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Vietjet đón tiếp nhiều chuyên viên phân tích từ các Công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam cũng như của
nước ngoài đến tìm hiểu về Vietjet như CTCP chứng khoán Bản Việt, CTCP chứng khoán Hồ Chí Minh, CTCP chứng
khoán Sài Gòn, BNP Paribas. Quá trình này đã giúp các nhà phân tích có cái nhìn rõ hơn về hoạt động của công
ty cũng như hiểu được các nghiệp vụ của Vietjet.
Bên cạnh tiếp đón các chuyên viên phân tích, Vietjet còn đón tiếp nhiều quỹ đầu tư lớn như Vina Capital, Dragon
Capital, Hanwha Asset Management đến tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Vietjet đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
2016-2017 với sự tham dự của 95% cổ đông có
quyền biểu quyết. Đại hội đã đồng thuận thông
qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT về kết quả
hoạt động 2016 và kế hoạch 2017. Với sự đồng
thuận nhất trí cao, các cổ đông đã bầu ra HĐQT
và Ban kiểm soát, bao gồm: bà Nguyễn Thanh
Hà – Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Phương Thảo
– Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó
Chủ tịch, ông Chu Việt Cương – Thành viên, ông
Đinh Việt Phương – Thành viên và ông Lưu Đức
Khánh – Thành viên. Thông tin chi tiết được
tường thuật trực tiếp trên website Vietjet.

Đoàn đại biểu thành phố Jeju và đại diện các công ty du lịch đã có chuyến thăm và làm việc tại Vietjet. Phó Tổng
giám đốc Nguyễn Thị Thúy Bình và đại diện Thành phố Daegu đã cùng thảo luận về việc mở đường bay thẳng từ
Việt Nam – Jeju và tăng cường các cơ hội hợp tác giữa hai bên.

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Trong Quý I/2017, Vietjet đã thực hiện
22.352 chuyến bay
Tổng số đường bay: 63 đường
Tỷ lệ lấp đầy chuyến bay: 88%
Tỷ lệ đúng giờ đạt 87,7%
Độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,59%

CEO NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
NỔI BẬT TẠI HỘI NGHỊ

Công bố chương trình hấp dẫn
“Hè bay Free, đi thỏa thích”

Khối Kỹ thuật: Năm 2017 Vietjet chuẩn bị khai
thác dòng máy bay mới A320/321 NEO giúp tiết
kiệm 15% nhiên liệu.Trong Quý I/2017 Vietjet
không có lịch nhận máy bay mới.

CEO Nguyễn Thị Phương Thảo nổi bật khi tham
dự và chia sẻ tại sự kiện Women’s Summit 2017
với thông điệp “Phụ nữ làm thế giới tốt đẹp hơn”
do Forbes Việt Nam tổ chức. Sự kiện thu hút hơn
1.000 khách mời tham dự, vinh danh 5 phụ nữ
ảnh hưởng nhất Việt Nam trong các lĩnh vực
khác nhau: chính trị gia, thương gia, nghệ sỹ…
BLOOMBERG CÓ BÀI VIETJET SẼ TRỞ THÀNH
CÔNG TY ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM NIÊM YẾT CỔ
PHIẾU TẠI SÀN GIAO DỊCH NEW YORK

Đào tạo: Trung tâm Đào tạo (VTC) tổ chức Lễ tốt
nghiệp tiếp viên cho 38 học viên khóa 34 và 35,
khai giảng chào đón các học viên mới khóa 36,
37, 38 và Thai Vietjet khóa 5 đồng thời đào tạo
thành công khóa “Hội nhập - tỏa sáng” khóa 24,
25 với số lượng học viên hoàn thành bài thi kết
quả đạt 100% .
Khối An ninh an toàn: tiếp tục duy trì đảm bảo
bay an toàn chất lượng, thực hiện các dạng bảo
dưỡng theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện công
tác gia hạn AOC với Khối Khai thác bay, chuẩn bị
và triển khai bảng hướng dẫn an toàn cho tàu
thuê ướt của Free Bird và MAI và danh mục đánh
giá nội bộ cho bộ phận OMC.

Vui hè sôi động, từ 25/4/2017 đến 15/6/2017,
Vietjet công bố chương trình độc đáo nhất từ
trước đến nay “Hè bay Free, đi thỏa thích” với 1
triệu vé siêu tiết kiệm giá chỉ từ 0 đồng vào
khung giờ vàng 12h – 14h tại website
www.vietjetair.com cùng rất nhiều hoạt động
giải trí hấp dẫn.

Khai trương đường bay
Hà Nội – Singapore

Khối Khai thác bay: tiến hành tổ chức Khai
giảng lớp Tiếp viên trưởng khóa 27, 28 và họp
tiếp viên trưởng về việc tăng cường doanh thu
trên máy bay. Cập nhật hồ sơ ứng viên (Captain)
cho phỏng vấn trực tiếp và triển khai kế hoạch
huấn luyện nâng bậc (Captain+Line Training for
Captain) tháng 4/2017. Tham gia hội nghị an
toàn tại Malaysia và tổ chức phục vụ trên chuyến
bay VVIP.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
“Chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm và tiếp
xúc từ nhiều sàn chứng khoán lớn như London,
Hong Kong và Singapore. Chúng tôi không muốn
giấu hy vọng trở thành công ty đầu tiên của Việt
Nam niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài”, CEO Vietjet nói trong buổi phỏng vấn với hãng Bloomberg ngày 28/5.

Tổng giám đốc cùng đoàn
công tác thăm làng trẻ
SOS Đà Nẵng

THE WALL STREET JOURNAL CÓ BÀI VIẾT VỀ
“VIETJET ĐƯỢC DỰ ĐOÁN SẼ TRỞ THÀNH HÃNG
HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA LỚN NHẤT VIỆT NAM”

“Các chuyên gia phân tích hàng không tại Trung tâm
Hàng không (CAPA) dự báo, Vietjet sẽ trở thành hãng
hàng không nội địa lớn nhất của Việt Nam.
“Sự phát triển của Vietjet mở ra cơ hội bay cho
nhiều tầng lớp dân cư, đồng thời, thúc đẩy phát
triển ngành du lịch, lĩnh vực được coi sẽ đóng
góp hàng tỷ USD cho nền kinh tế và cũng là cầu
nối thúc đẩy tăng trưởng vùng…”

VIETJET ĐƯỢC VINH DANH LÀ
THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2017

Sáng ngày 01/5, khi cả nước trong kỳ nghỉ lễ,
CEO Nguyễn Thị Phương Thảo và đoàn công tác
gồm cán bộ, nhân viên Vietjet, HDBank,
Furama… đã tới thăm và tặng quà cho các em
nhỏ Làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Đoàn đã có nhiều
hoạt động giao lưu và tặng quà để hỗ trợ làng
cùng các mẹ, các dì chăm sóc hơn 160 em tại
đây. Các em nhỏ vô cùng hạnh phúc khi được
thăm hỏi đúng vào những ngày các giá đình
khác vui chơi, sum vầy đầm ấm.

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
Vietjet ghi nhận các tiếp viên: Nguyễn Tiến Hùng
8, Nantachaporn Poonsawat, Nguyễn Thiên
Thương 1, Kritsada Kamorawong, Ngô Hùng
Trung Đức 6, Vũ Hoàng Như Ngọc 4, Nguyễn Thị
Lan Hương 9, Lê Ngọc Tường Vi 3, Vũ Việt Hoàng
4, Nguyễn Phương Linh 13, Đặng Thị Hà Lan 4,
Nguyễn Việt Anh 22, Trần Văn Thanh 10, Phan
Thị Ngọc Dung 2, Nguyễn Phương Chi 6, Nguyễn
Đoàn Hải Đăng 1 được lãnh đạo khen ngợi vì đã
trả lại của rơi cho hành khách.
Trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, Vietjet đã đầu tư hơn 330 tỷ đồng cho công tác đào
tạo, nhân sự, khai thác… của đoàn tiếp viên.

Chiều 27/4 tại sân bay quốc tế Changi (Singapore),
Vietjet trình diễn Flashmob trẻ trung, tưng bừng
khai trương đường bay Hà Nội – Singapore và chào
đón những hành khách đầu tiên. Trên chuyến bay
khai trương, hành khách bất ngờ nhận được những
quà tặng xinh xắn từ Vietjet.

Chào mừng khánh thành dự án
nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng,
tưng bừng khai trương
đường bay Đà Nẵng – Seoul

Chào mừng khánh thành dự án nhà ga quốc tế
T2 Đà Nẵng, Vietjet tưng bừng khai trương
đường bay Đà Nẵng - Seoul (Hàn Quốc) mang
đến nhiều cơ hội đi lại, du lịch giữa hai thành
phố, góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập
trong khu vực. Đường bay Đà Nẵng – Seoul được
khai thác khứ hồi hàng ngày từ 31/5/2017 với
giá chỉ từ 630.000 đồng. Chuyến bay sẽ khởi
hành từ Đà Nẵng lúc 23h45 và đến Seoul lúc
06h00 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi
hành từ Seoul lúc 07h00 (giờ địa phương) và
đến Đà Nẵng lúc 09h40.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2017, có gần 100
tiếp viên mới gia nhập Vietjet đã hoàn tất các
khóa đào tạo, tham gia vào khai thác.

VIETJET LÀ “HÃNG HÀNG KHÔNG ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT”
Vietjet được vinh danh là trong top 5 Thương
hiệu Tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương năm
2017 do Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình
Dương bình chọn và công bố nhằm tôn vinh các
doanh nghiệp có những thành tựu nổi bật trong
hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp
nhiều cho xã hội.
Được bình chọn là Top 5 thương hiệu hàng đầu
của giải thưởng năm nay, Vietjet trở thành biểu
tượng cho mô hình kinh doanh sáng tạo, đem lại
những thay đổi tích cực trong ngành hàng không
Việt Nam và khu vực, đem lại cơ hội bay cho
hàng triệu hành khách.

Vietjet được xướng tên giải thưởng “Thương hiệu mạnh” và được vinh danh là “Hãng hàng không
được yêu thích nhất” do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Thời báo Kinh tế
Việt Nam tổ chức đồng thời đón nhận chứng thư “Top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng” do Viện
Sở hữu Trí tuệ Quốc tế và Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Công ty VNPACO tổ
chức.
Vietjet cũng là hãng hàng không đứng thứ 2 trong TOP 5 hãng hàng không có tiếp viên hấp dẫn nhất
thế giới do Viva Lifestyle and travel bình chọn và được vinh danh là Hãng hàng không tốt nhất năm
2016 do Cảng hàng không Incheon Hàn Quốc trao tặng.

