

Trong các buổi làm việc, đoàn đã báo cáo
lãnh đạo các tỉnh về các nội dung đầu tư,
phát triển kinh tế tại địa phương, đề xuất
các chính sách kích cầu du lịch, hàng
không, bất động sản và công nghiệp, năng
lượng tái tạo... mong muốn các doanh
nghiệp thành viên Sovico, Vietjet,

HDBank, Phú Long sẽ đóng góp được
nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế trên địa
bàn tỉnh… Các chuyến công tác hứa hẹn
nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư giữa tập đoàn
cùng các doanh nghiệp tại địa phương,
góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn.

Vietjet sẵn sàng tăng tốc, bứt phá cùng Năm
du lịch quốc gia 2022
Tối 26/3, lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Ðiểm đến du
lịch xanh" đã diễn ra tại đảo Ký ức Hội An với hơn 3.000 khách mời trong nước, quốc tế.

Ông Ðỗ Xuân Quang – Phó Tổng Giám Ðốc Vietjet phát
biểu tại lễ khai mạc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu khai mạc sự kiện đánh dấu hoạt động mở cửa trở lại của
du lịch Việt Nam và là sự kiện trọng tâm của Chương trình Năm du lịch quốc gia 2022

đẩy mạnh mở cửa thị trường du lịch quốc
tế… với thông điệp hòa bình, hợp tác, phát
triển, “Việt Nam – đất nước an toàn”, hình
ảnh “Việt Nam – điểm đến an toàn, thân
thiện, hấp dẫn”, một điểm đến với “vẻ đẹp
bất tận”.

Vietjet với vai trò của một hãng hàng
không có mạng bay phủ khắp trong và
ngoài nước đã, đang và sẽ tiếp tục đồng
hành cùng du lịch Việt Nam tiếp tục đẩy
mạnh phát triển du lịch thành ngành kinh
tế mũi nhọn, xây dựng môi trường du lịch
xanh, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế,

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cùng Vietjet trải nghiệm bay
và ngắm cảnh Tuyên Quang từ khinh khí cầu.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du
khách sẽ được trải nghiệm bay treo khinh
khí cầu miễn phí tại quảng trường
Nguyễn Tất Thành tại Thành phố Tuyên
Quang khi xuất trình thẻ lên tàu hoặc vé
máy bay điện tử Vietjet.

QUAN HỆ NHÀ ÐẦU TƯ

Vietjet báo lãi năm 2021, vận chuyển hơn
110 triệu lượt hành khách từ khi cất cánh

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV-2021 của Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (HoSE: VJC) cho biết
năm 2021, Vietjet đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 100 tỉ đồng, tăng 46% so với năm 2020.
Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản
của Vietjet đạt gần 51.785 tỉ đồng, chỉ số
nợ vay/vốn chủ sở hữu chỉ 0.91 lần và chỉ
số thanh khoản 1.63 lần, nằm ở mức an
toàn trong ngành hàng không.

trung và dài lên đến gần 12 nghìn km, an
toàn, hiện đại và thân thiện với môi trường.
Chung tay cùng cộng đồng chống dịch,
Vietjet đã đưa hàng chục nghìn y bác sĩ,
cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, lực
lượng chống dịch đi làm nhiệm vụ; rất
nhiều chuyến bay chuyên chở vaccine và
trang thiết bị y tế, hàng cứu trợ.

Năm 2021, Vietjet đã thực hiện gần
42.000 chuyến bay và vận chuyển trên
5,4 triệu lượt khách. Ðối với hoạt động vận
chuyển hàng hóa, Vietjet tiếp tục ghi nhận
sự tăng trưởng nhanh, với doanh thu tăng
trưởng trên 200% so với cùng kỳ.

Ðại diện Vietjet cho biết hãng sẽ tiếp tục
thực hiện các dự án chuyển đổi số để thúc
đẩy các dịch vụ gia tăng như cung cấp
wireless, mua sắm, logistic, dịch vụ xét
nghiệm, y tế, khách sạn.., trên các website,
App của Vietjet.

Trong năm, Vietjet tiếp tục tối ưu chi phí
hoạt động theo giờ bay, giảm phí thuê tàu,
đồng thời nhận được sự hỗ trợ của Chính
phủ cho ngành hàng không, giảm 50% chi
phí hạ cất cánh, giảm 50% thuế bảo vệ
môi trường nhiên liệu bay đến hết năm
2022, giảm chi phí cảng và phục vụ mặt
đất, các hãng chỉ trả theo mức tối thiểu.

Bên cạnh đó, Vietjet đang tăng cường các
dịch vụ phục vụ mặt đất, dịch vụ đào tạo
phi công, không chỉ phục vụ cho hãng mà
còn hướng đến phục vụ cho các hãng hàng
không trong khu vực.

Vietjet mở rộng hợp tác với các tập đoàn
lớn trên thế giới để phát triển đội tàu bay,
nâng cao chất lượng phục vụ hành khách,
hướng đến tương lai trở thành tập đoàn
hàng không đa quốc gia.

Năm 2022, cùng với việc mở cửa hoàn
toàn các đường bay quốc tế, đặc biệt là sự
phát triển các khu du lịch, nghĩ dưỡng trên
khắp cả nước, ngành hàng không Việt
Nam được đánh giá sẽ hồi phục và phát
triển mạnh mẽ kể từ năm 2022 và các năm
tiếp theo.

Tháng 12/2021, Vietjet đã đón tàu bay
thân rộng Airbus A330-300 đầu tiên, sẵn sàng
cho kế hoạch khai thác các chặng bay tầm

DẤU ẤN

10 NĂM
Năm 2021, Vietjet đánh dấu mốc
kỷ niệm 10 năm cất cánh chuyến
bay đầu tiên (24/12/2011 –
24/12/2021). Sau 10 năm, Vietjet
chuyên chở trên 110 triệu lượt
hành khách, thực hiện được sứ
mệnh khai thác và phát triển mạng
đường bay rộng khắp trong nước,
khu vực và quốc tế; mang đến sự
đột phá trong dịch vụ hàng không;
làm cho dịch vụ hàng không trở
thành phương tiện di chuyển phổ
biến ở Việt Nam và quốc tế.
Năm 2021 cũng là năm Vietjet đạt
nhiều thành tựu quan trọng như
tiếp tục được AirlineRatings, đơn
vị uy tín chuyên đánh giá các sản
phẩm và an toàn hàng không thế
giới, đánh giá là 1 trong 10 hãng
hàng không chi phí thấp tốt nhất
và an toàn nhất thế giới.

KHAI THÁC VÀ ÐÀO TẠO

Vietjet trở lại với

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG TIẾP VIÊN

QUY MÔ LỚN

Trở lại bầu trời, mở rộng mạng bay nội địa, phát triển mạng bay quốc tế, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet tổ chức đợt
tuyển dụng tiếp viên quy mô lớn trên toàn quốc.

Vietjet chào đón tất cả các ứng viên tham gia ứng tuyển trong độ tuổi từ 20 - 30, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, trình
độ tiếng Anh TOEIC từ 500 điểm trở lên hoặc tương đương, chiều cao với nam từ 1m70-1m85 và nữ cao từ 1m60-1m75, yêu
thích công việc tiếp viên hàng không... Các ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại TP. Cam Ranh (Khánh Hòa), TP. Ðà Nẵng, Hà
Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ... và trở thành hình ảnh đại diện của hãng hàng không Vietjet trên mạng bay phủ khắp trong
nước và quốc tế.

Ðại học Kinh tế Tài chính - TP.HCM
mong muốn hợp tác cùng Vietjet

Ngày 18/3, đoàn công tác Vietjet đã có buổi làm việc cùng đại diện trường Ðại học Kinh tế Tài chính - TP.HCM (UEF). Tại đây hai
bên đã cùng thảo luận về việc xúc tiến ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.
Theo đó, UEF sẽ nghiên cứu các khoá đào tạo chuyên ngành, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và tổ chức tuyển dụng
tiếp viên thông qua các chương trình hướng nghiệp được phối hợp cùng Vietjet.

HOẠT ÐỘNG THƯƠNG MẠI
* Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và chào
đón lễ hội Khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam
tại Tuyên Quang, Vietjet mang đến
chương trình khuyến mãi kéo dài từ 3/3
đến 8/3/2022, mở bán 283.838 vé
khuyến mãi chỉ từ 0 đồng với thời gian bay
linh hoạt từ 8/3 đến 31/12/2022 trên toàn
mạng bay nội địa, mang đến cơ hội trải
nghiệm hành trình bay cùng Vietjet trên
khắp Việt Nam. Ngoài ra, khách cầm thẻ
lên tàu hoặc vé máy bay điện tử Vietjet sẽ
được trải nghiệm bay treo khí cầu miễn phí
tại Lễ hội Khinh Khí Cầu Tuyên Quang.

Vietjet tăng tần
suất, mở loạt đường
bay đến Phú Quốc,
Nha Trang, Cần Thơ,
Ðà Nẵng

Trong tháng 3/2022, Vietjet mở lại và
tăng tần suất hàng loạt đường bay phủ
khắp Việt Nam, đặc biệt là các đường bay
đến và đi từ Phú Quốc, Nha Trang, Cần
Thơ, Ðà Nẵng... đón nhu cầu di chuyển,
giao thương, du lịch của khách hàng trong
mùa hè tới đây.

Các đường bay kết nối Nha Trang với
Thanh Hóa, Vinh, Ðà Nẵng, Cần Thơ cũng
sẽ được khai thác với tần suất 3-4 chuyến
khứ hồi mỗi tuần từ 27/3. Ðường bay kết
nối Ðà Nẵng với Ðà Lạt, Buôn Mê Thuột,
Cần Thơ cũng sẽ trở lại với tần suất đều
đặn từ 3, 4 và 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ
27/3. Ðường bay Cần Thơ - Hải Phòng và
Cần Thơ - Ðà Lạt khai thác từ 27/3 và 28/4
với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Bên cạnh các đường bay từ TP.HCM, Hà
Nội tới Phú Quốc đang khai thác phục vụ
khách hàng, Vietjet sẽ tiếp tục mở lại, tăng
tần suất các đường bay từ Nha Trang, Ðà
Nẵng, Ðà Lạt, Huế, Thanh Hóa và Vinh tới
Phú Quốc - một trong những điểm đến hấp
dẫn nhất với người dân và du khách trong
thời gian gần đây, với tần suất từ 4 đến 7
chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM, Ðà
Nẵng với các tỉnh, thành phố khác cũng
được Vietjet khai thác đều đặn bằng tàu
bay thân rộng A330 và tàu bay A321 hiện
đại hàng đầu thế giới, mang tới cho khách
hàng nhiều lựa chọn thời gian bay, dịch vụ
tiện ích, các món ăn nóng, tươi ngon...

Du lịch không cần kiểm dịch với

Thái Vietjet

* Ngày 18/03/2022, hưởng ứng tuần lễ
Hội chợ Trực tuyến “Ðà Nẵng – FantasticCity
Online Travel Mart 2022”, Vietjet dành
tặng ưu đãi đặc biệt trên tất cả các đường
bay nội địa đến và đi từ Ðà Nẵng xinh đẹp.
Theo đó, Vietjet mở bán trăm ngàn vé
khuyến mãi trên tất cả các đường bay nội
địa đến và đi từ Ðà Nẵng với ưu đãi giảm
50% giá vé khi nhập mã “DANANG50”,
thời gian bay từ 05/09 - 22/12/2022.
* Tuần từ 24/3 đến 31/3/2022, Vietjet
tung gần 20.000 vé khuyến mãi chỉ từ 0
đồng và miễn phí xét nghiệm PCR cho tất
cả các chặng bay kết nối Việt Nam với các
điểm đến quốc tế hấp dẫn như Bangkok
(Thái Lan), Singapore, Bali (Indonesia),
Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Ðài
Loan (Trung Quốc), New Delhi (Ấn Ðộ), với
thời gian bay từ 01/04 đến hết
31/12/2022.
* Vietjet cùng Gotadi vừa ra mắt sản phẩm
combo ưu đãi dành riêng cho khách hàng
đón mùa hè sôi động, trở lại với những
điểm đến du lịch hấp dẫn. Theo đó, khách
hàng sẽ nhận ngay ưu đãi giảm 5% khi đặt
mua gói combo khách sạn - vé máy bay
nội địa của Vietjet trên hệ thống website
và ứng dụng điện thoại Gotadi.
* Ngày 27/03, Vietjet khai thác trở lại
đường bay quốc tế đầu tiên đến Ðà Nẵng
từ Thái Lan, tiếp tục là hãng hàng không có
mạng bay lớn nhất giữa hai quốc gia, tiên
phong phục hồi du lịch và kết nối thương
mại trong khu vực.

Nhằm thuận lợi cho sự phục hồi du lịch
giữa hai nước, Thái Vietjet đã được Chính
phủ Singapore và Cơ quan Hàng không
Dân dụng Singapore (CAAS) cho phép khai
thác chương trình Du lịch miễn cách ly cho
khách đã tiêm chủng - Vaccinated Travel
Lane (VTL) từ Bangkok đến Singapore bắt
đầu từ ngày 28/4/2022 và từ Phuket đến
Singapore bắt đầu từ 2/6/2022.

Trong thời gian đầu, đường bay Bangkok Singapore sẽ khai thác 3 chuyến một tuần
vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật,
còn Phuket - Singapore sẽ khai thác 2
chuyến một tuần vào thứ Năm và Chủ nhật.
Nhân dịp này hãng khuyến mãi vé chỉ từ
499baht (chưa gồm thuế, phí) cho các
đường bay này, thời gian đặt vé đến hết
31/3 với thời gian bay từ 28/4 – 30/6.

* Thái VietJet vừa khai thác thành công
chuyến bay đầu tiên của tuyến quốc tế
mới giữa Bangkok và Phnom Penh. Tuyến
quốc tế mới Phnom Penh - Bangkok
(Suvarnabhumi) sẽ bắt đầu khai thác 3
chuyến một tuần vào các ngày Thứ Hai,
Thứ Tư và Thứ Sáu, với thời gian bay là 1 giờ
10 phút.

HOẠT ÐỘNG CỘNG ÐỒNG

Vietjet đồng hành
tìm kiếm Hoa hậu
du lịch Ðà Nẵng
2022
Với vai trò là “Nhà tài trợ Vận chuyển”
chính thức cuộc thi, Vietjet tiếp tục đồng
hành cùng ban tổ chức Hoa hậu du lịch Ðà
Nẵng 2022 tìm kiếm và vinh danh một
“bông hoa” xứng đáng với danh hiệu cao
nhất của cuộc thi.
Trong đêm chung kết được tổ chức tại Nhà
Hát Trưng vào tối ngày 5/3 vừa qua, đại
diện Vietjet đã trao tặng trực tiếp giải
thưởng đặc biệt cho thí sinh Trần Nguyên
Minh Thư, người đã xuất sắc vượt qua 20
thí sinh vòng chung kết để trở thành Hoa
hậu du lịch 2022 gồm 06 tháng trải
nghiệm dịch vụ SkyBoss, bay khắp các
điểm đến trong nước và quốc tế cùng
Vietjet với nhiều đặc quyền hấp dẫn.

www.vietjetair.com

