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Triển vọng thúc đẩy thương mại,du lịch giữa

Việt Nam và Kazakhstan

Boeing muốn phát triển
chuỗi cung ứng toàn cầu
tại Việt Nam sau các hợp
tác quy mô lớn với Vietjet
Ngày 25/8/2022, Diễn đàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ
Việt Nam lần đầu tiên được Boeing tổ chức đã diễn ra tại Hà
Nội. Đoàn lãnh đạo Vietjet do Dr. Nguyễn Thanh Hùng, Phó
Giám đốc Nguyễn Đức Thịnh dẫn đầu đã tham dự sự kiện và
có bài tham luận tại diễn đàn.
Tại diễn đàn, Boeing chia sẻ kế hoạch tìm kiếm đối tác và phát
triển chuỗi cung ứng linh kiện sản xuất tại Việt Nam khi đánh
giá Việt Nam là thị trường tiềm năng vì nhu cầu cần nhiều máy
bay nhất tại Đông Nam Á trong khoảng 30 năm tới. Hợp đồng
với các hãng hàng không Việt Nam, đặc biệt các hợp đồng đặt
mua tàu bay với Vietjet là động lực quan trọng để Boeing thúc
đẩy phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam.
Ông Marc Knapper, Đại sứ Hòa Kỳ tại Việt Nam, chúc mừng
thoả thuận giữa Boeing và Vietjet, đánh giá cao hợp đồng đặt
mua tàu bay của Vietjet khi tạo thêm công ăn việc làm cho
khoảng 200.000 người Mỹ, góp phần cân bằng kim ngạch
thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Ngày 17/8 tại Hà Nội, lãnh đạo Tập đoàn Sovico đã có buổi
diện kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan
Mukhtar Tileuberdi nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

hàng không, Vietjet dự kiến sẽ mở các đường bay thẳng kết
nối Việt Nam – Kazakhstan bằng đội tàu bay thân rộng A330
của hãng.

Thảo luận tại buổi làm việc, Dr. Nguyễn Thanh Hùng đã chia sẻ
về triển vọng thúc đẩy thương mại, du lịch giữa Việt Nam và
Kazakhstan thông qua các hoạt động hợp tác, đầu tư của Tập
đoàn Sovico cũng như các đơn vị thành viên. Trong lĩnh vực

Ông Mukhtar Tileuberdi đánh giá cao năng lực và tầm nhìn
chiến lược của lãnh đạo Tập đoàn Sovico, đồng thời tin tưởng
kế hoạch hợp tác, đầu tư của Tập đoàn sẽ mang đến hiệu quả,
góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch giữa hai nước.

Vietjet và tỉnh Ehime, Nhật Bản lên kế hoạch mở
đường bay mới kết nối hai nước Việt - Nhật

Bình Định, Phú Yên,
Khánh Hòa tìm cơ hội
đón khách Trung Quốc
– Hàn Quốc – Nhật Bản
cùng Vietjet
Ngày 27/8, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Du lịch các tỉnh Bình
Định, Phú Yên, Khánh Hòa tổ chức Hội thảo Tour một hành
trình 3 điểm đến Bình Định-Phú Yên-Khánh Hòa phục vụ thị
trường khách du lịch Trung Quốc-Hàn Quốc-Nhật Bản.
Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Thương mại Nguyễn Bác Toán
cho biết Vietjet sẽ tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong
việc thúc đẩy tăng trưởng du lịch Trung Quốc-Hàn Quốc-Nhật
Bản đến các tỉnh thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến
du lịch cũng như cung cấp mức giá hấp dẫn trên các đường
bay liên tục được mở rộng của hãng.

Vietjet góp phần phát
triển quan hệ Việt Nam
- Ấn Độ với loạt đường
bay mới

Ngày 1/8, Vietjet và tỉnh Ehime, Nhật Bản đã ký kết biên bản
ghi nhớ hợp tác với nhiều nội dung quan trọng nhằm góp
phần mở rộng kết nối, hợp tác phát triển giữa hai quốc gia
Việt Nam - Nhật Bản.

Theo đó, Vietjet sẽ lên kế hoạch mở đường bay thẳng từ Việt
Nam đến với tỉnh Ehime trong thời gian sớm nhất có thể, góp
phần tạo thuận lợi hơn cho các hoạt động hợp tác, giao thương,
giao lưu văn hóa với tỉnh Ehime nói riêng và Nhật Bản nói chung.

Vietjet đồng hành cùng Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức chương
trình quảng bá điểm đến, giới thiệu đường bay trực tiếp của
Vietjet kết nối Đà Nẵng và các thành phố Ấn Độ. Chương trình
có sự tham dự của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam
tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu; ông Rajiv Mehra - Chủ tịch Hiệp
hội Lữ hành Ấn Độ IATO cùng 90 đại diện doanh nghiệp lữ
hành, du lịch hai nước.
Chiều ngày 5.8, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan
Sethi đã có chuyến thăm và làm việc tại văn phòng Vietjet.

Việt Nam đứng trước
cơ hội thu hút du khách
Ấn Độ lớn chưa từng có
Trong suốt chuỗi sự kiện "Lễ hội Namaste Việt Nam 2022" từ
TP.HCM đến Khánh Hòa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay
Verma nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của Vietjet đã
đóng vai trò không nhỏ trong việc thúc đẩy quan hệ song
phương của cả hai quốc gia.
Vietjet hiện là hãng phục vụ nhiều đường bay nhất giữa Việt
Nam và Ấn Độ với 17 đường bay thẳng kết nối Hà Nội, TP.HCM,
Đà Nẵng, Phú Quốc với thủ đô New Delhi, các thành phố lớn
Mumbai, Hyderabad, Amedabad, Bangalore của Ấn Độ.
Ông Vishal Yadav, đại diện Hiệp hội Các nhà điều hành tour Ấn
Độ, nhận định ở thời điểm hiện tại thị trường Trung Quốc vẫn
chưa mở cửa du lịch nên nhu cầu của du khách các nước,
trong đó có Ấn Độ về những thị trường thay thế khác là rất
lớn. Trong đó, Việt Nam đang có cơ hội lớn để đón nguồn
khách quốc tế từ đấy nước 1,4 tỷ dân này nếu có giải pháp
thúc đẩy du lịch mạnh mẽ.
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Báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán

Vietjet ghi nhận sự phục hồi và
tăng trưởng tích cực

Theo Báo cáo tài chính bán niên 2022 sau kiểm toán của Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (HoSE: VJC),
doanh thu vận tải hàng không của hãng đạt 14.898 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80,33 tỉ đồng, lần lượt
tăng 197% và 135% so với cùng kỳ 2021 và tăng so với báo cáo tự lập và so với cùng kỳ 2021.

Với kết quả kinh doanh hợp nhất, báo cáo ghi nhận doanh thu
đạt 15.934,6 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 145 tỉ đồng, lần
lượt tăng 111% và 19% so với cùng kỳ 2021. Doanh thu và lợi
nhuận hợp nhất điều chỉnh giảm, do lợi nhuận một giao dịch
thương mại tàu bay hoãn lại, chuyển ghi nhận sang kỳ sau 275
tỉ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2022, Vietjet có tổng tài sản là 62.669 tỉ
đồng. Chỉ số nợ vay/vốn chỉ ở mức 1,09 lần, chỉ số thanh
khoản hiện hành đạt 1,49, nằm trong nhóm có chỉ số tốt trong
ngành hàng không thế giới.
Hoạt động kinh doanh trong sáu tháng đầu năm 2022 của
Vietjet ghi nhận kết quả tích cực nhờ vào nhu cầu đi lại đang
trên đà phục hồi mạnh, đặc biệt là các chặng nội địa tăng hơn
30% so với cùng kỳ năm 2019 giai đoạn trước đại dịch
Covid-19.
Về hoạt động vận chuyển hành khách, Vietjet đã thực hiện
gần 33 nghìn chuyến bay và vận chuyển 6 triệu lượt khách,
tăng lần lượt 135% và 200% so với cùng kỳ năm 2021. Đối với
hoạt động vận chuyển hàng hoá, tổng sản lượng hàng hóa
vận chuyển đạt hơn 11 nghìn tấn.

Vietjet đã tiên phong trong việc mở các đường bay giữa Việt
Nam và Ấn Độ với 17 đường bay, mang thị trường 1,4 tỉ dân về
với các thành phố của Việt Nam như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng,
Phú Quốc…, kết nối với các thành phố lớn nhất Ấn Độ. Vietjet
cũng đạt được thỏa thuận với Boeing và Airbus về tái cấu trúc
hợp đồng, với những hỗ trợ từ nhà sản xuất và những chương
trình đầu tư vào Việt Nam trong dịch vụ, đào tạo và sản xuất.

Theo kế hoạch, Vietjet sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp
kiểm soát chi phí chặt chẽ và tiếp tục đẩy nhanh các dự án
chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động. Đồng thời,
các hãng hàng không tiếp tục nhận được các chính sách thuế
bảo vệ môi trường nhiên liệu bay giảm từ 3.000 đồng/lít còn
1.000 đồng/lít… nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi và phát
triển trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng.

Vietjet đặt khách hàng làm trọng tâm khi liên tục mở rộng
mạng bay với khung giờ bay thuận tiện và giá vé tốt cho hành
khách, Vietjet đã nhận giải thưởng quốc tế về công nghệ tài
chính của năm cho dịch vụ “bay trước trả sau” dành cho khách
hàng cùng với giải thưởng “Hãng hàng không mang lại giá trị
tốt nhất cho khách hàng toàn cầu” và “Top 10 hãng hàng
không chi phí thấp tốt nhất thế giới” năm 2022.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông - vận tải đang xem
xét chính sách phụ thu xăng dầu, áp dụng cho các hãng hàng
không khi giá xăng đột ngột tăng cao.

Ngoài ra, Vietjet cũng được ghi nhận khi đặc biệt chú trọng
đầu tư vào đội tàu bay mới, nâng cấp hệ thống và ứng dụng
công nghệ, cung cấp nhiều dịch vụ trước và trong chuyến
bay, đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh chóng và thuận tiện của
khách hàng.

Theo dự báo của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA),
thị trường hàng không nội địa tại các nước sẽ phục hồi 93%
trong năm 2022, riêng thị trường nội địa Việt Nam sẽ phục hồi
ở mức 96% và phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023. Cùng với
việc mở cửa trở lại nhiều đường bay quốc tế, Vietjet sẽ tiếp tục
đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển
của ngành hàng không, sự hồi phục và phát triển sau đại dịch
của kinh tế các địa phương và kinh tế đất nước.

KHAI THÁC & ĐÀO TẠO
Học viện Hàng không Vietjet và Đại học RMIT
hợp tác đào tạo phi công cơ bản

IATA đánh giá cao năng
lực của Vietjet trong
quá trình đánh giá gia
hạn Chứng nhận IOSA
Từ 25/07 đến 5/8, đoàn công tác Hiệp hội Vận tài Hàng không
Quốc tế (IATA) thực hiện quá trình đánh giá gia hạn Chứng
nhận An toàn khai thác IOSA cho Vietjet.
Nội dung đánh giá IOSA bao gồm các đánh giá ở nhiều hạng
mục từ hệ thống quản lý an toàn – chất lượng, hoạt động khai
thác bay, điều phái và kiểm soát khai thác, bảo dưỡng và kỹ
thuật tàu bay…

Với mục tiêu chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp
ứng kế hoạch phát triển dài hạn của Vietjet cũng như cung
cấp cho thị trường khu vực và thế giới, ngày 3/8 vừa qua, Học
viện Hàng không Vietjet cùng Đại học RMIT đã ký kết hợp
đồng về đào tạo phi công cơ bản tiêu chuẩn quốc tế với thời
gian đào tạo lý thuyết tại Việt Nam và thực hành bay ở Úc.

Sau khi kết thúc, học viên sẽ được cấp chứng chỉ bay cơ bản
bao gồm Bằng lái phi công tư nhân, Bay có hỗ trợ thiết bị, Bay
máy bay 2 động cơ, Bằng lái phi công thương mại và sẽ tiếp
tục các khóa đào tạo khác ở học viện cho đến khi đáp ứng đầy
đủ các điều kiện để trở thành phi công lái phụ tại Vietjet.

Vietjet Thái Lan tổ chức ngày hội
“Sky Career Festival 2022”

Lần đầu tiên sau 2 năm bị gián đoạn bởi đại dịch, nhằm đáp
ứng nhu cầu mở rộng đội bay và mạng lưới bay trong giai
đoạn du lịch toàn cầu đang trên đà phục hồi, ngày 30/07,
Vietjet Thái Lan tổ chức thành công ngày hội “Sky Career
Festival 2022”, thu hút hơn 10.000 người tham gia.

Thông qua những chia sẻ hữu ích từ các chuyên gia hàng
không cùng một số hoạt động giao lưu vui nhộn, ngày hội
mang đến nhiều cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ có mong muốn
được làm việc trong ngành Hàng không nói chung và tại Vietjet
Thái Lan nói riêng, với nhiều công việc đa dạng như: phi công,
tiếp viên, kỹ sư, phục vụ mặt đất, v.v. cùng môi trường làm
việc chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến không giới hạn.

Chứng nhận IOSA theo thông lệ có thời hạn 2 năm, xác nhận
mức độ cam kết cao nhất của một hãng hàng không nhằm
đảm bảo an toàn khai thác dựa trên bộ tiêu chuẩn của IATA.
Thời gian qua, Vietjet luôn duy trì hệ số độ tin cậy kỹ thuật tới
99,64%, thuộc nhóm dẫn đầu tại khu vực và thế giới. Chỉ có
khoảng 16% số hãng hàng không trên thế giới có được chứng
chỉ này và Vietjet đã đạt được Chứng nhận IOSA chỉ sau hơn 3
năm hoạt động và liên tục duy trì đến nay.

Cục Hàng không Ấn Độ
gia hạn chứng chỉ
FAMO cho Vietjet

Từ ngày 01 – 4/8, đoàn công tác Cục Hàng không Ấn Độ
(DGCA INDIA) đã tiến hành đánh giá và gia hạn chứng chỉ
FAMO (Foreign Approved Maintenance Organization) cho
Vietjet, chứng chỉ này công nhận cho tổ chức bảo dưỡng của
Vietjet (VJC AMO) có thể bảo dưỡng ngoại trường cho tàu bay
loại A320/A321 của hãng hàng không INDIGO (IGO) tại sân
bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Vietjet Thái Lan tổ chức
“Sky Connection - Việt Nam 2022”

Các chương trình
khuyến mãi
* Khách hàng di chuyển từ Nam ra Bắc, về miền Trung giai
đoạn trước Tết Nguyên đán và từ Bắc, Trung vào Nam giai
đoạn sau Tết thể đặt ngay vé bay cùng Vietjet để tận hưởng
mức giá ưu đãi chỉ từ 619.000 đồng với thời gian bay thuận
tiện nhất.
-----------------------------------------------------------------------------* Từ 0h00 ngày 08/08/2022 đến 24h00 ngày 10/08/2022, Vietjet
mở bán 888.888 vé khuyến mãi giảm giá tới 88% áp dụng trên
toàn bộ các đường bay nội địa và quốc tế của hãng. Theo đó,
khách hàng khi đặt mua vé Eco tại website, ứng dụng điện
thoại Vietjet Air, Facebook có thể nhận mức giảm tới 88% giá vé.
-----------------------------------------------------------------------------* Vietjet tung ra chương trình ngày vàng khuyến mãi suốt
tháng với hàng chục nghìn vé 0 đồng, mang đến cơ hội khám
phá vẻ đẹp của Ấn Độ huyền bí với thời gian bay linh hoạt từ
15/8/2022 đến 26/3/2023.
------------------------------------------------------------------------------

Ngày 27/7, Vietjet Thái Lan phối hợp cùng Hiệp hội Đại lý Lữ
hành Thái Lan (TTAA) và Sở Giao dịch Du lịch Việt Nam (VNTE)
tổ chức chương trình 'Sky Connection - Vietnam 2022' tại Bangkok.

Sự kiện thu hút hơn 150 nhà điều hành kinh doanh du lịch
đến từ Việt Nam và Thái Lan. Qua đó các điểm đến nổi tiếng
của 2 nước cũng đã được giới thiệu, tạo điều kiện thúc đẩy,
mở rộng mạng lưới giao thương, du lịch giữa hai nước.

Vietjet đổi khu vực làm thủ tục sang nhà ga T4 sân
bay Changi: Bay đến và đi Singapore dễ dàng hơn
Từ ngày 22/09/2022, các chuyến bay của Vietjet đến và đi từ
sân bay quốc tế Changi (Singapore) sẽ được chuyển sang làm
thủ tục tại nhà ga T4 - nhà ga mới nhất và hiện đại mang đến
trải nghiệm thuận tiện nhất cho hành khách. Với tất cả các
chuyến bay khởi hành từ Singapore, hành khách có thể dễ

dàng làm thủ tục, lấy thẻ lên tàu bay hoặc làm thủ tục ký gửi
hành lý, xuất cảnh một cách nhanh chóng tại nhà ga T4 với
các quy trình tự động hoá 100%, công nghệ sinh trắc học tiết
kiệm thời gian, giảm tiếp xúc trực tiếp.

* Ngày 25/07, Vietjet khai trương đường bay mới Tp.HCM –
Busan. Bên cạnh 4 đường bay đến Busan – thành phố lớn thứ
hai Hàn Quốc, Vietjet hiện phục vụ 6 đường bay đến Seoul
gồm Tp.HCM/Hà Nội/Đà Nẵng/ Phú Quốc/Nha Trang/ Hải
Phòng – Seoul, tần suất dày dặn từ 1 – 2 chuyến mỗi ngày trên
mỗi đường bay và sẽ tiếp tục tăng cường trong thời gian tới.
-----------------------------------------------------------------------------* Từ ngày 12/10, đường bay Băng Cốc (sân bay Suvarnabhumi)
– Phú Quốc sẽ có 4 chuyến mỗi tuần vào mỗi thứ Hai, thứ Tư,
thứ Sáu và Chủ Nhật, với thời gian bay chỉ khoảng 1 giờ 15
phút. Mừng đường bay mới, Vietjet khuyến mại giá vé hấp dẫn
chỉ từ 499.000 đồng, đặt vé từ ngày 25-31/8/2022 tại website và
ứng dụng Vietjet Air.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
Vietjet dâng hương tưởng nhớ ngày mất của
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chung tay mang tới
cuộc sống tốt đẹp hơn
cho trẻ khuyết tật tại
Quảng Ngãi

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Phó Tổng giám đốc Đỗ
Xuân Quang đã gửi tặng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ
Hồng Sơn, Quảng Ngãi số tiền 300 triệu đồng, để các bạn nhỏ
được đón năm học mới đủ đầy hơn.

Bay Vietjet đón trung
thu tại Tuyên Quang Lễ hội Thành Tuyên
Ngày 18/8, tưởng nhớ ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(21/7 âm lịch), Giám đốc Văn phòng miền Bắc Dương Hoài
Nam cùng CBNV Vietjet đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền
thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích K9 - Đá Chông.

Đoàn đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch
Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu
tranh cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam
và thế giới.

www.vietjetair.com

Chiều ngày 5/8 tại TP.HCM, Vietjet đã cùng tỉnh Tuyên Quang
giới thiệu đến đông đảo người dân và du khách chuỗi hoạt
động Lễ hội Thành Tuyên 2022 với nhiều chương trình lễ hội
độc đáo, hấp dẫn. Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch tỉnh
Tuyên Quang Hoàng Việt Phương, Phó Tổng giám đốc Đỗ
Xuân Quang và hơn 200 khách mời đại diện báo chí, công ty
lữ hành và các KOLs.

