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Sovico, Vietjet, HDBank đạt
nhiều thỏa thuận hợp tác
quan trọng tại Mỹ
Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt
ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc chính thức tại Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc, đoàn Sovico, Vietjet,
HDBank cũng đã có nhiều hoạt động và đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng.

Tại chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Ðại học Harvard, Giáo sư Thomas J.
Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam, Trường Harvard Kennedy, cũng gửi lời cảm ơn
Madam Nguyễn Thị Phương Thảo với những đóng góp trong các chương trình thiện
nguyện cộng đồng, văn hóa giáo dục và phát triển con người và nay là chương trình chống
biến đổi khí hậu tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Raimondo đã chứng kiến Tổ
chức Tài chính quốc tế (IFC) và HDBank trao biên bản ghi nhớ, hợp tác chiến lược, thúc đẩy
hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vietjet và UPS - tập đoàn vận chuyển và hậu cần hàng
đầu thế giới - cũng đã ký kết thỏa thuận vận chuyển hàng hoá quốc tế thông qua mạng
bay và hạ tầng giao nhận rộng khắp trong khu vực và toàn cầu của hai bên.

Vietjet và Bình Ðịnh
ký biên bản ghi nhớ
hợp tác chiến lược
Ngày 29/4 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh
Bình Ðịnh đã tổ chức Chương trình Hội thảo
“Giải pháp khôi phục và phát triển du lịch
Bình Ðịnh trong tình hình mới” nhằm xác
định cơ hội và thách thức, đưa ra các định
hướng, giải pháp để phục hồi và phát triển
du lịch trong thời gian tới, đề xuất các
chính sách, giải pháp hỗ trợ đưa ngành du
lịch phát triển đột phá.

Tại sự kiện, tỉnh Bình Ðịnh và Vietjet đã ký
kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược
giai đoạn 2022 – 2026. Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Ðịnh kỳ vọng các ký kết hợp tác sẽ là
tiền đề vững chắc giúp ngành du lịch địa
phương quay trở lại thời điểm trước dịch
bệnh và tiếp tục phát triển nhanh, bền
vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
trong thời gian tới.

Thai Vietjet nhận
Giải thưởng “Hãng
hàng không mới”
Ngày 4/5/2022, tại lễ trao giải Changi Airline Awards (CAA) 2022 do Tập đoàn sân
bay Changi (CAG) tổ chức tại Singapore,
Giám đốc Thương mại Thai Vietjet Pinyot
Pibulsonggram đã đại diện cho hãng nhận
giải thưởng “Hãng hàng không mới”.

Ngoài ra, Chủ tịch Sovico Nguyễn Thanh Hùng và đoàn công tác đã có các buổi làm việc,
trao đổi và tiếp xúc với các đối tác tại Hoa Kỳ, tìm kiếm, giới thiệu các cơ hội đầu tư, hợp tác
phát triển trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần phát triển quan hệ hợp tác
thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ cũng như khu vực ASEAN – Hoa Kỳ.
* Chiều 19/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ đã tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn
Boeing kiêm Chủ tịch phụ trách Boeing toàn cầu Michael Arthur. Chủ tịch Quốc hội hoan
nghênh thỏa thuận mà Boeing và Vietjet Air đạt được trong tái cấu trúc và tiếp tục thực
hiện Hợp đồng thương m ại cho 200 tàu bay Boeing 737.

Ðây là giải thưởng được trao cho Thai Vietjet
khi là hãng hàng không bắt đầu các
chuyến bay đến sân bay Changi ngay
trong bối cảnh dịch bệnh, góp phần duy trì
vị thế trung tâm trung chuyển hàng không
của Singapore trong thời gian Covid19.
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Vietjet đặt mục tiêu hoạt động có lãi trong
năm 2022, phát triển e-logistic,
chia cổ tức 20% bằng cổ phần

Ngày 28/5/2022, Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã tổ chức thành công Ðại hội cổ đông
thường niên năm 2022, tổng kết một năm kinh doanh cũng như nhiệm kỳ 5 năm qua của HÐQT, vượt qua đại
dịch, biểu quyết thông qua báo cáo kiểm toán 2021, kế hoạch phát triển năm 2022.

cường cho các địa phương chống dịch; vận
chuyển hàng chục triệu liều vaccine
phòng Covid-19 và cùng các đối tác chiến
lược trong Tập đoàn Sovico trao tặng thiết
bị y tế như xe cứu thương, máy thở, bộ kit
xét nghiệm, giường bệnh cao cấp… cho
các tỉnh, thành, người dân trên khắp cả nước.

Theo báo cáo tại đại hội, năm 2021, Vietjet
đạt doanh thu hợp nhất 12.875 tỉ đồng và
lợi nhuận sau thuế 80 tỉ đồng. Tính đến
ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Vietjet
đạt gần 51.654 tỉ đồng, chỉ số nợ vay/vốn
chủ sở hữu chỉ 0.9 lần và chỉ số thanh
khoản 1.6 lần, nằm ở nhóm tốt trong
ngành hàng không.

Tính đến hết năm 2021, hãng sở hữu 76
tàu bay, mở rộng mạng đường bay lên tới
44 điểm đến nội địa và 95 điểm đến quốc tế.

Năm 2021, Vietjet vừa khôi phục, vừa mở
rộng mạng bay, tạo thêm cơ hội bay cho
người dân, góp phần cùng các địa phương
trên cả nước phục hồi nền kinh tế sau dịch.
Trong năm, Vietjet thực hiện 40.000
chuyến bay, vận chuyển 5,4 triệu lượt
khách trên hơn 50 đường bay và vận
chuyển hơn 63.000 tấn hàng hóa, ghi
nhận doanh thu tăng trên 200% so với
năm 2020.

Ðể chuẩn bị cho kế hoạch phục hồi sau
dịch, Vietjet đã ký kết với Tập đoàn Airbus
thoả thuận đối tác chiến lược về thực hiện
hợp đồng tàu bay đã đặt hàng, hợp tác
phát triển đội tàu bay thân rộng cùng
nhiều hỗ trợ khác sau đại dịch.
Vietjet đã đầu tư đội tàu bay thân rộng
Airbus A330-300 theo mô hình hàng
không chi phí thấp, mở đầu một giai đoạn
phát triển đường bay mới tầm xa hơn.

Vietjet đã thực hiện nhiều chuyến bay vận
chuyển y bác sĩ, công an, quân đội tăng

Vừa qua, Vietjet và Boeing cũng đã đạt
được thỏa thuận tiếp tục thực hiện hợp
đồng với nhiều chương trình hợp tác dài
hạn, xây dựng Việt Nam trở thành trung
tâm hàng không của khu vực và thế giới.
Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua nghị
quyết kế hoạch kinh doanh năm 2022.
Trong đó, Vietjet đặt mục tiêu nâng đội tàu
bay lên 82 tàu, khai thác 100.000 chuyến
bay, vận chuyển được 18 triệu lượt hành
khách.
Các cổ đông cũng biểu quyết thông qua
nghị quyết chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu
từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tích lũy
từ các năm trước đại dịch.
Hãng cũng đặt kế hoạch doanh thu vận tải
hàng không đạt hơn 22.300 tỉ đồng, hoạt
động có lãi.
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Tập trung nâng cao công tác an ninh, an
toàn khai thác
Ngày 19/5, Uỷ ban An toàn Vietjet phối hợp cùng chuyên gia hàng không Mỹ Jason Kelly
tiếp tục tổ chức diễn tập khẩn nguy thường niên 2022. Buổi diễn tập do Phó Tổng giám
đốc Lương Thế Phúc chủ trì.

Vietjet khai giảng
khóa học “Nâng cao
năng lực điều hành
quản lý doanh nghiệp”
Ngày 20/05, tại Học viện Hàng không Vietjet,
Khoá học “Nâng cao năng lực điều hành
quản lý doanh nghiệp” do Ðại học FPT
giảng dạy đã được khai giảng dành cho 40
cán bộ quản lý của Công ty.

Tại buổi diễn tập, Uỷ ban An toàn đã đưa ra
các tình huống giả định nhằm kiểm tra khả
năng phối hợp và xử lý tình huống khẩn
nguy của tất cả các bộ phận, phòng ban,
qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm và tăng
cường năng lực sẵn sàng khi có sự cố.

Phát biểu tổng kết buổi diễn tập, Giám đốc
Ðiều hành Ðinh Việt Phương đánh giá cao
công tác chuẩn bị cũng như phối hợp, chủ
động xử lý giữa các bộ phận. Giám đốc Ðiều
hành cũng yêu cầu các bộ phận cần duy trì
và nâng cao hơn nữa công tác an ninh, an
toàn để giảm thiểu tối đa các sự cố có thể.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Giám đốc
Ðiều hành Ðinh Việt Phương đã gửi lời cảm
ơn tới Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã
dành thời gian đến và chia sẻ những kiến
thức đặc biệt dành cho các cán bộ Vietjet.
Giám đốc Ðiều hành cũng mong muốn
trong thời gian tới mối quan hệ hợp tác
chiến lược giữa hai bên sẽ ngày càng
khăng khít hơn.
Trước đó, Chủ tịch Trương Gia Bình cũng đã
được trải nghiệm bay tại buồng lái mô
phỏng (SIM) tại học viện và đánh giá cao
cơ sở vật chất huấn luyện, đào tạo mà
Vietjet đang có.

HOẠT ÐỘNG THƯƠNG MẠI

Bay quốc tế dễ dàng cùng Vietjet
Chiều ngày 30/4, chuyến bay mang số hiệu VJ971 của Vietjet đã cất cánh từ Hà Nội
đến với New Delhi (Ấn Ðộ) sau thời gian hơn 2 năm gián đoạn.

Vietjet mang đến
hàng triệu cơ hội
bay với giá chỉ từ
5.500 đồng
Ðón mùa hè rực rỡ và ngày hội mua sắm
05/05 sôi động, Vietjet dành tặng khách
hàng một triệu vé bay khắp Việt Nam và
châu Á với giá đặc biệt chỉ từ 5.500 đồng.
Theo đó, Vietjet mở bán vé khuyến mãi
đồng giá chỉ từ 5.500 đồng không giới hạn
khung giờ trong một ngày duy nhất
05/05/2022, với thời gian bay từ 05/05
đến 31/12/2022 trên tất các đường bay
nội địa và quốc tế của hãng.

các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, xã
hội giữa các quốc gia, dẫn đầu làn sóng
phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch".

Ông Ðinh Việt Phương, Giám đốc Ðiều
hành Vietjet cho biết: "Loạt đường bay
thẳng tới Ấn Ðộ - quốc gia 1,4 tỉ dân ngay
sau đại dịch cũng như các đường bay quốc
tế tới Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn
Quốc, Nhật Bản, Indonesia... là nỗ lực và
cam kết của Vietjet mang tới cơ hội bay
cho tất cả mọi người, trở thành cầu nối cho

Ngay sau dịch, Vietjet tiên phong kết nối
các đường bay thẳng tới thủ đô New Delhi
Ấn Ðộ cũng như các chuyến bay đến với
thánh địa Bồ Ðề Ðạo Tràng.

Thai Vietjet khai trương đường
bay Bangkok – Singapore
Ngày 29/4/2022, Thai Vietjet đã khai trương chuyến bay đầu tiên từ thủ đô Bangkok,
Thái Lan đến Singapore.

Chào mừng ngày hội
thể thao, bao la ưu
đãi với 12 ngày
vàng săn vé 0 đồng
Hòa chung không khí sôi động chào hè và
hưởng ứng ngày hội thể thao lớn nhất
Ðông Nam Á tại Việt Nam, Vietjet dành
tặng khách hàng chương trình khuyến mãi
chưa từng có với 12 ngày liên tiếp cùng
triệu vé khuyến mãi trên toàn mạng bay
quốc tế.
Theo đó, từ 12/05 đến 23/05/2022, Vietjet
dành tặng khách hàng triệu vé khuyến
mãi với giá chỉ từ 0 đồng trong khung giờ
vàng từ 12h00 đến 14h00, áp dụng trên tất
cả các đường bay quốc tế với thời gian bay
từ 15/08 – 31/12/2022.

Vietjet ghi dấu ấn
đặc biệt tại Hội chợ
Du lịch SATTE Ấn Ðộ

Ông Lim Ching Kiat, Giám đốc điều hành
phát triển mạng bay của tập đoàn Changi
Airport, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi
chào đón Thai Vietjet gia nhập mạng lưới
của Changi mà trước đó Vietjet đã tham
gia khai thác. Ðường bay mới sẽ giúp hành
khách kết nối dễ dàng hơn giữa Singapore
và Thái Lan nhờ vào mạng đường bay nội
địa rộng khắp của hãng”.

trương Bangkok – Singapore đánh dấu
một cột mốc thành công mới của Vietjet.
Chúng tôi rất vui mừng khi mở đường bay
thẳng giữa Thái Lan và Singapore, qua đó
mang đến thêm lựa chọn cho người dân và
du khách hai nước khi đi du lịch, công tác.
Sau thời gian dài gián đoạn vì đại dịch, các
đường bay mới sẽ đóng vai trò quan trọng
trong quá trình phục hồi giao thương và
kinh tế giữa hai nước, đồng thời kịp đáp ứng nhu
cầu đi lại đang tăng cao trong khu vực”.

Ông Woranate Laprabang, Tổng giám đốc
Thai Vietjet, chia sẻ: “Chuyến bay khai

Diễn ra từ ngày 18 – 20/5, Hội chợ Du lịch
Lữ hành SATTE (Ấn Ðộ) đã thu hút hơn
1.200 đơn vị triển lãm, 28 uỷ ban du lịch,
35,000 lượt khách tham quan, đến từ hơn
50 quốc gia trên toàn thế giới. Ðây là hội
chợ triển lãm du lịch và lữ hành lớn nhất
Nam Á, với lịch sử hoạt động 29 năm.
Vietjet là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất
tham gia Hội chợ. Tại đây, Vietjet đã mang
đến nhiều hoạt động sôi nổi và quà tặng
thú vị dành cho người dân Ấn Ðộ cùng du
khách quốc tế. Ðặc biệt, các đường bay kết
nối Việt Nam - Ấn Ðộ đang được Vietjet
khai thác đã được giới thiệu rộng rãi tới du
khách tham quan và nhận được sự quan
tâm đặc biệt.

Tưng bừng du lịch hè:

Nhiều chuyến bay không biên giới kết nối Việt Nam với Hàn Quốc

Chuyến bay đầu tiên trở lại Nha Trang từ
thủ đô Seoul ngày 20/5/2022 được chào
đón bằng nghi thức vòi rồng và những
vòng hoa tươi thắm, quà tặng thể hiện tình
cảm và sự hiếu khách nồng nhiệt của Việt
Nam nói chung và Nha Trang, Khánh Hòa
nói riêng.

Hải Phòng ngay trong tháng 5, nâng tổng
số đường bay kết nối Việt Nam – Hàn Quốc
của hãng lên 6 đường, sẵn sàng đón làn
sóng du lịch giữa hai nước khi Hàn Quốc
thông báo chính thức cấp lại visa du lịch
ngắn hạn cho du khách quốc tế và Việt
Nam từ 1/6/2022.

Sau Nha Trang, Vietjet sẽ tiếp tục mở lại
các đường bay kết nối Seoul với Phú Quốc,

Ðường bay Nha Trang - Seoul (Incheon)
được khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần

từ 20/5/2022 vào các ngày thứ 4, thứ 6 và
Chủ nhật. Ðường bay Phú Quốc - Seoul
(Incheon) được khai thác 5 chuyến khứ hồi
mỗi tuần từ 21/5/2022 vào các ngày thứ 2,
thứ 4, thứ 5, thứ 7 và Chủ nhật. Ðường bay
Hải Phòng - Seoul (Incheon) được khai
thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ
26/5/2022.

HOẠT ÐỘNG CỘNG ÐỒNG

Vietjet đồng hành cùng INCHAM tổ chức
UTSAV – Family Fest 2022

Tối ngày 8/5 tại TP Hồ Chí Minh, Vietjet
đồng hành cùng Phòng Thương Mại Ấn Ðộ
(INCHAM) tại TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ
niệm UTSAV - Family Fest 2022 nhằm
mang đến trải nghiệm văn hóa và hương vị
Ấn Ðộ cho khách mời tham dự.
Tại sự kiện, Vietjet đã giới thiệu các đường
bay thẳng kết nối giữa Việt Nam và Ấn Ðộ
cùng các chương trình khuyến mãi hấp
dẫn dành cho du khách trên các chuyến
bay. Các đường bay đang được Vietjet khai
thác và tiếp tục mở rộng trong thời gian tới
đánh dấu sự trở lại của hãng tại đất nước
1,4 tỷ dân. Vietjet đồng hành cùng
INCHAM tổ chức UTSAV – Family Fest 2022

Tặng một năm bay
miễn phí cho đội tuyển
bóng đá nam và nữ
tại SEA Games 31
Tập đoàn Sovico dành tặng một năm bay
không biên giới trên tất cả các đường bay
nội địa và quốc tế của Vietjet cho hai đội
tuyển bóng đá nữ và nam Việt Nam sau khi
bảo vệ thành công ngôi vô địch, giành huy
chương vàng SEA Games 31.

www.vietjetair.com

