
Ngày 23/12, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc 
tế Quận 7, TP.HCM, Vietjet tổ chức sự kiện đặc biệt 
đánh dấu 10 năm thành lập Vietjet for Tomorrow 
World với sự tham gia của hơn 2.000 CBNV và 
khách mời. 

Năm 2017 đánh dấu chặng đường 10 năm hình 
thành và phát triển của Vietjet, trở thành hãng 
hàng không tiên phong, tạo ra một xu thế đi lại với 
một cái nhìn toàn cầu. Chào đón năm 2018, Vietjet 
vững bước để tiếp tục tạo nên nhiều kỷ lục mới, 
hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 
“Consumer Airline”.

Vietjet for Tomorrow World đã mang đến những 
trải nghiệm thú vị qua trò chơi hiện đại VietjetSky 
Fun, phần thưởng giá trị và không gian thiết kế 
tương lai.

Ngày 21/11, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thúy Bình tham dự Hội nghị Đầu tư 2017 với chủ đề “Đột phá 
Tư duy Kinh doanh” do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức tại TP.HCM. 

Tại Hội thảo, Vietjet được đánh giá là một trong những mô hình kinh doanh “đột phá” thành công nhất tại 
Việt Nam. Chia sẻ tại hội thảo, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thúy Bình cho biết Vietjet cũng đi đầu trong 
việc đưa các ứng dụng công nghệ vào phục vụ khách hàng.

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
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VIETJET XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TĂNG TỈ LỆ CHIA CỔ TỨC DỰ KIẾN 2017

VIETJET THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ 2017

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Vietjet (mã chứng khoán VJC – HoSE) ngày 29/11/2017 thông qua 
chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 
2017 từ 50% lên 60%, trong đó chia bằng tiền mặt tối đa 40%. Nếu được thông qua, tỉ lệ cổ tức dự 
kiến cho năm 2017 sẽ là 60%, trong đó cổ tức tiền mặt tăng từ 30% lên 40%.

Trong tháng 12/2017,

Vietjet đã thực hiện 8,666 chuyến bay

Tổng số đường bay: 78 đường

Tỷ lệ lấp đầy 80%

Tỷ lệ đúng giờ đạt 84,6%

(Thông tin thống kê này là sơ bộ, chưa kiểm toán
và soát xét. Vietjet công bố số liệu chính thức theo hàng quý)

Bước vào mùa cao điểm phục vụ hành khách 
trong dịp Năm mới 2018, tập thể CBNV Vietjet 
tập trung toàn lực, đảm bảo 100% các chuyến 
bay an toàn với chất lượng dịch vụ vượt trội, tiếp 
tục mang đến trải nghiệm bay thú vị của Hãng 
hàng không thế hệ mới.

Ngày 5/12, Vietjet khai trương Trung tâm Điều 
hành và Quản lý bay (OMC) mới với trang thiết bị 
hiện đại, đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát 
triển của hãng. Đây là một phần quan trọng 
trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mà Vietjet 
đã và đang thực hiện nhằm tạo ra những bước 
chuyển mới, đi đầu trong việc ứng dụng công 
nghệ vào mọi hoạt động của hãng với mục tiêu 
tối ưu hóa các nguồn lực, đáp ứng mọi nhu cầu 
của khách hàng.

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM ĐIỀU 
HÀNH VÀ QUẢN LÝ BAY

Ngày 25/12/2017, Vietjet cũng chính thức ra 
mắt Cổng thông tin nội bộ intranet với tên gọi 
“Vietjet Home” nhằm nâng cao hiệu quả công 
việc cũng như đẩy mạnh chiến lược xây dựng hệ 
thống công nghệ 4.0. Tất cả các bộ phận, đơn vị, 
phòng ban đều tham gia đóng góp, xây dựng để 
hệ thống Vietjet Home hoạt động thông suốt, 
hiệu quả. 

KHAI TRƯƠNG CỔNG THÔNG TIN 
NỘI BỘ VIETJET HOME

Ngày 08/12, Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp 
cùng Báo Người Tiêu dùng công bố những sản 
phẩm – dịch vụ tin & dùng Việt Nam 2017. Theo 
đó, Vietjet được vinh danh Hãng hàng không 
được yêu thích nhất Việt Nam 2017. Giám đốc 
Điều hành Lưu Đức Khánh đã đến tham dự và 
nhận giải thưởng.

Vietjet được vinh danh về sự đổi mới, mang lại 
cơ hội bay an toàn và giá cả hợp lý cho hàng 
triệu người trên khắp Việt Nam, châu Á với chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ vượt trội.

VIETJET VINH DANH HÃNG HÀNG 
KHÔNG ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT 
VIỆT NAM 2017

Ngày 14/12, Phó Tổng giám đốc Tô Việt Thắng 
đã tham dự và chia sẻ tại Hội thảo Tương lai 
Công nghệ của ngành Hàng không thời kỷ 
nguyên Công nghệ 4.0 do FPT tổ chức tại Hà Nội. 
Hội thảo có sự tham dự của đại diện Airbus, FPT 
và Vietnam Airlines. 

Chia sẻ quan điểm về việc quản lý và sử dụng 
hiệu quả nguồn dữ liệu ngành hàng không, Phó 
Tổng giám đốc Tô Việt Thắng cho biết, đây là 
trọng tâm chiến lược phát triển của Vietjet, 
hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 
tiêu dùng toàn cầu, “Global Consumer Airlines”. 
Vietjet đã tập trung đầu tư và ứng dụng công 
nghệ mới vào trong mọi hoạt động từ thương 
mại, dịch vụ, khai thác, trang bị đội bay hiện đại 
nhằm đem đến trải nghiệm bay thoải mái và thú 
vị cho hành khách.

THAM DỰ HỘI THẢO
TƯƠNG LAI CÔNG NGHỆ
CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG

Vietjet tổ chức Khóa huấn luyện và Diễn tập 
khẩn nguy cho Ban lãnh đạo, Đại diện các đầu 
sân bay và CBNV từ 27/11 đến 02/12/2017 tại 
Trung tâm Đào tạo (VTC) với sự hỗ trợ của 
chuyên gia Hàng không Jason Kelly, Tập đoàn 
Hàng không GHS (GHS Aviation Group).

Với 9 lớp huấn luyện và 2 buổi diễn tập cùng sự 
tham dự của hơn 600 học viên, đại diện Cục 
Hàng không Việt Nam (CAAV), Tổng công ty 
Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các đối tác 
bảo hiểm… khóa học tiếp tục nâng cao ý thức 
của toàn thể CBNV, nắm vững nhiệm vụ và quy 
trình xử lý, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống 
khẩn nguy xảy ra; thống nhất về cơ chế vận 
hành, điều hành chỉ huy của Ủy ban ứng phó 
khẩn nguy; thống nhất trong công tác phối hợp, 
hiệp đồng giữa Hãng hàng không với các Nhà 
chức trách và các đơn vị liên quan…

VIETJET DIỄN TẬP TÌNH HUỐNG 
KHẨN NGUY 2017

VIETJET CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO KHAI 
THÁC 3 ĐƯỜNG BAY MỚI ĐI THÁI LAN

Ngày 18/12, Thái Vietjet chính thức khai trương 
đường bay Đà Lạt – Bangkok (Thái Lan), ngay trước 
thềm Lễ hội hoa quốc tế Đà lạt 2017 diễn ra từ 23/12 
đến 27/12. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Hàng không Việt 
Nam và Thái Lan. Đường bay sẽ được khai thác bằng 
tàu bay A320 với 4 chuyến bay khứ hồi hàng tuần vào 
thứ Hai, thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật.
Trước đó ngày 15/12, hai đường bay TP. HCM – Chiang 
Mai và TP. HCM – Phuket cũng chính thức được đưa vào 
khai thác. Kể từ tháng 12/2017, Vietjet đã khai thác 6 
đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan.

KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY 
NHA TRANG – SEOUL (HÀN QUỐC)

Ngày 06/12, Vietjet chính thức khai thác đường bay 
Nha Trang – Seoul (Hàn Quốc). Đường bay được khai 
thác khứ hồi hàng ngày, thời gian bay mỗi chặng 
khoảng 05 giờ. Đây là đường bay thứ 5 Vietjet mở 
khai thác đến thành phố Seoul sau các đường bay từ 
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng. 
Nhân dịp khai trương chuyến bay quốc tế thường lệ 
đầu tiên giữa Nha Trang - Seoul, Vietjet Chi nhánh 
Miền Trung đã tổ chức chương trình Famtrip giới thiệu 
điểm đến mới cho các đối tác, công ty du lịch đến 
thăm Seoul. 

CHÀO ĐÓN HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ 
THỨ 2 TRIỆU ĐẾN NHA TRANG

Ngày 23/12 Vietjet cùng lãnh đạo Sở du lịch Khánh 
Hòa chào đón hành khách quốc tế thứ 2 triệu đến Nha 
Trang trên chuyến bay VJ839 từ Seoul đến Nha Trang. 
Với việc mở rộng các đường bay quốc tế đến Nha Trang, 
Vietjet đã và đang góp phần quan trọng trong phát 
triển kinh tế và du lịch của thành phố biển xinh đẹp.

THAM GIA HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ 
HANA TOUR TẠI BUSAN, HÀN QUỐC
Diễn ra từ ngày 01 – 03/12, gian hàng Vietjet tại Hội 
chợ Du lịch Quốc tế Hana Tour – Busan, Hàn Quốc thu 
hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khách tham 
quan với nhiều hoạt động và phần quà thú vị, trẻ 
trung. 
Hội chợ có sự tham gia của hơn 300 công ty trong lĩnh 
vực du lịch, hàng không trên toàn thế giới và thu hút 
gần 80.000 lượt khách tham quan.

THAM GIA HỘI CHỢ DU LỊCH 
MODETOUR HÀN QUỐC
Diễn ra từ ngày 16 – 19/11, gian hàng Vietjet tại Hội 
chợ Du lịch Modetour tại Hàn Quốc thu hút sự quan 
tâm đặc biệt của đông đảo khách thăm quan với 
nhiều hoạt động thú vị.
Hội chợ có sự tham gia của hơn 220 công ty trong lĩnh 
vực du lịch, hàng không trên toàn thế giới và thu hút 
gần 70.000 lượt khách thăm quan.

VIETJET TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG 
DÀNH CHO ĐẠI LÝ TẠI ĐÀI LOAN
Vietjet tổ chức hội nghị đại lý với tham dự của 120 đại 
lý và công ty du lịch tại  Gia Nghĩa và Đài Bắc (Đài 
Loan). Hội nghị nhằm cập nhật các thông tin về sản 
phẩm, đường bay, chính sách giá của Vietjet cho giai 
đoạn mùa đông 2017 và Tết Nguyên Đán 2018. 
Cạnh đó, Vietjet cũng tổ chức Famtrip tới Hà Nội và 
Phú Quốc cho 12 công ty du lịch. Hoạt động nhằm 
khảo sát điểm đến mới và tìm hiểu khả năng phát 
triển các đường bay quốc tế mới cho khách Đài Loan 
tới Việt Nam.

KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY  
TP HỒ CHÍ MINH – PHNOM PENH
(CAMPUCHIA)
Ngày 24/11, Vietjet chính thức đưa vào khai thác 
đường bay mới TP Hồ Chí Minh – Phnom Penh 
(Campuchia). 
Giám đốc Điều hành Lưu Đức Khánh đã đến tặng quà 
và chúc mừng những hành khách đầu tiên trên 
chuyến bay khai trương. Đường bay TP Hồ Chí Minh – 
Phnom Penh là đường bay thứ hai của Vietjet đến 
Campuchia sau đường bay Hà Nội – Siem Reap.

Tháng 10, 11 có 31 tiếp viên được lãnh đạo khen 
thưởng giải bán hàng tốt nhất trên chuyến bay 
và hàng miễn thuế trong chương trình thi đua 
khuyến khích bán hàng 2017.

Vietjet cũng ghi nhận 28 tiếp viên được khen 
ngợi vì trả lại của rơi cho hành khách và có 
những xử lý chuyên nghiệp, nhận được đánh giá 
cao của hành khách. 

VIETJET KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP
CHÀO ĐÓN THẾ GIỚI TƯƠNG LAI 

Ngày 13/12, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều 
hành Tập đoàn Airbus Fabrice Brégier và phái đoàn 
công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Vietjet. 
Đây là chuyến thăm đặc biệt thúc đẩy quan hệ hợp 
tác chiến lược giữa Airbus và Vietjet. Năm 2017 
đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát 
triển của Vietjet, trở thành hãng hàng không tiên 
phong, tạo ra một xu thế đi lại với một cái nhìn toàn 
cầu. Chào đón năm 2018, Vietjet vững bước để tiếp 
tục tạo nên nhiều kỷ lục mới, hướng tới mục tiêu trở 
thành hãng hàng không “Consumer Airline”.

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo gửi lời cảm 
ơn đến Ngài Fabrice Brégier cùng đoàn công tác đã 
dành sự quan tâm đặc biệt cho Vietjet. Sự hợp tác 
chiến lược giữa hai bên đã tạo ra những thành quả to 
lớn. Trong 6 năm qua, Vietjet trở thành hãng hàng 
không có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực. 

Ông Fabrice Brégier ấn tượng với những thành quả mà 
Vietjet đã đạt được, ông nhấn mạnh “ Vietjet và Airbus 
đã vượt qua mối quan hệ giữa doanh nghiệp với 
doanh nghiệp”. Airbus mong muốn được tham gia, hỗ 
trợ nhiều hơn nữa vào công tác đào tạo, kỹ thuật, phát 
triển đội bay của Vietjet. Ông cũng chúc mừng Vietjet 
trở thành hãng hàng không đầu tiên trong khu vực sở 
hữu tàu bay A321-NEO, một trong những tàu bay hiện 
đại nhất trên thế giới. Đây sẽ là bước tiến quan trọng 
và đáng tự hào của cả Vietjet và Airbus.

CHỦ TỊCH, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
TẬP ĐOÀN AIRBUS FABRICE BRÉGIER 
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIETJET

Bộ lịch bikini nóng bỏng của Vietjet đã chính thức ra 
mắt, tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội và truyền 
thông trong nước và quốc tế. Bộ lịch của Vietjet 
được phát hành vào dịp cuối năm là món quà của 
hãng dành tặng cho các đối tác, khách hàng và 
công chúng.

BỘ LỊCH BIKINI VIETJET 2018 

Vietjet là “Nhà vận chuyển hàng không chính thức 
Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 20” diễn ra tại TP. 
Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 1.000 khách mời, 
nghệ sĩ, đại biểu quốc tế. Đồng hành cùng chương 
trình, Vietjet mong muốn góp phần thúc đẩy sự 
phát triển của nền điện ảnh Việt Nam.

ĐỒNG HÀNH CÙNG 
LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM 2017

Vietjet là nhà vận chuyển chính thức cho cuộc thi 
Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017. Đại diện Vietjet 
ông Jay L Lingeswara đã tham dự và trao giải cho 
các thí sinh. 

ĐỒNG HÀNH CÙNG 
HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM 2017

Ngày 30/11, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị 
Thúy Bình đã tham dự và phát biểu tại Hội thảo 
“CLMVT - Động lực phát triển kinh tế mới của 
châu Á”, diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Hội thảo 
gồm đại diện các nước Campuchia, Lào, Myan-
mar, Việt Nam và Thái Lan (CLMVT) nhằm xây 
dựng chiến lược phát triển kết nối và cơ sở hạ 
tầng để tăng cường tính cạnh tranh của khu vực.

THAM DỰ HỘI THẢO CLMVT 2017

Đại diện Đại học Harvard (Mỹ) đã có buổi phỏng 
vấn Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo và 
thăm quan Văn phòng Vietjet. Nội dung phỏng vấn 
xoay quanh các cơ hội và thách thức trong quá 
trình phát triển cũng như các quyết định quan 
trọng tạo nên sự thành công của Vietjet. Các nội 
dung này sẽ được lưu tại thư viện của trường và 
phục vụ cho các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy 
tại đại học danh tiếng này.

ĐẠI HỌC HARVARD ĐƯA VIETJET VÀO
CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU GIẢNG DẠY

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc, Vietjet đồng hành 
với Tổng cục Du lịch Việt Nam trong chương trình giới 
thiệu Du lịch Việt Nam tại  Seoul - Hàn Quốc. Chương 
trình có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể 
Thao và Du lịch, đại diện các công ty lữ hành và các cơ 
quan báo chí của Việt Nam và Hàn Quốc

VIETJET ĐỒNG HÀNH VỚI TỔNG CỤC 
DU LỊCH GIỚI THIỆU DU LỊCH VIỆT NAM

Ngày 20/12 tại Hà Nội, Ngày hội tuyển dụng 
tiếp viên Vietjet đã thu hút hơn 300 ứng viên 
đến đăng ký tham gia thi tuyển; trong đó có 23 
ứng viên đạt tiêu chuẩn. Năm 2017, Vietjet đã 
tuyển dụng hơn 1000 tiếp viên cùng hàng trăm 
nhân viên kỹ thuật và kỹ sư hàng không.

TỔ CHỨC NGÀY HỘI 
TUYỂN DỤNG TIẾP VIÊN

SỰ KIỆN - TIN TỨC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠIHOẠT ĐỘNG KHAI THÁC

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT


