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Ngành ngh̋ kinh doanh
B̗ máy t̕ ch̟c & Nhân ṣ ch̞ ch̓t
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Ho˻t ê̗ng qu˼n tr̐ r̞i ro

PHÁT TRI˟N B˞N V˵NG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

80
81
84
85
86
87
89
90

92
100

T˽m nhìn

S̞ m̍nh

Tr̚ thành t́p êoàn hàng không êa
qu̓c gia, có m˻ng bay r̗ng kĥp, phát
trǐn không ch̏ d̐ch v̝ hàng không mà
còn là nhà cung c˽p hàng tiêu dùng
trên n̋n t˼ng thˌˋng m˻i êi̎n t̡.
n Là thˌˋng hi̎u êˌ̜c khách hàng yêu
thích và tin dùng.

Không ng̠ng m̚ r̗ng và phát trǐn
m˻ng êˌ̙ng bay r̗ng kĥp, mang ê̊n
ngày m̗t nhi̋u cˋ h̗i bay cho m̑i
ngˌ̙i dân và du khách.
n Mang ê̊n ṣ ê̗t phá trong d̐ch v̝
hàng không trên n̋n t˼ng thˌˋng m˻i
êi̎n t̡.
n Bi̊n v́n chuy̌n hàng không tr̚
thành phˌˋng ti̎n di chuy̌n ph̕ bi̊n ̚
Vi̎t Nam và qu̓c t̊ cho m̑i ngˌ̙i dân.
n Mang l˻i ni̋m vui, ṣ hài lòng cho
khách hàng b̃ng d̐ch v̝ vˌ̜t tr̗i và
nh̢ng n̝ cˌ̙i thân thi̎n.
n T̓i ˌu hóa l̜i ích cho khách hàng, c̕
êông và ngˌ̙i lao ê̗ng.

n

n

Giá tȑ c̒t lõi
n
n
n
n

AN TOÀN
VUI V˜
GIÁ R˜
åÚNG GI˭
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Vǉn hóa doanh nghi̍p
n
n
n
n
n

Ý th̟c v̋ an toàn
Liêm chính
Khác bi̎t, ê˾y c˼m h̟ng
Chǉm ch̏, tháo vát
Vui tˌˋi, m˻nh m̉, sôi n̕i

Vǉn hóa an toàn
Tȟ hi̎n t˻i chính sách an toàn, ch˽t lˌ̜ng mà công ty êã xây ḍng
và êˌ̜c toàn tȟ lãnh ê˻o và nhân viên cam k̊t. An toàn luôn là ẙu t̓
êˌ̜c ˌu tiên s̓ 1 trong m̑i hành ê̗ng c̞a m̖i m̗t cá nhân trong công
ty. å˼m b˼o an toàn và ch˽t lˌ̜ng là phˌˋng châm cho m̑i ho˻t ê̗ng
hàng không, ê̌ công ty ngày càng l̘n m˻nh b̋n v̢ng. Chúng tôi v̢ng
tin vào vi̎c t˻o ĺp m̗t môi trˌ̙ng tuy̎t ê̓i an toàn cho hành khách
và cho nhân viên vì “Khách hàng là lý do ê̌ Vietjet t̔n tài và phát trǐn
b̋n v̢ng”.
Chính sách an toàn và ch˽t lˌ̜ng
Cán b̗ và nhân viên Công ty C̕ ph˾n Hàng không Vietjet cam k̊t:
l Nghiêm ch̏nh tuân th̞ các yêu c˾u c̞a C̝c hàng không Vi̎t Nam,
c̞a các nhà ch̟c trách hàng không khác có liên quan.
l Tri̎t ê̌ áp d̝ng h̎ th̓ng qu˼n lý ch˽t lˌ̜ng êˌ̜c mô t˼ trong
s̕ tay qu˼n lý ch˽t lˌ̜ng c̞a công ty.
l å˼m b˼o m̖i thành viên trong công ty C̕ ph˾n Hàng không
Vietjet luôn nghiêm ch̏nh ch˽p hành các yêu c˾u, quy ê̐nh trong
khai thác, b˼o dˌ̛ng và d̐ch v̝ v̘i An toàn - Ch˽t lˌ̜ng êˌ̜c
liên t̝c duy trì và không ng̠ng phát trǐn.
l Cung c˽p ê˾y ê̞ ngu̔n ḷc và m̑i êi̋u ki̎n c˾n thi̊t khác
ê̌ tḥc thi chính sách và m̝c tiêu.
l Liên t̝c c˼i ti̊n h̎ th̓ng qu˼n lý, t˻o môi trˌ̙ng làm vi̎c
tin ćy v̘i tinh th˾n trách nhi̎m cao nh˽t trong toàn công ty,
nh̃m th̒a mãn nhu c˾u mong ê̜i c̞a khách hàng.
l Thi̊t ĺp h̎ th̓ng thông tin thông su̓t, ê˼m b˼o cung
c˽p ê˾y ê̞ và k̐p th̙i các thông tin, d̢ li̎u v̋ An toàn Ch˽t lˌ̜ng.
Tinh th˾n d̐ch v̝ c̞a Vietjet
T˽t c˼ nh̢ng gì chúng ta sáng t˻o, chúng ta làm ê̋u
hˌ̘ng t̘i ṣ thún ti̎n và hài lòng cho khách hàng.
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH Cˉ BːN
Thông tin tài chính h̜p nh˽t
2012

åVT: T̥ ê̔ng

2013

2014

2015

2016

CAGR

Thông tin tài chính công ty ṁ
åVT: T̥ ê̔ng

T̕ng doanh thu

1,249

3,790

8,699

19,845

27,499

117%

L̜i nhún trˌ̘c thů

(172)

1

444

1,168

2,703

1166%

L̜i nhún sau thů

(150)

32

360

1,171

2,496

326%

L̜i nhún phân b̕ cho ch̞ s̚ h̢u c̞a Công ty

(150)

32

360

1,170

2,496

326%

-

453

4,505

5,893

9,586

1,467

2,948

7,677

12,045

20,063

92%

V̓n ch̞ s̚ h̢u

373

605

966

2,147

4,734

89%

V̓n c̕ ph˾n

600

800

800

1,450

3,000

50%

T̕ng n̜ ph˼i tr˼

1,094

2,343

6,710

9,897

15,329

93%

V̓n ch̞ s̚ h̢u/T̕ng tài s˼n

25%

21%

13%

18%

24%

74.6%

79.5%

87.4%

82.2%

76.4%

L̜i nhún sau thů/V̓n ch̞ s̚ h̢u bình quân (ROE)

-40.1%

6.6%

45.9%

75.2%

72.5%

L̜i nhún sau thů/T̕ng tài s˼n bình quân (ROA)

-10.2%

1.5%

6.8%

11.9%

15.5%

Lãi cˋ b˼n trên c̕ phi̊u (VND)
T̕ng tài s˼n

T̕ng n̜ ph˼i tr˼
V̓n ch̞ s̚ h̢u/T̕ng tài s˼n
T̕ng n̜/T̕ng tài s˼n

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

2,496
TỶ ĐỒNG
BAY VÀO TˊˉNG LAI

2012

2013

2014

2015

2016

CAGR

T̕ng doanh thu

1,249

3,790

6,939

11,013

15,884

89%

L̜i nhún trˌ̘c thů

(172)

1

412

649

1,622

967%

L̜i nhún sau thů

(150)

32

328

651

1,416

253%

T̕ng tài s˼n

1,467

2,948

7,688

12,023

18,512

88%

373

605

933

1,585

3,072

69%

600.00

800

800

1,450

3,000

50%

1,094.46

2,343

6,755

10,438

15,440

94%

25%

21%

12%

13%

17%

74.6%

79.5%

87.9%

86.8%

83.4%

L̜i nhún sau thů/V̓n ch̞ s̚ h̢u bình quân (ROE)

-40.1%

6.6%

42.7%

51.7%

60.8%

L̜i nhún sau thů/T̕ng tài s˼n bình quân (ROA)

-10.2%

1.5%

6.2%

6.6%

9.3%

V̓n ch̞ s̚ h̢u
V̓n c̕ ph˾n

T̕ng n̜/T̕ng tài s˼n

LÃI CƠ BẢN
TRÊN CỔ PHIẾU

9,586
ĐỒNG/CỔ PHIẾU

BÁO CÁO THˊ˭NG NIÊN 2016

"Nǉm 2016 êã ghi d˽u m̗t nhi̎m
kȄ ho˻t ê̗ng sôi n̕i và thành công
v̘i các k̊t qu˼ tǉng trˌ̚ng, doanh
thu và l̜i nhún cao".
Thˌa Quý khách hàng, Quý C̕ êông và
toàn tȟ cán b̗ nhân viên Công ty C̕
ph˾n Hàng không Vietjet,
Sau 5 nǉm Vietjet b̂t ê˾u bay khai thác,
nǉm 2016 là nǉm có nhi̋u thún l̜i m̆c dù
tr˼i qua không ít th̡ thách khó khǉn (cˋ s̚
h˻ t˾ng thi̊u th̓n t˻i các sân bay, chi phí
khai thác n̗i ê̐a cao so v̘i các nˌ̘c trong
khu ṿc...), k̊t qu˼ s˼n xu˽t kinh doanh
h̜p nh˽t êã êˌ̜c kǐm toán c̞a Vietjet
nǉm 2016 êã có nh̢ng bˌ̘c tǉng trˌ̚ng
êáng ǩ. Vietjet ghi nh́n 27.499 t̥ ê̔ng
doanh thu thu˾n và g˾n 2.496 t̥ ê̔ng l̜i
nhún sau thů, tˌˋng ̟ng l˾n lˌ̜t v̘i m̟c
tǉng 38,6% và 113,2% so v̘i nǉm 2015.
Th̐ trˌ̙ng Hàng không Vi̎t Nam 2016
cǾng êã có nh̢ng bˌ̘c chuy̌n bi̊n tích
c̣c. Vietjet êã khai thác t̓t ti̋m nǉng c̞a
th̐ trˌ̙ng n̗i ê̐a b̃ng vi̎c phát trǐn ê̗i
tàu, m̚ r̗ng thêm nhi̋u phân khúc êˌ̙ng
bay m̘i và tung ra nhi̋u chˌˋng trình kích
c˾u.
Bên c˻nh vi̎c hoàn thành các m̝c tiêu êã
ê̋ ra trong nǉm 2016, Vietjet luôn không
ng̠ng c˼i ti̊n ch˽t lˌ̜ng d̐ch v̝, t˻o êi̋u
ki̎n thún l̜i cho ê˻i êa s̓ ngˌ̙i dân có
tȟ êi l˻i b̃ng êˌ̙ng hàng không v̘i chi

phí h̜p lý. Vietjet êã phát trǐn ê̗i tàu bay
g̔m 41 tàu Airbus A320/A321, v́n chuy̌n
hˋn 14 tri̎u lˌ̜t khách, thay ê̕i thói quen
êi l˻i c̞a ngˌ̙i dân. Vietjet khai thác hˋn
84 nghìn chuẙn bay v̘i 60 êˌ̙ng bay n̗i
ê̐a và qu̓c t̊, góp ph˾n quan tȓng vào
vi̎c thúc ê˿y du l̐ch Vi̎t Nam.
Vietjet êã ṭ tin vˌ̜t qua nh̢ng th̡
thách, hoàn thành xu˽t ŝc nh̢ng ch̏ tiêu
k̊ ho˻ch ê̋ ra, kh̄ng ê̐nh êˌ̜c v̐ trí c̞a
m̗t hãng hàng không th̊ h̎ m̘i t˻i th̐
trˌ̙ng hàng không Vi̎t Nam cǾng nhˌ
vˌˋn ra th̐ trˌ̙ng qu̓c t̊. å̌ có êˌ̜c k̊t
qu˼ nhˌ hi̎n nay là nh̙ ṣ n̖ ḷc lao ê̗ng
h̊t mình c̞a toàn tȟ nhân viên Vietjet;
ṣ lãnh ê˻o c̞a ê̗i ngǾ Ban åi̋u hành và
Ban Kǐm soát tài nǉng giàu kinh nghi̎m;
ṣ quan tâm ch̏ ê˻o sâu sát c̞a H̗i ê̔ng
Qu˼n tr̐; ṣ chia s̈ êóng góp c̞a Quý c̕
êông; và ṣ h̖ tr̜ c̞a các c˽p chính quy̋n.
Nǉm 2017, H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐ cam k̊t s̉
cùng Ban åi̋u hành xây ḍng k̊ ho˻ch và
chi̊n lˌ̜c kinh doanh trong th̙i gian nĝn
h˻n và dài h˻n. Vietjet s̉ ti̊p t̝c phát trǐn
m˻ng êˌ̙ng bay n̗i ê̐a và qu̓c t̊ song
song v̘i phát trǐn ê̗i tàu bay. Bên c˻nh
êó, Vietjet không ng̠ng nâng cao ch˽t
lˌ̜ng d̐ch v̝; duy trì chính sách thˌˋng

hi̎u m˻nh; hoàn thi̎n và chu˿n hóa các
quy trình ho˻t ê̗ng; t̕ ch̟c và v́n hành
t̓t h̎ th̓ng qu˼n tr̐ r̞i ro; duy trì môi
trˌ̙ng doanh nghi̎p nǉng ê̗ng; ê̆c bi̎t
ê˼m b˼o tuy̎t ê̓i an toàn khai thác bay.
Thay m̆t Ban lãnh ê˻o và toàn tȟ nhân
viên Vietjet, xin g̡i l̙i c˼m ˋn chân thành
ê̊n Quý khách hàng, Quý c̕ êông êã tin
tˌ̚ng, ̞ng h̗ và êóng góp tích c̣c cho
ṣ phát trǐn c̞a Vietjet trong 5 nǉm qua.
Vietjet mong mu̓n ti̊p t̝c nh́n êˌ̜c ṣ h̖
tr̜ và ê̔ng hành c̞a Quý v̐ trong th̙i gian
t̘i. Tôi tin tˌ̚ng r̃ng, v̘i giá tr̐ và vǉn hóa
Vietjet, chúng ta s̉ ê˻t êˌ̜c nh̢ng thành
ṭu to l̘n hˋn n̢a, hi̎n tḥc hóa gi˽c mˋ
bay cho t˽t c˼ m̑i ngˌ̙i.
Trân tȓng,
Ch̞ t̐ch H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐

Nguy̍n Thanh Hà

BÁO CÁO THˊ˭NG NIÊN 2016
BAY VÀO TˊˉNG LAI

T˩NG QUAN
n
n

"T̒i ˌu hóa l̛i ích cho khách hàng, c̔ êông và ngˌ̘i lao ê̖ng
b̂ng vi̍c v̀n hành hi̍u qu˻ các ho˺t ê̖ng hàng ngày và qu˻n tȑ
chỉn lˌ̛c c̝a công ty là s̞ m̍nh c̝a chúng tôi".

n
n
n
n
n
n
n

L̐ch s̡ phát trǐn
Ngành ngh̋ kinh doanh
B̗ máy t̕ ch̟c & Nhân ṣ ch̞ ch̓t
Quan h̎ nhà ê˾u tˌ
Các r̞i ro
T̕ng quan v̋ th̐ trˌ̙ng Vi̎t Nam và di̍n bi̊n 2016
Chi̊n lˌ̜c phát trǐn
Trǐn v̑ng th̐ trˌ̙ng 2017
Gi˼i thˌ̚ng tiêu bǐu
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LˣCH S˴ HÌNH THÀNH & PHÁT TRI˟N
Công ty êˌ̜c thành ĺp ngày 23 tháng 07 nǉm 2007 v̘i m̝c tiêu tḥc hi̎n
ho˻t ê̗ng khai thác v́n chuy̌n hàng không mô hình hàng không th̊ h̎ m̘i
chi phí th˽p, cung c˽p d̐ch v̝ theo nhu c˾u c̞a hành khách.

2007 2011 2013 2014

2015 2016

n åˌ̜c c˽p Gi˽y ch̟ng nh́n
êǉng ký kinh doanh v́n t˼i hàng
không s̓ 01/0103018458.

n

n Noel 2011: Tḥc hi̎n chuẙn
bay thˌˋng m˻i ê˾u tiên t̠
TP.H̔ Chí Minh êi Hà N̗i.

n

Tḥc hi̎n chuẙn bay qu̓c t̊
ê˾u tiên t̠ TP.H̔ Chí Minh ê̊n
Bangkok - Thái Lan.

n Ti̊p nh́n chi̊c máy bay
A320 ê˾u tiên trong êˋn hàng
ê̆t mua 100 máy bay t̠ Airbus.

T̕ ch̟c l̍ k̥ ni̎m êón hành
khách th̟ 3.000.000.

Cu̓i nǉm 2014, ê̗i bay
c̞a Vietjet g̔m 19 máy bay
và ê˻t 29,6% th̐ ph˾n hàng
không n̗i ê̐a.

n

n Ký h̜p ê̔ng mua 100 máy
bay Airbus t˻i trǐn lãm hàng
không t˻i Singapore.
n Cu̓i nǉm 2013, VietJet ê˻t
20,2% th̐ ph˾n hàng không
n̗i ê̐a.

n

Tháng 1/2015, khánh thành
Trung tâm åào t˻o (VTC).

n Tháng 4/2015, Vietjet êˌ̜c
c˽p ch̟ng nh́n an toàn khai
thác IOSA b̚i Hi̎p h̗i V́n t˼i
Hàng không Qu̓c t̊ (IATA).
n T̕ ch̟c l̍ k̥ ni̎m êón hành
khách th̟ 10.000.000.

Cu̓i nǉm 2015, ê̗i bay c̞a
Vietjet g̔m 30 máy bay và ê˻t
37,1% th̐ ph˾n hàng không
Vi̎t Nam.

n

n Tháng 2/2016, ký k̊t th̒a
thún thành ĺp Trung tâm
Hu˽n luy̎n Airbus t˻i Vi̎t Nam.

Tháng 5/2016, ký k̊t h̜p
ê̔ng ê̆t mua 100 máy bay
B737 MAX 200 v̘i Boeing.

2017
Tháng 9/2016
- Ký k̊t ê̆t hàng mua thêm 20
máy bay th̊ h̎ m̘i A321 CEO
và NEO.

n

n Công ty niêm ẙt thành công
t˻i sàn ch̟ng khoán TP.HCM
(HoSE) vào ngày 28/2/2017.

n

Tháng 6/2016
- Nh́n b̃ng khen c̞a Th̞
tˌ̘ng Chính ph̞ vì êã có thành
tích trong s˼n xu˽t, kinh doanh,
êóng góp tích c̣c cho ṣ phát
trǐn kinh t̊, xã h̗i c̞a Thành
ph̓, góp ph˾n vào ṣ nghi̎p
xây ḍng và b˼o v̎ T̕ qu̓c.
- Ký k̊t h̜p tác v̘i T̕ng c̝c
Du l̐ch Incheon - ITO (Hàn
Qu̓c).

n

T̕ ch̟c l̍ k̥ ni̎m êón hành
khách th̟ 19.000.000.

n

Cu̓i nǉm 2016, chào bán
44,7 tri̎u c̕ phi̊u cho 24 nhà
ê˾u tˌ, t̕ ch̟c nˌ̘c ngoài. Là
công ty Vi̎t Nam ê˾u tiên gi̘i
thi̎u c̕ phi̊u ra công chúng
theo quy trình và chu˿n ṃc
qu̓c t̊.
n

n Tháng 8/2016
- Vietjet chính th̟c tr̚ thành
thành viên c̞a IATA.
- åˌ̜c vinh danh là Thˌˋng
hi̎u Tuy̌n d̝ng t̓t nh˽t Châu
Á nǉm 2016.
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SKY CONNECTION: HÀNH TRÌNH 5 N͉M CˑT CÁNH

åánh d˽u 5 nǉm c˽t cách chuẙn bay ê˾u tiên, Hãng hàng không
Vietjet t̕ ch̟c ṣ ki̎n “Sky Connection” t˾m vóc khu ṿc v̘i ṣ tham
gia c̞a 25.000 khán gi˼ trong và ngoài nˌ̘c, cùng ṣ xu˽t hi̎n c̞a
2 nhóm nh˻c êình êám th̊ gi̘i Michael Learns To Rock và Wonder
Girls. åêm nh˻c hoành tráng êã ê̌ l˻i d˽u ˽n ê̇p ể trong lòng các
b˻n yêu âm nh˻c.
Vietjet c˽t cánh chuẙn bay ê˾u tiên vào ngày Giáng sinh 2011.
Gi˽c mˋ bay êã thành hi̎n tḥc.
Không ch̏ ph̝c v̝ hˋn 90 tri̎u ngˌ̙i dân trong nˌ̘c, Vietjet
m̚ r̗ng êˌ̙ng bay ê̊n các nˌ̘c trong khu ṿc Châu Á - Thái
Bình Dˌˋng, nˋi sinh s̓ng t̘i hˋn 50% dân s̓ trên th̊ gi̘i. M̗t
tˌˋng lai ê˾y trǐn v̑ng ê̌ Vietjet ti̊p t̝c vi̊t câu chuy̎n “c̕
tích” c̞a mình. Thêm nhi̋u ngˌ̙i êˌ̜c êi máy bay v̘i chi phí
th˽p, xã h̗i l˻i tǉng cao ch˽t lˌ̜ng s̓ng nh̙ vǉn minh êi l˻i.
“Vietjet tin tˌ̚ng r̃ng có m̗t tˌˋng lai t̓t ê̇p trên không
và t˽t c˼ chúng ta s̉ cùng bay cao v̘i "Sky Connection"”.
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến
vận tải (đại lý bán vé máy bay)
n Quảng cáo
n Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (đầu
tư nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê,
cho thuê mua; đầu tư cải tạo đất và đầu tư các
công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất
đã có hạ tầng)
n Vận tải hành khách đường bộ khác
n Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ
chức tour du lịch
n Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
(xây dựng và khai thác các cơ sở vật chất cho việc
bảo dưỡng máy bay; xây dựng và khai thác các
trung tâm điều hành bay; xây dựng và khai thác
các cơ sở vật chất cho nhà ga sân bay)
n
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Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (huấn
luyện thực hành cho người lái, nhân viên kỹ thuật
và các nhân viên chuyên ngành khác)
n Vận tải hành khách hàng không (vận tải hàng
không; vận tải hàng không hành khách nội địa
và quốc tế)
n Vận tải hàng hóa hàng không (vận tải hàng
hóa công cộng thường xuyên nội địa và quốc tế)
n Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải
hàng không (dịch vụ mặt đất bao gồm dịch vụ
hành khách, dịch vụ bảo trì, làm sạch và cung cấp
các dịch vụ khác cho máy bay đỗ tại nhà ga sân
bay, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ cung cấp ăn
uống; bảo dưỡng máy bay định kỳ và bảo dưỡng
không thường xuyên; dịch vụ cung cấp phụ tùng
máy bay; dịch vụ tiếp nhiên liệu máy bay)
n Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn
n

lại chưa được phân vào đâu (khai thác máy bay
có sức chứa lớn, máy bay hàng không chung trên
đất và trên mặt nước; khai thác máy bay thuê)
n Bán buôn tổng hợp (kinh doanh hàng miễn
thuế)
n Đại lý, môi giới, đấu giá (đại lý máy móc, thiết
bị công nghiệp, tàu thuyền, máy bay)
n Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu
hình khác (cho thuê thiết bị vận tải hàng không
không kèm người điều khiển: máy bay)
n Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân
vào đâu (bán máy bay)
n Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng
chuyên doanh (bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan
lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng
chuyên doanh)
n Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu
động
n Dịch vụ ăn uống khác
n Dịch vụ phục vụ đồ uống
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B˪ MÁY T˨ CH˲C VÀ NHÂN S˶ CH˱ CH˦T
Sˉ å˨ T˩ CH˳C

å˻i h̗i C̕ êông
Annual General Meeting
Ban Kǐm soát
Inspection Committee
H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐
Board of Directors

Ban åi̋u hành
Board of Management
Kǐm toán - Kǐm soát N̗i b̗
Internal Control

An toàn An ninh å˼m b˼o ch˽t lˌ̜ng
Safety, Security, Quality Assurance

An toàn
Safety

An ninh
Security

Trung tâm
åào t˻o
Training Center

Khai thác bay
Flight Operation
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Khai thác m̆t ê˽t
Ground Operation

K̦ thút
Engineering

Thˌˋng m˻i
Commercial

å˼m b˼o ch˽t lˌ̜ng
Quality Assurance

D̐ch v̝
Khách hàng
Customer Service

Tài chính
Finance
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B˪ MÁY T˨ CH˲C VÀ NHÂN S˶ CH˱ CH˦T
H˫I å˨NG QUːN TRˤ
Bà Nguy̍n Thanh Hà

Ông Nguy̍n Thanh Hùng

Bà Nguy̍n Thanh Hà là m̗t trong nh̢ng thành
viên sáng ĺp và êˌ̜c b˾u làm Ch̞ t̐ch HåQT vào
nǉm 2007, bà là m̗t chuyên gia, m̗t nhà qu˼n
lý dày d̆n kinh nghi̎m trong ngành hàng không
t˻i Vi̎t Nam. Trˌ̘c khi tham gia Vietjet, bà Hà là
C̝c phó C̝c Hàng không Vi̎t Nam. Bà êã t̠ng
là Trˌ̚ng Ban k̊ ho˻ch ê˾u tˌ c̞a T̕ng công
ty Hàng không Vi̎t Nam trˌ̘c khi ê˼m nh́n v̐
trí C̝c phó C̝c Hàng không Vi̎t Nam. Ch̞ t̐ch
Nguy̍n Thanh Hà có b̃ng C̡ nhân v́t lý t˻i å˻i
h̑c Hà N̗i, b̃ng c̡ nhân khác t˻i å˻i h̑c Kinh
t̊ qu̓c dân, và b̃ng Th˻c ș kinh t̊.

Ông Nguy̍n Thanh Hùng êˌ̜c b˾u là Phó
Ch̞ t̐ch HåQT Vietjet t̠ tháng 7/2007. Ông
Hùng là ngˌ̙i sáng ĺp và Ch̞ t̐ch HåQT c̞a
Sovico. Ông êˌ̜c vinh danh là Nhà Lãnh ê˻o
tr̈ Toàn c˾u 2007 t˻i Di̍n êàn Kinh t̊ Th̊ gi̘i
t˻i Davos. Ông cǾng là thành viên H̗i ê̔ng Tˌ
v˽n Kinh doanh APEC (ABAC Vi̎t Nam) êˌ̜c
b̕ nhi̎m b̚i Th̞ tˌ̘ng Vi̎t Nam t̠ nǉm
2006. Ông có b̃ng K̦ sˌ êi̎n t̠ trˌ̙ng å˻i
h̑c Kharkov và Ti̊n ș chuyên ngành ṭ ê̗ng
hóa t̠ Vi̎n Hàn lâm Khoa h̑c Liên Bang Nga.

Bà Nguy̍n Th̐ Phˌˋng Th˼o

Ông Chu Vi̎t Cˌ̙ng êˌ̜c b˾u là thành viên
HåQT t̠ nǉm 2011 và hi̎n cǾng là Ch̞ t̐ch ˲y ban
b˼o hǐm c̞a công ty. Ông là Giám ê̓c åi̋u hành
t́p êoàn Sovico và thành viên HåQT HDBank.
Ông t̠ng là Giám ê̓c c̞a BNPP-Prevoir JV, và
Phó TGå Công ty TNHH B˼o hǐm Prudential, và
Ch̞ t̐ch H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐ c̞a Ngân hàng å˻i Á.
Ông là chuyên gia cao c˽p trong ngành tài chính
ngân hàng và b˼o hǐm. Kinh nghi̎m trong nˌ̘c
c̞a ông êˌ̜c c̞ng c̓ sau 2 nǉm công tác nˌ̘c
ngoài t˻i Vi̎n chi̊n lˌ̜c Châu Á Singapore, êˌ̜c
thành ĺp b̚i Th̞ tˌ̘ng Singapore Lý Quang
Di̎u. Ông Cˌ̙ng t̓t nghi̎p Th˻c ș QTKD t̠ Vi̎n
K̦ thút Massachusetts (M̦), ông cǾng ê˻t êˌ̜c
b̃ng Th˻c ș kinh t̊ qu̓c t̊ t̠ å˻i h̑c Sussex
(Anh), t̓t nghi̎p ê˻i h̑c ngành kinh t̊ t˻i å˻i
˻i
h̑c Kharkov (Ukraine).

Bà Nguy̍n Th̐ Phˌˋng Th˼o là m̗t trong
nh̢ng sáng ĺp viên c̞a công ty t̠ nh̢ng nǉm
2002. Bà êˌ̜c b˾u là Phó Ch̞ t̐ch c̞a Công ty
t̠ nǉm 2007 và hi̎n êang là T̕ng Giám ê̓c
c̞a Công ty. Bà có nhi̋u thành công trong kinh
doanh và là nhà qu˼n lý nhi̋u kinh nghi̎m
t˻i Vi̎t Nam và t˻i nˌ̘c ngoài, ê̆c bi̎t trong
ngành tài chính ngân hàng. Bà ê̔ng th̙i cǾng là
sáng ĺp viên và thành viên HåQT m̗t s̓ ngân
hàng thˌˋng m˻i t˻i Vi̎t Nam trong nhi̋u nǉm
trˌ̘c khi tham gia HDBank, gi̢ v̐ trí Phó Ch̞
t̐ch thˌ̙ng tṛc t˻i ngân hàng này, êˌa HDBank
tr̚ thành m̗t trong nh̢ng ngân hàng thˌˋng
m˻i hàng ê˾u Vi̎t Nam trong nhi̎m kȄ c̞a bà.
Bà là Ti̊n ș H̑c vi̎n Mendeleev ngành êi̋u
khǐn h̑c kinh t̊, C̡ nhân Tài chính tín d̝ng t˻i
H̑c vi̎n Thˌˋng m˻i Mát-xcˋ-va, C̡ nhân ngành
Qu˼n lý kinh t̊ lao ê̗ng Trˌ̙ng Kinh t̊ Qu̓c
dân Mát-xcˋ-va, Vi̎n sǠ thông t˽n Vi̎n Hàn Lâm
Nghiên c̟u H̎ th̓ng Liên Bang Nga.
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Ông Chu Vi̎t Cˌ̙ng

Ông Lˌu å̟c Khánh
Ông Lˌu å̟c Khánh êˌ̜c b˾u là thành viên
HåQT kiêm Giám ê̓c åi̋u hành t̠ tháng 4/2011.
Ông là chuyên gia tài chính và là m̗t lãnh ê˻o
v̘i hˋn 20 nǉm kinh nghi̎m trong vai trò qu˼n
lý cao c˽p. Ông t̠ng n̂m nhi̋u v̐ trí quan tȓng
t˻i các ngân hàng l̘n nhˌ Giám ê̓c chi̊n lˌ̜c t˻i
HSBC Vi̎t Nam, Phó TGå t˻i Techcombank và TGå
t˻i Ngân hàng An Bình. Ông Khánh t̓t nghi̎p C̡
nhân Kinh t̊ t˻i å˻i h̑c Kinh t̊ TP.HCM và Th˻c
ș QTKD t˻i å˻i h̑c New England (Úc).

Ông Lˌˋng Th̊ Phúc
Ông Lˌˋng Th̊ Phúc tham gia vào HåQT t̠
tháng 12/2011. Ông cǾng là Phó TGå ph̝ trách
khai thác v̘i hˋn 30 nǉm kinh nghi̎m trong
ngành hàng không t˻i Vi̎t Nam. Trˌ̘c khi tham
gia vào công ty, ông Phúc êã có th̙i gian ph̝c v̝
trong Không quân Vi̎t Nam và là Giám ê̓c H̑c
vi̎n Không quân Vi̎t Nam. Ông t̠ng làm vi̎c 16
nǉm t˻i Vietnam Airlines (VNA) v̘i v̐ trí Phó TGå
thˌ̙ng tṛc. Ông t̠ng ê˼m nh́n cˌˋng v̐ Ch̞
t̐ch Paciöc Airlines trong kho˼ng 10 nǉm. Ông
êˌ̜c êào t˻o làm phi công quân ṣ t˻i trˌ̙ng
êào t˻o phi công Liên bang Nga. Ông t̓t nghi̎p
H̑c vi̎n Qu̓c Phòng, c̡ nhân QTKD t̠ å˻i h̑c
Kinh t̊ thành ph̓ H̔ Chí Minh, và các khóa êào
t˻o t̠ Trˌ̙ng kinh t̊ INSEAD (Pháp).
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B˪ MÁY T˨ CH˲C VÀ NHÂN S˶ CH˱ CH˦T
BAN KIˠM SOÁT

Bà Tr˾n Dˌˋng Ng̑c Th˼o
Bà Tr˾n Dˌˋng Ng̑c Th˼o êˌ̜c b˾u làm Trˌ̚ng Ban kǐm soát
c̞a Công ty t̠ nǉm 2013; bà cǾng là thành viên Ban kǐm soát
c̞a Công ty C̕ ph˾n Ph̝c v̝ M̆t ê˽t Sài Gòn, Công ty C̕ ph˾n
Nhà ga Qu̓c t̊ Cam Ranh. Trˌ̘c êây, bà Tr˾n Dˌˋng Ng̑c Th˼o
êã t̠ng n̂m gi̢ v̐ trí lãnh ê˻o trong m̗t s̓ công ty ch̟ng
khoán và công ty qu˼n lý qu̦ ê˾u tˌ. Bà có kinh nghi̎m r̗ng
trong lǠnh ṿc tˌ v˽n tài chính doanh nghi̎p, tái c˽u trúc và
mua bán sáp nh́p. Bà có b̃ng Th˻c ș QTKD t˻i Vi̎n Công
ngh̎ Châu Á, b̃ng Th˻c ș v̋ kinh t̊ Châu Âu t̠ trˌ̙ng kinh
doanh EM Lyon, ch̟ng ch̏ Kǐm toán n̗i b̗ ngành hàng
không và ch̟ng ch̏ Trˌ̚ng kǐm toán do IATA c˽p.

Ông Ph˻m Minh Hà
Ông Ph˻m Minh Hà là thành viên Ban kǐm soát Công
ty và cǾng là K̊ toán trˌ̚ng c̞a Công ty C̕ ph˾n Sovico
t̠ nǉm 2010. Trˌ̘c êó, ông Hà là k̊ toán t˻i khách s˻n
Hanoi Daewoo. Ông Ph˻m Minh Hà có b̃ng C̡ nhân
kinh t̊.

Bà åoàn Thu Hˌˋng
Bà åoàn Thu Hˌˋng là thành viên Ban kǐm soát
Công ty, hi̎n gi̢ ch̟c K̊ toán trˌ̚ng t˻i Công ty
TNHH MTV Thˌˋng m˻i VǠnh Trí t̠ nǉm 2016. Bà
cǾng là thành viên Ban kǐm soát c̞a Công ty B˽t
ê̗ng s˼n Land Sài Gòn. Trˌ̘c êó, bà êã tham gia
nhi̋u v̐ trí t˻i b̗ ph́n tài chính k̊ toán c̞a m̗t
s̓ công ty trong nhi̋u lǠnh ṿc khác nhau nhˌ
công ngh̎, dˌ̜c ph˿m. Bà có nhi̋u nǉm kinh
nghi̎m là k̊ toán trˌ̚ng t˻i công ty xây ḍng.
Bà åoàn Thu Hˌˋng có b̃ng C̡ nhân chuyên
ngành K̊ toán t˻i å˻i h̑c Tài chính k̊ toán Hà
N̗i, và các ch̟ng ch̏ chuyên môn khác nhˌ
ch̟ng ch̏ K̊ toán trˌ̚ng c˽p b̚i å˻i h̑c Kinh
t̊ Hà N̗i.

BAY VÀO TˊˉNG LAI

BÁO CÁO THˊ˭NG NIÊN 2016

28

TNG QUAN

"Tôi tin tˌ̚ng r̃ng có m̗t tˌˋng lai t̓t ê̇p ̚ trên
không trung cho khách hàng, cho nhân viên, cho các
c̕ êông và nhà ê˾u tˌ c̞a mình, và Vietjet luôn n̖
ḷc ê̌ tˌˋng lai ˽y ê̊n g˾n hˋn".

Các C̕ êông, các Nhà ê˾u tˌ và các
å̓i tác thân m̊n,
Vietjet ṭ hào mang ê̊n nh̢ng thay ê̕i
ê̗t phá trong ngành hàng không t˻i Vi̎t
Nam và êang vˌˋn ra th̊ gi̘i. Hãng là
m̗t trong s̓ ít các hãng hàng không trên
th̊ gi̘i có l̜i nhún s̘m nh˽t, ngay t̠
nǉm th̟ hai ǩ t̠ khi ho˻t ê̗ng. Hãng
có t̓c ê̗ tǉng trˌ̚ng nhanh nh˽t, có kh˼
nǉng qu˼n lý chi phí ̚ m̟c t̓t hàng ê˾u
th̊ gi̘i. Vietjet luôn chú tȓng công tác
qu˼n lý an toàn - ch˽t lˌ̜ng và cǾng ñm

BAY VÀO TˊˉNG LAI

trong s̓ ít các hãng hàng không chi phí
th˽p trên th̊ gi̘i ê˻t êˌ̜c ch̟ng ch̏ IOSA
v̋ an toàn khai thác c̞a IATA.
Thay ê̕i êã ê̊n v̘i ngành hàng không
Vi̎t Nam, hˋn 90 tri̎u ngˌ̙i dân v̘i nhu
c˾u êi l˻i bùng n̕ trên c˼ nˌ̘c và trong
khu ṿc Châu Á - Thái Bình Dˌˋng êang
khao khát có phˌˋng ti̎n êi l˻i vǉn minh,
ti̎n nghi. Sau 5 nǉm c˽t cánh, Vietjet êã
s˼i cánh v̘i m˻ng bay r̗ng kĥp. Trong
bán kính bay 2.500 d̆m, có hˋn 50% dân
s̓ th̊ gi̘i êang sinh s̓ng, là th̐ trˌ̙ng
ê˾y ti̋m nǉng c̞a VietJet. Ngành hàng
không Vi̎t Nam êang thay ê̕i t̠ng ngày,
tích c̣c và sôi n̕i hˋn bao gi̙ h̊t.
Trong 5 nǉm, v̘i ê̗i tàu bay dòng A320
và A321 m̘i, hi̎n ê˻i, chúng tôi êã v́n
chuy̌n hˋn 35 tri̎u lˌ̜t hành khách và
tḥc hi̎n hˋn 220.000 chuẙn bay an
toàn v̘i 60 êˌ̙ng bay trong nˌ̘c và qu̓c
t̊.
T˻i Vi̎t Nam, hàng tri̎u ngˌ̙i l˾n ê˾u
tiên êˌ̜c êi máy bay, các sân bay ê̐a
phˌˋng nhˌ Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa,
Pleiku, Buôn Ma Thu̗t, Thanh Hóa… tr̚
nên t˽p ńp v̘i ṣ ph˽n kh̚i c̞a ngˌ̙i
dân. Th̊ gi̘i ng̛ ngàng và hân hoan
chào êón hãng hàng không m̘i Vietjet
c˽t cánh trên kĥp b˾u tr̙i các nˌ̘c
Singapore, Thái Lan, Malaysia, åài loan,
Hongkong, Nh́t B˼n, Hàn Qu̓c, Trung
Qu̓c, ˑn å̗... Nh̢ng vùng tr̙i m̘i m̚ ra
êón dòng khách du l̐ch, ê˾u tˌ, h̗i nh́p
vǉn minh toàn c˾u.

å̔ng hành v̘i chi̊n lˌ̜c phát trǐn c̞a
Vietjet, chúng ta có nh̢ng ê̐nh ch̊ ngân
hàng, b˼o hǐm hàng ê˾u th̊ gi̘i; nh̢ng
nhà s˼n xu˽t máy bay hùng m˻nh, nh̢ng
nhà cung c˽p d̐ch v̝ k̦ thút, m̆t ê˽t,
xǉng d˾u t˾m vóc, ê̆c bi̎t là nh̢ng nhà
ê˾u tˌ trong và ngoài nˌ̘c, cùng t˻o nên
s̟c c̗ng hˌ̚ng m˻nh m̉ hˋn bao gi̙
h̊t.
Hàng ngàn cán b̗ nhân viên Vietjet các
th̊ h̎ là ẙu t̓ quan tȓng, là ni̋m ṭ
hào, là s̟c m˻nh làm nên Vietjet.
Chúng tôi cam k̊t v́n hành hãng hàng
không v̘i ê̗ an toàn và tin ćy cao, ti̊p
t̝c êˌa các sáng ki̊n, ê̕i m̘i ê̌ liên
t̝c nâng cao ch˽t lˌ̜ng d̐ch v̝ và hi̎u
qu˼, mang l˻i cho hành khách nh̢ng tr˼i
nghi̎m ngày càng thú v̐.
Chúng tôi ti̊p t̝c ti̊t gi˼m chi phí, cho
phép công ty ph̝c v̝ hành khách v̘i giá
vé kh˼ d̝ng hˋn.
Vietjet êã vi̊t nên câu chuy̎n c̕ tích
trong ngành hàng không, bi̊n gi˽c mˋ
bay c̞a hàng tri̎u ngˌ̙i thành hi̎n tḥc,
kh̚i ê˾u cho trào lˌu xã h̗i hóa m˻nh
m̉ th̐ trˌ̙ng hàng không, t̠ khai thác
v́n chuy̌n, các d̐ch v̝ m̆t ê˽t, cung
̟ng, k̦ thút t̘i ê˾u tˌ h˻ t˾ng nhà ga,
sân bay.
Vietjet là công ty Vi̎t Nam ê˾u tiên
ti̊n hành gi̘i thi̎u c̕ phi̊u ra công
chúng theo quy trình và chu˿n ṃc qu̓c
t̊. CǾng nhˌ êã mang ê̊n nh̢ng thay
ê̕i trong d̐ch v̝ hàng không, chúng tôi

mong mu̓n mang ê̊n nh̢ng giá tr̐ m̘i
cho nhà ê˾u tˌ và cho th̐ trˌ̙ng ch̟ng
khoán.
Vietjet niêm ẙt thành công trên sàn
Ch̟ng khoán TP.HCM vào ngày 28/2/2017
và êˌ̜c c˼ th̐ trˌ̙ng hào h̟ng êón nh́n.
Chúng tôi ṭ hào v̋ ch̆ng êˌ̙ng êã
qua, ṭ tin trˌ̘c nh̢ng m̝c tiêu phía
trˌ̘c. Chúng tôi êã hoàn thành xu˽t ŝc
k̊ ho˻ch 5 nǉm 2012 - 2016 và êang
trong tâm th̊ s̅n sàng chinh ph̝c nh̢ng
t˾m cao m̘i.
Tôi tin tˌ̚ng r̃ng có m̗t tˌˋng lai t̓t
ê̇p trên không trung và Vietjet luôn n̖
ḷc ê̌ tˌˋng lai ˽y ê̊n g˾n hˋn.
Tôi xin c˼m ˋn các C̕ êông vì ṣ tin
tˌ̚ng vào Ban lãnh ê˻o công ty. Chúng
tôi cam k̊t qu˼n tr̐ công ty theo nh̢ng
chu˿n ṃc t̓t nh˽t c̞a công ty niêm ẙt,
nh̃m mang ê̊n nh̢ng l̜i ích và giá tr̐
gia tǉng nhi̋u hˋn n̢a cho Công ty và các
C̕ êông c̞a mình.
Trân tȓng,
T̕ng Giám ê̓c

Nguy̍n Th̐ Phˌˋng Th˼o

BÁO CÁO THˊ˭NG NIÊN 2016

30

TNG QUAN

B˪ MÁY T˨ CH˲C VÀ NHÂN S˶ CH˱ CH˦T
BAN åI˟U HÀNH
d̐ch v̝ khách hàng. Bà có 15 nǉm kinh nghi̎m
trong ngành truy̋n thông Vi̎t Nam. Bà êã êˌa
thành công ho˻t ê̗ng thˌ̙ng niên c̞a Hi̎p h̗i
Mobile Marketing toàn c˾u vào Vi̎t Nam t̠ nǉm
2012, êóng góp vào ṣ phát trǐn phˌˋng ti̎n
truy̋n thông hi̎n ê˻i t˻i Vi̎t Nam. Nǉm 2008,
bà Bình là Phó TGå Thˌˋng m˻i Jetstar Paciöc.
Bà Bình t̓t nghi̎p C̡ nhân chuyên ngành ti̊ng
Nga và ti̊ng Anh t˻i å˻i h̑c Ngo˻i Ng̢ Hà N̗i,
C̡ nhân åi̎n t̡ vi̍n thông t̠ å˻i h̑c Bách Khoa
Hà N̗i và Th˻c ș QTKD - chˌˋng trình h̜p tác
Vi̎t - B̏ gi̢a å˻i h̑c Kinh t̊ Qu̓c dân và å˻i
h̑c Bruxelles.

Ông Tô Vi̎t Tĥng
Ông Tô Vi̎t Tĥng là Phó TGå và Giám ê̓c B̗
ph́n An toàn - An ninh - å˼m b˼o ch˽t lˌ̜ng
c̞a hãng (SSQA), ch̐u trách nhi̎m ê˼m b˼o an
toàn khai thác bay, khai thác k̦ thút, d̐ch v̝
m̆t ê˽t và vi̎c tḥc hi̎n, duy trì các chˌˋng
trình an toàn, an ninh c̞a hãng. Ông là Trˌ̚ng
Ban ḍ án giúp công ty ê˻t êˌ̜c ch̟ng ch̏ IOSA
và tr̚ thành thành viên c̞a IATA. Ông có g˾n 20
nǉm kinh nghi̎m trong ngành hàng không, bao
g̔m th̙i gian làm vi̎c t˻i VNA. T̠ nǉm 2008
ê̊n 2014, ông gi̢ ch̟c v̝ Phó Giám ê̓c b̗ ph́n
SSQA c̞a VNA. Ông có nhi̋u kinh nghi̎m trong
lǠnh ṿc hàng không Vi̎t Nam v̋ an toàn, an
ninh và ch˽t lˌ̜ng. Ông t̓t nghi̎p K̦ sˌ hàng
không t˻i å˻i h̑c K̦ thút C̗ng hòa Séc lo˻i gi̒i,
ê˻t các ch̟ng ch̏ c̞a IATA, Lufthansa và AQS liên
quan ê̊n an toàn, an ninh, qu˼n tr̐ hãng hàng
không và qu˼n lý ê˼m b˼o ch˽t lˌ̜ng.

Ông åinh Vi̎t Phˌˋng
Ông åinh Vi̎t Phˌˋng là Phó TGå công ty, ph̝
trách phát trǐn kinh doanh t̠ nǉm 2012. Ông
Phˌˋng có nhi̋u nǉm kinh nghi̎m qu˼n lý ̚
nhi̋u v̐ trí lãnh ê˻o cao c˽p t˻i nhi̋u công ty
danh ti̊ng ̚ Vi̎t Nam nhˌ: Trˌ̚ng Vǉn phòng
ê˻i di̎n c̞a Sovico t˻i Vi̎t Nam, Phó TGå Sovico,
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Phó TGå và thành viên HåQT T̕ng công ty Công
nghi̎p Ô tô Vi̎t Nam - B̗ Giao thông V́n t˼i và
thành viên HåQT Petechim Petrovietnam. Ông có
b̃ng k̦ sˌ c̞a å˻i h̑c Hàng h˼i Vi̎t Nam. Ông
t̓t nghi̎p Th˻c ș QTKD t˻i CFVG (Pháp) và Ti̊n
ș V́n t˼i t˻i H̑c vi̎n Qu̓c gia Mát-xcˋ-va v̋
v́n t˼i êˌ̙ng bǐn.

Bà Nguy̍n Th̐ Thúy Bình
Bà Nguy̍n Th̐ Thúy Bình là Phó TGå công ty
t̠ nǉm 2013. Bà ph̝ trách kh̓i Thˌˋng m˻i và
các ho˻t ê̗ng d̐ch v̝ c̞a hãng, bao g̔m xây
ḍng s˼n ph˿m, bán hàng và phân ph̓i, ti̊p th̐
và truy̋n thông, danh m̝c s˼n ph˿m ph̝ tr̜ và

Ông Nguy̍n å̟c Th̐nh
Ông Nguy̍n å̟c Th̐nh là Phó TGå ph̝ trách
công tác k̦ thút và b˼o dˌ̛ng c̞a công ty. Ông
là Giám ê̓c c̞a Kh̓i k̦ thút, bao g̔m khu ṿc
kho v́t tˌ khí tài và cung ̟ng, b̗ ph́n ĺp k̊
ho˻ch, Trung tâm b˼o dˌ̛ng k̦ thút, ch̐u trách

nhi̎m êàm phán các h̜p ê̔ng thuê và mua
máy bay, ĺp k̊ ho˻ch b˼o dˌ̛ng, k̊ ho˻ch s˼n
xu˽t và qu˼n lý s˼n xu˽t. Ông có 30 nǉm kinh
nghi̎m trong ngành k̦ thút hàng không và 25
nǉm kinh nghi̎m trong b˼o trì b˼o dˌ̛ng máy
bay t˻i VNA. T̠ nǉm 1993 ê̊n nǉm 2014, ông
Th̐nh là Phó Giám ê̓c c̞a b̗ ph́n k̦ thút VNA.
Dˌ̘i ṣ qu˼n lý c̞a Phó TGå Nguy̍n å̟c Th̐nh,
Kh̓i K̦ thút c̞a công ty liên t̝c nhi̋u nǉm ê˻t
danh hi̎u xu˽t ŝc v̘i ê̗ tin ćy k̦ thút ê˻t
t̘i 99,57%, cao nh˽t trong các ê̗i bay A320/
A321 c̞a các hãng hàng không t˻i khu ṿc Châu
Á Thái Bình Dˌˋng. Ông t̓t nghi̎p Th˻c ș v̋ K̦
thút Hàng không dân d̝ng, Th˻c ș QTKD và
các ch̟ng ch̏ IATA liên quan ê̊n k̦ thút hàng
không.

Ông Tr˾n Hoài Nam
Ông Tr˾n Hoài Nam êˌ̜c b̕ nhi̎m làm Phó TGå
c̞a Công ty nǉm 2015, ph̝ trách thu x̊p ngu̔n
tài chính ê˾u tˌ ê̗i tàu bay và các ho˻t ê̗ng tài
chính khác c̞a Công ty. Ông êˌ̜c b̕ nhi̎m làm
Phó TGå ph̝ trách Tài chính vào tháng 11/2016.
Ông có nhi̋u kinh nghi̎m trong lǠnh ṿc ngân
hàng và tài chính, ê̆c bi̎t là kh̓i doanh nghi̎p
ngân hàng và các ê̐nh ch̊ tài chính. Ông Nam là
Phó TGå HDBank, ch̐u trách nhi̎m qu˼n lý, phát
trǐn và qu˼n lý khách hàng doanh nghi̎p l̘n
cǾng nhˌ phát trǐn quan h̎ ê̓i tác kinh doanh
gi̢a HDBank và các ê̐nh ch̊ tài chính trong và
ngoài nˌ̘c. Ông t̠ng nhi̋u nǉm gi̢ nh̢ng v̐ trí
qu˼n lý c˽p cao t˻i Ngân hàng Citibank và Ngân
hàng Qu̓c t̊ Vi̎t Nam. Ông t̓t nghi̎p C̡ nhân
t˻i å˻i h̑c Bách Khoa Hà N̗i và Th˻c ș t̠ Vi̎n
Công ngh̎ Châu Á (Thái Lan).

hàng không. Ông t̠ng là Phó TGå c̞a VNA trong
11 nǉm, trˌ̚ng ban Công ngh̎ Thông tin t˻i
C̝c HKVN, Phó Ban K̦ thút t˻i C̝c HKVN. Ông
Tâm t̓t nghi̎p K̦ sˌ Hàng không t˻i H̑c vi̎n
K̦ thút Quân ṣ Harbin - Trung Qu̓c, C̡ nhân
chuyên ngành ti̊ng Anh t˻i å˻i h̑c Sˌ ph˻m Hà
N̗i, và ê˻t êˌ̜c gi˽y ch̟ng nh́n chuy̌n lo˻i
máy bay t̠ trˌ̙ng hàng không Ulianop - Liên
Bang Nga và các ch̟ng ch̏ ê̞ êi̋u ki̎n bay và
k̦ thút hàng không.

Bà Yvonne Abdullah
Bà Yvonne Abdullah êˌ̜c b̕ nhi̎m làm Giám
ê̓c Tài chính c̞a Vietjet t̠ tháng 12/2016. Bà
có hˋn 22 nǉm kinh nghi̎m trong lǠnh ṿc qu˼n
lý tài chính, tài chính doanh nghi̎p, ngân qu̦
và quan h̎ v̘i nhà ê˾u tˌ trong lǠnh ṿc hàng
không, vi̍n thông và khách s˻n ̚ Philippines,
Thái Lan và Malaysia. Trˌ̘c khi gia nh́p Vietjet,
bà là Giám ê̓c tài chính t˻i Jet Asia Airways và
Giám ê̓c tài chính t˻i AirAsia X - ph̝ trách qu˼n
lý tài chính, ê˾u tˌ phát trǐn, ngân qu̦, b˼o
hǐm r̞i ro và quan h̎ v̘i nhà ê˾u tˌ. Bà êóng
vai trò quan tȓng trong ḍ án IPO c̞a AirAsia X
trên th̐ trˌ̙ng ch̟ng khoán Kuala Lumpur bao
g̔m c˼ vi̎c huy ê̗ng ti̋n cho tài chính máy
bay. Bà t̠ng là Giám ê̓c tài chính c̞a Redtone
t̠ nǉm 2003 trˌ̘c khi ê˼m nhi̎m v̐ trí Giám
ê̓c åi̋u hành vào nǉm 2008. Bà cǾng là m̗t
thành viên ch̞ ch̓t trong ê̜t IPO c̞a h̑ trên
th̐ trˌ̙ng ACE trên th̐ trˌ̙ng ch̟ng khoán Kuala
Lumpur. Bà êˌ̜c c˽p ch̟ng ch̏ ACCA t˻i FTMS
(Anh Qu̓c) và tr̚ thành thành viên c̞a Hi̎p h̗i
K̊ toán Công Ch̟ng Anh vào nǉm 1999.

Ông Nguy̍n å̟c Tâm
Ông Nguy̍n å̟c Tâm gia nh́p công ty nǉm
2007 và là T̕ng Giám å̓c ê˾u tiên c̞a hãng.
Ông có hˋn 47 nǉm kinh nghi̎m trong ngành
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QUAN Hˡ NHÀ ͌˒U Tˊ
Ngay t̠ ngày ê˾u niêm ẙt trên S̚ Giao d̐ch Ch̟ng
khoán TP.H̔ Chí Minh (HoSE), nh́n th˽y t˾m quan
tȓng trong m̓i quan h̎ v̘i nhà ê˾u tˌ, Công ty C̕
ph˾n Hàng không Vietjet êã thành ĺp b̗ ph́n quan
h̎ nhà ê˾u tˌ v̘i ṣ tham ḍ c̞a h˾u h̊t các lãnh
ê˻o trong công ty, nh̃m tḥc hi̎n giao ti̊p 2 chi̋u
m̗t cách hi̎u qu˼ nh˽t gi̢a công ty và các nhà ê˾u
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tˌ cá nhân cǾng nhˌ t̕ ch̟c, các ê̐nh ch̊ tài chính.
Ǩ t̠ ngày niêm ẙt, b̗ ph́n quan h̎ nhà ê˾u tˌ
Vietjet êã êón ti̊p nhi̋u nhà ê˾u tˌ ê̊n t̠ các qu̦
l̘n trên th̊ gi̘i cǾng nhˌ các nhà phân tích ê̊n t̠
các công ty ch̟ng khoán trong và ngoài nˌ̘c. Qua
êây, các nhà ê˾u tˌ có cái nhìn toàn di̎n hˋn v̋
Vietjet.
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CÁC R˱I RO

n T̓c ê̗ tǉng trˌ̚ng kinh t̊ và ngành hàng
không
Là m̗t doanh nghi̎p ho˻t ê̗ng trong ngành
hàng không nên ṣ tǉng trˌ̚ng ho˻t ê̗ng kinh
doanh c̞a Công ty cǾng ê̔ng hành v̘i t̓c ê̗
tǉng trˌ̚ng c̞a ngành hàng không Vi̎t Nam.
S̓ li̎u c̞a IATA cho th˽y th̐ trˌ̙ng hàng không
Vi̎t Nam có t̓c ê̗ tǉng trˌ̚ng nhanh th̟ 3 th̊
gi̘i v̘i t̥ l̎ trung bình 18,6%/nǉm trong giai
êo˻n 2005 - 2015. IATA cǾng ḍ báo Vi̎t Nam
s̉ là th̐ trˌ̙ng hàng không phát trǐn nhanh
trên th̊ gi̘i. Theo êó, Vietjet cǾng có m̟c tǉng
trˌ̚ng doanh thu và th̐ ph˾n phù h̜p v̘i êà
tǉng trˌ̚ng c̞a th̐ trˌ̙ng hàng không trong
nˌ̘c, công ty luôn duy trì m̟c tǉng trˌ̚ng cao
ǩ t̠ khi Công ty tḥc hi̎n chuẙn bay thˌˋng
m˻i ê˾u tiên vào cu̓i nǉm 2011.
Công ty thˌ̙ng xuyên êˌ̜c hˌ̚ng các chính sách
ˌu êãi v̋ lãi su˽t. Ngoài ra, ban êi̋u hành c̞a
Công ty luôn th́n tȓng, cân nĥc k̦ lˌ̛ng trˌ̘c
khi ra quẙt ê̐nh s̡ d̝ng các kho˼n vay t̠ ngân
hàng nên r̞i ro lãi su˽t cǾng êˌ̜c Công ty kǐm
soát và h˻n ch̊ êáng ǩ.
n Bi̊n ê̗ng giá nhiên li̎u
Chi phí nhiên li̎u chi̊m t̥ tȓng l̘n nh˽t trong
t̕ng chi phí c̞a Công ty. Giá nhiên li̎u ph̝ thu̗c
vào r˽t nhi̋u ẙu t̓ kinh t̊, chính tr̐ trên toàn
th̊ gi̘i và hoàn toàn ñm ngoài ṣ kǐm soát
c̞a Công ty. Giá nhiên li̎u êã tr˼i qua nhi̋u bi̊n
ê̗ng trong quá kh̟. Trong nh̢ng nǉm g˾n êây,
giá nhiên li̎u liên t̝c gi˼m và duy trì ̚ m̟c th˽p,
tuy nhiên không gì có tȟ ê˼m b˼o giá nhiên li̎u
s̉ ti̊p t̝c duy trì ̚ m̟c th˽p trong các nǉm t̘i.
å̌ kĥc ph̝c cǾng nhˌ gi˼m b̘t r̞i ro này,
Vietjet s̉ tḥc hi̎n nhi̋u chi̊n lˌ̜c khác nhau
ê̌ h˻n ch̊ ṣ bi̊n ê̗ng b˽t l̜i c̞a giá nhiên
li̎u. Công ty s̡ d̝ng ê̗i máy bay có m̟c tu̕i
bình quân dˌ̘i 3,03 nǉm ê̌ có ch̏ s̓ tiêu hao
nhiên li̎u t̓i ˌu. Công ty trǐn khai chˌˋng trình
ti̊t ki̎m nhiên li̎u cùng nhà s˼n xu˽t ê̗ng cˋ
CFM International áp d̝ng cho kh̓i khai thác
bay, kh̓i k̦ thút, các phi công, k̦ sˌ trong
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quá trình v́n hành, khai thác và b˼o dˌ̛ng. B̂t
ê˾u t̠ nǉm 2017, công ty nh́n t̠ nhà s˼n xu˽t
Airbus máy bay th̊ h̎ m̘i A320/321 NEO giúp
ti̊t ki̎m t̘i 15% tiêu hao nhiên li̎u. Công ty có
k̊ ho˻ch ký các h̜p ê̔ng mua nhiên li̎u phái
sinh ̚ th̙i êǐm phù h̜p. Vi̎c này thún l̜i cho
Công ty kǐm soát chi phí b̃ng vi̎c mua nhiên
li̎u t˻i m̟c giá xác ê̐nh trˌ̘c, nhiên li̎u s̉ êˌ̜c
giao vào m̗t ngày ê̐nh s̅n trong tˌˋng lai ê̌
b˼o v̎ và gi˼m thǐu các r̞i ro t̠ vi̎c tǉng giá
nhiên li̎u.
n C˻nh tranh trong ngành hàng không
Công ty êang ph˼i ê̓i m̆t v̘i m̟c ê̗ c˻nh tranh
ngày càng tǉng trên các êˌ̙ng bay n̗i ê̐a, ê̆c
bi̎t là các êˌ̙ng bay qu̓c t̊, t̠ các hãng hàng
không chi phí th˽p khác và c˼ các hãng hàng
không truy̋n th̓ng. Trong khi các hãng hàng
không qu̓c t̊ hi̎n không êˌ̜c khai thác tuẙn
bay n̗i ê̐a t˻i Vi̎t Nam, các hãng hàng không
trong nˌ̘c, ch̄ng h˻n nhˌ Vietnam Airlines và
Jetstar Paciöc Airlines là các ê̓i th̞ c˻nh tranh
chính c̞a Công ty.
Vietjet nh́n th̟c rõ ràng các r̞i ro c˻nh tranh
trên và t́p trung xây ḍng hˌ̘ng êi riêng c̞a
mình, t́p trung vào khai thác khách hàng m̘i,
cung c˽p d̐ch v̝ ti̎n ích m̘i m̈ và tránh các
cu̗c c˻nh tranh v̋ giá, nh̃m gi˼m thǐu r̞i ro
này.

các doanh nghi̎p.
Vietjet ch̞ ẙu s̡ d̝ng các
kho˼n vay t̠ các ngân hàng
trong và ngoài nˌ̘c ê̌
tḥc hi̎n vi̎c mua thêm
các máy bay m̘i. Các ê̓i
tác cung c˽p tín d̝ng cho
Công ty ê̋u là các ê̓i
tác lâu nǉm v̘i Công
ty nên Công ty thˌ̙ng
xuyên êˌ̜c hˌ̚ng các
chính sách ˌu êãi v̋
lãi su˽t. Ngoài ra, ban
êi̋u hành c̞a Công ty
luôn th́n tȓng, cân
nĥc k̦ lˌ̛ng trˌ̘c
khi ra quẙt ê̐nh s̡
d̝ng các kho˼n vay
t̠ ngân hàng nên
r̞i ro lãi su˽t cǾng
êˌ̜c Công ty kǐm
soát và h˻n ch̊
êáng ǩ.

n R̞i ro lãi su˽t
Cu̓i nǉm 2016, t̏ l̎ n̜ vay/v̓n ch̞ s̚ h̢u c̞a
Vietjet ch̏ ̚ m̟c 0.7. Tuy nhiên, lãi su˽t là m̗t
ch̏ s̓ tài chính vô cùng quan tȓng mà Công ty
ph˼i luôn theo dõi và ćp nh́t hàng ngày, nh̃m
êˌa ra các chi̊n lˌ̜c ê˾u tˌ h̜p lý. Không ph˼i
b˽t kȄ m̗t doanh nghi̎p nào cǾng ê̋u có m̗t
lˌ̜ng v̓n ê̞ l̘n ê̌ ti̊n hành t̕ ch̟c s˼n xu˽t
kinh doanh, mà ph˾n l̘n ê̋u ph˼i huy ê̗ng
thêm t̠ các ngu̔n bên ngoài, trong êó m̗t kênh
ph̕ bi̊n là thông qua vay v̓n và ch̐u lãi su˽t s̡
d̝ng v̓n vay. Khi lãi su˽t tǉng lên s̉ ˼nh hˌ̚ng
tṛc ti̊p ê̊n tình hình s˼n xu˽t kinh doanh c̞a
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T˨NG QUAN V˞ THˣ TRˊˬNG
VIˡT NAM VÀ DIˠN BI˝N 2016

n Vi̎t Nam là m̗t n̋n kinh t̊ có t̓c ê̗ tǉng trˌ̚ng và êô th̐ hóa nhanh
nh˽t trong các nˌ̘c ASEAN. Trong 15 nǉm qua, giai êo˻n 2000-2015,
GDP bình quân ê˾u ngˌ̙i c̞a Vi̎t Nam êã tǉng trˌ̚ng v̘i t̓c ê̗ 5,3%,
cao nh˽t trong khu ṿc. Vi̎t Nam ḍ ki̊n s̉ duy trì t̓c ê̗ tǉng trˌ̚ng
GDP m˻nh m̉ là 5,2% trong giai êo˻n 2016-2021.
n M̆c dù dân s̓ êông và tr̈, hˋn 90 tri̎u dân v̘i nhân kh˿u h̑c
thún l̜i, nhˌng t̥ l̎ s̡ d̝ng d̐ch v̝ êi l˻i b̃ng êˌ̙ng hàng không
t˻i Vi̎t Nam còn r˽t th˽p.
n V̘i ê̐a hình ê˽t nˌ̘c tr˼i dài và các phˌˋng ti̎n êi l˻i b̃ng êˌ̙ng
b̗, êˌ̙ng th̞y còn h˻n ch̊, Vi̎t Nam là nˌ̘c có nhi̋u cˋ h̗i cho
vi̎c phát trǐn d̐ch v̝ êi l˻i b̃ng êˌ̙ng hàng không.
n Vi̎t Nam là th̐ trˌ̙ng hàng không phát trǐn nhanh nh˽t ̚ khu
ṿc Châu Á - Thái Bình Dˌˋng trong nh̢ng nǉm qua.
n T̓c ê̗ tǉng trˌ̚ng bình quân RPK trong 10 nǉm t̠ 2004-2014
c̞a Vi̎t Nam ê˻t 17,2%, cao hˋn m̟c tǉng trˌ̚ng bình quân
trong khu ṿc Châu Á - Thái Bình Dˌˋng v̘i 9,8%.
n Du l̐ch Vi̎t Nam cǾng có tǉng trˌ̚ng m˻nh m̉. Du l̐ch trong
nˌ̘c và ngoài nˌ̘c phát trǐn v̘i m̟c ê̗ tǉng trˌ̚ng trên
11% trong 5 nǉm qua, và là m̗t trong nh̢ng qu̓c gia có t̥ l̎
tǉng trˌ̚ng du l̐ch cao nh˽t trong khu ṿc.
n Chính ph̞ Vi̎t Nam có k̊ ho˻ch ê˾u tˌ 10,5 t̥ êô-la M̦ ê̌
phát trǐn cˋ s̚ h˻ t˾ng sân bay trên toàn qu̓c.
n Theo K̊ ho˻ch t̕ng tȟ v̋ phát trǐn hàng không c̞a
Chính ph̞, Vi̎t Nam s̉ có 26 sân bay ho˻t ê̗ng vào nǉm
2020, trong êó 4 c˼ng v̀n chˌa êˌ̜c m̚. Kh˼ nǉng ph̝c
v̝ hành khách s̉ tǉng lên 62-106 tri̎u vào nǉm 2020,
trong khi kh˼ nǉng êáp ̟ng v́n chuy̌n hàng hóa s̉ tǉng
lên 2-4 tri̎u t˽n.
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tǉng kho˼ng 37.000 chuẙn, vˌ̜t 19% so
Nǉm 2016 là nǉm ê˾u tiên Vi̎t Nam tḥc
v̘i cùng kȄ nǉm trˌ̘c, nhˌng êa ph˾n
hi̎n k̊ ho˻ch phát trǐn kinh t̊ - xã h̗i
là các chuẙn bay n̗i ê̐a. Không ğp ṣ
5 nǉm 2016 - 2020, di̍n ra trong b̓i
c˻nh tranh t̠ các ê̓i th̞ nˌ̘c ngoài, các
c˼nh th̐ trˌ̙ng th̊ gi̘i ph̝c h̔i ch́m
hãng hàng không trong nˌ̘c êã khai thác
hˋn ḍ ki̊n, tǉng trˌ̚ng toàn c˾u gi˼m
m˻nh. Bên c˻nh nh̢ng thún l̜i, kinh t̊
khá t̓t ti̋m nǉng c̞a th̐ trˌ̙ng n̗i ê̐a
nˌ̘c ta v̀n ê̓i m̆t v̘i nhi̋u khó khǉn
b̃ng vi̎c phát trǐn ê̗i tàu, m̚ r̗ng
b̚i di̍n bi̊n ph̟c t˻p c̞a th̙i ti̊t và
thêm nhi̋u phân khúc êˌ̙ng bay m̘i
và tung ra nhi̋u chˌˋng trình kích c˾u.
bi̊n ê̕i khí h́u.
So v̘i nǉm 2015, v́n t˼i hàng không êã
Theo Hi̎p h̗i V́n chuy̌n Hàng không
v́n chuy̌n 40,5 tri̎u lˌ̜t khách, tǉng
qu̓c t̊ (IATA), l̜i nhún trong ngành
20,4% và 274 nghìn t˽n hàng hóa, tǉng
hàng không êã êˌ̜c c˼i thi̎n êáng ǩ
21,6%. Lˌ̜ng khách qu̓c t̊ ê̊n Vi̎t
do lˌ̜t khách tǉng v̑t và giá d˾u gi˼m.
Nam ˌ̘c tính 10,01 tri̎u lˌ̜t, tǉng 26%
Trong nǉm 2016, toàn b̗ các hãng hàng
không dân d̝ng c̞a th̊ gi̘i thu êˌ̜c l̜i
so v̘i nǉm 2015, trong êó, khách ê̊n
nhún ròng ˌ̘c ê˻t 35,6 t̥ USD, êây là
b̃ng êˌ̙ng hàng không ê˻t 8,26 tri̎u
m̟c l̜i nhún k̥ l̝c trong 7 nǉm tr̚ l˻i
lˌ̜t, tǉng 31,7%. Bên c˻nh êó, các êˋn v̐
êây. Trong nǉm 2016, s̓ hành khách s̡
trong ngành hàng không êã quán tri̎t và
nâng cao nǉng ḷc giám sát an ninh, an
d̝ng các d̐ch v̝ hàng không ˌ̘c ê˻t 3,8
toàn, ê˼m b˼o ch˽t lˌ̜ng, ê̕i m̘i d̐ch
t̥ lˌ̜t. IATA cǾng êánh giá hàng không
v̝, nâng cao ch˽t lˌ̜ng ph̝c v̝ hành
Vi̎t Nam ñm trong nhóm 5 th̐ trˌ̙ng có
khách... Nǉm 2016, ngành hàng không
lˌ̜ng khách di chuy̌n b̃ng êˌ̙ng hàng
Vi̎t Nam không x˼y ra các v̝ vi̎c ngkhông cao nh˽t th̊ gi̘i (sau Trung Qu̓c,
hiêm tȓng uy hi̊p an ninh hàng không,
M̦, ˑn å̗ và Indonesia). Tuy nhiên, th̐
công tác an ninh an toàn êˌ̜c gi̢ v̢ng.
trˌ̙ng hàng không v̀n ê̓i di̎n v̘i r˽t
Bên c˻nh nh̢ng thún l̜i, ngành hàng
nhi̋u khó khǉn nhˌ tình tr˻ng êe d̑a an
toàn, an ninh trên các chuẙn bay, cˋ s̚
không Vi̎t Nam cǾng êã ê̓i di̎n không
h˻ t˾ng không phát trǐn theo k̐p nhu
ít khó khǉn khi t̓c ê̗ tǉng trˌ̚ng hành
khách và hàng hóa v̀n ch́m hˋn t̓c ê̗
c˾u s̡ d̝ng c̞a ngˌ̙i dân cǾng là êi̋u
lo ng˻i cho ngành hàng không.
tǉng trˌ̚ng ê̗i tàu bay c̞a các hãng,
Th̐ trˌ̙ng Hàng không Vi̎t Nam 2016
cǾng nhˌ chi phí khai thác t˻i các sân bay
cǾng êã có nh̢ng bˌ̘c chuy̌n bi̊n tích
n̗i ê̐a êang ̚ m̟c cao trong khu ṿc,
c̣c. Các hãng hàng không Vi̎t Nam êã
hi̎n ê̟ng th̟ 3 sau Singapore và Thái
tḥc hi̎n êˌ̜c hˋn 228.000 chuẙn bay,
Lan.
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20,4%
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CHI˝N Lˊ˯C PHÁT TRI˟N
CÁC CHI˞N Lˊ˰C TR˥NG åIˠM C˲A VIETJET TRONG
K˞ HOˏCH TRUNG VÀ DÀI HˏN
n Không ng̠ng m̚ r̗ng m˻ng bay n̗i ê̐a và qu̓c t̊: thi̊t ĺp các êˌ̙ng
bay m̘i k̊t n̓i các sân bay thˌˋng m˻i, ê̔ng th̙i t̓i êa hóa t˾n su˽t
khai thác các êˌ̙ng bay n̗i ê̐a, ˌu tiên phát trǐn t́p trung vào các th̐
trˌ̙ng B̂c Á, åông B̂c Á, ASEAN và Trung Qu̓c.
n Duy trì chính sách thˌˋng hi̎u m˻nh ê̌ tǉng cˌ̙ng uy tín v̘i khách hàng,
ê̓i tác cǾng nhˌ phát huy các giá tr̐ b̋n v̢ng cho doanh nghi̎p.
n Phát trǐn các s˼n ph˿m, d̐ch v̝ trên n̋n t˼ng thˌˋng m˻i êi̎n t̡ nh̃m
gia tǉng các l̜i ích, cˋ h̗i mua ŝm cho khách hàng cǾng nhˌ l̜i ích kinh t̊
cho doanh nghi̎p.
n åa d˻ng hóa ngu̔n v̓n trong và ngoài nˌ̘c ph̝c v̝ cho các ho˻t ê̗ng tài
chính hi̎u qu˼ c̞a công ty.
n Tǉng cˌ̙ng các bi̎n pháp h̖ tr̜ công tác qu˼n lý chi phí hi̎u qu˼ cùng các
chˌˋng trình ̟ng d̝ng công ngh̎ trong v́n hành công ty.
n Ti̊p t̝c phát trǐn ê̗i tàu bay tr̈, hi̎n ê˻i v̘i kh˼ nǉng ti̊t ki̎m nhiên li̎u t̓t
nh˽t.
n Tham gia h̜p tác ê˾u tˌ các ḍ án nhà ga, h˻ t˾ng các sân bay nh̃m nâng
ng cao
cao ch˽t
ch˽t
lˌ̜ng qu˼n lý d̐ch v̝ cǾng nhˌ chi phí.
n Phát trǐn môi trˌ̙ng làm vi̎c h̗i nh́p qu̓c t̊, cǾng nhˌ liên t̝c trǐn
̌n khai các
chˌˋng trình phát trǐn ngu̔n ḷc cho k̊ ho˻ch phát trǐn dài h˻n c̞a công ty.
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T˨NG QUAN THˣ TRˊˬNG 2017

Nǉm 2017 s̉ là nǉm quẙt ê̐nh ê̓i v̘i vi̎c
tḥc hi̎n các m̝c tiêu phát trǐn kinh t̊ - xã h̗i
giai êo˻n 2016 - 2020 v̘i m̝c tiêu tǉng trˌ̚ng
trong nǉm 2017 là 6,7%. M̆c dù giá d˾u thô ḍ
ki̊n s̉ tǉng 17,6% so v̘i nǉm 2016, lên m̟c
50,66USD/thùng, th̐ trˌ̙ng hàng không Vi̎t
Nam trong nǉm 2017 h̟a ḣn s̉ ti̊p t̝c tǉng
trˌ̚ng.
Các hãng hàng không n̗i ê̐a êã có k̊ ho˻ch
tǉng trˌ̚ng ê̗i tàu bay trong th̙i gian 2016 2020. V̘i t̓c ê̗ tǉng trˌ̚ng này, t̕ng s˼n lˌ̜ng
hành khách v́n chuy̌n c̞a các hãng hàng
không trong nˌ̘c s̉ duy trì m̟c tǉng trˌ̚ng
trung bình kho˼ng 20,3%/nǉm và ê˻t kho˼ng
102 tri̎u lˌ̜t hành khách vào nǉm 2020, tǉng
g˽p êôi s˼n lˌ̜ng c̞a nǉm 2016, vˌ̜t kho˼ng
24% so v̘i Quy ho˻ch phát trǐn giao thông v́n
t˼i hàng không ê̊n nǉm 2020.
Theo êánh giá c̞a C̝c HKVN, t̘i nǉm 2020,
ngành hàng không Vi̎t Nam nói riêng và n̋n
kinh t̊ Vi̎t Nam nói chung s̉ s̚ h̢u m̗t ê̗i
bay t˾m vóc trong khu ṿc và th̊ gi̘i v̘i trên
250-270 tàu bay. V̘i ê̗i tàu bay này, ngành
hàng không Vi̎t Nam tḥc ṣ s̉ có ti̊ng nói, có
s̟c ˼nh hˌ̚ng l̘n trên th̐ trˌ̙ng, trên b˼n ê̔
hàng không qu̓c t̊, nâng cao v̐ th̊ cho ngành
hàng không Vi̎t Nam. Ngành hàng không Vi̎t
Nam s̉ có vai trò trong các hi̎p h̗i, công ˌ̘c,
các v˽n ê̋ v̋ ê˾u tˌ, tài chính, s˼n xu˽t công
nghi̎p hàng không, phân chia th̐ trˌ̙ng. Tḥc
t̊ cho th˽y nh̢ng qu̓c gia phát trǐn ê̋u s̚ h̢u
các ê̗i bay l̘n và hùng m˻nh: Singapore (Theo
báo cáo "Xu hˌ̘ng dân s̓ 2015" c̞a C̝c Dân
s̓ và tài nǉng qu̓c gia Singapore (NPTD) công
b̓ t̕ng dân s̓ c̞a å˼o qu̓c Sˌ t̡ kho˼ng 5,54
tri̎u ngˌ̙i) là ví d̝, v̘i 2 sân bay h̑ êã phát
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trǐn hˋn 10 hãng tham gia và ê̗i bay lên
t̘i hˋn 200 tàu bay, chˌa ǩ ê̆t hàng chˌa
nh́n trong tˌˋng lai; Thái Lan (v̘i dân s̓
trên 67 tri̎u ngˌ̙i) v̘i 26 sân bay cǾng có
300-400 tàu bay; Malaysia (v̘i dân s̓ trên
30 tri̎u ngˌ̙i), 26 sân bay cǾng có hˋn 300
tàu bay.
Trong chi̊n lˌ̜c phát trǐn ngành giao
thông v́n t˼i, Vi̎t Nam s̉ có 26 sân bay
vào nǉm 2020 và hi̎n êang trong quá trình
phát trǐn m̚ r̗ng C˼ng Hàng không Qu̓c
t̊ N̗i Bài và Tân Sˋn Nh˽t, cùng v̘i xây
ḍng sân bay qu̓c t̊ m̘i Long Thành s̉
êˌ̜c êˌa vào ho˻t ê̗ng trong nǉm 2020.
V̘i dân s̓ hˋn 90 tri̎u ngˌ̙i, c̗ng v̘i thu
nh́p bˌ̘c vào ngˌ̛ng c̡a trung bình, ti̋m
nǉng th̐ trˌ̙ng hàng không Vi̎t Nam êˌ̜c
êánh giá khá cao.
Nǉm 2017, Vietjet t́p trung vào công
tác m̚ r̗ng m˻ng bay qu̓c t̊ ˌu tiên th̐
trˌ̙ng åông B̂c Á, t̠ các sân bay là cˋ s̚
khai thác hi̎n t˻i là Tân Sˋn Nh˽t, N̗i Bài,
åà N̅ng, Cam Ranh và Cát Bi.

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG

20,3%

ĐẠT KHOẢNG 102 TRIỆU
LƯỢT HÀNH KHÁCH VÀO
NĂM 2020, TĂNG GẤP ĐÔI
SẢN LƯỢNG CỦA NĂM 2016
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GIːI THˊ˭NG TIÊU BI˟U QUA 5 N͉M HOˏT ͌˪NG

n

Top 3 Hãng Hàng không có Fanpage trên Facebook tǉng trˌ̚ng nhanh nh˽t th̊ gi̘i

n

n

Top 100 Nˋi làm vi̎c T̓t nh˽t t˻i Vi̎t Nam do t̕ ch̟c Anphabe & Nelsen t̕ ch̟c c˽p

Ch̞ nghǠa Xã h̗i b˼o v̎ T̕ qu̓c

n

Hãng Hàng không êˌ̜c yêu thích nh˽t do Th̙i báo Kinh t̊ Vi̎t Nam bình ch̑n

n

Top 5 åˌ̙ng bay m̘i khai trˌˋng thành công nh˽t th̊ gi̘i

n

S˼n ph˿m D̐ch v̝ Xu˽t ŝc APEC do H̗i ê̔ng Tˌ v˽n Kinh doanh APEC, Phòng Thˌˋng m˻i VN t˻i Hoa KȄ trao t̆ng

n

Hãng Hàng không t̕ ch̟c các ho˻t ê̗ng m̗t cách sáng t˻o v̋ vǉn hóa và gi˼i trí trên máy bay nhi̋u
i̋u

n

K̥ l̝c Máy bay b̃ng vàng ê˾u tiên trên th̊ gi̘i do World Record Union trao t̆ng

nh˽t t̠ T̕ ch̟c K̥ l̝c châu Á

n

B̃ng khen c̞a B̗ trˌ̚ng B̗ Công an vì thành tích xu˽t ŝc trong phong trào Toàn dân b˼o v̎ an ninh T̕ qu̓c

n

Sao vàng Ch˽t lˌ̜ng Qu̓c t̊ t̠ t̕ ch̟c B.I.D Th̝y Ș

n

Hãng Hàng không thân thi̎n và có ch̊ ê̗ khuẙn m˻i t̓t nh˽t t̠ Th̙i báo kinh t̊ Vi̎t Nam do T˻p chí Tin & Dùng

n

Top 10 Hãng Hàng không Giá r̈ T̓t nh˽t Châu Á, do t˻p chí du l̐ch Smart Travel Asia bình ch̑n

n

Gi˼i vàng PATA t̠ Hi̎p h̗i Du l̐ch Châu Á Thái Bình Dˌˋng

bình ch̑n

B̃ng khen Th̞ tˌ̘ng Chính ph̞ êã có thành tích trong công tác góp ph˾n vào ṣ nghi̎p xây ḍng
̣ng

n

C̙ thi êua xu˽t ŝc c̞a Th̞ tˌ̘ng Chính ph̞

n

Hãng Hàng không giá r̈ t̓t nh˽t Châu Á trong khuôn kh̕ gi˼i thˌ̚ng TTG Travel Awards

n

Chuẙn bay mang nhi̋u n̝ cˌ̙i nh˽t ê̊n Singapore t̠ T̕ ch̟c k̥ l̝c Vi̎t Nam

n

Thˌˋng hi̎u Tuy̌n d̝ng T̓t nh˽t Châu Á 2016 do t̕ ch̟c Employer Branding Institute (EBI), World
rld

n

Nhà Tuy̌n d̝ng êˌ̜c yêu thích nh˽t ngành D̐ch v̝ Du l̐ch t˻i Vi̎t Nam

HRD Congress & Stars of the Industry Group bình ch̑n

n

Top 10 Doanh nghi̎p tín nhi̎m nh˽t Vi̎t Nam do Trung tâm Khoa h̑c Th˿m ê̐nh Tín nhi̎m Doanh nghi̎p bình ch̑n

n

Gi˼i thˌ̚ng D̐ch v̝ Hàng không Uy tín Ch˽t lˌ̜ng 2016, do t˻p chí Tˌ v˽n Tiêu và Dùng c̞a Th̙i báo
báo

Kinh t̊ Vi̎t Nam bình ch̑n

BAY VÀO TˊˉNG LAI

BÁO CÁO THˊ˭NG NIÊN 2016

HOˏT ͌˪NG 2016
n
n
n
n
n
n
n
n
n

K̊t qu˼ kinh doanh nǉm 2016
M˻ng êˌ̙ng bay
å̗i tàu bay
S˼n ph˿m d̐ch v̝
Phát trǐn ngu̔n nhân ḷc
Các t̕ ch̟c tṛc thu̗c
Ṣ ki̎n tiêu bǐu trong nǉm
Tình hình tài chính nǉm 2016
Thông tin c̕ phi̊u và cˋ c˽u c̕ êông

“N̜ cˌ̘i trên gˌˋng m̅t khách hàng chính
là n̜ cˌ̘i trong trái tim c̝a m̕i chúng tôi”.
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Gi̢a môi trˌ̙ng kinh t̊ xã h̗i ê˾y thách th̟c
trong nǉm 2016, Vietjet êã ê˻t êˌ̜c nh̢ng k̊t
qu˼ kinh doanh kh˼ quan. Vietjet êã nh́n thêm
12 tàu bay m̘i, tǉng s̓ lˌ̜ng tàu bay lên 41 tàu
Airbus bao g̔m 30 tàu A320 và 11 tàu A321 êˌ̜c
khai thác t˻i 5 cǉn c̟ (TP.HCM, Hà N̗i, åà N̅ng,
Cam Ranh và H˼i Phòng), tǉng trˌ̚ng 36.7% so
v̘i nǉm 2015. Vietjet êã v́n chuy̌n 14.05 tri̎u
lˌ̜t hành khách trong nǉm 2016, tǉng 50.9% so
v̘i nǉm 2015. åi̋u này êã ph˼n ánh chi̊n lˌ̜c
thành công c̞a Vietjet trong vi̎c duy trì v̐ trí là
hãng hàng không hàng ê˾u t˻i Vi̎t Nam.
Bên c˻nh ṣ tǉng trˌ̚ng GDP và giá nhiên li̎u
th˽p trong nǉm 2016 êã h̖ tr̜ và khuẙn khích
kh˼ nǉng tǉng nǉng su˽t, Vietjet êã ho˻t ê̗ng
m˻nh m̉ trong môi trˌ̙ng có tính c˻nh tranh
cao b̃ng cách t́p trung vào cung c˽p các d̐ch v̝
bay t˾m nĝn và trung, v̘i t˾n su˽t cao trên các
êˌ̙ng bay n̗i ê̐a và qu̓c t̊. å̔ng th̙i, Vietjet
trǐn khai thành công mô hình "Hãng hàng không
Th̊ h̎ m̘i" (New Age Carrier) hi̎u qu˼ ḍa trên
cung c˽p các d̐ch v̝ ch˽t lˌ̜ng cao, v̘i m̟c
giá ḍa trên cˋ s̚ cˋ c˽u giá th˽p ̚ m̟c c˻nh
tranh nh˽t trên th̊ gi̘i. Vietjet êã phát trǐn
m˻ng lˌ̘i êˌ̙ng bay ê̊n 37 êˌ̙ng bay n̗i ê̐a
và 23 êˌ̙ng bay qu̓c t̊ sau 5 nǉm khai thác.
Nǉm 2016 Vietjet v́n chuy̌n 14,050,000 khách,
H̎ s̓ s̡ d̝ng gh̊ 88,2%; ê̗ tin ćy k̦ thút
99,57% cao nh˽t trong khu ṿc Châu Á Thái Bình
Dˌˋng. Vietjet Khai thác 84.455 chuẙn bay an
toàn v̘i 156.267 gi̙ bay; t̏ l̎ êúng gi̙ 83,57%;
các ch̏ s̓ an toàn v̋ khai thác bay, b˼o dˌ̛ng k̦
thút và khai thác m̆t ê˽t êˌ̜c duy trì ̚ nhóm
cao nh˽t trong khu ṿc.
Vietjet thˌ̙ng xuyên xem xét m˻ng lˌ̘i
êˌ̙ng bay và phát trǐn ê̗i tàu ê̌ t̓i êa hóa
doanh thu và tǉng l̜i nhún, ê̔ng th̙i n̂m b̂t
khai thác các cˋ h̗i m̚ r̗ng th̐ trˌ̙ng qu̓c
t̊. Nǉm 2016, Vietjet ghi nh́n 27.499 t̥ ê̔ng
doanh thu thu˾n và g˾n 2.496 t̥ ê̔ng l̜i nhún
sau thů, tˌˋng ̟ng l˾n lˌ̜t v̘i m̟c tǉng 38,6%
và 113,2% so v̘i nǉm 2015, do tǉng cˌ̙ng ê˿y
m˻nh ho˻t ê̗ng v́n chuy̌n hành khách qu̓c t̊
và cho thuê chuẙn qu̓c t̊, và ho˻t ê̗ng kinh
doanh ph̝ tr̜ tǉng tˌˋng ̟ng v̘i s̓ chuẙn bay
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v́n chuy̌n. Bên c˻nh êó, chi phí gi˼m do chi phí
v́n hành, chi phí qu˼n lý, chi phí bán hàng trên
êˋn v̐ v́n chuy̌n gi˼m do Vietjet tǉng cˌ̙ng
qu˼n lý và kǐm soát chi phí êã giúp chi phí gi˼m
êáng ǩ và l̜i nhún tǉng trˌ̚ng vˌ̜t b́c.
Vietjet ê˻t êˌ̜c nh̢ng thành công nh˽t ê̐nh
v̘i ê̗ nh́n bi̊t thˌˋng hi̎u 99% trên th̐ trˌ̙ng
hàng không trong nˌ̘c và khu ṿc. Vietjet cǾng
êã liên t̝c trǐn khai các chˌˋng trình khuẙn
mãi và chi̊n lˌ̜c thˌˋng hi̎u, nâng cao d̐ch v̝
chǉm sóc khách hàng, t́p trung vào nhu c˾u êi
l˻i c̞a ê˻i b̗ ph́n ngˌ̙i dân, cung c˽p d̐ch v̝
v́n chuy̌n hàng không cho ki̋u bào và khách
du l̐ch nˌ̘c ngoài ê̊n Vi̎t Nam.
Trong quá trình phát trǐn, Vietjet luôn coi
tȓng vi̎c qu˼n lý và s̡ d̝ng ngu̔n nhân ḷc.
Trong êó, con ngˌ̙i là nhân t̓ quan tȓng quẙt
ê̐nh ê̊n hi̎u qu˼ s˼n xu˽t kinh doanh và ṣ
phát trǐn b̋n v̢ng c̞a Công ty. Vì v́y, chi̊n
lˌ̜c phát trǐn ngu̔n nhân ḷc là chǉm lo êào
t˻o phát trǐn con ngˌ̙i v̋ m̑i m̆t, luôn quan
tâm ê̊n chính sách êãi ng̗ và êào t˻o phù h̜p,
khuẙn khích ṣ ph˽n ê˽u, êóng góp c̞a CBCNV
vào ṣ phát trǐn chung. Trong nh̢ng nǉm qua,
ch˽t lˌ̜ng ê̗i ngǾ CBCNV ngày êˌ̜c nâng cao
thông qua vi̎c tuy̌n d̝ng lao ê̗ng m̘i có ki̊n
th̟c, nǉng ḷc, kinh nghi̎m và thông qua êào
t˻o b̔i dˌ̛ng hàng nǉm. Tính ê̊n th̙i êǐm
31/12/2016, Vietjet êã có 2.435 nhân viên và
5 chuyên gia ê̊n t̠ hˋn 30 qu̓c gia trên th̊
gi̘i, trong êó có 371 phi công, 785 ti̊p viên,
146 k̦ sˌ.
Vietjet thành ĺp Trung tâm åào t˻o (VTC) ngay
t̠ nh̢ng nǉm ê˾u ho˻t ê̗ng ê̌ ph̝c v̝ cho
công tác hu˽n luy̎n, êào t˻o ê̗i ngǾ nhân ṣ.
VTC là t̕ ch̟c Hu˽n luy̎n Hàng không (ATO Approved Training Organization), êˌ̜c C̝c Hàng
không Vi̎t Nam phê chu˿n ê̌ êào t˻o nhân viên
hàng không cho Vietjet và cho các hãng hàng
không khác. Hi̎n t˻i, VTC cung c˽p 685 khóa êào
t˻o cho 9.700 h̑c viên bao g̔m: ê̗i ngǾ phi
công, ti̊p viên, k̦ sˌ & th̜ máy, nhân viên d̐ch
v̝ m̆t ê˽t và nhân viên các phòng ban. Hàng
lo˻t các khóa êào t˻o do Airbus, Boeing, IATA,
ICAO và các t̕ ch̟c/công ty qu̓c t̊ êã êˌ̜c

tḥc hi̎n trong và ngoài nˌ̘c. Y̊u t̓ nhân ḷc
ngo˻i qu̓c êˌ̜c êˌa vào chính sách nhân ṣ c̞a
Vietjet nh̃m t̓i ˌu v́n d̝ng ngu̔n ki̊n th̟c,
k̦ nǉng và kinh nghi̎m c̞a nhân ḷc êã êˌ̜c
êánh giá cao trong khai thác hàng không, góp
ph˾n tích c̣c cho vi̎c ê˻t m̝c tiêu phát trǐn
nhanh - b̋n - m˻nh c̞a Vietjet.
Vietjet luôn ch̞ ê̗ng, tích c̣c ti̊p thu các
chu˿n ṃc m̘i, êáp ̟ng các quy ê̐nh, yêu c˾u
và tiêu chu˿n c̞a ngành hàng không hi̎n ê˻i ̚
Vi̎t Nam và trên th̊ gi̘i. Vietjet xem tiêu chí
̟ng d̝ng công ngh̎ tiên ti̊n là chìa khóa ê̌
ê˿y nhanh hˋn quá trình hoàn thi̎n và phát
trǐn. Vietjet trǐn khai H̎ th̓ng Qu˼n lý An toàn
(SMS - Safety Management System) và không
ng̠ng êˌ̜c hoàn thi̎n h̎ th̓ng, nâng cao hi̎u
qu˼ và ch˽t lˌ̜ng ho˻t ê̗ng qu˼n lý an toàn
trong khai thác, b˼o dˌ̛ng và khai thác m̆t
ê˽t; thành th̝c trong Qu˼n lý An toàn ch̞ ê̗ng
(Proactive) và hˌ̘ng ê̊n Qu˼n lý An toàn tiên
ti̊n (Predictive) nh̃m êáp ̟ng yêu c˾u m̘i cho
H̎ th̓ng Qu˼n lý An toàn theo yêu c˾u c̞a T̕
ch̟c Hàng không Dân d̝ng Qu̓c t̊ (ICAO) và
C̝c Hàng không Vi̎t Nam.
Ch̞ trˌˋng ê˾u tˌ phát trǐn cˋ s̚ h˻ t˾ng
cho ngành hàng không là m̗t nhân t̓ thún l̜i
cho k̊ ho˻ch phát trǐn kinh doanh c̞a công ty.
Các ḍ án xã h̗i hóa cˋ s̚ h˻ t˾ng ngành hàng
không, ḍ án ê˾u tˌ
m̘i và c˼i t˻o các
sân bay hi̎n có
nhˌ Tân Sˋn Nh˽t,
N̗i Bài, åà N̅ng,
Cam Ranh... s̉
góp ph˾n c˼i
thi̎n cˋ s̚ h˻
t˾ng khai thác
c̞a
ngành,
giúp Vietjet
tǉng
hi̎u
qu˼ và t˾n
su˽t
khai
thác
bay.
Bên c˻nh
êó, trong

nǉm 2016 công ty cǾng êã trǐn khai tḥc hi̎n các ḍ án l̘n nh̃m ph̝c v̝
cho ṣ phát trǐn nhˌ: Ḍ án IPO êã hoàn thành vào cu̓i nǉm 2016 và lên
sàn HoSE vào ê˾u nǉm 2017; Ḍ án åàm phán mua 100 tàu bay Boeing
B737Max; Ḍ án Ḷa ch̑n ê̗ng cˋ cho ê̗i tàu NEO A320/A321.
Vietjet êˌa Công ngh̎ Thông tin vào h˾u h̊t các lǠnh ṿc qu˼n tr̐ v́n
hành nh̃m ph̝c v̝ cho nhu c˾u c̞a t˽t c˼ các b̗ ph́n, ê̔ng th̙i luôn
ê˼m b˼o h̎ th̓ng ho˻t ê̗ng ̕n ê̐nh 24/7. Vietjet êã hoàn thành C̕ng
thông tin n̗i b̗ Intranet, nâng c˽p h˻ t˾ng công ngh̎, êˌa Mobile Web
lên ̟ng d̝ng åám mây (Cloud), nâng c˽p êˌ̙ng truy̋n Internet và h̎
th̓ng máy ch̞ nh̃m ê˼m b˼o ṣ ̕n ê̐nh và an toàn tuy̎t ê̓i h̎ th̓ng
êi̋u hành qu˼n lý. Công ty êã xây ḍng chˌˋng trình ti̊t ki̎m nhiên
li̎u và trǐn khai chˌˋng trình rà soát tra n˻p nhiên li̎u, nh̃m ti̊t
ki̎m chi phí ho˻t ê̗ng c̞a công ty. Nh̃m h̖ tr̜ ho˻t ê̗ng xuyên
su̓t ph̝c v̝ nhu c˾u c̞a hành khách, t̕ng êài c̞a Vietjet v̘i 152
t̕ng êài viên êã tṛc 24/7, nh̙ v́y mà t̏ l̎ hài lòng c̞a khách hàng
ê˻t 83% và t̏ l̎ khi̊u n˻i ch̏ chi̊m 0,019%.
V̘i ṣ êào t˻o chuyên nghi̎p, ê̗i ngǾ cán b̗ Pháp ch̊ c̞a Vietjet
êã êóng góp xây ḍng vǉn b˼n pháp quy theo các chˌˋng trình c̞a
B̗ Giao thông V́n t˼i và C̝c Hàng không, b˼o v̎ thành công cho
quy̋n l̜i c̞a công ty trˌ̘c tòa án, ê̔ng th̙i tham gia chu˿n b̐
tài li̎u và êàm phán các h̜p ê̔ng l̘n c̞a công ty. Bên c˻nh êó,
Vietjet không ng̠ng tǉng cˌ̙ng giám sát và kǐm tra ê̐nh kȄ các
phòng ban cǾng nhˌ ho˻t ê̗ng t˻i các c˼ng hàng không, ê˼m
b˼o các quy trình quy ê̐nh luôn êˌ̜c tuân th̞ nghiêm nğt.
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BUSAN

CHINA

n Vietjet là Hãng hàng không hàng ê˾u th̐ trˌ̙ng v́n chuy̌n n̗i
ê̐a t˻i Vi̎t Nam. Hãng t́p trung vào khai thác các êˌ̙ng bay t˾m
nĝn và trung v̘i t˾n su˽t cao trên các êˌ̙ng bay n̗i ê̐a và qu̓c
t̊, v̘i ê̗ dài êˌ̙ng bay trung bình là 900km trong n̗i ê̐a và
2.200km cho các êˌ̙ng bay qu̓c t̊, v̘i gi̙ bay bình quân tˌˋng
̟ng là 1 gi̙ 45 phút và 3 gi̙ bay. Vietjet êã trǐn khai thành công
mô hình LCC hi̎u qu˼ v̘i các d̐ch v̝ ch˽t lˌ̜ng cao và m̟c giá
c˻nh tranh. Hi̎n nay, Hãng êã phát trǐn m˻ng bay ph̞ kĥp h˾u
h̊t các sân bay thˌˋng m˻i n̗i ê̐a Vi̎t Nam và t̠ êó phát trǐn
m˻ng bay ra các th̐ trˌ̙ng qu̓c t̊ t̘i khu ṿc ASEAN, B̂c Á và
Trung Qu̓c.

SHANGHAI
HANGZHOU

CHENGDU

NINGBO

WUHAN
CHONGQING

Tính ê̊n 31/12/2016, Vietjet có t̕ng c̗ng 05 cǉn c̟ khai thác:
TP.HCM, Hà N̗i, åà N̅ng, Nha Trang và H˼i Phòng, khai thác 37
êˌ̙ng bay n̗i ê̐a, 23 êˌ̙ng bay qu̓c t̊ và nhi̋u tuẙn bay thuê
chuẙn. Các êˌ̙ng bay tr̝c êˌ̜c tǉng m˻nh t˾n su˽t khai thác
thúc ê˿y nhu c˾u êi l˻i toàn m˻ng cao hˋn nhˌ êˌ̙ng bay gi̢a
Hà N̗i và TP.H̔ Chí Minh v̘i t˾n su˽t 26 chuẙn bay/ngày, êˌ̙ng
bay gi̢a TP.H̔ Chí Minh và åà N̅ng v̘i t˾n su˽t 15 chuẙn bay/
ngày, êˌ̙ng bay gi̢a Hà N̗i và åà N̅ng v̘i t˾n su˽t 14 chuẙn
bay/ngày.
n
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ĐƯỜNG BAY

Trong nǉm 2016, Vietjet êã m̚ thêm 9 êˌ̙ng bay n̗i ê̐a k̊t
n̓i các thành ph̓ có tǉng trˌ̚ng kinh t̊, êông dân nhˌ H˼i Phòng,
Thanh Hóa, Vinh, Hà N̗i v̘i các êǐm ê̊n du l̐ch và ê˾u tˌ kinh t̊
nhˌ Nha Trang, Pleiku, Hů, Tuy Hòa, Buôn Ma Thu̗t. Cùng nǉm,
Vietjet êã liên t̝c m̚ thêm 12 êˌ̙ng bay qu̓c t̊ m̘i t̘i các th̐
trˌ̙ng Malaysia, Hàn Qu̓c, åài Loan, Trung Qu̓c và Macao bên
c˻nh Thái Lan, Singapore, Myanmar, H̔ng Kông... Ngoài ra, Vietjet
êã khai thác nhi̋u êˌ̙ng bay thuê chuẙn t̘i các th̐ trˌ̙ng Hàn
Qu̓c, Nh́t B˼n, Trung Qu̓c và ˑn å̗.
n
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å̗i tàu bay c̞a Vietjet t˻i th̙i êǐm
31/12/2016 g̔m 41 máy bay v̘i ê̗ tu̕i trung
bình là 3,03 tu̕i, trong êó g̔m 30 máy bay
Airbus A320-200 và 11 máy bay Airbus A321200, v̘i 180 và 220-230 gh̊ ng̔i êˌ̜c thi̊t k̊
phù h̜p cho mô hình kinh doanh hàng không
chi phí th˽p.
T˻i th̙i êǐm 31/12/2016, Công ty còn êˋn
ê̆t hàng cho thêm 77 tàu Airbus dòng A320/
A321 v̘i quy̋n ch̑n thuê thêm và 100 tàu
737MAX 200, êˌ̜c giao t̠ 2019 ê̊n 2023. Thêm
vào êó, trong tháng 9/2016, Công ty êã ký h̜p
ê̔ng v̘i Airbus mua thêm 20 máy bay v̘i th̙i
gian giao hàng ḍ ki̊n t̠ 2017 ê̊n 2020. Công
ty ḍ ê̐nh tǉng s̓ lˌ̜ng máy bay t̠ 41 máy bay
lên con s̓ 78 máy bay vào nǉm 2019. åˋn hàng
v̘i Airbus và Boeing s̉ êˌ̜c hoàn t˽t vào cu̓i
nǉm 2023.

KHAI THÁC

TÀU BAY

VỚI 30 TÀU BAY A320
& 11 TÀU BAY A321
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n Bên c˻nh n̖ ḷc gi˼m thǐu chi phí ê̌ duy trì giá vé máy bay ̚ m̟c h̜p lý, phù
h̜p v̘i kh˼ nǉng chi tr˼ c̞a ê˻i êa s̓ khách hàng, Vietjet êã t́p trung vào vi̎c
nghiên c̟u, phát trǐn các s˼n ph˿m m̘i nh̃m êa d˻ng phân khúc th̐ trˌ̙ng,
ê̔ng th̙i t˻o ra ṣ khác khác bi̎t, vˌ̜t tr̗i v̋ d̐ch v̝. Bên c˻nh dòng s˼n ph˿m
giá vé ti̊t ki̎m (ECO), Vietjet êã trǐn khai gói s˼n ph˿m cao c˽p “SkyBoss”, theo
êó khách hàng mua vé h˻ng SkyBoss êˌ̜c thay ê̕i mi̍n phí l̐ch trình bay, mi̍n
cˌ̘c hành lý ký g̡i và b̗ tȟ thao êánh golf, hˌ̚ng các d̐ch v̝ ˌu tiên t˻i sân
bay nhˌ: phòng ch̙ và qu˾y check-in riêng bi̎t, êˌ̜c ph̝c v̝ ǉn u̓ng mi̍n
phí trên chuẙn bay...
n Các d̐ch v̝ khác cǾng êˌ̜c sáng t˻o và liên t̝c ê̕i m̘i nh̃m t˻o ṣ ti̎n l̜i,
tǉng tính h˽p d̀n, ṣ tho˼i mái cho khách hàng, tiêu bǐu là Vietjet êã tiên
phong trǐn khai h̎ th̓ng kiosk check-in, web check-in, mobile check-in.
Vi̎c tiên phong trǐn khai các mô hình này êã t˻o ṣ thún l̜i l̘n cho khách
hàng, giúp gi˼m t˼i lˌ̜ng khách t˻i khu ṿc làm th̞ t̝c, rút nĝn th̙i gian
ch̙ làm th̞ t̝c và ti̊t ki̎m th̙i gian máy bay ch̙ ̚ sân bay.
n Vietjet êã mang l˻i các tr˼i nghi̎m thú v̐ và tho˼i mái cho khách hàng
trên nh̢ng chuẙn bay b̃ng chính d̐ch v̝ trên không “Sky Shop”, v̘i
tḥc êˋn ˿m tḥc 9 món ǉn nóng h˽p d̀n và h̜p kh˿u v̐ t̠ các vùng
mi̋n, qu̓c gia khác nhau. Tḥc êˋn êˌ̜c thay ê̕i theo các mùa khác
nhau và mang l˻i nh̢ng tr˼i nghi̎m ˿m tḥc m̘i l˻ trên chuẙn bay.
Ngoài ra, Hãng cǾng êã t˻o ra m̗t nhu c˾u mua ŝm trên tàu bay b̚i
các m̆t hàng lˌu ni̎m êa d˻ng và giá c˼ h̜p lý.
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n Nhân ḷc c̞a Vietjet ch̞ ẙu thu̗c chuyên
ngành hàng không nhˌ cán b̗ qu˼n lý, phi
công, th̜ k̦ thút tàu bay, nhân viên êi̋u phái
bay, nhân viên ph̝c v̝ m̆t ê˽t, ti̊p viên hàng
không... êˌ̜c tuy̌n d̝ng và êào t˻o trong nˌ̘c
và t̠ nˌ̘c ngoài. Ngoài ngu̔n nhân ḷc êã có
s̅n kinh nghi̎m hàng không, Vietjet còn tuy̌n
d̝ng ê˾u vào t̠ các trˌ̙ng ê˻i h̑c, cao ê̄ng,
các cˋ s̚ êào t˻o chuyên ngành hàng không khác
trong nˌ̘c và nˌ̘c ngoài. S̓ nhân viên này s̉
êˌ̜c hãng ti̊p t̝c êào t˻o theo các tiêu chu˿n
c̞a ngành hàng không t˻i Trung tâm åào t˻o
c̞a Vietjet trˌ̘c khi tham gia vào dây chuy̋n
khai thác.

n M̝c tiêu c̞a Vietjet là “Tr̚ thành t́p êoàn
hàng không êa qu̓c gia, có m˻ng bay r̗ng kĥp
khu ṿc và th̊ gi̘i”. Do êó, ngu̔n nhân ḷc c̞a
Vietjet êˌ̜c tuy̌n ch̑n t̠ hˋn 30 qu̓c gia khác
nhau trên th̊ gi̘i, êáp ̟ng ê˾y ê̞ v̋ nǉng ḷc và
kinh nghi̎m chuyên ngành hàng không (ê̆c bi̎t
là ḷc lˌ̜ng phi công, k̦ sˌ s̡a ch̢a tàu bay, nhân
viên êi̋u phái bay, ti̊p viên). Trên cˋ s̚ n̋n t˼ng
vǉn hóa công ty lành m˻nh, ḷc lˌ̜ng lao ê̗ng
ngˌ̙i nˌ̘c ngoài cùng v̘i ḷc lˌ̜ng ngˌ̙i Vi̎t
Nam t˻o nên m̗t môi trˌ̙ng lao ê̗ng chuyên
nghi̎p, qu̓c t̊ và hi̎u su˽t cao. åó chính là m̗t
trong nh̢ng giá tr̐ c̓t lõi góp ph˾n ê˼m b˼o ṣ
phát trǐn c̞a Vietjet trong hˋn 5 nǉm qua.
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TÂM åÀO TˏO

Trung tâm åào t˻o (VTC) êˌ̜c thành ĺp theo
quẙt ê̐nh thành ĺp s̓ 12-12/VJ-HåQT-Qå ngày
03/7/2012 c̞a H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐ Công ty C̕ ph˾n
Hàng không Vietjet. Hi̎n nay, VTC có 123 giáo viên
chuyên nghi̎p, giàu kinh nghi̎m ê˻t chu˿n IATA
và C̝c Hàng không Vi̎t Nam (HKVN).
Vào tháng 10/2015, VTC êˌ̜c C̝c HKVN phê
chu˿n là T̕ ch̟c Hu˽n luy̎n (ATO) cho nhân viên

hàng không trong các lǠnh ṿc êào t˻o: Phi công, Ti̊p
viên hàng không, Nhân viên k̦ thút, Nhân viên khai
thác m̆t ê˽t và Nhân viên êi̋u ê̗, khai thác bay.
Nǉm 2016, VTC ký h̜p ê̔ng h̜p tác v̘i Airbus trong
vi̎c cung c˽p d̐ch v̝ hu˽n luy̎n bay và b˼o trì máy
bay t˻i thành ph̓ H̔ Chí Minh; VTC s̉ t́p trung êào
t˻o phi công, k̦ sˌ, th̜ máy, êi̋u phái bay và giáo
viên ê˻t chu˿n c̞a Airbus & EASA t̠ quí I nǉm 2018.

n T˩

CH˳C BːO Dˊ˯NG

T̕ ch̟c B˼o dˌ̛ng Tàu bay (AMO) c̞a Vietjet tḥc hi̎n công tác b˼o
dˌ̛ng máy bay, các công vi̎c k̦ thút cˋ b˼n và k̊ ho˻ch, ê˼m b˼o tính
kh˼ phi c̞a toàn b̗ các máy bay. Vietjet ṭ tḥc hi̎n toàn b̗ các công vi̎c
b˼o dˌ̛ng ngo˻i trˌ̙ng t˻i 4 sân bay chính ̚ Vi̎t Nam là Hà N̗i, TP.H̔ Chí
Minh, åà N̅ng và Cam Ranh; thay ê̗ng cˋ, s̡a ch̢a các h̒ng hóc. Các n̗i
dung b˼o dˌ̛ng n̗i trˌ̙ng v̀n ph˼i thuê ngoài do chˌa có m̆t b̃ng là
Hangar. Nǉm 2016, Kh̓i K̦ thút êã ph̝c v̝ ê˼m b˼o 100% chuẙn bay
an toàn v̘i ê̗ tin ćy k̦ thút ê˻t 99,57% - cao nh˽t trong khu ṿc Châu
Á - Thái Bình Dˌˋng. M̆t khác, trǐn khai xây ḍng và êˌa vào ho˻t ê̗ng
phân xˌ̚ng s̡a ch̢a c˽u trúc góp ph˾n ti̊t ki̎m nhi̋u chi phí trˌ̘c êây
ph˼i thuê ngoài. Công tác êào t˻o ê˼m b˼o ngu̔n nhân ḷc êˌ̜c chú tȓng
êáp ̟ng yêu c˾u khai thác, b˼o dˌ̛ng trong các nǉm ŝp t̘i, tǉng trˌ̚ng
ê̗i bay cǾng nhˌ ti̊p nh́n các lo˻i máy bay m̘i là A321NEO và B737MAX.
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n Vietjet Cargo trǐn khai khai thác x˽p x̏ 162.000 t˽n hàng hóa trong 5 nǉm qua. Nǉm 2016
th̐ ph˾n v́n chuy̌n hàng hóa ê˻t 24%.
n Bên c˻nh vi̎c khai thác t˼i c̟ng trên các chuẙn bay hành khách trong m˻ng bay c̞a
Vietjet, công ty êã kinh doanh các d̐ch v̝ Interlines và thuê chuẙn hàng hóa v̘i các hãng
hàng không trên th̊ gi̘i, cǾng nhˌ liên k̊t v̘i 23 hãng hàng không h̜p tác v́n chuy̌n hàng
hóa trên toàn c˾u. Nǉm 2017, Vietjet Cargo ti̊p t̝c m̚ r̗ng vi̎c ký h̜p tác interlines v̘i các
hãng hàng không khác trên th̊ gi̘i.
n Vietjet Cargo êang trǐn khai k̊ ho˻ch phát trǐn d̐ch v̝ chuy̌n phát nhanh và nghiên c̟u
v̋ d̐ch v̝ v́n chuy̌n hàng hóa b̃ng tàu bay v́n chuy̌n hàng hóa riêng.

n Thai Vietjet ho˻t ê̗ng theo mô hình nhˌ̜ng quy̋n thˌˋng hi̎u t̠ Vietjet hi̎n êang khai thác 3 tàu bay
dòng A320 v̘i c˽u trúc 180 gh̊. Hãng b̂t ê˾u khai thác l̐ch bay thˌˋng m˻i thˌ̙ng l̎ t̠ tháng 6 nǉm
2016 v̘i 3 êˌ̙ng bay n̗i ê̐a Bangkok - Phuket, Bangkok - Changmai, Phuket - Chiangrai và 3 êˌ̙ng bay
qu̓c t̊ t̠ Bangkok t̘i TP.H̔ Chí Minh, Hà N̗i và H˼i Phòng (Vi̎t Nam). Ngoài ra, Thai Vietjet êã h̜p tác
v̘i các công ty du l̐ch khai thác các chuẙn bay thuê chuẙn t̘i các êǐm ê̊n h˽p d̀n t˻i Vi̎t Nam nhˌ
åà N̅ng, Hů, åà L˻t, Vinh, C˾n Thˋ.
n Nǉm 2016, Hãng êã v́n chuy̌n hˋn 500.000 hành khách trên hˋn 3.600 chuẙn bay n̗i ê̐a và qu̓c t̊.
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1. Vietjet ký h̜p ê̔ng mua 100 tàu bay B737 MAX 200 v̘i T́p
êoàn Boeing tr̐ giá 11,3 t̥ êô-la M̦ dˌ̘i ṣ ch̟ng ki̊n c̞a Ch̞
t̐ch nˌ̘c C̗ng hòa Xã h̗i Ch̞ nghǠa Vi̎t Nam Tr˾n å˻i Quang &
T̕ng th̓ng M̦ Barack Obama
2. Vietjet ký ê̆t hàng tàu bay A321 v̘i T́p êoàn Airbus trˌ̘c ṣ
ch̟ng ki̊n c̞a Ch̞ t̐ch Nˌ̘c C̗ng hòa Xã h̗i Ch̞ nghǠa Vi̎t
Nam Tr˾n å˻i Quang và T̕ng th̓ng Pháp François Hollande
cùng êoàn lãnh ê˻o c˽p cao c̞a hai nˌ̘c
3. Gây ti̊ng vang t˻i Singapore Airshow:
a. Ký mua ê̗ng cˋ PurePower Geared Turbofan t̠ Pratt &
Whitney - T́p êoàn United Technologies Corp.
b. Ch̑n SR Technics làm ê̓i tác chi̊n lˌ̜c cung c˽p các
d̐ch v̝ k̦ thút và ph̝ tùng tàu bay
c. Vietjet và Airbus ký k̊t th̒a thún thành ĺp Trung tâm
Hu˽n luy̎n t˻i Vi̎t Nam
4. C˼ng Hàng không Qu̓c t̊ Cát Bi - H˼i Phòng m̚ r̗ng
chính th̟c êˌa vào s̡ d̝ng; Th̞ tˌ̘ng Nguy̍n Xuân
Phúc êã ĉt bǉng khánh thành chúc m̠ng Vietjet khai
trˌˋng cùng lúc 3 êˌ̙ng bay m̘i t̠ H˼i Phòng êi Phú
Qu̓c, åà L˻t và Buôn Ma Thu̗t
5. Khai trˌˋng thêm g˾n 20 êˌ̙ng bay trong nˌ̘c và
qu̓c t̊, nâng t̕ng s̓ êˌ̙ng bay c̞a Vietjet lên 63
êˌ̙ng, k̊t n̓i Vi̎t Nam v̘i các êǐm ê̊n h˽p d̀n
6. Vinh ḍ nh́n b̃ng khen c̞a Th̞ tˌ̘ng Chính
ph̞ vì thành tích trong vi̎c ch˽p hành các chính
sách pháp lút v̋ thů và êóng góp cho ngân sách
7. Vinh ḍ nh́n c̙ thi êua c̞a Th̞ tˌ̘ng Chính
ph̞
8. Ch̞ t̐ch m̆t tŕn T̕ qu̓c Nguy̍n Thi̎n Nhân
ê̊n thǉm và chúc m̠ng Vietjet nhân d̐p k̥
ni̎m 5 nǉm c˽t cánh
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9. Vietjet d̀n ê˾u các doanh nghi̎p Vi̎t
Nam l̑t Top 500 thˌˋng hi̎u hàng ê˾u
Châu Á 2016
10. Gi˼i thˌ̚ng Thˌˋng hi̎u tuy̌n d̝ng
t̓t nh˽t Châu Á 2016 (The Best Employer
Brand Asia Awards 2016)
11. Nh́n B̃ng khen c̞a B̗ trˌ̚ng B̗
Công an
12. Vietjet là “Hãng hàng không êˌ̜c yêu
thích nh˽t”
13. Vietjet êón nh́n Ch̟ng nh́n thành
viên Hi̎p h̗i V́n t˼i Hàng không Qu̓c
t̊ (IATA) & Ch̟ng nh́n ê˾u tˌ Trung tâm
Công ngh̎ Hàng không thu̗c Ḍ án xây
ḍng H̑c vi̎n Hàng không Vietjet
14. Sky Connection: Chào nǉm m̘i và k̥
ni̎m 5 nǉm c˽t cánh, Vietjet mang nhóm
nh˻c huy̋n tho˻i Michael Learns to Rock
(MLTR) và nhóm nh˻c th˾n tˌ̜ng êình
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êám x̟ s̚ Kim chi Wonder Girls (WG) ê̊n
v̘i 25.000 khán gi˼ trong L̍ h̗i âm nh˻c
hoành tráng, l̘n nh˽t trong khu ṿc “SKY
CONNECTION”
15. Bikini Vietjet tôn vinh v̈ ê̇p c̞a các
thí sinh The Face, Hoa H́u Vi̎t Nam
16. Vietjet chính th̟c niêm ẙt
17. Khinh khí c˾u Vietjet mang màu c̙
ŝc áo Vi̎t Nam bay trình di̍n, ph̝c
v̝ du khách tham quan t˻i nhi̋u
nˌ̘c: Vi̎t Nam, åài Loan, Malaysia…
Ŝp t̘i s̉ ti̊p t̝c bay bǐu di̍n
t˻i Philippines, Thái Lan, Nh́t B˼n,
M̦…
18. å̔ng hành cùng “K̐ch b˼n kinh
t̊ Vi̎t Nam 2016”
19. Vietjet ho˻t ê̗ng sôi n̕i t˻i
“Aviation Festival Asia 2016”
20. åón thêm các tàu bay m̘i
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Nǉm 2016 là nǉm Công ty ê˻t êˌ̜c k̊t qu˼ kinh doanh t̓t. M̟c l̜i nhún tǉng ˽n tˌ̜ng 113,2% so v̘i nǉm 2015, v̓n ch̞
s̚ h̢u và t̕ng tài s˼n c̞a nǉm 2016 cǾng tǉng cao lên l˾n lˌ̜t là 120,4% và 66,6%.

Ch̏ tiêu v̋ kh˼ nǉng sinh l̙i c̞a Công ty trong nǉm 2016 tǉng cao so v̘i nǉm 2015. Ṣ hi̎u qu˼ c̞a b̗ máy qu˼n lý và ṣ
êúng ê̂n c̞a chi̊n lˌ̜c kinh doanh êˌ̜c tȟ hi̎n thông qua k̊t qu˼ kinh doanh nǉm 2016. L̜i nhún sau thů trên t̕ng
tài s˼n bình quân tǉng t̠ 11,9% nǉm 2015 lên 15,5% nǉm 2016.

HOT ĐNG 2016

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH N͉M 2016

åVT: T̥ ê̔ng

2016

2015

CAGR

Ch̏ tiêu

2016

2015

V̓n ch̞ s̚ h̢u

4,734

2,147

120.4%

1. Ch̏ tiêu v̋ kh˼ nǉng thanh toán

-

-

T̕ng ngu̔n v̓n

20,062

12,045

66.6%

. H̎ s̓ thanh toán nĝn h˻n

0.98

0.98

Doanh thu thu˾n

27,499

19,845

38.6%

. H̎ s̓ thanh toán nhanh

0.96

0.95

L̜i nhún t̠ ho˻t ê̗ng kinh doanh

2,671

1,160

130.2%

2. Ch̏ tiêu v̋ cˋ c˽u v̓n

L̜i nhún trˌ̘c thů

2,703

1,168

131.3%

. H̎ s̓ N̜/T̕ng tài s˼n (%)

76.4

82.2

L̜i nhún sau thů

2,496

1,171

113.2%

. H̎ s̓ N̜/V̓n ch̞ s̚ h̢u (%)

323.8

460.9

1.37

1.65

. L̜i nhún sau thů/V̓n ch̞ s̚ h̢u bình quân (ROE)

72.5%

75.2%

. L̜i nhún sau thů/T̕ng tài s˼n bình quân (ROA)

15.5%

11.9%

3. Ch̏ tiêu v̋ nǉng ḷc ho˻t ê̗ng
2. Ch̏ tiêu v̋ kh˼ nǉng thanh toán

. Doanh thu thu˾n/T̕ng tài s˼n

H̎ s̓ thanh toán nĝn h˻n và h̎ s̓ thanh toán nhanh là ch̏ s̓ tȟ hi̎n kh˼ nǉng thanh toán các kho˼n n̜ nĝn h˻n khi
ê̊n h˻n tr˼ n̜ c̞a Công ty. V̘i ê̆c thù c̞a ngành hàng không, các hãng hàng không ph˼i vay n̜ nĝn h˻n tài tr̜ cho các
kho˼n ê̆t c̑c và tr˼ trˌ̘c ê̌ thuê/mua báy bay và giá tr̐ máy bay luôn r˽t l̘n. H̎ s̓ thanh toán n̜ nĝn h˻n c̞a Công ty
khá t̓t qua các nǉm, x˽p x̏ m̗t (01) l˾n.

4. Ch̏ tiêu v̋ kh˼ nǉng sinh l̙i

3. Ch̏ tiêu v̋ cˋ c˽u v̓n
H̎ s̓ N̜/t̕ng tài s˼n c̞a nǉm 2016 so v̘i nǉm 2015 gi˼m t̠ 0.82 l˾n xu̓ng 0.76 l˾n.
H̎ s̓ n̜/v̓n ch̞ s̚ h̢u c̞a nǉm 2014, 2015, 2016 l˾n lˌ̜t là 6.94; 4.61; 3.24 l˾n m̆c dù công ty ph˼i tǉng vay n̜ nĝn
h˻n ê̌ thuê/mua thêm nhi̋u máy bay m̘i. Thêm vào êó, dòng ti̋n thu êˌ̜c t̠ ho˻t ê̗ng kinh doanh c̞a Công ty cǾng
r˽t t̓t và ̕n ê̐nh, công ty hoàn toàn có kh˼ nǉng ê˼m b˼o vi̎c thanh toán các kho˼n n̜ ê̊n h˻n.

4. Ch̏ tiêu v̋ nǉng ḷc ho˻t ê̗ng
Ho˻t ê̗ng kinh doanh c̞a Công ty êˌ̜c c˼i thi̎n t̓t hˋn, vòng quay t̕ng tài s˼n gi˼m do t̓c ê̗ tǉng trˌ̚ng doanh thu c̞a
Công ty l̘n hˋn t̓c ê̗ tǉng trˌ̚ng t̕ng tài s˼n.
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THÔNG TIN C˨ PHI˝U VÀ Cˉ CˑU C˨ ͌ÔNG

Cˋ c˽u s̚ h̢u theo C̕ êông l̘n và Nhà ê˾u tˌ ch̟ng khoán chuyên nghi̎p (NåTCKCN)

n C̕ ph˾n
Tính h̊t ngày 31/03/2017, v̓n c̕ ph˾n c̞a Công ty nhˌ sau:

STT

HOT ĐNG 2016
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å̓i tˌ̜ng

S̓ lˌ̜ng c̕ phi̊u

T̥ l̎ s̚ h̢u (%)

S̓ lˌ̜ng c̕ êông

C̕ êông l̘n s̚ h̢u t̠ 5% v̓n CP tr̚
lên không ph˼i là NåTCKCN

114.413.676

38,14%

3

- Trong nˌ̘c

97.975.676

32,66%

2

- Nˌ̘c ngoài

16.438.000

5,48%

1

NåTCKCN là c̕ êông l̘n s̚ h̢u t̠ 5%
VåL tr̚ lên/

-

-

-

V̓n åi̋u l̎

3.000.000.000.000 ê̔ng

M̎nh giá/c̕ phi̊u

10.000 ê̔ng

Kh̓i lˌ̜ng c̕ phi̊u niêm ẙt

300.000.000 c̕ phi̊u

Kh̓i lˌ̜ng c̕ phi̊u êang lˌu hành

300.000.000 c̕ phi̊u

C̕ phi̊u qu̦

0 c̕ phi̊u

- Trong nˌ̘c

-

-

-

S̓ lˌ̜ng c̕ ph˾n chuy̌n nhˌ̜ng ṭ do

181.981.589 c̕ phi̊u

- Nˌ̘c ngoài

-

-

-

S̓ lˌ̜ng c̕ ph˾n h˻n ch̊ chuy̌n nhˌ̜ng

118.018.411 c̕ phi̊u

NåTCKCN là c̕ êông s̚ h̢u < 5% VåL

76.058.962

25,35%

27

- Trong nˌ̘c

19.496.535

6,50%

7

- Nˌ̘c ngoài

56.562.427

18,85%

20

190.472.638

63,49%

30

1

2

3
Cˋ c˽u c̕ êông
Cˋ c˽u c̕ êông Công ty theo danh sách c̕ êông ch̓t ngày 12/01/2017 (ngày ch̓t danh sách ê̌ êǉng ký, lˌu ký và niêm ẙt c̕ phi̊u):
n

Cˋ c˽u s̚ h̢u theo lo˻i c̕ êông
STT
1
2

å̓i tˌ̜ng

S̓ lˌ̜ng c̕ phi̊u

T̥ l̎ s̚ h̢u (%)

S̓ lˌ̜ng c̕ êông

C̕ êông Nhà nˌ̘c

-

-

-

C̕ êông sáng ĺp

34.438.516

11,48%

6

- Trong nˌ̘c

34.438.516

11,48%

6

- Nˌ̘c ngoài

-

-

-

V̓n êi̋u l̎
(tri̎u ê̔ng)

1/2016

1.450.000

Giá tr̐ tǉng
(tǉng)

Phˌˋng th̟c

Cˋ quan ch˽p thún phát hành

550.000

500.000

655

Phát hành c̕ ph˾n cho c̕ êông l S̚ K̊ ho˻ch và å˾u tˌ Thành ph̓ Hà N̗i
hi̎n h̢u, t̥ l̎ 25%
- Ngh̐ quẙt å˻i h̗i ê̔ng c̕ êông 03-16/
l Chia c̕ t̟c b̃ng ti̋n m̆t v̘i
VJC-åHåCå-NQ ngày 21/09/2016
- Ngh̐ quẙt H̗i å̔ng Qu˼n Tr̐ 23d-16/VJCt̥ l̎ 25%
HåQT-NQ ngày 21/09/2016

31,47%

626

l

56.727.527

18,91%

29

T˩NG C˫NG

300.000.000

100,00%

664

- Trong nˌ̘c

226.834.473

75,61%

634

- Nˌ̘c ngoài

73.165.527

24,39%

30

114.413.676

38,14%

3

97.975.676

32,66%

2

- Nˌ̘c ngoài

16.438.000

5,48%

1

Công êoàn Công ty

-

-

-

- Trong nˌ̘c

-

-

-

- Nˌ̘c ngoài

-

-

-

5

C̕ phi̊u qu̦

-

-

-

6

C̕ êông s̚ h̢u c̕ phi̊u ˌu êãi
(n̊u có)

-

-

-

C̕ êông khác

151.147.808

50,38%

- Trong nˌ̘c

94.420.281

- Nˌ̘c ngoài

7

Th̙i êǐm

Phát hành c̕ ph˾n cho c̕
êông hi̎n h̢u t̠ ngu̔n v̓n ch̞
s̚ h̢u, t̥ l̎ 100:33 (c̕ phi̊u
thˌ̚ng)
l Phát hành 7.150.000 c̕ phi̊u
cho cán b̗ nhân viên theo
chˌˋng trình ḷa ch̑n cho cán b̗
nhân viên và ngˌ̙i lao ê̗ng

- Trong nˌ̘c

4

Tình hình thay ê̕i v̓n ê˾u tˌ c̞a Ch̞ s̚ h̢u
Trong nǉm 2016, v̓n ê˾u tˌ c̞a ch̞ s̚ h̢u êã tǉng t̠ 1.450 t̏ ê̔ng lên 3.000 t̏ ê̔ng, c̝ tȟ nhˌ sau:
n

C̕ êông l̘n
3

T˩NG C˫NG
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l

6/2016

2.000.000

S̚ K̊ ho˻ch và å˾u tˌ Thành ph̓ Hà N̗i
- Ngh̐ quẙt å˻i h̗i ê̔ng c̕ êông 01-16/
VJC-åHåCå-NQ ngày 06/05/2016

l

- Ngh̐ quẙt H̗i å̔ng Qu˼n Tr̐ 16a-16/VJCHåQT-NQ ngày 06/05/2016

l

9/2016

11/2016

2.500.000

3.000.000

500.000

Phát hành c̕ ph˾n t̠ ngu̔n
v̓n ch̞ s̚ h̢u cho c̕ êông hi̎n
h̢u, t̥ l̎ 20% (c̕ phi̊u thˌ̚ng)

S̚ K̊ ho˻ch và å˾u tˌ Thành ph̓ Hà N̗i
- Ngh̐ quẙt å˻i h̗i ê̔ng c̕ êông 04-16/
VJC-åHåCå-NQ ngày 17/11/2016
- Ngh̐ quẙt H̗i å̔ng Qu˼n Tr̐ 29b-16/VJCHåQT-NQ ngày 17/11/2016

l
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͌ÁNH GIÁ C˱A BAN ͌I˞U HÀNH
åánh giá k̊t qu˼ s˼n xu˽t kinh doanh
n K̊ ho˻ch phát trǐn tˌˋng lai
n

͌ÁNH GIÁ K˝T QUː
KINH DOANH 2016
16

n Nǉm 2016, v̘i n̖ ḷc êóng góp c̞a
toàn tȟ nhân viên và lãnh ê˻o sáng
su̓t c̞a Ban êi̋u hành, Vietjet êã vˌ̜t
qua nh̢ng th̡ thách ê̌ ti̊p t̝c ê˻t m̟c
tǉng trˌ̚ng t̓t v̋ doanh thu và l̜i nhún.
Vietjet ghi nh́n 27.499 t̥ ê̔ng doanh thu
thu˾n và g˾n 2.496 t̥ ê̔ng l̜i nhún sau
thů, tˌˋng ̟ng l˾n lˌ̜t v̘i m̟c tǉng 38,6%
và 113,2% so v̘i nǉm 2015, do tǉng cˌ̙ng
ê˿y m˻nh ho˻t ê̗ng v́n chuy̌n hành khách
qu̓c t̊ và cho thuê chuẙn qu̓c t̊, và ho˻t
ê̗ng kinh doanh ph̝ tr̜ tǉng tˌˋng ̟ng v̘i s̓
chuẙn bay v́n chuy̌n.

ĐÁNH GIÁ CA
BAN ĐIU HÀNH
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n Theo s̓ li̎u tḥc hi̎n nǉm 2016, t̕ng doanh
thu tǉng 3%, l̜i nhún trˌ̘c thů và sau thů
tǉng l˾n lˌ̜t là 12,91% và 9% so v̘i k̊ ho˻ch
2016 do Vietjet tǉng cˌ̙ng qu˼n lý và kǐm soát
chi phí, góp ph˾n giúp chi phí gi˼m êáng ǩ và l̜i
nhún tǉng trˌ̚ng vˌ̜t b́c.

Tḥc hi̎n
2015

Tḥc hi̎n
2016

%
2015 so
v̘i 2016

K̊ ho˻ch
2016

% Tḥc hi̎n
so v̘i k̊
ho˻ch 2016

Doanh thu thu˾n

19,845

27,499

39%

26,698

3.00%

Doanh thu v́n t˼i
hàng không

11,079

15,917

44%

15,159

5.00%

1,168

2,703

131%

2,394

12.91%

2,496

113%

2,290

9.00%

L̜i nhún trˌ̘c
thů
L̜i nhún sau thů
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1,171
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K˝ HOˏCH PHÁT TRI˟N TˊˉNG LAI

Công ty ti̊p t̝c trǐn khai các k̊ ho˻ch hành ê̗ng
bám sát chi̊n lˌ̜c phát trǐn trung và dài h˻n êˌ̜c
trình bày t˻i ph˾n Chi̊n lˌ̜c phát trǐn t˻i trang 43.

N͊M 2017, HÃNG T˕P TRUNG VÀO CÁC
åˤNH HˊˬNG TR˥NG TÂM G˨M:

76

ĐÁNH GIÁ CA
BAN ĐIU HÀNH

n Ti̊p t̝c m̚ r̗ng m˻ng bay t̘i các th̐ trˌ̙ng qu̓c
t̊ ti̋m nǉng, có tȟ mang l˻i l̜i nhún t̓t nh˽t cho
công ty.
n ˳ng d̝ng công ngh̎ vào toàn b̗ h̎ th̓ng qu˼n lý,
v́n hành doanh nghi̎p, ê̆c bi̎t các ̟ng d̝ng liên k̊t
toàn b̗ ho˻t ê̗ng qu˼n tr̐ khai thác.
n Phát trǐn ngu̔n ḷc v̘i các chˌˋng trình êào t˻o
êˌ̜c nâng c˽p và trǐn khai ḍ án H̑c vi̎n Hàng
không.
n Duy trì và phát trǐn môi trˌ̙ng làm vi̎c lành m˻nh,
thu hút ngu̔n lao ê̗ng
̗ng ch˽t lˌ̜ng qu̓c t̊ trên toàn
c˾u.
n ˊu tiên trǐn khai các
ác d
ḍ
̣ án thˌˋng
thˌ
hˌˋn
ˋng
g m˻i
m˻i êi̎n
êi̎n t̡,
t̡, d̐ch
d̐c
̐ch
h
v̝ khai thác và ḍ án
n h˻ t˾ng sân bay.
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HOˏT ͌˪NG C˱A
H˪I ͌˧NG QUːN TRˣ
n
n
n
n
n
n
n
n

“Chúng tôi luôn tin tˌ̙ng r̂ng s̢ quỷt tâm,
sáng t˺o s̈ t˺o nên thành công”.

åánh giá ho˻t ê̗ng c̞a công ty và Ban êi̋u hành
Ho˻t ê̗ng c̞a H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐ nǉm 2016
K̊ ho˻ch ê̐nh hˌ̘ng c̞a H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐
Ho˻t ê̗ng c̞a các ̞y ban
Ho˻t ê̗ng c̞a Ban kǐm soát
K̊t qu˼ giám sát c̞a Ban kǐm soát
Thù lao H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐, Ban kǐm soát & Ban Giám ê̓c
Ho˻t ê̗ng Qu˼n tr̐ r̞i ro

HOT ĐNG CA HI ĐNG
QU N TR & BAN KI M SOÁT

80

͌ÁNH GIÁ HOˏT ͌˪NG C˱A CÔNG TY VÀ BAN ͌I˞U HÀNH

HOˏT ͌˪NG C˱A H˪I ͌˧NG QUːN TRˣ

n åánh giá ho˻t ê̗ng c̞a công ty
Nhi̎m kȄ này c̞a H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐ mang nhi̋u
ý nghǠa l̘n:
- 5 nǉm ǩ t̠ ngày bay chuẙn bay ê˾u tiên
(24/12/2011);
- Trǐn khai IPO thành công, êˌ̜c coi là tĥng
l̜i, bˌ̘c sang m̗t giai êo˻n phát trǐn m̘i c̞a
Công ty.
Công ty êã hoàn thành vˌ̜t m̟c các m̝c tiêu ê̋
ra c̞a nǉm 2016, ê̔ng th̙i là k̊ ho˻ch 5 nǉm
ê˾u tiên là nh̙ có m̗t t́p tȟ tḥc ṣ êoàn k̊t,
ĝn bó v̘i tinh th˾n trách nhi̎m cao, êi sát v̘i
tình hình tḥc ti̍n c̞a hãng cǾng nhˌ di̍n bi̊n
c̞a toàn ngành hàng không trong nˌ̘c và qu̓c
t̊ ê̌ ch̏ ê˻o sát sao, u̓n n̂n k̐p th̙i, góp ph˾n
cho hi̎u qu˼ s˼n xu˽t kinh doanh. VietJet cǾng
là m̗t nhân t̓ làm thay ê̕i không nh̢ng thói
quen êi l˻i c̞a ngˌ̙i dân Vi̎t Nam mà còn êóng
góp cho ṣ thay ê̕i c̞a ngành hàng không trong
m̑i lǠnh ṿc: t̠ pháp lý, qu˼n lý ê̊n nâng c˽p h˻
t˾ng cˋ s̚. So sánh v̘i m̝c tiêu ê̋ ra t˻i å˻i h̗i
C̕ êông 2015, Vietjet ê̋u êã ê˻t và vˌ̜t.
Sau hˋn 5 nǉm ho˻t ê̗ng, Vietjet êã có nh̢ng
êóng góp quan tȓng cho ngành hàng không Vi̎t
Nam, v́n chuy̌n êˌ̜c g˾n 35 tri̎u lˌ̜t hành
khách, trong êó có 1/3 là hành khách l˾n ê˾u
êi máy bay và làm thay ê̕i thói quen êi l˻i cho
ngˌ̙i dân.
Vietjet êã khai thác hˋn 200.000 chuẙn bay v̘i
60 êˌ̙ng bay n̗i ê̐a và qu̓c t̊, v́n chuy̌n
kho˼ng 160.000 t˽n hàng hóa, góp ph˾n cho
vi̎c thúc ê˿y du l̐ch Vi̎t Nam.
Tính ê̊n 31/12/2016, Vietjet êã v́n hành 41
tàu bay A320-321, v̘i ê̗ tu̕i trung bình là 3,03
tu̕i, t˻i 5 cǉn c̟ khai thác (TP.HCM, Hà N̗i, åà
N̅ng, Cam Ranh và H˼i Phòng). åó là nh̢ng s̓
li̎u vô cùng ˽n tˌ̜ng, và ˽n tˌ̜ng hˋn là nh̢ng
s̓ li̎u nói lên ṣ phát trǐn v̋ ch˽t:
- Th̐ ph˾n hàng không n̗i ê̐a dao ê̗ng quanh
m̟c 41-43%
- H̎ s̓ s̡ d̝ng gh̊ bình quân các nǉm t̠ 20132016 ê˻t trên 88%
- T̥ l̎ êúng gi̙: 83,6%
- Doanh thu: 27.499 (tǉng 39% so v̘i 2015)
- L̜i nhún: 2.496 t̥ (tǉng 113% so v̘i 2015)

n
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- L̜i nhún trên m̖i c̕ phi̊u: 9.586 ê̔ng (Ñm
trong top d̀n ê˾u v̋ ch̏ s̓ này trong 20 doanh
nghi̎p v̓n hóa l̘n nh˽t 2 sàn ch̟ng khoán)
- T̕ng tài s˼n: 20.063 t̥ (tǉng 67%)
- V̓n ch̞ s̚ h̢u: 4.734 t̥
- L̜i nhún sau thů chˌa phân ph̓i: 1.703 t̥
(chˌa bao g̔m c̕ t̟c 2016 êã t˻m ̟ng cho c̕
êông là 1.478,5 t̥)
- N̗p ngân sách 2016: 3,200 t̥
Trong nǉm 2016, Công ty tǉng v̓n êi̋u l̎ t̠
1.450 t̥ ê̔ng lên 3.000 t̥ ê̔ng thông qua vi̎c
chia c̕ t̟c b̃ng c̕ phi̊u thˌ̚ng, và góp v̓n
b̃ng ti̋n tˌˋng êˌˋng v̘i c̕ t̟c b̃ng ti̋n êˌ̜c
chia.
Trong nǉm 2016, nh̢ng ḍ án l̘n êã êˌ̜c hoàn
thành g̔m:
- Ký v̘i hãng s˼n xu˽t máy bay Boeing mua 100
máy bay Boeing 737Max ê˼m b˼o cho ê̗i máy
bay khai thác trong tˌˋng lai.
-åã trǐn khai Trung tâm åào t˻o (tˌˋng lai tr̚
thành H̑c vi̎n Hàng không VietJet) v̘i tȓng
tâm là h̜p tác v̘i Airbus m̗t simulator (bu̔ng
lái gi˼ ê̐nh) t˻i Vi̎t Nam.

åánh giá ho˻t ê̗ng c̞a ban êi̋u hành
- Ban åi̋u hành Công ty êã trǐn khai h˾u h̊t các
nhi̎m v̝ theo êúng tinh th˾n Ngh̐ quẙt c̞a å˻i
h̗i ê̔ng c̕ êông và các Ngh̐ quẙt c̞a HåQT. Tuy
nhiên, trong th̙i gian t̘i, Ban åi̋u hành Công ty
c˾n ch̞ ê̗ng c˼i thi̎n ti̊n ê̗ trǐn khai các công
vi̎c và phân công nhi̎m v̝ c̝ tȟ cho t̠ng lãnh
ê˻o, tránh ch̔ng chéo.
- Trong tình hình ngành hàng không tǉng trˌ̚ng
m˻nh và k̊t qu˼ kinh doanh trong nǉm 2016 c̞a
Công ty ê˻t và vˌ̜t các ch̏ tiêu theo k̊ ho˻ch êã
ê̋ ra, HåQT bǐu dˌˋng ṣ n̖ ḷc và c̓ ĝng c̞a
Ban TGå trong su̓t quá trình êi̋u hành ho˻t ê̗ng
kinh doanh c̞a Công ty trong nǉm…
- Trong nǉm 2017, HåQT ti̊p t̝c ê̋ ngh̐ Ban
åi̋u hành ê̋ cao ṣ ch̞ ê̗ng trǐn khai, x̡ lý các
công vi̎c mà m̖i Phó TGå ph̝ trách. Ban åi̋u
hành c˾n ti̊p t̝c hoàn thi̎n vi̎c xây ḍng, hoàn
thi̎n các quy ch̊, quy trình trǐn khai công vi̎c c̞a
t̠ng b̗ ph́n.
- V̘i quy mô hi̎n nay c̞a Vietjet, ho˻t ê̗ng kinh
doanh êã tr˼i r̗ng kĥp c˼ nˌ̘c. Do êó, vi̎c m̚
r̗ng ph˻m vi êi̋u hành c̞a Ban åi̋u hành là r˽t
c˾n thi̊t.
n

Thành viên và cˋ c˽u c̞a H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐ (HåQT)
STT

n

Tên

Ch̟c danh

T̥ l̎ s̚ h̢u c̕ ph˾n có quy̋n bǐu quẙt

1

Nguy̍n Thanh Hà

Ch̞ t̐ch HåQT - Thành viên ê̗c ĺp

Cá nhân: 0,06%

2

Nguy̍n Th̐ Phˌˋng Th˼o

Phó Ch̞ t̐ch HåQT

Cá nhân: 9,42%
å˻i di̎n s̚ h̢u cho Công ty CP Sovico: 4,9%

3

Nguy̍n Thanh Hùng

Phó Ch̞ t̐ch HåQT

Cá nhân: 1.06%

4

Chu Vi̎t Cˌ̙ng

Thành viên HåQT - Thành viên ê̗c ĺp

Cá nhân: 0,03%

5

Lˌu å̟c Khánh

Thành viên HåQT

Cá nhân: 0,09%

6

Lˌˋng Th̊ Phúc

Thành viên HåQT

Cá nhân: 0,05%

Trong nǉm 2016, HåQT êã t̕ ch̟c các cu̗c h̑p v̘i n̗i dung chính nhˌ sau:
PHIÊN H˥P

THÀNH PH˒N THAM D˷

N˫I DUNG CHÍNH

11/1/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún v̋ vi̎c:
- Phê duy̎t k̊t qu˼ ḷa ch̑n 01 tàu thuê ˌ̘t
- Vay v̓n và ê˼m b˼o c˽p tín d̝ng t˻i Vietinbank

18/1/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún v̋ vi̎c phê duy̎t k̊t qu˼ ḷa ch̑n 01 tàu thuê ˌ̘t

8/3/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún v̋ vi̎c vay v̓n t˻i Ngân hàng TMCP Ngo˻i thˌˋng Vi̎t Nam

14/3/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún v̋ vi̎c phê duy̎t chuy̌n giao H̜p ê̔ng thuê 01 tàu Airbus A320-200

14/3/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún v̋ vi̎c vay thˌˋng m˻i mua 1 tàu A320 c̞a MBBank

15/3/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún v̋ vi̎c phê duy̎t Amendment no.2 v̘i CFM International, SA

1/4/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún v̋ vi̎c phê duy̎t k̊t qu˼ ḷa ch̑n 02 tàu thuê ˌ̘t

14/4/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐` 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún v̋:
Phˌˋng án phát hành c̕ phi̊u tǉng v̓n êi̋u l̎ lên 2.000 t̥ ê̔ng

28/4/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún v̋ Ḍ án h̜p tác v̘i Công ty C̕ ph˾n Thˌˋng M˻i Thùy Dˌˋng å̟c Bình ê̌
ê˾u tˌ xây ḍng tr̝ s̚ ho˻t ê̗ng công ty

5/5/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún v̋ vi̎c phê duy̎t vi̎c chuy̌n giao quy̋n thuê 01 tàu Airbus A320-200
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16/5/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún v̋:
- Phˌˋng án phát hành 47.850.000 c̕ phi̊u thˌ̚ng cho c̕ êông hi̎n h̢u theo t̥ l̎ 100:33 và x̡ lý
c̕ phi̊u l̈

16/5/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún v̋ vi̎c vay v̓n nĝn h˻n t˻i Ngân hàng TMCP Phát trǐn TP.HCM

15/6/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún vi̎c thay ê̕i ch̢ kí ̞y quy̋n

21/6/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên
Quan sát viên: Ban Kǐm soát 1/3

HåQT h̑p và th˼o lún thông qua k̊t qu˼ phát hành tǉng v̓n thành 2.000 t̥

1/7/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT quẙt ê̐nh cho phép Công ty m̚ tài kho˼n, s̡ d̝ng d̐ch v̝ ̞y quy̋n tḥc hi̎n ch̏ th̐ qua fax
và d̐ch v̝ Thanh toán Qu̓c t̊ t˻i Citibank

5/9/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên
Quan sát viên: Ban Kǐm soát 1/3

HåQT h̑p và th˼o lún v̋ vi̎c t˻m ̟ng c̕ t̟c l˾n 1 nǉm 2016 b̃ng ti̋n m̆t và l˽y ý ki̊n c̕ êông
b̃ng vǉn b˼n v̋ phˌˋng án phát hành 50.000.000 c̕ ph˾n cho c̕ êông hi̎n h̢u

23/9/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên
Quan sát viên: Ban Kǐm soát 1/3

HåQT h̑p v̋ vi̎c x̡ lý c̕ phi̊u l̈ phˌˋng án phát hành 50.000.000 c̕ ph˾n cho c̕ êông hi̎n h̢u

28/9/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên
Quan sát viên: Ban Kǐm soát 1/3

HåQT h̑p v̋ vi̎c thông qua k̊t qu˼ phát hành tǉng v̓n êi̋u l̎ lên 2.500 t̥ ê̔ng

12/10/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún vi̎c phê duy̎t thay ê̕i ch̞ s̛ h̢u và Bên cho thuê ê̓i v̘i 01 tàu bay Airbus
A320-200

1/11/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên

HåQT h̑p và th˼o lún vi̎c phê duy̎t vi̎c chuy̌n giao quy̋n thuê 01 tàu Airbus A320-214

2/11/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên
Quan sát viên: Ban Kǐm soát 1/3

HåQT th˼o lún v̋ n̗i dung xin ý ki̊n c̕ êông g̔m:
- Tǉng v̓n êi̋u l̎ thông qua phát hành 50.000.000 c̕ ph˾n cho c̕ êông hi̎n h̢u t̠ ngu̔n v̓n theo
t̥ l̎ 5:1
- Ngày ch̓t danh sách c̕ êông l˽y ý ki̊n là: 08/11/2016

15/11/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên
Quan sát viên: Ban Kǐm soát 1/3

HåQT h̑p và th˼o lún vi̎c thông qua phát hành tǉng v̓n thành 3.000 t̥ ê̔ng

17/11/2016

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên
Quan sát viên: Ban Kǐm soát 1/3

HåQT h̑p v̋ ti̊n trình phát hành tǉng v̓n êi̋u l̎ thông qua phát hành 50.000.000 c̕ ph˾n cho c̕
êông hi̎n h̢u t̠ ngu̔n v̓n theo t̥ l̎ 5:1

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐: 6/6 thành viên
Quan sát viên: Ban Kǐm soát 1/3

HåQT h̑p và th˼o lún vi̎c xin ý ki̊n c̕ êông b̃ng vǉn b˼n v̋:
- åǉng ký lˌu ký c̕ phi̊u t˻i Trung tâm Lˌu ký Ch̟ng khoán Vi̎t Nam và êǉng ký niêm ẙt trên S̚
giao d̐ch Ch̟ng khoán TP.HCM
- Phˌˋng án phát hành c̕ phi̊u riêng l̈ ê̌ tǉng v̓n êi̋u l̎
- Ch̞ trˌˋng ê˾u tˌ vào 1 s̓ ḍ án
- åHåCå ̞y quy̋n cho HåQT quẙt ê̐nh các ph˻m vi thu̗c th˿m quy̋n åHåCå
- Thông qua ngày ch̓t danh sách c̕ êông xin ý ki̊n: 19/12/2016

15/12/2016

- HåQT êã phân công nhi̎m v̝ rõ ràng cho t̠ng
thành viên: bà Nguy̍n Thanh Hà và ông Nguy̍n
Thanh Hùng ph̝ trách ê̓i ngo˻i, chi̊n lˌ̜c và
phát trǐn các ḍ án l̘n; bà Nguy̍n Th̐ Phˌˋng
Th˼o và ông Lˌu å̟c Khánh ph̝ trách êi̋u hành;
ông Lˌˋng Th̊ Phúc ph̝ trách m˼ng khai thác
và ông Chu Vi̎t Cˌ̙ng ph̝ trách các v˽n ê̋ b˼o
hǐm.
- HåQT êã tḥc hi̎n t̓t vai trò c̞a mình, theo
êó vai trò c̞a thành viên ê̗c ĺp và thành viên
không êi̋u hành vô cùng quan tȓng và êã êˌ̜c
tȟ hi̎n m̗t cách rõ ràng, minh b˻ch. åi̋u này
giúp ê˼m b˼o t̓i êa quy̋n l̜i c̞a c̕ êông thǐu
s̓ c̞a Công ty.
- HåQT giám sát vi̎c tḥc hi̎n các quẙt ê̐nh
c̞a HåQT và Ngh̐ quẙt åHåCå.
- HåQT duy trì ho˻t ê̗ng thˌ̙ng xuyên ê̌ th̓ng
nh˽t ê̐nh hˌ̘ng tḥc hi̎n trên tinh th˾n êˌ̜c
åHåCå giao phó, liên t̝c ćp nh́t tình
hình và k̊t qu˼ ho˻t ê̗ng, sâu sát trong
công tác giám sát Ban åi̋u hành; ê˼m
b˼o yêu c˾u v̋ s̓ lˌ̜ng và ch˽t lˌ̜ng
cu̗c h̑p theo quy ê̐nh c̞a Công ty,
cǾng nhˌ ê˼m b˼o s̓ thành viên tham
ḍ ê˾y ê̞ ê̌ êáp ̟ng tính pháp lý và
hi̎u qu˼ cu̗c h̑p.
- HåQT ê̐nh hˌ̘ng và giám sát vi̎c
trǐn khai các ḍ án quan tȓng c̞a
công ty nhˌ qu˼n lý r̞i ro, kǐm toán
n̗i b̗, c˼i thi̎n quy trình nghi̎p v̝
kinh doanh.
- HåQT êã êˌa ra nh̢ng ê̐nh hˌ̘ng
l̘n nhˌ: mua máy bay, phát trǐn
m˻ng êˌ̙ng bay, nhân ṣ…

thành ĺp ê̋u êã tuân th̞ êúng ṃc Nguyên t̂c
ho˻t ê̗ng c̞a tǐu ban, t̠ êó duy trì ho˻t ê̗ng
theo êúng quy ê̐nh ê̋ ra. å̐nh kȄ các tǐu ban
ê̋u ğp g̛ HåQT và báo cáo k̊t qu˼ làm vi̎c
tṛc ti̊p ê̊n HåQT. Các trˌ̚ng tǐu ban và thành
viên m̖i tǐu ban ê̋u ch̞ ê̗ng và tích c̣c tḥc
thi trách nhi̎m c̞a mình và có nh̢ng êóng góp
thi̊t tḥc v̘i vi̎c qu˼n tr̐ doanh nghi̎p cǾng
nhˌ ṣ phát trǐn chung c̞a Công ty.
n Danh sách các thành viên HåQT có ch̟ng ch̏
êào t˻o v̋ qu˼n tr̐ công ty
Thành viên HåQT công ty êˌ̜c êào t˻o nhi̋u n̗i
dung sâu r̗ng v̋ qu˼n tr̐ công ty theo các chˌˋng
trình c̞a World Bank, IFC, IATA... ê̔ng th̙i tích
lǾy kinh nghi̎m tḥc ti̍n trong êi̋u hành qu˼n
tr̐ Vietjet trong th̙i gian g˾n 10 nǉm ǩ t̠ khi
thành ĺp 2007.

n Ho˻t ê̗ng c̞a thành viên
HåQT ê̗c ĺp không êi̋u
hành
Bà Nguy̍n Thanh Hà - Ch̞ t̐ch
HåQT là thành viên HåQT ê̗c
ĺp ê̌ tḥc hi̎n t̓t vai trò
trách nhi̎m c̞a mình.
n Ho˻t ê̗ng c̞a các ̞y ban
trong HåQT
Các tǐu ban êˌ̜c HåQT

BÁO CÁO THˊ˭NG NIÊN 2016
BAY VÀO TˊˉNG LAI
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Nǉm 2017, HåQT êã ê̋ ra 12 m̝c tiêu chính
nhˌ sau:

c˾u khác c̞a công ty.
n M̝c tiêu 12: Qu˼n tr̐ công ty niêm ẙt theo
chu˿n ṃc qu̓c t̊.

ê˼m b˼o tính khách quan, minh b˻ch trên cˋ s̚
ngǉn ng̠a xung ê̗t l̜i ích gi̢a Công ty v̘i các
thành viên HåQT, Ban T̕ng Giám ê̓c, Ban Kǐm
soát và ngˌ̙i có liên quan, tôn tȓng quy̋n và l̜i
ích h̜p pháp c̞a c̕ êông.
n Tǉng cˌ̙ng nǉng ḷc c˻nh tranh, khˋi thông
các ngu̔n ḷc trong toàn h̎ th̓ng.
n Hoàn thi̎n h̎ th̓ng quy ê̐nh v̋ cˋ ch̊ qu˼n
tr̐ n̗i b̗.
n Ti̊p t̝c hoàn thi̎n h̎ th̓ng qu˼n tr̐ r̞i ro ê̌
gi˼m thǐu m̑i ˼nh hˌ̚ng tiêu c̣c v̋ hi̎u qu˼
kinh doanh và phát trǐn b̋n v̢ng; ê̔ng th̙i
ê˿y m˻nh ê˾u tˌ h˻ t˾ng công ngh̎ thông tin,
ê˼m b˼o và ti̊p t̝c êào t˻o nâng cao ê̌ song
hành cùng yêu c˾u c̞a ho˻t ê̗ng kinh doanh.
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n M̝c tiêu 1: Tǉng t˾n su˽t êˌ̙ng bay n̗i ê̐a
và qu̓c t̊. Phát trǐn v̢ng cĥc các êˌ̙ng qu̓c
t̊. Nǉm 2017 ti̊p t̝c phát trǐn b̋n v̢ng.
n M̝c tiêu 2: Duy trì chính sách thˌˋng hi̎u
m˻nh, tǉng cˌ̙ng t˻i các th̐ trˌ̙ng qu̓c t̊ trên
cˋ s̚ vˌ̜t tr̗i v̋ ch˽t lˌ̜ng d̐ch v̝, ê̆c bi̎t là
kh̓i D̐ch v̝ M̆t ê˽t, D̐ch v̝ SkyBoss và D̐ch v̝
trên không.
n M̝c tiêu 3: Ti̊p t̝c hoàn thi̎n, chu˿n hóa và
ṭ ê̗ng hóa các quy trình ho˻t ê̗ng. 100% các
ho˻t ê̗ng khai thác ḍa trên các quy trình tiên
ti̊n và ṭ ê̗ng hóa.
n M̝c tiêu 4: å˼m b˼o an toàn khai thác, ê˻t và
vˌ̜t toàn b̗ các ch̏ tiêu khai thác, ê̆c bi̎t ch̏
tiêu v̋ nǉng su˽t và hi̎u qu˼, êúng gi̙, an toàn
và ch˽t lˌ̜ng d̐ch v̝.
n M̝c tiêu 5: Ti̊p t̝c v́n hành h̎ th̓ng qu˼n
tr̐ r̞i ro công ty và các êˋn v̐ thành viên.
n M̝c tiêu 6: Duy trì môi trˌ̙ng doanh nghi̎p
vui tˌˋi, tr̈ trung, nǉng ê̗ng, minh b˻ch và ý
th̟c ti̊t ki̎m chi phí t̘i m̖i nhân viên.
n M̝c tiêu 7: Ti̊p nh́n và khai thác hi̎u qu˼
ê̗i bay A321NEO, hoàn thành công tác chu˿n
b̐ s̅n sàng khai thác B737MAX.
n M̝c tiêu 8: Xây ḍng, trǐn khai toàn di̎n
và ê̔ng b̗ chi̊n lˌ̜c công ngh̎ s̓ trên
toàn công ty và công ty thành viên.
n M̝c tiêu 9: Nâng cao nǉng ḷc qu˼n lý
êi̋u hành, hoàn thi̎n h̎ th̓ng qu˼n lý,
nǉng ḷc cán b̗ qu˼n lý và kh˼ nǉng làm
vi̎c theo nhóm.
n M̝c tiêu 10: Ti̊p t̝c trǐn khai 3 ḍ
án chi̊n lˌ̜c v̋ ngu̔n nhân ḷc và êào
t˻o; v̋ ê˾u tˌ cˋ s̚ v́t ch˽t h˻ t˾ng
cho êào t˻o, m̆t ê˽t, k̦ thút...; và v̋
h̎ th̓ng qu˼n lý t́p trung và ṭ ê̗ng
hóa.
n M̝c tiêu 11: Trǐn khai các ho˻t
ê̗ng tài chính tàu bay ê̌ tḥc hi̎n
h̜p ê̔ng Airbus, Boeing, và các nhu

å̓i v̘i Kinh doanh
n å˼m b˼o tuy̎t ê̓i an toàn bay, nâng cao nǉng
ḷc v́n hành khai thác.
n Xây ḍng k̊ ho˻ch s˼n xu˽t kinh doanh nǉm
2017 có tǉng trˌ̚ng so v̘i k̊ ho˻ch nǉm 2016,
ê˼m b˼o công ty ti̊p t̝c phát trǐn êúng ê̐nh
hˌ̘ng tr̚ thành “Công ty hàng ê˾u v̋ lǠnh ṿc
hàng không...”.
n Tḥc hi̎n trǐn khai c˿n tȓng và hˌ̘ng t̘i
hi̎u qu˼ t̓i êa các ḍ án kinh doanh.
n Tǉng cˌ̙ng h̜p tác v̘i c̕ êông chi̊n lˌ̜c
trong và ngoài nˌ̘c.
å̓i v̘i qu˼n tr̐ n̗i b̗
n Tuân th̞ m̗t cách t̓t nh˽t các quy ê̐nh c̞a
Lút Doanh nghi̎p, Pháp lút hi̎n hành cǾng
nhˌ các åi̋u l̎, Quy ê̐nh n̗i b̗ c̞a Công ty,

Nǉm 2017, HåQT êã ê̋ ra 12 m̝c tiêu chính
nhˌ sau:
M̝c tiêu 1: Tǉng t˾n su˽t êˌ̙ng bay n̗i ê̐a
và qu̓c t̊. Phát trǐn v̢ng cĥc các êˌ̙ng qu̓c
t̊. Nǉm 2017 ti̊p t̝c phát trǐn b̋n v̢ng.
n M̝c tiêu 2: Duy trì chính sách thˌˋng hi̎u
m˻nh, tǉng cˌ̙ng t˻i các th̐ trˌ̙ng qu̓c t̊ trên
cˋ s̚ vˌ̜t tr̗i v̋ ch˽t lˌ̜ng d̐ch v̝, ê̆c bi̎t là
kh̓i D̐ch v̝ M̆t ê˽t, D̐ch v̝ SkyBoss và D̐ch v̝
trên không.
n M̝c tiêu 3: Ti̊p t̝c hoàn thi̎n, chu˿n hóa và
ṭ ê̗ng hóa các quy trình ho˻t ê̗ng. 100% các
ho˻t ê̗ng khai thác ḍa trên các quy trình tiên
ti̊n và ṭ ê̗ng hóa.
n M̝c tiêu 4: å˼m b˼o an toàn khai thác, ê˻t và
vˌ̜t toàn b̗ các ch̏ tiêu khai thác, ê̆c bi̎t ch̏
tiêu v̋ nǉng su˽t và hi̎u qu˼, êúng gi̙, an toàn
và ch˽t lˌ̜ng d̐ch v̝.
n M̝c tiêu 5: Ti̊p t̝c v́n hành h̎ th̓ng qu˼n
tr̐ r̞i ro công ty và các êˋn v̐ thành viên.
n M̝c tiêu 6: Duy trì môi trˌ̙ng doanh nghi̎p
vui tˌˋi, tr̈ trung, nǉng ê̗ng, minh b˻ch và ý
th̟c ti̊t ki̎m chi phí t̘i m̖i nhân viên.
n M̝c tiêu 7: Ti̊p nh́n và khai thác hi̎u qu˼
ê̗i bay A321NEO, hoàn thành công tác chu˿n
b̐ s̅n sàng khai thác B737MAX.
n M̝c tiêu 8: Xây ḍng, trǐn khai toàn di̎n
và ê̔ng b̗ chi̊n lˌ̜c công ngh̎ s̓ trên
toàn công ty và công ty thành viên.
n M̝c tiêu 9: Nâng cao nǉng ḷc qu˼n lý
êi̋u hành, hoàn thi̎n h̎ th̓ng qu˼n lý,
nǉng ḷc cán b̗ qu˼n lý và kh˼ nǉng làm
vi̎c theo nhóm.
n M̝c tiêu 10: Ti̊p t̝c trǐn khai 3 ḍ
án chi̊n lˌ̜c v̋ ngu̔n nhân ḷc và êào
t˻o; v̋ ê˾u tˌ cˋ s̚ v́t ch˽t h˻ t˾ng
cho êào t˻o, m̆t ê˽t, k̦ thút...; và v̋
h̎ th̓ng qu˼n lý t́p trung và ṭ ê̗ng
hóa.
n M̝c tiêu 11: Trǐn khai các ho˻t
ê̗ng tài chính tàu bay ê̌ tḥc hi̎n
h̜p ê̔ng Airbus, Boeing, và các nhu

c˾u khác c̞a công ty.
n M̝c tiêu 12: Qu˼n tr̐ công ty niêm ẙt theo
chu˿n ṃc qu̓c t̊.

n
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å̓i v̘i Kinh doanh
å˼m b˼o tuy̎t ê̓i an toàn bay, nâng cao nǉng
ḷc v́n hành khai thác.
n Xây ḍng k̊ ho˻ch s˼n xu˽t kinh doanh nǉm
2017 có tǉng trˌ̚ng so v̘i k̊ ho˻ch nǉm 2016,
ê˼m b˼o công ty ti̊p t̝c phát trǐn êúng ê̐nh
hˌ̘ng tr̚ thành “Công ty hàng ê˾u v̋ lǠnh ṿc
hàng không...”.
n Tḥc hi̎n trǐn khai c˿n tȓng và hˌ̘ng t̘i
hi̎u qu˼ t̓i êa các ḍ án kinh doanh.
n Tǉng cˌ̙ng h̜p tác v̘i c̕ êông chi̊n lˌ̜c
trong và ngoài nˌ̘c.
å̓i v̘i qu˼n tr̐ n̗i b̗
n Tuân th̞ m̗t cách t̓t nh˽t các quy ê̐nh c̞a
Lút Doanh nghi̎p, Pháp lút hi̎n hành cǾng
nhˌ các åi̋u l̎, Quy ê̐nh n̗i b̗ c̞a Công ty,
n

ê˼m b˼o tính khách quan, minh b˻ch trên cˋ s̚
ngǉn ng̠a xung ê̗t l̜i ích gi̢a Công ty v̘i các
thành viên HåQT, Ban T̕ng Giám ê̓c, Ban Kǐm
soát và ngˌ̙i có liên quan, tôn tȓng quy̋n và l̜i
ích h̜p pháp c̞a c̕ êông.
n Tǉng cˌ̙ng nǉng ḷc c˻nh tranh, khˋi thông
các ngu̔n ḷc trong toàn h̎ th̓ng.
n Hoàn thi̎n h̎ th̓ng quy ê̐nh v̋ cˋ ch̊ qu˼n
tr̐ n̗i b̗.
n Ti̊p t̝c hoàn thi̎n h̎ th̓ng qu˼n tr̐ r̞i ro ê̌
gi˼m thǐu m̑i ˼nh hˌ̚ng tiêu c̣c v̋ hi̎u qu˼
kinh doanh và phát trǐn b̋n v̢ng; ê̔ng th̙i
ê˿y m˻nh ê˾u tˌ h˻ t˾ng công ngh̎ thông tin,
ê˼m b˼o và ti̊p t̝c êào t˻o nâng cao ê̌ song
hành cùng yêu c˾u c̞a ho˻t ê̗ng kinh doanh.

HOˏT ͌˪NG C˱A CÁC ˱Y BAN
n ˲y ban An toàn Hàng không
Ch̐u trách nhi̎m trˌ̘c Lãnh ê˻o Công ty v̋ công
tác ê˼m b˼o An toàn hàng không c̞a Vietjet. ˲y
ban này ph̓i h̜p v̘i các b̗ ph́n liên quan ê̌
giám sát và tḥc hi̎n t̓t các quy ê̐nh trong tài
li̎u H̎ th̓ng Qu˼n lý An toàn (SMS) c̞a Công ty.
T̕ng Giám ê̓c Công ty - bà Nguy̍n Th̐ Phˌˋng
Th˼o là Ch̞ t̐ch c̞a ˲y ban này, Phó T̕ng giám
ê̓c ph̝ trách SSQA - ông Tô Vi̎t Tĥng gi̢ vai
trò Phó Ch̞ t̐ch thˌ̙ng tṛc. Ngoài ra còn có 2
thành viên HåQT tham gia ˲y ban An toàn Hàng
không v̘i vai trò Phó Ch̞ t̐ch là ông Lˌu å̟c
Khánh và ông Lˌˋng Th̊ Phúc.
n ˲y ban An ninh Hàng không
Ch̐u trách nhi̎m trˌ̘c Lãnh ê˻o Công ty v̋ công
tác ê˼m b˼o An ninh Hàng không c̞a Vietjet.
˲y ban này ph̓i h̜p v̘i các b̗ ph́n liên quan
ê̌ giám sát và tḥc hi̎n t̓t các quy ê̐nh trong
Chˌˋng trình An ninh Hàng không c̞a Công ty.
Bà Nguy̍n Thanh Hà - Ch̞ t̐ch HåQT gi̢ vai trò
Ch̞ t̐ch c̞a ˲y ban này; các thành viên khác
c̞a HåQT cùng tham gia ˲y ban An ninh g̔m
có Phó Ch̞ t̐ch HåQT kiêm T̕ng giám ê̓c - bà
Nguy̍n Th̐ Phˌˋng Th˼o ê˼m nhi̎m v̐ trí Phó
Ch̞ t̐ch ˲y ban và ông Lˌˋng Th̊ Phúc - Thành
viên HåQT, Phó T̕ng giám ê̓c Khai thác gi̢ vai
trò ̞y viên.
n ˲y ban T̕ ch̟c và Nhân ṣ
˲y ban này có quy̋n quẙt ê̐nh nh̢ng v˽n ê̋
chi̊n lˌ̜c và gi˼i quẙt nh̢ng v˽n ê̋ c̝ tȟ
c̞a Công ty, bao g̔m nhˌng không gi̘i h˻n các
n̗i dung xem xét và êi̋u ch̏nh các v˽n ê̋ v̋ t̕

ch̟c, ti̋n lˌˋng… cho phù h̜p v̘i tình hình phát
trǐn c̞a Công ty.
˲y ban g̔m 4 thành viên, bao g̔m bà Nguy̍n
Th̐ Thanh Hà - Ch̞ t̐ch HåQT gi̢ v̐ trí Ch̞ t̐ch,
bà Nguy̍n Th̐ Phˌˋng Th˼o - Phó Ch̞ t̐ch, ông
Lˌu å̟c Khánh - Giám ê̓c åi̋u hành và ông
Nguy̍n An Di - Giám ê̓c Nhân ṣ gi̢ vai trò
˲y viên.
n ˲y ban åi̋u hành tình tr˻ng kh˿n c˽p
˲y ban åi̋u hành tình tr˻ng kh˿n c˽p ch̐u trách
nhi̎m trˌ̘c Lãnh ê˻o Công ty v̋ công tác êi̋u
hành tình tr˻ng kh˿n c˽p c̞a Công ty, ph̓i h̜p
v̘i các b̗ ph́n, êˋn v̐ liên quan ê̌ giám sát và
tḥc hi̎n t̓t các quy ê̐nh trong tài li̎u K̊ ho˻ch
̟ng phó trong tình tr˻ng kh˿n c˽p c̞a Công ty.
˲y ban này êˌ̜c êi̋u hành b̚i ông Lˌu å̟c
Khánh - Thành viên HåQT kiêm Giám ê̓c åi̋u
hành Công ty; ông Lˌˋng Th̊ Phúc - Thành viên
HåQT, Phó T̕ng giám ê̓c Khai thác tham gia v̘i
tˌ cách Phó Ch̞ t̐ch ˲y ban.
n ˲y ban B˼o hǐm
˲y ban B˼o hǐm ch̐u trách nhi̎m t̕ ch̟c ch̑n
ḷa các nhà b˼o hǐm t̓t nh˽t cung c˽p d̐ch v̝
cho Công ty, t̕ ch̟c êào t˻o nghi̎p v̝ b˼o hǐm
cho toàn nhân viên, trǐn khai kǐm soát và theo
dõi b̔i thˌ̙ng các ṣ c̓.
˲y ban B˼o hǐm g̔m 5 thành viên, êˌ̜c lãnh
ê˻o b̚i ông Chu Vi̎t Cˌ̙ng - thành viên HåQT.

n ˲y ban Qu˼n lý r̞i ro
˲y ban Qu˼n lý r̞i ro và Kǐm toán là cˋ quan
h̖ tr̜ HåQT ê̌ c˼i thi̎n h̎ th̓ng qu˼n tr̐ r̞i
ro, ê˼m b˼o ho˻t ê̗ng kinh doanh và vi̎c s̡
d̝ng các ngu̔n ḷc và tài s˼n có hi̎u qu˼. ˲y
ban xây ḍng chi̊n lˌ̜c qu˼n tr̐ r̞i ro, kh˿u v̐
r̞i ro, chính sách qu˼n tr̐ r̞i ro, quy trình qu˼n
lý r̞i ro và tḥc hi̎n các ho˻t ê̗ng kǐm tra
êánh giá c˾n thi̊t ê̌ ê˼m b˼o công tác qu˼n
tr̐ r̞i ro êˌ̜c tḥc thi ê˾y ê̞. ˲y ban g̔m có
9 thành viên, êˌ̜c lãnh ê˻o b̚i bà Nguy̍n Th̐
Phˌˋng Th˼o - Phó Ch̞ t̐ch HåQT kiêm T̕ng
giám ê̓c Công ty, và có ṣ tham gia c̞a ông Lˌu
å̟c Khánh v̘i vai trò Phó Ch̞ t̐ch.
n Ngoài ra, HåQT và Ban åi̋u hành Công ty
còn thành ĺp m̗t s̓ h̗i ê̔ng sau ê̌ h̖ tr̜
công tác cho các ̞y ban:
• H̗i ê̔ng Kh˿n nguy
• H̗i ê̔ng å̗ tin ćy
• H̗i ê̔ng Kǐm soát và Ti̊t ki̎m chi phí
• H̗i ê̔ng K̥ lút
• H̗i ê̔ng tuy̌n d̝ng ngˌ̙i lái
• H̗i ê̔ng tuy̌n d̝ng ti̊p viên
• H̗i ê̔ng tuy̌n d̝ng nhân viên m̆t ê˽t và
thˌˋng m˻i

HOˏT ͌˪NG C˱A BAN KI˟M SOÁT

K˝T QUː GIÁM SÁT C˱A BAN KI˟M SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ Cˉ CˑU BAN KIˠM SOÁT
Ban Kǐm soát Công ty g̔m 03 thành viên nhˌ sau:
T̥ l̎ s̚ h̢u c̕ ph˾n có quy̋n bǐu quẙt
1

Tr˾n Dˌˋng Ng̑c Th˼o

Trˌ̚ng Ban Kǐm soát

0,01%

2

Ph˻m Minh Hà

Thành viên

0,02%

3

åoàn Thu Hˌˋng

Thành viên

-

Thù lao và chi phí ho˻t ê̗ng c̞a Ban kǐm soát:
Ngân sách cho HåQT và BKS êˌ̜c å˻i h̗i ê̔ng c̕ êông 2015 phê duy̎t v̘i m̟c 8 t̥ ê̔ng/nǉm 2016; t̕ng thù lao và lˌˋng c̞a BKS trong nǉm 2016 là 754
tri̎u ê̔ng, t̕ng chi phí c̞a HåQT và BKS là 6,614 t̥ ê̔ng.

Ho˻t ê̗ng c̞a Ban Kǐm soát nǉm 2016
Các phiên h̑p c̞a Ban Kǐm soát:
Nǉm 2016, BKS t̕ ch̟c 04 phiên h̑p thˌ̙ng kȄ v̘i 100% s̓ lˌ̜ng thành viên tham ḍ. Ngoài ra, các thành viên BKS thˌ̙ng xuyên trao ê̕i công vi̎c qua
êi̎n tho˻i, email, nh̃m gi˼i quẙt k̐p th̙i các công vi̎c ê̗t xu˽t hŏc các v˽n ê̋ chuyên môn liên quan.
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Phiên h̑p

Thành viên
tham ḍ

Phiên h̑p 1:
10/05/2016

3/3

N̗i dung chính
- Th̓ng nh˽t k̊ ho˻ch ho˻t ê̗ng BKS nǉm 2016 sau khi åHåCå thông qua
- Phân công nhi̎m v̝ các thành viên trong Ban kǐm soát
- Xem xét báo cáo tài chính 06 tháng 2016

Phiên h̑p 2:
01/08/2016

3/3

- Vi̎c tḥc hi̎n các ngh̐ quẙt c̞a åHåCå và HåQT trong 6 tháng ê˾u nǉm 2016
- Rà soát công tác phát hành tǉng v̓n c̞a Công ty
- Xem xét k̊t qu˼ ho˻t ê̗ng kǐm toán n̗i b̗ Công ty trong 6 tháng ê˾u nǉm 2016

Phiên h̑p 3:
22/11/2016

Phiên h̑p 4:
10/01/2017

3/3

- Rà soát, góp ý ki̊n cho Quy ch̊ qu˼n tr̐ Công ty và Quy ch̊ Công b̓ thông tin
- Xem xét h̔ sˋ êǉng ký ê˻i chúng, lˌu ký và xin niêm ẙt t˻i S̚ giao d̐ch ch̟ng
khoán

3/3

- Xem xét k̊t qu˼ ho˻t ê̗ng kǐm toán n̗i b̗ Công ty trong nǉm 2016
- Kǐm tra vi̎c tḥc hi̎n các ngh̐ quẙt c̞a åHåCå và HåQT nǉm 2016

Giám sát tình hình tḥc hi̎n các ngh̐ quẙt
c̞a å˻i h̗i ê̔ng C̕ êông nǉm 2016
• Hoàn t˽t vi̎c trǐn khai các Ngh̐ quẙt c̞a
åHåCå trong vi̎c phát hành c̕ phi̊u tǉng v̓n
êi̋u l̎, phân ph̓i l̜i nhún, thay ê̕i gi˽y phép
êǉng ký kinh doanh, êǉng ký & lˌu ký ch̟ng
khoán t́p trung và êǉng ký giao d̐ch c̕ phi̊u
công ty t˻i S̚ giao d̐ch Ch̟ng khoán TP.H̔ Chí
Minh.
• Công ty êã hoàn thành nghǠa v̝ n̗p ngân
sách nhà nˌ̘c ê˾y ê̞.
• Phân ph̓i l̜i nhún:
- Nǉm 2016, Công ty êã t˻m ̟ng c̕ t̟c 2016:
25% b̃ng ti̋n m̆t và phát hành c̕ phi̊u thˌ̚ng
2 ê̜t cho c̕ êông hi̎n h̢u v̘i t̥ l̎ là 33% và
20% theo êúng ngh̐ quẙt c̞a åHåCå nǉm 2016.
- Trích ĺp các qu̦: Trong nǉm 2016, Công ty
quẙt ê̐nh chˌa tḥc hi̎n trích ĺp Qu̦ khen
thˌ̚ng và Qu̦ khoa h̑c Công ngh̎.
• K̊ ho˻ch ê˾u tˌ: Ho˻t ê̗ng ê˾u tˌ cho cˋ s̚
h˻ t˾ng và thuê mua tàu bay êˌ̜c tḥc hi̎n êúng
theo ngh̐ quẙt åHåCå và ngh̐ quẙt HåQT ban
hành trong nǉm 2016.
• Tǉng v̓n êi̋u l̎: Trong nǉm 2016, Công ty êã
trǐn khai thành công 3 ê̜t tǉng v̓n êi̋u l̎, t̠
1.450 t̥ lên 3.000 t̥ ê̔ng, theo êúng ngh̐ quẙt
êˌ̜c åHåCå thông qua.
• K̊t qu˼ kinh doanh 2016: Doanh thu h̜p
nh˽t ê˻t 27.499 t̥ ê̔ng, hoàn thành 104% k̊
ho˻ch nǉm 2016 và tǉng 38,6% so nǉm 2015;
l̜i nhún sau thů h̜p nh˽t ê˻t 2.496 t̥ ê̔ng,
hoàn thành 109% so k̊ ho˻ch và tǉng 113,2%
so v̘i nǉm 2015; v̓n ch̞ s̚ h̢u ê˻t 4.734 t̥
ê̔ng, tǉng 120,4% so v̘i nǉm 2015. V̓n êi̋u l̎
t̠ 1.450 t̥ ê̔ng lên 3.000 t̥ ê̔ng.
• Chi tr˼ thù lao cho HåQT và BKS: Nǉm 2016,
Công ty êã tḥc hi̎n chi tr˼ thù lao cho HåQT và
BKS theo êúng ngân sách åHåCå phê duy̎t.
K̊t qu˼ giám sát ho˻t ê̗ng c̞a HåQT
Trong nǉm 2016, H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐ êã tḥc

BAY VÀO TˊˉNG LAI

hi̎n nh̢ng công vi̎c chính sau:
• Hoàn t˽t vi̎c trǐn khai các Ngh̐ quẙt c̞a
åHåCå trong vi̎c phát hành c̕ phi̊u tǉng v̓n
êi̋u l̎, phân ph̓i l̜i nhún, thay ê̕i gi˽y phép
êǉng ký kinh doanh, êǉng ký & lˌu ký ch̟ng
khoán t́p trung và êǉng ký giao d̐ch c̕ phi̊u
công ty t˻i S̚ giao d̐ch Ch̟ng khoán TP. H̔ Chí
Minh.
• Trǐn khai các cu̗c h̑p và th̓ng nh˽t v̋
chi̊n lˌ̜c, ê̐nh hˌ̘ng phát trǐn, k̊ ho˻ch s˼n
xu˽t kinh doanh và ch̏ ê˻o công tác qu˼n lý trong
ph˻m vi th˿m quy̋n c̞a HåQT.
• Ban hành Ngh̐ quẙt, Quẙt ê̐nh và giám sát
Ban åi̋u hành trong vi̎c trǐn khai và tḥc hi̎n
Ngh̐ quẙt åHåCå nǉm 2016 và các Ngh̐ quẙt,
Quẙt ê̐nh c̞a HåQT liên quan ê̊n ho˻t ê̗ng
ê˾u tˌ, m̚ r̗ng êˌ̙ng bay…
• Ban hành Quy ch̊ qu˼n tr̐ Công ty và Quy
ch̊ Công b̓ thông tin theo chu˿n ṃc công ty c̕
ph˾n niêm ẙt.
• Quẙt ê̐nh các v˽n ê̋ khác thu̗c th˿m quy̋n
c̞a HåQT.

trˌ̙ng ngành hàng không.
• Tǉng cˌ̙ng ch̏ ê˻o công tác xây ḍng quy
trình, quy ch̊ c̞a Công ty, ê˼m b˼o m̑i ho˻t
ê̗ng tuân th̞ êúng và ê̞ các quy ê̐nh c̞a pháp
lút.
• Quẙt ê̐nh các v˽n ê̋ khác thu̗c th˿m
quy̋n c̞a Ban Giám ê̓c.
Nǉm 2016, Ban Kǐm soát nh́n th˽y không có
d˽u hi̎u b˽t thˌ̙ng trong công tác qu˼n lý êi̋u
hành c̞a Ban åi̋u hành và các ch̟c danh qu˼n
lý c̞a Công ty.
K̊t qu˼ giám sát tình hình tài chính c̞a
Công ty
Ban kǐm soát êã xem xét các báo cáo tài chính
bán niên và báo cáo tài chính nǉm c̞a Công ty,
ê̔ng th̙i thˌ̙ng xuyên trao ê̕i v̘i êˋn v̐ kǐm
toán ê̗c ĺp êánh giá tình hình kǐm soát n̗i b̗
và kǐm soát r̞i ro c̞a Công ty.
• Vi̎c chi tr˼ c̕ t̟c 2016 b̃ng ti̋n m̆t và chi

K̊t qu˼ giám sát ho˻t ê̗ng c̞a Ban åi̋u
hành
Ban åi̋u hành êã tṛc ti̊p êi̋u hành ho˻t
˻t
ê̗ng kinh doanh theo ch̟c nǉng và nhi̎m v̝
̝
quy ê̐nh t˻i åi̋u l̎ c̞a Công ty. Trên cˋ s̚ cácc
Ngh̐ quẙt c̞a åHåCå và HåQT, cǉn c̟ vào tình
h
hình s˼n xu˽t kinh doanh c̞a Công ty, Ban åi̋u
u
hành êã tḥc hi̎n các công vi̎c sau:
• Ch̏ ê˻o, êi̋u hành ho˻t ê̗ng s˼n xu˽t kinh
h
doanh theo các ch̏ tiêu kinh doanh (KPI) êã êˌ̜c
̜c
HåQT giao phó, gia h˻n thành công ch̟ng ch̏
h̏
an toàn khai thác (IOSA), êˌa Công ty tr̚ thành
h
thành viên chính th̟c c̞a IATA.
• Ban åi̋u hành t̕ ch̟c các cu̗c h̑p giao
o
ban êi̋u hành theo ê̐nh kȄ hàng tu˾n, k̐p th̙i
̙i
ćp nh́t tình hình khai thác và kinh doanh, raa
các quẙt ê̐nh êi̋u hành ho˻t ê̗ng kinh doanh
h
mang tính chi̊n lˌ̜c và theo sát di̍n bi̊n th̐
h̐

BÁO CÁO THˊ˭NG NIÊN 2016

THÙ LAO C˱A H˪I ͌˧NG QUːN TRˣ,
tr˼ b̃ng c̕ phi̊u nhˌ êã báo cáo ̚ trên êúng
theo tinh th˾n Ngh̐ quẙt åHåCå thông qua.
• Báo cáo tài chính nǉm 2016 êã ph˼n ánh
trung tḥc và h̜p lý trên khía c˻nh tȓng ẙu
tình hình tài chính t˻i ngày 31/12/2016, k̊t qu˼
ho˻t ê̗ng kinh doanh, tình hình lˌu chuy̌n ti̋n
t̎ trong nǉm, phù h̜p v̘i ch̊ ê̗ k̊ toán doanh
nghi̎p Vi̎t Nam hi̎n hành và các quy ê̐nh pháp
lý có liên quan, và êã êˌ̜c kǐm toán b̚i KPMG
Vi̎t Nam.
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Ṣ ph̓i h̜p gi̢a Ban Kǐm soát v̘i H̗i ê̔ng
Qu˼n tr̐ và Ban åi̋u hành
• Trong quá trình trǐn khai ho˻t ê̗ng kǐm
tra giám sát, HåQT, Ban åi̋u hành và các phòng
ban Công ty êã h̖ tr̜ và ph̓i h̜p t̓t v̘i BKS, tài
li̎u h̑p và các Ngh̐ quẙt c̞a HåQT êˌ̜c cung
c˽p k̐p th̙i, ê˾y ê̞ cho BKS theo êúng quy ê̐nh.
• BKS cǾng thˌ̙ng xuyên góp ý cho công tác
qu˼n tr̐ doanh nghi̎p và h̎ th̓ng quy trình, quy
ch̊ c̞a HåQT, Ban åi̋u hành, t̠ êó góp ph˾n
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cùng gi˼i quẙt các khó khǉn phát sinh trong quá
trình êi̋u hành Công ty.
• Trong nǉm 2016, BKS không nh́n êˌ̜c b˽t
kȄ êˋn thˌ khi̊u n˻i nào c̞a c̕ êông v̋ ho˻t
ê̗ng kinh doanh và qu˼n lý c̞a Công ty.
å̐nh hˌ̘ng ho˻t ê̗ng nǉm 2017 c̞a BKS
Trong nǉm 2017, BKS s̉ duy trì công tác kǐm
tra thˌ̙ng xuyên và ê̐nh kȄ hàng quý theo
êúng êi̋u l̎ Công ty và Quy ch̊ ho˻t ê̗ng
qu˼n tr̐ Công ty. å̔ng th̙i, BKS s̉ ti̊p t̝c c˼i
ti̊n phˌˋng th̟c ho˻t ê̗ng, tǉng cˌ̙ng kǐm
tra, giám sát các m̆t ho˻t ê̗ng s˼n xu˽t kinh
doanh, êi̋u hành c̞a Công ty trên cˋ s̚ giám
sát ho˻t ê̗ng c̞a HåQT và Ban åi̋u hành Công
ty, c̝ tȟ nhˌ sau:
• Giám sát vi̎c tuân th̞ các ch̊ ê̗ chính sách,
pháp lút c̞a Nhà nˌ̘c, các quy ch̊, quy ê̐nh,
Ngh̐ quẙt H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐ ê˼m b˼o công khai,
minh b˻ch.
• Kǐm tra vi̎c tḥc hi̎n Ngh̐ quẙt å˻i H̗i

ê̔ng C̕ êông ê̋ ra.
• Kǐm tra, xem xét các báo cáo tài chính gi̢a
niên ê̗ và báo cáo tài chính nǉm. Duy trì h̎
th̓ng liên l˻c thˌ̙ng xuyên v̘i Kǐm toán ê̗c
ĺp ê̌ nâng cao ch˽t lˌ̜ng công tác kǐm toán
báo cáo tài chính.
• Nâng cao hi̎u qu˼ ho˻t ê̗ng c̞a BKS, chú
tȓng công tác qu˼n lý r̞i ro, t́p trung kǐm soát,
phát hi̎n các ẙu t̓ r̞i ro tȓng ẙu, ti̋m ˿n ê̌
Công ty k̐p th̙i áp d̝ng các bi̎n pháp phòng
ng̠a.
• Giám sát vi̎c tḥc thi, công b̓ thông tin c̞a
Công ty theo quy ê̐nh hi̎n hành.

BAN KI˟M SOÁT, BAN ͌I˞U HÀNH
n

Thù lao HåQT, BKS và BåH
I

H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐

Thù lao/Lˌˋng (VND/nǉm)

1

Nguy̍n Thanh Hà

Ch̞ t̐ch HåQT – Thành viên ê̗c ĺp

2

Nguy̍n Thanh Hùng

Phó Ch̞ t̐ch HåQT

902,000,000

3

Chu Vi̎t Cˌ̙ng

Thành viên HåQT - Thành viên ê̗c ĺp

602,000,000

II

Ban åi̋u hành

1

Nguy̍n Th̐ Phˌˋng Th˼o

T̕ng Giám ê̓c

2

Lˌu å̟c Khánh

Giám ê̓c åi̋u hành

433,134,000

3

Nguy̍n å̟c Tâm

Phó T̕ng Giám ê̓c

1,420,246,809

4

Nguy̍n Th̐ Thúy Bình

Phó T̕ng Giám ê̓c

1,685,750,000

5

Nguy̍n å̟c Th̐nh

Phó T̕ng Giám ê̓c

1,689,600,000

6

Tô Vi̎t Tĥng

Phó T̕ng Giám ê̓c

1,689,800,000

III

Ban Kǐm soát

1

Tr˾n Dˌˋng Ng̑c Th˼o

Trˌ̚ng Ban Kǐm soát

1,271,230,769

2,660,900,000

754,718,000
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QUːN TRˣ R˱I RO

Công tác qu˼n tr̐ r̞i ro ho˻t ê̗ng luôn êˌ̜c công ty chú tr̝ng và phân
công nhi̎m v̝ c̝ tȟ t̠ h̗i ê̔ng qu˼n tr̐ cho ê̊n Ban êi̋u hành.

TRÁCH NHIˢM å˧I VˬI HOˏT å˫NG QUːN TRˤ R˲I RO
Trách nhi̎m c̞a H̗i ê̔ng Qu˼n tr̐
a. Quẙt ê̐nh cˋ c˽u qu˼n tr̐ r̞i ro c̞a Công ty, bao g̔m các b̗ ph́n, thành
ph˾n, nhân ṣ tham gia công tác r̞i ro; vai trò, trách nhi̎m và m̓i quan h̎
các b̗ ph́n này trong công tác qu˼n tr̐ r̞i ro; ch̊ ê̗, phˌˋng th̟c, hình th̟c
báo cáo v̋ r̞i ro.
b. Phê duy̎t, ban hành, êi̋u ch̏nh Quy ch̊ qu˼n lý r̞i ro ho˻t ê̗ng.
c. Kǐm tra, giám sát, êánh giá hi̎u qu˼ công tác QLRRHå trên toàn h̎ th̓ng
c̞a VJC.
d. H̗i ê̔ng qu˼n tr̐ thành ĺp ˲y ban Qu˼n lý R̞i ro và phân công thành
viên chuyên trách tham gia ̞y ban này ê̌ giúp HåQT tḥc hi̎n các trách nhi̎m
nêu trên.
n
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Trách nhi̎m c̞a ˲y ban Qu˼n lý r̞i ro
a. Xây ḍng chi̊n lˌ̜c và chính sách qu˼n tr̐ r̞i ro ê̌ trình HåQT phê duy̎t
ban hành.
b. Giám sát vi̎c t̕ ch̟c tḥc hi̎n chi̊n lˌ̜c và chính sách qu˼n tr̐ r̞i ro êã
êˌ̜c phê duy̎t.
c. å˼m b˼o ê̗i ngǾ cán b̗ và nhân viên Công ty êˌ̜c êào t˻o và n̂m v̢ng
ki̊n th̟c v̋ qu˼n lý r̞i ro.
d. å̐nh kȄ báo cáo cho HåQT v̋ các v˽n ê̋ liên quan ê̊n công tác qu˼n lý
r̞i ro, v̋ hi̎u qu˼ c̞a ho˻t ê̗ng qu˼n lý r̞i ro Công ty.
n

Trách nhi̎m c̞a Ban åi̋u hành
a. Ban hành các Quy ê̐nh c̝ tȟ nh̃m trǐn khai Quy ch̊ QTRRHå
b. Thi̊t ĺp vá duy trì cˋ c˽u t̕ ch̟c QTRRHå.
c. Giám sát vi̎c trǐn khai tḥc hi̎n QTRRHå trong toàn h̎ th̓ng và báo cáo
H̗i ê̔ng qu˼n tr̐.

n

Trách nhi̎m c̞a các Lãnh ê˻o các phòng ban
a. Ch̐u trách nhi̎m chính v̋ QTRRHå t˻i phòng ban mình qu˼n lý.
b. Ph̕ bi̊n, t̕ ch̟c, tḥc hi̎n hi̎u qu˼ các quy ê̐nh, hˌ̘ng d̀n v̋ QTRRHå
t˻i êˋn v̐.
c. Khuẙn khích, thúc ê˿y vǉn hóa phòng ng̠a RRHå t˻i êˋn v̐ mình qu˼n lý.
n
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PHÁT TRI˟N B˞N V˵NG

“Vietjet không ch̎ mang l˺i cˋ h̖i bay cho hàng tri̍u ngˌ̘i dân t˺i Vi̍t Nam, trong
khu v̢c, mà còn tham gia các ho˺t ê̖ng trách nhi̍m vì c̖ng ê̓ng, mang l˺i nh̡ng
giá tȑ thỉt th̢c cho xã h̖i, môi trˌ̘ng”.

PHÁT TRI˟N B˞N V˵NG

Trung có hoàn c˼nh khó khǉn v̋ quê êón T̊t…
ê̋u mang ý nghǠa ê̆c bi̎t và êˌ̜c ̞ng h̗.
T̠ Nam chí B̂c, t̠ Trung tâm Công tác Xã h̗i
(CTXH) t̏nh Lào Cai, Làng tr̈ S.O.S Nha Trang
hay Trung Tâm B˼o Tr̜ Tr̈ Tàn T́t M̔ Côi Th̐
Nghè (TP.HCM), Ban lãnh ê˻o và CBNV Vietjet
ê̋u dành nhi̋u tình c˼m sâu ŝc cǾng nhˌ h̖
tr̜ v́t ch˽t, tinh th˾n góp ph˾n mang ni̋m vui
ti̊ng cˌ̙i ê̊n nh̢ng m˼nh ê̙i kém may m̂n
m̖i d̐p Trung thu hay T̊t ê̊n xuân v̋. Vˌ̜t qua
biên gi̘i Vi̎t Nam, Vietjet cǾng tham gia các
ho˻t ê̗ng t̠ thi̎n qu̓c t̊ nhˌ c̟u tr̜ ngˌ̙i dân
Philippines trong cˋn bão Haiyan, làm t̠ thi̎n
t˻i ˑn å̗ mang l˻i ni̋m vui cho nh̢ng ngˌ̙i
nghèo nˋi êây…
Không ch̏ mang ê̊n cho ngˌ̙i dân hàng tri̎u
cˋ h̗i êi l˻i b̃ng máy bay v̘i chi phí ti̊t ki̎m,
Vietjet còn tích c̣c san s̈ và mang ê̊n tˌˋng
lai t̓t ê̇p hˋn cho nh̢ng c˼nh ê̙i kém may
m̂n. Sau hˋn 5 nǉm ho˻t ê̗ng, Vietjet êã phát
ê̗ng và trao t̆ng g˾n 10.000 tḧ B˼o hǐm Y
t̊ cho ngˌ̙i nghèo trên kĥp c˼ nˌ̘c; Chuẙn
bay “cĥp cánh yêu thˌˋng” êˌa cô dâu Vi̎t

PHÁT TRI N BN V NG
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V˶NG B˟N TˊˉNG LAI
CÙNG NH˶NG CÁNH BAY VIETJET
V̘i m̗t hãng hàng không th̊ h̎ m̘i, n̖ ḷc “t˻o
ĺp m̗t tˌˋng lai trên không” nhˌ Vietjet, "Phát
trǐn b̋n v̢ng" có ý nghǠa vô cùng quan tȓng
b̚i êây là m̓i quan tâm trên ph˻m vi toàn c˾u.
Vi̎c xây ḍng m̗t tˌˋng lai b̋n v̢ng cho Vi̎t
Nam nói riêng và cho toàn th̊ gi̘i nói chung êòi
h̒i ṣ tham gia c̞a c˼ c̗ng ê̔ng bao g̔m nhi̋u
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cá nhân và t̕ ch̟c.
Hǐu rõ n̗i dung c̝ tȟ c̞a 17 m̝c tiêu toàn c˾u
v̋ "Phát trǐn b̋n v̢ng" c̞a Liên h̜p Qu̓c cǾng
nhˌ vai trò ˼nh hˌ̚ng ê̊n c̗ng ê̔ng và ṣ phát
trǐn c̞a xã h̗i, Vietjet ê̐nh hˌ̘ng phát trǐn
b̋n v̢ng v̘i m̝c tiêu ĝn li̋n Tǉng trˌ̚ng
kinh t̊ v̘i Trách nhi̎m xã h̗i và B˼o v̎ môi
trˌ̙ng. 3 ẙu t̓ này êóng vai trò n̋n t˼ng cho
thành công vˌ̜t b́c c̞a Vietjet, trong êó, m̝c
tiêu kinh t̊ là quan tȓng nh˽t b̚i n̊u tḥc hi̎n
m̝c tiêu này thành công, các m̝c tiêu xã h̗i,

sinh s̓ng t˻i åài Loan v̋ quê; chuẙn bay “T̊t
tȓn t̠ng giây” h̖ tr̜ sinh viên, công nhân mi̋n
Trung có hoàn c˼nh khó khǉn v̋ quê êón T̊t…
ê̋u mang ý nghǠa ê̆c bi̎t và êˌ̜c ̞ng h̗.
T̠ Nam chí B̂c, t̠ Trung tâm Công tác Xã h̗i
(CTXH) t̏nh Lào Cai, Làng tr̈ S.O.S Nha Trang
hay Trung Tâm B˼o Tr̜ Tr̈ Tàn T́t M̔ Côi Th̐
Nghè (TP.HCM), Ban lãnh ê˻o và CBNV Vietjet
ê̋u dành nhi̋u tình c˼m sâu ŝc cǾng nhˌ h̖
tr̜ v́t ch˽t, tinh th˾n góp ph˾n mang ni̋m vui
ti̊ng cˌ̙i ê̊n nh̢ng m˼nh ê̙i kém may m̂n
m̖i d̐p Trung thu hay T̊t ê̊n xuân v̋. Vˌ̜t qua
biên gi̘i Vi̎t Nam, Vietjet cǾng tham gia các
ho˻t ê̗ng t̠ thi̎n qu̓c t̊ nhˌ c̟u tr̜ ngˌ̙i dân
Philippines trong cˋn bão Haiyan, làm t̠ thi̎n
t˻i ˑn å̗ mang l˻i ni̋m vui cho nh̢ng ngˌ̙i
nghèo nˋi êây…
Cán b̗ nhân viên Vietjet cǾng thˌ̙ng xuyên tham
gia các ho˻t ê̗ng ý NghǠa nhˌ ch˻y Olympic vì
s̟c kh̒e nhân dân, ch˻y b̗ t̠ thi̎n Terry Fox,
phi công th˼ cá ngày t̊t, các phong trào tȟ thao
vǉn hóa, vǉn ngh̎, phát trǐn ngu̔n ḷc…

môi trˌ̙ng s̉ êˌ̜c ê˼m b˼o.
Không ch̏ mang ê̊n cho ngˌ̙i dân hàng tri̎u
cˋ h̗i êi l˻i b̃ng máy bay v̘i chi phí ti̊t ki̎m,
Vietjet còn tích c̣c san s̈ và mang ê̊n tˌˋng
lai t̓t ê̇p hˋn cho nh̢ng c˼nh ê̙i kém may
m̂n. Sau hˋn 5 nǉm ho˻t ê̗ng, Vietjet êã phát
ê̗ng và trao t̆ng g˾n 10.000 tḧ B˼o hǐm Y
t̊ cho ngˌ̙i nghèo trên kĥp c˼ nˌ̘c; Chuẙn
bay “cĥp cánh yêu thˌˋng” êˌa cô dâu Vi̎t
sinh s̓ng t˻i åài Loan v̋ quê; chuẙn bay “T̊t
tȓn t̠ng giây” h̖ tr̜ sinh viên, công nhân mi̋n
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Là hãng hàng không th̊ h̎ m̘i, Vietjet xác ê̐nh "Phát trǐn b̋n v̢ng" ch̏ có tȟ
tḥc hi̎n khi m̝c tiêu kinh t̊, tài chính êˌ̜c ê˼m b˼o, êem l˻i l̜i ích lâu dài cho
quý khách hàng, c̕ êông, ngˌ̙i lao ê̗ng và c˼ c̗ng ê̔ng. Vietjet luôn ê˼m b˼o
tǉng trˌ̚ng hi̎u qu˼ kinh t̊ v̘i các ch̏ tiêu t̕ng tài s˼n, doanh thu, l̜i nhún ê˻t
m̟c tǉng trˌ̚ng ̕n ê̐nh và tǉng d˾n ê̋u qua các nǉm.
Tǉng trˌ̚ng kinh t̊ cǾng giúp Vietjet gia tǉng các êóng góp cho xã h̗i thông qua
các êóng góp cho ngân sách nhà nˌ̘c, ê˼m b˼o các quy̋n l̜i tài chính cho c̕
êông, t˻o vi̎c làm cho ngˌ̙i lao ê̗ng t˻i ê̐a phˌˋng.
V̘i 2 h̜p ê̔ng mua và thuê tàu bay l̐ch s̡ v̘i t̕ng tr̐ giá hàng ch̝c t̥ êô-la M̦
êˌ̜c ký k̊t v̘i Airbus (Pháp) và Boeing (M̦), tính ê̊n cu̓i nǉm 2023, ê̗i tàu
bayy c̞a Vietjet s̉ có hˋn 200 tàu bay m̘
m̘i
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GÌN GI˶ MÔI TRˊ˭NG - BˏN åˊ˭NG PHÁT TRIˠN
Là hãng hàng không th̊ h̎ m̘i, Vietjet luôn ý th̟c và xây ḍng các chˌˋng trình b˼o
v̎ và c˼i t˻o môi trˌ̙ng ngay t̠ nh̢ng ngày ê˾u thành ĺp.
V̘i các ho˻t ê̗ng s˼n xu˽t kinh doanh, Vietjet h̜p tác v̘i các t́p êoàn s˼n xu˽t máy
bay danh ti̊ng nhˌ Airbus, Boeing… êˌa vào ho˻t ê̗ng ê̗i tàu bay m̘i, hi̎n ê˻i
b́c nh˽t và thân thi̎n v̘i môi trˌ̙ng. Các tàu bay c̞a Vietjet ê̋u có tu̕i trung bình
s̡ d̝ng 3,03 nǉm. Hãng s̚ h̢u dòng máy bay Sharklet A320 m̘i, êˌ̜c s˼n xu˽t theo
quy trình l̂p ráp hi̎n ê˻i c̞a Airbus. V̘i tính nǉng vˌ̜t tr̗i v̋ ti̊t ki̎m nhiên li̎u và
gi˼m khí th˼i, ê̗i tàu bay m̘i góp ph˾n nâng cao hi̎u qu˼ ho˻t ê̗ng c̞a hãng và b˼o
v̎ môi trˌ̙ng.
Nh̢ng c˼i ti̊n m̘i c̞a dòng máy bay này ti̊t ki̎m 0,5% nhiên li̎u tiêu th̝ g̔m thay
ê̕i lõi ph˾n c̟ng bao g̔m làm m̘i lˌ̛i tuabin cao áp, thay ê̕i trong s˼n xu˽t máy nén,
cánh qu˻t và van ê̌ c˼i thi̎n hi̎u su˽t tích tr̢, ê̔ng th̙i giúp ti̊t ki̎m ê̊n 4% lˌ̜ng
nhiên li̎u tiêu hao và gi˼m ê̊n hˋn 1.000 t˽n CO2 th˼i ra hàng nǉm. Riêng dòng máy bay
m̘i A320/321NEO và B737MAX mà Vietjet b̂t ê˾u khai thác t̠ nǉm 2017 s̉ giúp ti̊t ki̎m
t̘i 15% nhiên li̎u tiêu hao.
M̟c ̔n c̞a ê̗ng cˋ êˌ̜c duy trì theo tiêu chu˿n s˼n xu˽t và êáp ̟ng yêu c˾u c̞a T̕ ch̟c
Hàng không Dân d̝ng Qu̓c t̊ (ICAO), và quy ê̐nh c̞a ˲y ban các Tiêu chu˿n B˼o v̎ Môi
trˌ̙ng Hàng không (CAEP/6).
C˻nh êó, Vietjet cǾng thˌ̙ng xuyên ph̓i h̜p v̘i các ê̓i tác v̋ tuyên truy̋n b˼o v̎ môi trˌ̙ng,
nh̃m nâng cao nh́n th̟c c̞a c̗ng ê̔ng.
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å̓i v̘i ho˻t ê̗ng n̗i b̗, Vietjet luôn nâng cao nh́n th̟c c̞a cán b̗ nhân viên v̋ b˼o
v̎ môi trˌ̙ng và ̟ng phó v̘i bi̊n ê̕i khí h́u v̘i nhi̋u bi̎n pháp hi̎u qu˼
˼ và thi̊t tḥc:
l Tḥc hi̎n kǐm soát h̎ th̓ng x̡ lý rác th˼i, rác sinh ho˻t t˻i vǉn phòng, nˋi làm vi̎c: gi˼m thǐu
lˌ̜ng gi˽y in, ṃc in, tái s̡ d̝ng vǉn phòng ph˿m m̗t cách ti̊t ki̎m và hi̎u qu˼;
u˼; v̎ sinh s˻ch
s̉ nˋi làm vi̎c, tr̔ng cây xanh trong vǉn phòng…
l T̂t các thi̊t b̐ êi̎n, s̡ d̝ng ngu̔n nˌ̘c m̗t cách ti̊t ki̎m…
l Xây ḍng và ê˿y m˻nh chˌˋng trình “5S - Thành công cùng Vietjet”: xây ḍng môi trˌ̙ng côn
công
ng s̚
s̚,,
tr˻m b˼o dˌ̛ng, kho bãi, kho v́t tˌ s˻ch, xanh và khoa h̑c.
å̓i v̘i các bên liên quan và ê̓i tác cung ̟ng nhˌ xǉng d˾u, v́t tˌ… v˽n ê̋ môi trˌ̙ng
êˌ̜c
êˌa
ng êˌ̜
êˌ
ˌ̜c
̜c ê
ˌa vvào
ào
trong các n̗i dung cam k̊t ch˽t lˌ̜ng liên quan ê̊n phát trǐn b̋n v̢ng và êánh giá
iáá ḍa
ḍa trên
trên m̟c
m̟c
̟
ê̗ quan tâm c̞a các bên.
V̘i vi̎c ê˾u tˌ bài b˼n cùng n̖ ḷc c̞a toàn tȟ cán b̗ nhân viên, Vietjet êã êˌ̜c H̗
̗i B˼
B˼o
˼o v̎ Thiên
nhiên - Môi trˌ̙ng Vi̎t Nam bình ch̑n và vinh danh gi˼i thˌ̚ng “Vì môi trˌ̙ng xanh qu
qu̓c
u̓c gia”.
gia
ia”.
”..

BAY VÀO TˊˉNG LAI
BÁO CÁO THˊ˭NG NIÊN 2016

“Thành công
của doanh
nghiệp chính là
thành công của
mỗi người lãnh
đạo, nhân viên.
Lợi ích của
công ty chính
là lợi ích của
mỗi người lao
động”.
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