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Vietjet tăng cường bay phục vụ nhu cầu
Tết Nguyên đán

Trước nhu cầu đi
lại của người dân
tăng cao trong
thời gian trước và sau Tết
Nguyên đán, Vietjet đã tăng cường thêm
nhiều chuyến bay để phục vụ hành khách
tốt nhất.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng
cung ứng dự kiến cho dịp cao điểm Tết
Nguyên đán là 14.000 chuyến bay với
khoảng 2,7 triệu ghế cung ứng. Trong đó,
lượng khách đi lại đông nhất tập trung tại
hai cảng hàng không lớn là Nội Bài và Tân
Sơn Nhất.

Các tiếp viên hàng không đang chuẩn bị cho các chuyến bay tăng cường.

Vietjet đón chuyến bay quốc tế
đầu tiên trong ngày đầu năm 2022

Nhằm đảm bảo đáp ứng lượng khách đi lại
tăng cao sau Tết, Cục Hàng không Việt
Nam đã đề nghị các hãng hàng không tăng
chuyến bay đêm kéo dài 9 ngày, kể từ sau
kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Ngày 1/1/2022, tại sân bay quốc tế Nội
Bài, Hà Nội, Vietjet đã chào đón chuyến
bay quốc tế đầu tiên của năm mới. Chuyến
bay khởi hành từ thủ đô Tokyo, Nhật Bản
cùng 143 hành khách đã hạ cánh tại sân
bay Nội Bài trong không khí hân hoan chào
đón của các lãnh đạo hàng không Việt
Nam, khởi đầu cho một năm mới 2022 hứa
hẹn những điều tốt đẹp.
Ðường bay kết nối Tokyo (Narita, Nhật
Bản) và Hà Nội được Vietjet khai thác trở
lại từ hôm nay 1/1/2022 trên các chuyến
bay thường lệ với tần suất 1 chuyến/ tuần
và dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới. Các
đường bay quốc tế kết nối Hà Nội, TP.HCM
với Ðài Bắc (Ðài Loan, Trung Quốc), Singapore,
Thái Lan, Hàn Quốc cũng đã được công bố
lịch bay trên hệ thống và khai thác trở lại
ngay những ngày đầu tiên của năm 2022.

Ðón chào năm mới 2022 đặc biệt trên độ cao
10.000m cùng Vietjet

Vietjet nhận bằng
khen về đóng góp
cho hoạt động du lịch
Ghi nhận những đóng góp của hãng hàng
không Vietjet trong các hoạt động phát
triển du lịch, Bộ Văn hoá, thể thao và du
lịch đã tặng Bằng khen cho Vietjet tại hội
nghị tổng kết công tác ngành du lịch tỉnh
Kiên Giang.
Góp phần vào kế hoạch thí điểm đón khách
du lịch quốc tế trở lại Việt Nam, Vietjet là
hãng hàng không tiên phong chở hơn 200
du khách quốc tế hộ chiếu vaccine đầu
tiên quay trở lại du lịch Phú Quốc sau gần 2
năm đóng băng bởi ảnh hưởng dịch bệnh,
đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong
việc khôi phục hoạt động du lịch quốc tế
thời kỳ bình thường mới.

Chuyến bay VJ157 khởi hành từ thủ đô Hà Nội sáng ngày 1/1/2022 là chuyến bay đầu tiên
của Vietjet đến với TP.HCM trong ngày đầu năm mới 2022.
Với mong muốn mang tới những trải nghiệm bay tốt đẹp, ngay từ trên tàu bay, Vietjet đã
mang tới cho khách hàng màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của các người đẹp trong trang phục
truyền thống của nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc…

Vietjet chung tay
kích cầu du lịch Cần
Thơ và Ðồng bằng
sông Cửu Long
Chiều ngày 22/1/2022, Vietjet đã tham
gia lễ Khai mạc Hội chợ Du lịch trực tuyến
Cần Thơ với chủ đề “Chung tay phục hồi du
lịch – Cần Thơ, điểm đến an toàn, hấp dẫn.”
Buổi lễ được tổ chức kết hợp với 2 hình
thức giao lưu trực tiếp và trực tuyến tại nền
tảng số “Hội chợ du lịch trực tuyến Cần
Thơ” và fanpage Du lịch Cần Thơ – Can Tho
Tourism với sự tham gia của lãnh đạo, đại
diện tỉnh, các cơ quan, ban ngành, Hiệp hội
Du lịch, các doanh nghiệp du lịch và các cơ
quan thông tấn báo chí…

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa (chính giữa) cũng lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Lữ
hành TP.HCM, các cơ quan ban ngành cùng đại diện Hãng hàng không Vietjet tại sự kiện sáng 1/1.

Góp mặt tại sự kiện, ông Nguyễn Bác
Toán, Giám đốc Thương mại Vietjet, đã
chia sẻ về định hướng 2022 của hãng, đặc
biệt là các kế hoạch khôi phục mạng
đường bay nội địa và quốc tế, trở lại bầu
trời trên các tuyến đi đến Cần Thơ, góp phần
khôi phục hoạt động kinh tế, du lịch tại trung
tâm của vùng kinh tế trọng điểm ÐBSCL.

QUAN HỆ NHÀ ÐẦU TƯ

Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam gọi tên Vietjet
Trong năm thứ tư liên tiếp kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán, Vietjet được bầu chọn trong danh sách TOP50 với những thương
hiệu “tỷ đô” uy tín trong nước.

Phó Tổng Giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn (giữa) nhận giải thưởng.

Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh
Hiệu quả nhất Việt Nam” là bảng xếp hạng
giá trị uy tín do Tạp chí Nhịp Cầu Ðầu Tư
phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên
Việt thực hiện thường niên, cùng với đó là
sự tham vấn từ nhiều chuyên gia kinh tế,
kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh
doanh Harvard, nhằm tìm kiếm và vinh
danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên
thị trường chứng khoán Việt Nam.

lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi
nhuận tính theo EPS.
Theo đó, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu
chịu tác động nặng nề bởi đại dịch
Covid-19, Vietjet vẫn giữ vững tăng trưởng
lợi nhuận trên vốn sở hữu (ROE) đạt
23,4%, mang lại 5,6% tỷ suất lợi nhuận
cho nhà đầu tư.
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet với
mạng bay phủ khắp, là một trong những
hãng hàng không hàng đầu thế giới về các
chỉ tiêu tài chính được đánh giá cao bởi khả
năng quản trị các nguồn lực, quản trị hoạt
động kinh doanh khai khác.

TOP50 được lựa chọn vinh danh dựa trên
cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các
công ty liên tiếp 3 năm 2018, 2019, 2020
với 3 chỉ số tăng trưởng chính: doanh thu,

Trong bối cảnh đại dịch, Vietjet vẫn đảm
bảo hoạt động kinh doanh khả quan, duy
trì và phát triển hoạt động, quản trị các
nguồn lực hiệu quả để trở lại với bầu trời
mạnh mẽ ngay khi dịch bệnh được kiểm
soát.
Kể từ khi niêm yết cổ phiếu lần đầu tháng
2/2017, Vietjet luôn nhận được sự quan
tâm, đánh giá cao của các nhà đầu tư trong
và ngoài nước, mang tới các kết quả tích
cực cho nhà đầu tư, mở rộng hoạt động,
thuộc nhóm các doanh nghiệp hàng đầu
không chỉ trong nước mà còn trên thị
trường hàng không quốc tế.

KHAI THÁC VÀ ÐÀO TẠO

Vietjet tiếp tục thuộc top các hãng bay
an toàn nhất thế giới
Vietjet tiếp tục được AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an
toàn hàng không thế giới, vinh danh trong Top 10 hãng hàng không chi phí thấp an
toàn nhất thế giới năm 2022 trong tổng số hơn 385 hãng bay toàn cầu.

Các hãng được đánh giá dựa trên hồ sơ an
toàn bay trong các năm gần đây, độ tuổi
của đội tàu đang khai thác, dữ liệu thẩm
định của các cơ quan hàng không trong nước,
tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế
ICAO và các tổ chức hàng không quốc tế khác.

thể hiện chiến lược đặt khách hàng làm
trọng tâm của các hãng. Vietjet được ghi
nhận khi đặc biệt chú trọng đầu tư vào đội
tàu bay mới, nâng cấp hệ thống và ứng
dụng công nghệ để đảm bảo an toàn khai
thác và đáp ứng nhu cầu bay nhanh chóng
và thuận tiện của khách hàng.”

Ông Geoffrey Thomas, Tổng biên tập
AirlineRatings, nhấn mạnh: “Việc ưu tiên
cho hoạt động khai thác an toàn không chỉ
khẳng định tên tuổi hàng đầu của các hãng
trong ngành hàng không thế giới mà còn

Ngoài Vietjet, các thương hiệu hàng không
chi phí thấp uy tín và vượt trội trên thế giới
như Ryanair, EasyJet, Frontier,... cũng vào
danh sách này, thể hiện sự xuất sắc của

các hãng về an toàn bay bất kể đại dịch.
AirlineRatings cũng tiếp tục đưa Vietjet
vào nhóm có chỉ số xếp hạng an toàn hàng
không tuyệt đối 7/7 sao, mức cao nhất thế
giới mà hãng đã duy trì liên tiếp trong 4
năm từ 2018 đến nay.
* Ngày 20/01/2022, Cục Hàng không Việt
Nam (CAAV) đã phê chuẩn đưa loại tàu
bay thân rộng A330 vào Giấy chứng nhận
người khai thác tàu bay (AOC) cho Vietjet.

HOẠT ÐỘNG THƯƠNG MẠI

Cùng Vietjet trở lại bầu trời quốc tế với vé
khuyến mãi chỉ từ 0 đồng

Tưng bừng khai thác trở lại các đường bay
quốc tế và đón chào xuân mới, Vietjet
dành tặng khách hàng 3 ngày vàng khuyến
mãi với giá vé 0 đồng cho tất cả đường bay
quốc tế mà hãng đang khai thác.
Từ 12h00 ngày 05/01/2022 đến 23h59
ngày 07/01/2022, Vietjet mở bán không
giới hạn khung giờ vé khuyến mãi chỉ từ 0
đồng trên các đường bay quốc tế mà hãng
đang khai thác kết nối Việt Nam với Tokyo
(Narita, Nhật Bản), Ðài Bắc (Ðài Loan,
Trung Quốc), Singapore, Seoul (Incheon,
Hàn Quốc). Thời gian bay từ 6/1/2022 đến
31/3/2022.

MOVI và Vietjet chính thức ra mắt sản phẩm
mới “BAY TRƯỚC - TRẢ SAU”

Vietjet khai thác
thêm đường bay
Tp.HCM – Băng Cốc từ
ngày 21/01/2022
Tiếp tục mở rộng mạng bay thương mại
quốc tế, Vietjet khôi phục thêm đường bay
kết nối Tp.HCM với thủ đô Băng Cốc của
Thái Lan từ ngày 21/01/2022. Hãng sẽ
khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào
các ngày thứ Sáu và thứ Bảy giữa Tân Sơn
Nhất và Suvarnabhumi, sân bay lớn nhất
của Thái Lan.

MOVI (Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ
Thanh Toán Việt Phú) hợp tác chính thức ra
mắt sản phẩm mới với tên gọi “Bay Trước Trả Sau”. Sản phẩm có những tính năng,
đặc điểm đáp ứng được nhu cầu đi lại và
cung cấp giải pháp tài chính cho người lao
động có thu nhập trung bình – thấp có nhu
cầu di chuyển trong nước bằng máy bay,
được hỗ trợ hình thức trả góp linh động từ 1
đến 6 tháng.

Tết đến, người lao động háo hức mong
muốn được về nhà sớm để đoàn tụ, ăn Tết
cùng gia đình. Sau một năm vất vả làm
việc, những ngày Tết là nỗi trăn trở lớn
nhất đối với người lao động trong các
khoản chi tiêu, đặc biệt là chi phí về quê
đón Tết.
Thấu hiểu nỗi trăn trở của người lao động,
ngày 25/01/2022, Hãng hàng không thế
hệ mới Vietjet và Chương trình Phúc Lợi

Thái Vietjet tung gói ưu đãi đặc biệt 'Power
Pack' cho chặng bay nội địa
'Power Pack' là gói vé máy bay mà hành
khách có thể sử dụng như thẻ trả trước để
bay trên toàn mạng nội địa của Thai Vietjet, có giá trị 5 năm. Có 5 gói để khách hàng
lựa chọn, bao gồm gói 6 chuyến bay với
giá 5.500 THB, 12 chuyến bay với giá
10.000 THB, 24 chuyến bay với giá 19.000
THB, 50 chuyến bay với giá 38.000 THB và
100 chuyến bay với 75.000 THB. Hành
khách có thể đổi vé máy bay trả trước từ
'Power Pack' để lấy vé máy bay 0 THB
(chưa bao gồm thuế, phí và các dịch vụ bổ
sung) cho hành trình khứ hồi hoặc một
chiều trên toàn bộ mạng đường bay nội
địa của hãng.

Nhằm mang đến sự linh hoạt, tiện lợi và
nhiều lựa chọn sản phẩm du lịch giá trị hơn
cho hành khách, Thái Vietjet đã ra mắt gói
ưu đãi 'Power Pack', bao gồm các gói vé
máy bay khác nhau để bay trên mạng nội
địa của Thái Vietjet.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng giám
đốc Vietjet, cho biết: “Chúng tôi rất phấn
khởi khi đưa hành khách trở lại Thái Lan,
một trong những điểm đến yêu thích hàng
đầu của người Việt, đồng thời mang đến cơ
hội quay trở lại Việt Nam cho người dân
Thái Lan sau thời gian dài gián đoạn vì đại
dịch. Việc khôi phục kết nối giữa hai trung
tâm tài chính, du lịch và văn hoá của hai
nước do đó sẽ góp phần thúc đẩy phục hồi
kinh tế, đáp ứng nhu cầu đi lại thực tế của
người dân, đặc biệt trước thềm Tết Nguyên
đán 2022 và mùa cao điểm hè sắp tới.”

Vietjet cung cấp dịch
vụ vận chuyển mai,
đào dịp Tết Nguyên
Ðán 2022

Mang Tết về khắp muôn nơi, Vietjet cung
cấp dịch vụ vận chuyển mai, đào dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ ngày
12/01 đến 15/02/2022 trên các chuyến
bay nội địa đến và đi Hà Nội, TP. HCM, Ðà
Lạt và Ðà Nẵng với mức phí tiết kiệm chỉ
450.000 đồng/ bó.

HOẠT ÐỘNG CỘNG ÐỒNG

Vietjet đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A
Dính năm thứ 10 liên tiếp

P.TGĐ Vietjet Đỗ Xuân Quang (chính giữa) nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM

Vietjet vận chuyển miễn phí nửa triệu
liều vắc xin Covid-19 Việt Nam tặng Lào

Ngày 8/1/2022, Vietjet tiếp tục đồng
hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, dành
tặng các học sinh, sinh viên nghèo, dân tộc
thiểu sổ và biển đảo hàng trăm vé máy
bay miễn phí để trở về thăm nhà trong các
dịp lễ, Tết, nghỉ hè. Tổng giá trị những
phần quà của Vietjet dành cho các bạn
thanh thiếu niên trong suốt những năm
qua lên tới hàng tỷ đồng.
Phó Tổng giám đốc Vietjet Ðỗ Xuân Quang
cho biết: “Vietjet luôn quan tâm và mong
muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho
thế hệ trẻ. Ðồng hành cùng Quỹ học bổng
Vừ A Dính, Vietjet mong muốn góp phần
chắp cánh ước mơ cho các học sinh, sinh
viên nghèo vượt khó, đặc biệt là con em
dân tộc thiểu số, biển đảo, để tiếp thêm
sức mạnh cho các em, nuôi dưỡng ước mơ
cho thế hệ trẻ.”

Vietjet mang Tết ấm
tình thương đến
huyện miền núi
Nghệ An
Ngày 8/1/2022, Vietjet tiếp tục đồng
hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, dành
tặng các học sinh, sinh viên nghèo, dân tộc
thiểu sổ và biển đảo hàng trăm vé máy
bay miễn phí để trở về thăm nhà trong các
dịp lễ, Tết, nghỉ hè. Tổng giá trị những
phần quà của Vietjet dành cho các bạn
thanh thiếu niên trong suốt những năm
qua lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 28/1 theo giờ Việt Nam, chuyến bay
VJ6789 của hãng hàng không Vietjet mang
theo 500.000 liều vắc xin AstraZeneca do
Chính phủ Việt Nam tặng cho Chính phủ,
người dân nước bạn Lào đã khởi hành từ Hà
Nội đến thủ đô Viêng-chăn, Lào.
Số vắc xin này được Vietjet vận chuyển tới
Lào theo đúng quy định của WHO, Bộ Y tế,
đảm bảo điều kiện vận chuyển và chất

lượng của vắc xin. Ðây là quà tặng được
Chính phủ Việt Nam dành tặng cho nhân
dân Lào anh em để hỗ trợ Lào trong công
tác phòng chống dịch Covid-19. Trong suốt
thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh, Chính
phủ và người dân Việt Nam đã dành nhiều
hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần tới người
dân Lào nhằm hỗ trợ người dân nước bạn
phòng, chống dịch Covid-19.

www.vietjetair.com

Phó Tổng giám đốc Vietjet Ðỗ Xuân Quang
cho biết: “Vietjet luôn quan tâm và mong
muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho
thế hệ trẻ. Ðồng hành cùng Quỹ học bổng
Vừ A Dính, Vietjet mong muốn góp phần
chắp cánh ước mơ cho các học sinh, sinh
viên nghèo vượt khó, đặc biệt là con em
dân tộc thiểu số, biển đảo, để tiếp thêm
sức mạnh cho các em, nuôi dưỡng ước mơ
cho thế hệ trẻ.”

