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Chương 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET 

 

1.1. Giới thiệu chung 

1.1.1. Công ty 

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (VietJet Aviation Joint Stock Company), hoạt 

động với tên VietJet Air có trụ sở chính tại 302/3 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận 

Ba Đình, Thành phố Hà Nội 

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet được thành lập vào ngày 23 tháng 7 năm 2007 

với giấy phép kinh doanh số 0103018485: 

Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET 

Tên viết tắt: VIETJET., JSC 

Tên thương mại: VIETJET AIR 

Mã cổ phiếu: VJC 

Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ Phần 

Mã số doanh nghiệp: 0102325399 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp 

Đăng ký lần đầu: Ngày 23/07/2007 

Đăng ký thay đổi lần thứ 26: Ngày 24/01/2018 

Trụ sở chính: 302/3 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại: 02471086668   Fax: 03437281838   Website: www.vietjetair.com 
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Trụ sở hoạt động: Tầng 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Vốn điều lệ: 4.513.432.840.000 (bốn nghìn năm trăm mười ba tỷ, bốn trăm ba mươi 

hai triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng) 

Tổng số cổ phần: 451.344.284 (bốn trăm năm mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi bốn 

ngàn hai trăm tám mươi bốn cổ phiếu) 

Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không: số 04/2016/GPKDVCHK cấp ngày 

30/12/2016 

Vietjet Air có 6 công ty con và 2 công ty liên kết. 

Vietjet Air là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam được cấp giấy phép 

khai thác và chứng chỉ nhà khai thác cho mạng bay nội địa và quốc tế. 

Với mục đích mang lại những chuyến bay an toàn và chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn 

quốc tế, Vietjet Air đã đầu tư 4 năm cho công tác chuẩn bị về nguồn lực, hệ thống và tài 

chính đảm bảo phát triển doanh nghiệp bền vững, đóng góp vào sự phát triển của ngành 

hàng không, ngành du lịch cũng như phát triển kinh tế trong khu vực. 

Trong hơn 6 năm cất cánh, Vietjet Air đã đạt được các dấu mốc quan trọng trong 

hành trình chinh phục bầu trời, và mang lại sự đổi mới cho ngành hàng không trên thế giới. 

Tầm nhìn: 

Trở thành tập đoàn hàng không đa quốc gia, có mạng bay rộng khắp khu vực và thế 

giới, phát triển không chỉ dịch vụ hàng không mà còn cung cấp hàng tiêu dùng trên nền 

tảng thương mại điện tử, là thương hiệu được khách hàng yêu thích và tin dùng. 

Sứ mệnh: 

• Khai thác và phát triển mạng đường bay rộng khắp trong nước, khu vực và quốc tế 

• Mang đến sự đột phá trong dịch vụ hàng không 

• Làm cho dịch vụ hàng không trở thành phương tiện di chuyển phổ biến ở Việt Nam 

và quốc tế 

• Mang lại niềm vui, sự hài lòng cho khách hàng bằng dịch vụ vượt trội, sang trọng 

và những nụ cười thân thiện. 

Giá trị cốt lõi: An toàn – Vui vẻ – Giá rẻ – Đúng giờ 

Hiện nay Vietjet Air đang khai thác mạng đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt 

Nam và hơn 30 điểm đến trong khu vực tới Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar, Đài 
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Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Công,…. khai thác đội tàu bay hiện đại 

A320 và A321 với độ tuổi bình quân là 3.3 năm. 

Vietjet Air là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) 

với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Văn hoá An toàn là một phần quan trọng trong 

văn hoá doanh nghiệp Vietjet Air, được quán triệt từ lãnh đạo đến mỗi nhân viên trên toàn 

hệ thống. 

1.1.2. Đội bay 

VietJet Air tự hào sở hữu đội tàu bay mới, hiện đại nhất và thân thiện với môi trường. 

Tính đến cuối năm 2016, VietJet Air sở hữu đội tàu bay với hơn 45 chiếc (Gần 44 tàu bay 

Viejet & 3 tàu bay ThaiVietJet Air). Đa phần là tàu bay mới 100% và có tuổi trung bình 

dưới 3 tuổi. VietJet Air là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam và một số ít trong khu 

vực sở hữu dòng máy bay Sharklet A320 hiện đại, mới nhất của Airbus. 

Máy bay A320 có thể chuyên chở 180 hành khách. Airbus A321 có khoang hành 

khách rộng nhất trong các loại máy bay có sức chứa tới 230 hành khách. Đây cũng là các 

loại máy bay có độ tin cậy cao với chi phí khai thác thấp, với nhiều ưu điểm về tiết kiệm 

nhiên liệu, bảo vệ môi trường và thiết kế cánh cong mới mẻ, độc đáo. 

Năm 2017, VietJet Air vẫn duy trì khai thác dòng tàu bay Airbus 320/321 là dòng tâu 

bay có hiệu quá khai thác tốt nhát cho các đường bay dưới 6 giờ bay. Đến cuối năm 2017, 

dội tâu bay VietJet Air khai thác là 51 tàu, trong đó số tàu bay A321 (220 ghế và 230 ghế) 

là 27 tàu bay, chiếm 53% và 24 tâu bay tàu A320, chiếm 47% dội tàu. Đặc biệt, tháng 

12/2017, VietJet Air đã trở thành hãng hàng không đầu tiên tại khu vực Đông Nam châu 

Á khai thác dòng tàu bay thế hệ mới Airbus 321 Neo, với khá năng khai thắc tối ưu về chi 

phi và lượng ghế cung ứng (230 - 240 ghẽ), tiết kiệm tới 15% tiêu hao nhiên liệu. 

Đội tàu bay của VietJet Air tiếp tục được mở rộng với dòng tàu bay A321 (230-240 

ghế) nâng lượng ghế binh quân/tàu từ 193 ghế năm 2016 lên 203 ghế/tàu năm 2017. với 

dội tàu bay phát triển như trên, VietJet Air sẽ có cơ hội giảm chi phi trên ghế và có cơ hội 

cung cấp giá vé hấp dẫn hơn cho thị trường. 

Được báo chí quốc tế gọi là “Đội bay sinh động bậc nhất thế giới”, các tàu bay của 

VietJet Air nổi bật cả khi bay trên bầu trời và hạ cánh tại sân đỗ với những hình ảnh sinh 

động bắt mắt trên thân tàu. 

Với phong cách hàng không thế hệ mới, an toàn, thận thiện và vui tươi, hãng đã tiên 

phong trong việc thiết kế các biểu tượng trên tàu bay. Máy bay VietJet Air được sơn màu 
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cờ Tổ quốc (màu đỏ- vàng) như cam kết luôn mạng lại cơ hội đi máy bay với chi phí tiết 

kiệm, cùng các dịch vụ bay an toàn, thân thiện và sang trọng cho người dân & khách quốc 

tế Việt Nam. 

VietJet Air là một trong ba hãng hàng không trên thế giới cùng với American Airlines 

(Mỹ) và Qantas (Australia) sơn hình ảnh bộ phim bom tấn “ Planes” của Disney mang đến 

nhiều niềm vui cho các khách hàng “nhí”. 

Biểu tượng du lịch Việt Nam và các cô tiếp viên xinh đẹp với nụ cười thân thiện mến 

khách mang lời chào đến mọi nơi trên thế giới. 

Hình ảnh của Hoa Hậu Việt Nam Mai Phương Thúy, ngôi sao điện ảnh Johny Trí 

Nguyễn cũng xuất hiện mang lời chào đón các hành khách skyboss. Đánh dấu sự kiện hợp 

tác cùng Pepsi Co mang chuyến bay dịp Tết miễn phí đầy ý nghĩa đến cho các sinh viên, 

logo của công ty nước giải khát hàng đầu này đã xuất hiện ấn tượng trên thân máy bay 

VietJet Air. Mong muốn được chắp cánh bay cao, các thương hiệu ngân hàng BIDV, 

HDBank cũng lần lượt xuất hiện trên thân tàu bay của VietJet Air ghi dấu các sự kiện đặc 

biệt. 

Tại triển lãm hàng không Singapore AirShow năm 2013, VietJet Air thực hiện ký kết 

hợp đồng triển khai mua 100 tàu bay với hãng sản xuất máy bay danh tiếng Airbus đồng 

thời chỉ định BNP Paribas (Cộng hòa Pháp) là ngân hàng sẽ thu xếp tài chính cho đơn hàng 

mua tàu bay của hãng. Các hợp đồng hợp tác quan trọng, các chiến lược triển khai vững 

chắc liên tục được thực hiện cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của VietJet Air trong định hướng 

phát triển, nâng cao tầm vóc của hàng không Việt trong tương lai. 

1.1.3. Mạng lưới đường bay của hãng hàng không VietJet Air 

Năm 2017, VietJet Air tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu tại thị trường nội địa, tuy nhiên 

việc phân bổ tần suất đã được điều chỉnh tùy theo nhu cầu tăng/giảm của mỗi thị trường và 

các thời điểm khác nhau trong năm. Công ty đã linh hoạt điều phối đội tàu bay sử dụng cho 

kế hoạch mạng bay trong nước và quốc tế để tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty. Vào các 

mùa thấp điểm năm 2017, VietJet Air đã triển khai hoạt động cho thuê ướt ra ngoài hoặc 

triển khai hoạt động bảo dưỡng định kỳ. 

Đến cuối năm 2017, VietJet Air đã khai thác tất cả các sân bay tàu airbus A320/A321 

có thể khai thác, trong đó 5 cơ sở khai thác chính là sân bay Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Đà 

Nẵng, Cát Bi và Nội Bài được tăng cường cho mạng bay kết nối đến các điểm đến mới tại 

thị trường trong nước và quốc tế như Hàn Quốc và Trung Quốc. 
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Năm 2017, VietJet Air mở thêm 1 đường bay mới kết nối Hà Nội với sân bay Đồng 

Hới, và tập trung phát triển các đường bay quốc tế, tập trung vào khu vực Đông Bắc Á như 

Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc… VietJet Air đã đạt thị phần đường bay lớn nhất kết 

nối Việt Nam với Đài Loan, Trung Quốc trong năm 2017. Tổng đường bay quốc tế mới 

được phát triển trong năm đạt 21 đường bay, nâng tổng đường bay quốc tế lên 44 đường 

bay, tăng 91,3% so với năm 2016. 

Ngoài 82 đường bay bao gồm 38 đường bay nội địa, 44 đường bay quốc tế thường lệ, 

trong năm 2017 VietJet Air đã thực hiện 37 đường bay thuê chuyến với hơn 1.000 chuyến 

bay trong và ngoài nước, trong đó chủ yếu vào các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và đặc 

biệt là Trung Quốc. 

Bảng 1.1: Vận hành bởi VietJet Air 

Thành 

phố 

Quốc gia  

Tỉnh/Thành 

Mã 

IATA 

Mã 

ICAO 
Sân bay Khởi hành từ 

Bangkok   Thái Lan BKK VVBS 
Sân bay quốc tế 

Suvarnabhumi  

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải 

Phòng 

Busan   Hàn Quốc PUS RKPK 
Sân bay quốc tế 

Gimhae  

Hà Nội  

Buôn Ma 

Thuột 

 Đắk-lắk BMV VVBM 
Sân bay Buôn Ma 

Thuột 

Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí 

Minh, Vinh 

Cao Hùng   Đài Loan KHH RCKH 
Sân bay quốc tế 

Cao Hùng  

Hồ Chí Minh  

Chiang 

Mai 

 Thái Lan CNX VTCC 
Sân bay quốc tế 

Chiang Mai  

Hồ Chí Minh  

Chu Lai   Quảng Nam VCL VVCI Sân bay Chu Lai  Hà Nội, Hồ Chí Minh 

Côn Minh 

(Vân Nam)  

 Trung Quốc KMG ZPPP 

Sân bay quốc tế 

Trường Thủy Côn 

Minh  

Thuê chuyến: Nha Trang 

Cần Thơ   Cần Thơ VCA VVCT 
Sân bay quốc tế 

Cần Thơ  

Đà Nẵng, Hà Nội 

Daegu   Hàn Quốc TAE RKTN 
Sân bay quốc tế 

Daegu  

Thuê chuyến: Đà Nẵng 

Huế  

 Thừa Thiên 

Huế 
HUI VVPB 

Sân bay quốc tế 

Phú Bài  

Hà Nội, Hồ Chí Minh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bangkok
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Suvarnabhumi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Suvarnabhumi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%C3%A1t_Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%C3%A1t_Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Busan
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Gimhae
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Gimhae
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%C3%A1t_Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_H%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cao_H%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cao_H%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chiang_Mai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chiang_Mai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Chiang_Mai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Chiang_Mai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_Lai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Chu_Lai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4n_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4n_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%E1%BB%A7y_C%C3%B4n_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%E1%BB%A7y_C%C3%B4n_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%E1%BB%A7y_C%C3%B4n_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Daegu
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Daegu
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Daegu
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%BA_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%BA_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0i_Loan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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Thành 

phố 

Quốc gia  

Tỉnh/Thành 

Mã 

IATA 

Mã 

ICAO 
Sân bay Khởi hành từ 

Hà Nội  Tp. Hà Nội HAN VVNB 
Sân bay quốc tế 

Nội Bài 

Bangkok, Buôn Ma 

Thuột, Busan, Cần Thơ, Chu 

Lai, Cao Hùng, Đà Nẵng, Đài 

Bắc, Hồ Chí Minh, Nha 

Trang, Đà 

Lạt, Huế, Pleiku, Phú 

Quốc, Quy Nhơn, Tuy 

Hòa, Siem 

Reap, Singapore, Seoul, Yang

on 

Hàng Châu 

(Chiết 

Giang)  

 Trung Quốc HGH ZSHC 

Sân bay quốc tế 

Tiêu Sơn Hàng 

Châu  

Đà Nẵng, Nha Trang, Phú 

Quốc 

Hạ Long   Quảng Ninh VDO VVVD 
Sân bay quốc tế 

Vân Đồn  

Hồ Chí Minh  

Hải Phòng   Tp. Hải Phòng HPH VVCI 
Sân bay quốc tế 

Cát Bi 

Bangkok, Buôn Ma Thuột, Đà 

Lạt, Đà Nẵng, Hồ Chí 

Minh, Nha Trang, Phú 

Quốc, Pleiku, Seoul 

Hồ Chí 

Minh  

 Tp. Hồ Chí 

Minh 
SGN VVTS 

Sân bay quốc tế 

Tân Sơn Nhất  

Bangkok, Buôn Ma 

Thuột, Cao Hùng, Chiang 

Mai, Chu Lai, Đồng Hới, Đà 

Nẵng, Vân Đồn, Đài Bắc, Đài 

Nam, Đài Trung, Đà Lạt, Hà 

Nội, Hong Kong, Jakarta-

Soekarno–Hatta, Kuala 

Lumpur, Hải Phòng, Huế, Nha 

Trang, Phú 

Quốc, Pleiku, Phuket, Quy 

Nhơn, Thanh Hóa, Tuy 

Hòa, Seoul, Singapore, Vinh, 

Yangon 

Hồng 

Kông  

 Hồng 

Kông (Trung Quốc) 
HKG VHHH 

Sân bay quốc tế 

Hồng Kông  

Hồ Chí Minh  

Jakarta  Indonesia CGK WIII 
Sân bay quốc tế 

Soekarno-Hatta  

Hồ Chí Minh  

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Suvarnabhumi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Gimhae
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Chu_Lai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Chu_Lai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cao_H%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0o_Vi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0o_Vi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Li%C3%AAn_Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Li%C3%AAn_Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%BA_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Pleiku
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Ph%C3%B9_C%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Tuy_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Tuy_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Xi%C3%AAm_Ri%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Xi%C3%AAm_Ri%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Changi_Singapore
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Incheon
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Yangon
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Yangon
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ti%C3%AAu_S%C6%A1n_H%C3%A0ng_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ti%C3%AAu_S%C6%A1n_H%C3%A0ng_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ti%C3%AAu_S%C6%A1n_H%C3%A0ng_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_H%E1%BA%A1_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_V%C3%A2n_%C4%90%E1%BB%93n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_V%C3%A2n_%C4%90%E1%BB%93n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%C3%A1t_Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%C3%A1t_Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Suvarnabhumi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Li%C3%AAn_Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Li%C3%AAn_Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Pleiku
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Incheon
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Suvarnabhumi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cao_H%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Chiang_Mai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Chiang_Mai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Chu_Lai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_%C4%90%E1%BB%93ng_H%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_V%C3%A2n_%C4%90%E1%BB%93n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0o_Vi%C3%AAn_%C4%90%C3%A0i_Loan
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_%C4%90%C3%A0i_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_%C4%90%C3%A0i_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_%C4%90%C3%A0i_Trung
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Li%C3%AAn_Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_H%E1%BB%93ng_K%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Soekarno%E2%80%93Hatta
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Soekarno%E2%80%93Hatta
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Kuala_Lumpur
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Kuala_Lumpur
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%C3%A1t_Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%BA_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Pleiku
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Phuket
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Ph%C3%B9_C%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Ph%C3%B9_C%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Th%E1%BB%8D_Xu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_%C4%90%C3%B4ng_T%C3%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_%C4%90%C3%B4ng_T%C3%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Incheon
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Singapore_Changi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Yangon
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_K%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_K%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_H%E1%BB%93ng_K%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_H%E1%BB%93ng_K%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Soekarno-Hatta
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Soekarno-Hatta
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_K%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia


GVHD: PGS TS. Nguyễn Hải Quang                                       Quản trị hãng hàng không nâng cao 

HVTH: Trương Anh Vũ Trang 7 

Thành 

phố 

Quốc gia  

Tỉnh/Thành 

Mã 

IATA 

Mã 

ICAO 
Sân bay Khởi hành từ 

Kuala 

Lumpur  

 Malaysia KUL WMKK 
Sân bay quốc tế 

Kuala Lumpur  

Hồ Chí Minh  

Macau 

 Macau 

(Trung Quốc) 
MFM VMMC 

Sân bay quốc tế 

Macau  

Thuê chuyến: Đà Nẵng 

Nha Trang   Khánh Hòa CXR VVCR 
Sân bay quốc tế 

Cam Ranh  

Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí 

Minh, Thanh Hóa  

Thuê chuyến: Côn 

Minh, Hàng Châu, Ninh 

Ba, Tây An, Thành Đô, Thiên 

Tân, Thượng Hải, Trùng 

Khánh, Trường Sa, Vô 

Tích, Vũ Hán 

Ninh Ba 

(Chiết 

Giang)  

 Trung Quốc NGB ZSNB 
Sân bay quốc tế 

Lịch Xã Ninh Ba  

Thuê chuyến: Nha Trang 

Phnom 

Penh  

 Campuchia PNH VDPP 
Sân bay quốc tế 

Phnom Penh  

Hồ Chí Minh  

Phuket   Thái Lan HKT VTSP 
Sân bay quốc tế 

Phuket  

Hồ Chí Minh  

Phú Quốc   Kiên Giang PQC VVPQ 
Sân bay quốc tế 

Phú Quốc  

Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí 

Minh  

Thuê chuyến: Hàng Châu 

Pleiku   Gia Lai PXU VVPK Sân bay Pleiku  

Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí 

Minh, Vinh 

Quy Nhơn   Bình Định UIH VVPC Sân bay Phù Cát  Hà Nội, Hồ Chí Minh 

Seoul   Hàn Quốc ICN RKSI 
Sân bay quốc tế 

Incheon  

Đà Nẵng, Hà Nội, Hải 

Phòng, Hồ Chí Minh, Nha 

Trang 

Siem Reap   Campuchia REP VDSR 
Sân bay quốc tế 

Angkor  

Hà Nội  

Singapore   Singapore SIN WSSS 
Sân bay quốc tế 

Changi Singapore  

Hà Nội, Hồ Chí Minh 

Thanh Hóa   Thanh Hóa THD VVTX Sân bay Thọ Xuân  Hồ Chí Minh, Nha Trang 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Siem_Reap
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Angkor
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Angkor
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Changi_Singapore
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Changi_Singapore
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Th%E1%BB%8D_Xu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ma_Cao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam


GVHD: PGS TS. Nguyễn Hải Quang                                       Quản trị hãng hàng không nâng cao 

HVTH: Trương Anh Vũ Trang 8 

Thành 

phố 

Quốc gia  

Tỉnh/Thành 

Mã 

IATA 

Mã 

ICAO 
Sân bay Khởi hành từ 

Thiên Tân  Trung Quốc TSN ZBTJ 

Sân bay quốc tế 

Tân Hải Thiên 

Tân 

Thuê chuyến: Nha Trang 

Thành Đô 

(Tứ 

Xuyên)  

 Trung Quốc CTU ZUUU 

Sân bay quốc tế 

Song Lưu Thành 

Đô  

Thuê chuyến: Nha Trang 

Thượng 

Hải 

 Trung Quốc PVG ZSPD 

Sân bay quốc tế 

Phố Đông-Thượng 

Hải 

Thuê chuyến: Nha Trang 

Trùng 

Khánh  

 Trung Quốc CKG ZUCK 

Sân bay quốc tế 

Giang Bắc Trùng 

Khánh  

Thuê chuyến: Nha Trang 

Trường Sa 

(Hồ Nam)  

 Trung Quốc CSX ZGCS 

Sân bay quốc tế 

Hoàng Hoa 

Trường Sa 

Nha Trang  

Tuy Hòa   Phú Yên TBB VVTH Sân bay Tuy Hòa  Hà Nội, Hồ Chí Minh 

Tây An 

(Thiểm 

Tây)  

 Trung Quốc XIY ZLXY 

Sân bay quốc tế 

Hàm Dương Tây 

An  

Thuê chuyến: Nha Trang 

Vinh   Nghệ An VII VVVH 
Sân bay quốc tế 

Vinh  

Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Hồ 

Chí Minh, Pleiku 

Vô Tích 

(Giang Tô)  

 Trung Quốc WUX ZSWX 

Sân bay quốc tế 

Thạc Phóng Vô 

Tích 

Thuê chuyến: Nha Trang 

Vũ Hán 

(Hồ Bắc) 

 Trung Quốc WUH ZHHH 
Sân bay quốc tế 

Thiên Hà Vũ Hán  

Thuê chuyến: Đà Lạt, Nha 

Trang 

Yangon   Myanmar RGN VYYY 
Sân bay quốc tế 

Yangon  

Hà Nội, Hồ Chí Minh 

Đà Lạt   Lâm Đồng DLI VVDL 
Sân bay Quốc tế 

Liên Khương  

Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí 

Minh, Vinh  

Thuê chuyến: Vũ Hán 

Đà Nẵng   Đà Nẵng DAD VVDN 
Sân bay quốc tế 

Đà Nẵng  

Cần Thơ, Hà Nội, Hải 

Phòng, Hồ Chí Minh, Seoul-

Incheon  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_T%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_H%E1%BA%A3i_Thi%C3%AAn_T%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_H%E1%BA%A3i_Thi%C3%AAn_T%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_H%E1%BA%A3i_Thi%C3%AAn_T%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_%C4%90%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_%C4%90%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_%C4%90%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Song_L%C6%B0u_Th%C3%A0nh_%C4%90%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Song_L%C6%B0u_Th%C3%A0nh_%C4%90%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Song_L%C6%B0u_Th%C3%A0nh_%C4%90%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%E1%BB%91_%C4%90%C3%B4ng-Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%E1%BB%91_%C4%90%C3%B4ng-Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%E1%BB%91_%C4%90%C3%B4ng-Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B9ng_Kh%C3%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B9ng_Kh%C3%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Giang_B%E1%BA%AFc_Tr%C3%B9ng_Kh%C3%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Giang_B%E1%BA%AFc_Tr%C3%B9ng_Kh%C3%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Giang_B%E1%BA%AFc_Tr%C3%B9ng_Kh%C3%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa_(huy%E1%BB%87n_Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa_(huy%E1%BB%87n_Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ho%C3%A0ng_Hoa_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ho%C3%A0ng_Hoa_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ho%C3%A0ng_Hoa_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Tuy_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_H%C3%A0m_D%C6%B0%C6%A1ng_T%C3%A2y_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_H%C3%A0m_D%C6%B0%C6%A1ng_T%C3%A2y_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_H%C3%A0m_D%C6%B0%C6%A1ng_T%C3%A2y_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Li%C3%AAn_Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Pleiku
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4_T%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4_T%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Th%E1%BA%A1c_Ph%C3%B3ng_V%C3%B4_T%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Th%E1%BA%A1c_Ph%C3%B3ng_V%C3%B4_T%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Th%E1%BA%A1c_Ph%C3%B3ng_V%C3%B4_T%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Thi%C3%AAn_H%C3%A0_V%C5%A9_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Thi%C3%AAn_H%C3%A0_V%C5%A9_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Li%C3%AAn_Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Yangon
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Yangon
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Yangon
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_L%E1%BA%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Li%C3%AAn_Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Li%C3%AAn_Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%C3%A1t_Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Thi%C3%AAn_H%C3%A0_V%C5%A9_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_N%E1%BB%99i_B%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%C3%A1t_Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_C%C3%A1t_Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Incheon
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Incheon
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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Thành 

phố 

Quốc gia  

Tỉnh/Thành 

Mã 

IATA 

Mã 

ICAO 
Sân bay Khởi hành từ 

Thuê chuyến: Daegu, Hàng 

Châu, Macau 

Đài Bắc   Đài Loan TPE RCTP 

Sân bay quốc tế 

Đào Viên Đài 

Loan  

Hà Nội, Hồ Chí Minh 

Đài Nam  Đài Loan TNN RCNN Sân bay Đài Nam  Hồ Chí Minh  

Đài Trung   Đài Loan RMQ RCMQ 
Sân bay Đài 

Trung  

Hồ Chí Minh  

Đồng Hới   Quảng Bình VDH VVDH Sân bay Đồng Hới  Hồ Chí Minh, Hà Nội 

Nguồn: VJC 

Bảng 1.2: Vận hành bởi Thai VietJet Air 

Thành 

phố 
Quốc gia 

Mã 

IATA 

Mã 

ICAO 
Sân bay Khởi hành từ 

Bangkok  Thái Lan BKK VTBS 
Sân bay quốc tế 

Suvarnabhumi  

Hải Phòng, Hồ Chí Minh,Đà 

Lạt, Phuket 

Chiang Mai  Thái Lan CNX VTCC 
Sân bay quốc tế 

Chiang Mai  

Bangkok  

Chiang Rai  Thái Lan CEI VTCT 
Sân bay quốc tế 

Chiang Rai  

Phuket  

Gaya  Ấn Độ GAY VEGY Sân bay Gaya  Bangkok  

Hà Nội Việt Nam HAN VVNB 
Sân bay quốc tế 

Nội Bài 

Bangkok  

Hải Phòng  Việt Nam HPH VVCI 
Sân bay quốc tế 

Cát Bi 

Bangkok  

Hồ Chí 

Minh  

Việt Nam SGN VVTS 
Sân bay quốc tế 

Tân Sơn Nhất  

Bangkok  

Đà Lạt  Việt Nam DLI VVDL 
Sân bay Liên 

Khương  

Bangkok  

Phuket  Thái Lan HKT VTSP 
Sân bay quốc tế 

Phuket  

Bangkok, Chiang Rai 

 
 

Nguồn: VJC 

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của VietJet Air 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Daegu
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ti%C3%AAu_S%C6%A1n_H%C3%A0ng_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ti%C3%AAu_S%C6%A1n_H%C3%A0ng_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Macau
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0i_B%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0o_Vi%C3%AAn_%C4%90%C3%A0i_Loan
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%A0o_Vi%C3%AAn_%C4%90%C3%A0i_Loan
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VietJet Air được thành lập từ 3 cổ đông chính là Tập đoàn T&C, Sovico Holdings và 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà TP Hồ Chí Minh (HD Bank), với vốn điều 

lệ ban đầu là 600 tỷ đồng (tương đương 37.5 triệu USD tại thời điểm góp vốn). Hãng được 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam phê duyệt cấp giấy phép vào tháng 11 năm 2007 và trở 

thành hãng hàng không thứ tư của Việt Nam, sau Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và 

Vietnam Aviation Service Company (VASCO) và là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của 

Việt Nam. Ngày 20 tháng 12 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Hồ 

Nghĩa Dũng đã trao giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho VietJet Air. 

Theo kế hoạch ban đầu, VietJet Air dự tính chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 

2008 nhưng do biến động làm giá xăng, dầu tăng cao nên VietJet AirAir quyết định hoãn 

lại và sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm 2009 (Quý IV) VietJet Air khởi động đường bay vào 

quý IV. Cuối tháng 4 năm 2009, Sovico Holdings đã mua lại toàn bộ số cổ phần của Tập 

đoàn T&C và trở thành cổ đông lớn nhất, sở hữu 70% cổ phần của VietJet AirAir. Tháng 

2 năm 2010, hãng Air Asia mua lại 30% cổ phần của VietJet AirAir. 

Air Asia là một hãng hàng không giá rẻ khác có trụ sở ở Kuala Lumpur, Malaysia, 

chuyên cung cấp những chuyến bay nội địa và quốc tế và là hãng có giá vé thấp hàng đầu 

châu Á. 

Sau những bước chuẩn bị cẩn thận, Hãng hàng không VietJet Air đã mở bán vé máy 

bay đợt đầu tiên vào ngày 05/12/2011 và thực hiện chuyến bay đầu tiên từ TP Hồ Chí Minh 

đi Hà Nội vào ngày 25/12/2011. 

Tháng 5/2011: ông Trần Minh Trung, cháu bà Nguyễn Trần Phương Thảo, mua lại 

90% cổ phần của VietJet AirAir đồng thời chuyển giao quyền điều hành cho bà Thảo. Bà 

Thảo do đó tiếp tục giữ vị trí CEO VietJet AirAir cho đến hiện tại. Ông Trần Minh Trung 

là một doanh nhân trẻ nổi tiếng miền Nam, là trưởng phòng Truyền thông và Sự kiện của 

Topica Group khu vực phía Nam. 

Tháng 06/2013: VietJet Air mở đường bay quốc tế đầu tiên đến Bangkok Ngày 26 

tháng 6, 2013, tại trung tâm hội nghị quốc gia Plaza Athenée, Bangkok VietJet Air công 

bố thành lập Thai VietJet Air Air nhằm chinh phục các thị trường quốc tế thông qua hình 

thức hợp tác này. Thai VietJet Air thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 29 tháng 3, 

2015. Thai VietJet Air bắt đầu các chuyến bay quốc tế từ ngày 5 tháng 12, 2015.  
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Tháng 09/2013: Hãng máy bay VietJet Air đã ký hợp đồng đặt hàng 100 tàu bay 

dành cho VietJet Air với hãng sản xuất máy bay Airbus. Tháng 11 và 12 năm 2014, VietJet 

Air đã lần lượt nhận được 2 máy bay trong hợp đồng trên, nâng đội bay lên 20 chiếc.  

Ngày 23/10/2014: VietJet Air vinh dự được tạp chí du lịch danh tiếng Smart Travel 

Asia xếp hạng Top 10 hãng hàng không giá rẻ tốt nhất Châu Á. 

Ngày 31/01/2015: chỉ sau hơn 3 năm cất cánh VietJet Air vui mừng chào đón hành 

khách thứ 10 triệu của hãng. Sau hơn 3 năm phục vụ hành khách, VietJet Air khẳng định 

được vị thế là hãng hàng không giá rẻ thế hệ mới, được yêu thích nhất trong nước và khu 

vực. 

Ngày 23/5/2016: Hoàn tất đặt mua 100 máy bay Boeing 737 MAX200 

Ngày 08/11/2017: Nhận chứng chỉ nhà khai thác mới tại Thái Lan và công bố đường 

bay Đà Lạt-Băng Cốc 

Ngày 16/3/2018: VietJet Air công bố kế hoạch mở đường bay thẳng giữa Việt Nam 

và Ô-xtrây-lia. 

1.3. Sơ đồ tổ chức công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức công ty 
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1.3. Mô hình, lĩnh vực kinh doanh VietJet Air 

1.3.1. Mô hình kinh doanh 

VietJet Air hoạt động theo mô hình hàng không giá rẻ (Low Cost Carrier) với tiêu chí 

cung cấp sản phẩm cốt lõi là sản phẩm vận chuyển ở các mức giá vé thấp và cạnh tranh 

hơn các hãng hàng không truyền thống. Công ty chú trọng tới chất lượng dịch vụ cao, tập 

trung vào nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau và đảm bảo đáp ứng yêu cầu về an 

toàn, an ninh của các cơ quan quản lý như : ICAO, IATA, Cục Hàng không Việt Nam…. 

VietJet Air chỉ phục vụ các dịch vụ theo yêu cầu của khách, giảm thời gian quay vòng 

máy bay, nâng cao năng suất lao động của từng nhân viên nhằm tối ưu hóa chi phí vận 

hành và chuyển giá trị gia tăng trở lại cho khách hàng. 

1.3.2. Lĩnh vực hoạt động  

- Vận tải hành khách hàng không: Vận tải hàng không; vận tải hàng không hành khách 

(theo lịch trình và không theo lịch trình) nội địa và quốc tế; 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Đại lý bán vé máy bay, tàu 

hỏa, tàu thủy, ô tô; 

- Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá); 

- 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; 

- Vận tải hành khách đường bộ khác: Dịch vụ vận tải bằng đường bộ; 

- Cho thuê xe có động cơ: Cho thuê xe ô tô; cho thuê xe có động cơ khác; 

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch: Các dịch vụ phục vụ 

khách du lịch (không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường); 

- Điều hành tour du lịch; 

- Đại lý du lịch; 

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại 

trụ sở), Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh; 

- 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; 
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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; 13.Vận tải hàng hóa hàng không: Vận 

tải hàng hóa công cộng thường xuyên nội địa và quốc tế 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không: Dịch vụ mặt đất (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. 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Khai 

thác máy bay có sức chứa lớn, máy bay hàng không chung (máy bay bình thường và máy 

bay trực thăng) trên đất và trên mặt nước; khai thác máy bay thuê (chỉ khi được phép của 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); 

- Bán buôn tổng hợp (Kinh doanh hàng miễn thuế); 

- Đại lý, môi giới, đấu giá (Đại lý máy móc, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền, máy 

bay); 

- Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm: Hoạt động của đại lý bảo hiểm; 

- 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); 

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán máy bay; 

- 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; 

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động: Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động khác; 

- Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, 

vũ trường); 

- Dịch vụ phục vụ đồ uống; 

- Những ngành nghề khác: theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng thời 

kỳ và phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 Bảng 1.3: Công ty thành viên 
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Chương 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ TÁC ĐỘNG TỪ 

MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETJET 

AIR 

 

2.1. Phân tích mô hình năng lực cạnh tranh 

2.1.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại 

2.1.1.1. Thị trường hàng không nội địa 

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), thị phần lớn nhất hiện nay thuộc về 

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VASCO). Số liệu Cục 

HKVN cho biết, năm 2018 tổng sản lượng vận chuyển của Vietnam Airlines và các hãng 

thành viên đạt trên 28 triệu lượt khách, chiếm 56% thị phần; VietJet Air chiếm 44% thị 

phần. 

Tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng gấp đôi mức tăng trưởng GDP (vận tải hàng không 

tăng 14% so với năm 2017, GDP tăng 7,08%), thị trường hàng không Việt Nam đang có 

sức hút lớn đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Bên cạnh hãng hàng không 

tư nhân Bamboo Airways vừa chính thức cất cánh, thị trường hứa hẹn sẽ có thêm nhân tố 

mới khi dự án lập hãng hàng không của công ty Vietravel và thỏa thuận của Tập đoàn 

Thiên Minh với Air Asia được hiện thực hóa. 

Cơ hội đầu tư vào lĩnh vực hàng không ở Việt Nam chưa bao giờ trở nên hấp dẫn như 

hiện nay. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB), tăng trưởng khách du lịch hàng 

không tại Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á. Trong đó giai đoạn 2016-2021, Việt Nam có 

tăng trưởng kép ở mức 17,4% so với trung bình ASEAN là 6,1%. 

WB cũng dự báo mức tăng trưởng khách du lịch hàng không giai đoạn 2016-2026 

của Việt Nam có thể đạt 20%. Tương tự, Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) dự 

báo Việt Nam sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới và nhanh nhất 

trong khu vực Đông Nam Á với mức tăng trưởng trung bình gần 14% trong 5 năm tới, cán 

mốc 150 triệu lượt hành khách. Ngành hàng không Việt Nam còn dư địa tăng trưởng rất 

lớn vì quy mô thị trường hơn 90 triệu dân nhưng mới chỉ có 4 hãng đang bay thường lệ, 

quy mô đội tàu bay hiện có chưa đến 200 chiếc. 

Cục HKVN cho biết, năm 2018, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng 

không Việt Nam năm 2018 ước đạt 106 triệu lượt hành khách, tăng 12,9% so với năm 
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2017. Trong đó, vận chuyển của các hãng hàng không nội địa đạt trên 50 triệu hành khách, 

tăng 14%. 

Tại thị trường quốc tế, 68 hãng hàng không nước ngoài và 3 hãng hàng không Việt 

Nam (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và VietJet Air) đang khai thác gần 130 đường 

bay quốc tế giữa Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hải Phòng tới 

28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại thị trường nội địa, 4 hãng hàng không Việt Nam hiện 

đang khai thác 48 đường bay nội địa nối Hà Nội, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh với 18 sân 

bay địa phương theo hệ thống mạng đường bay trục-nan, liên vùng, nội vùng rộng khắp 

toàn quốc. 

Thị phần lớn nhất hiện nay thuộc về Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, 

Jetstar Pacific, VASCO). Số liệu của Cục HKVN cho biết năm 2018, tổng sản lượng vận 

chuyển của Vietnam Airlines và các hãng thành viên đạt trên 28 triệu lượt khách, chiếm 

56% thị phần. Sản lượng vận chuyển của VietJet Air đạt trên 21 triệu lượt khách, chiếm 

44% thị phần. 

Đáng lưu ý, thị trường đã có sự phân hóa mạnh. Vietnam Airlines Group có các sản 

phẩm bao phủ mọi phân khúc khách hàng. Trong đó, Vietnam Airlines tập trung nguồn lực 

phát triển dịch vụ trung và cao cấp đạt tiêu chuẩn 4 sao quốc tế trên toàn mạng. Đồng thời 

thực hiện chiến lược sản phẩm thương hiệu kép với Jetstar Pacific ở các đường bay nội địa 

để phục vụ phân khúc giá rẻ. Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng chuyển giao các đường bay 

ngắn, đường bay chính trị cho VASCO khai thác bằng tàu bay loại nhỏ, phù hợp với hạ 

tầng các sân bay địa phương. Còn VietJet Air tập trung khai thác ở phân khúc giá rẻ. 

Tính chung toàn mạng, Vietnam Airlines Group đang khai thác 109 đường bay, bao 

gồm 69 đường bay quốc tế và 40 đường bay nội địa. Với đội tàu bay hiện đại, Vietnam 

Airlines đang tập trung khai thác hiệu quả thị phần quốc tế thông qua các hoạt động bay 

thường lệ, bay thuê chuyến (charter) và hoạt động hợp tác với các hãng nước ngoài (bay 

liên danh). Nếu tính chung cả hoạt động hợp tác liên danh với các hãng nước ngoài, 

Vietnam Airlines Group đã phủ mạng bay tới 149 điểm đến tại 35 quốc gia và vùng lãnh 

thổ với 256 đường bay. 

Trong khi đó, hãng giá rẻ VietJet Air khai thác 67 đường bay, gồm 39 đường bay nội 

địa và 28 đường bay quốc tế. Theo số liệu thống kê của các hãng hàng không, thị phần 

khách vận chuyển quốc tế của VietJet Air nếu không tính các chuyến bay charter thì chỉ 

chiếm khoảng 12%, trong khi Vietnam Airlines Group chiếm 31%. 
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Đây cũng là năm đầu tiên Vietnam Airlines Group cán mốc doanh thu hợp nhất trên 

100.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 2.800 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà 

nước 6.600 tỷ đồng.1 

2.1.1.1. Thị trường hàng không quốc tế 

 Thị trường bay quốc tế đi/đến Việt Nam hiện nay, Vietnam Airlines nắm giữ 40% 

thị trường còn lại chủ yếu nằm trong tay các hãng hàng không lớn của Trung Đông: 

Emirates Airlines, Qatar Airways và Etihad Airways. Sau khi Lufthansa, KLM rút khỏi thị 

trường Việt Nam thì châu Âu chỉ còn Air France vẫn bám trụ thị trường Việt Nam.  

 Hiện nay cả 3 hãng từ Trung Đông là Emirates Airlines, Qatar Airways lẫn Etihad 

Airways đều có chuyến bay hằng ngày đến TP.HCM. Riêng Qatar còn bay mỗi ngày giữa 

Hà Nội với Doha. Tháng 6.2012, Emirates đã mở đường bay Dubai - TP.HCM với mục 

tiêu là khách du lịch, doanh nhân và người đi xuất khẩu lao động. Hiện có khoảng trên 

8.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Dubai. Từ đây, hành khách có thể kết nối 

với 31 điểm đến tại châu Âu, với hàng trăm chuyến bay mỗi ngày. Trong khi đó, với 11 

chuyến/tuần giữa Doha - Hà Nội và TP.HCM, Qatar Airways là hãng Trung Đông có tần 

suất bay dày đặc nhất hiện nay. Từ tháng 10.2013, Hãng Etihad Airways cũng đã khai 

trương đường bay Adu Dhabi - TP.HCM, Adu Dhabi – Hà Nội và bay mỗi ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
1 Nhật Minh - https://dantri.com.vn/kinh-doanh/hang-hang-khong-nao-giu-thi-phan-lon-nhat-tai-viet-nam-

20190131120927918.htm - Thứ Năm 31/01/2019 

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/hang-hang-khong-nao-giu-thi-phan-lon-nhat-tai-viet-nam-20190131120927918.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/hang-hang-khong-nao-giu-thi-phan-lon-nhat-tai-viet-nam-20190131120927918.htm
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2.1.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 

 Cơ chế giá trần đang là rào cản gây khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không. 

Điều này còn mang đế một số nguy cơ tiềm ẩn hành vi phản cạnh tranh trên thị trường vận 

tải hàng không như bán giá vé dịch vụ hàng không với mức thấp để loại bỏ đối thủ cạnh 

tranh.  

 Do ngành hàng không khó có sự khác biệt về sản phẩm , cần sự đầu tư lớn về chi 

phí và chi phí để tung sản phẩm ra thị trường thường lớn, nên rào cản ra nhập ngành là khá 

cao. Hiện nay động cạnh tranh giữa các hãng hàng không trên thị trường nội địa chủ yếu 

là dựa trên giá vé. Vì vậy, một số hãng hàng không có tiềm lực kinh tế mạnh có thể liên 

tục giảm giá vé trong thời gian dài trên các tuyến có đổi thủ cạnh tranh mới gia nhập thị 

trường, tạo ra rào cản cho các đối thủ mới gia nhập thị trường. 

2.1.3. Sức mạnh nhà cung cấp 

Hiện nay nhà cung cấp chính của VietJet Air là hai hãng sản xuất máy bay hàng đầu 

thế giới: Boeing và Airbus. VietJet Air đang sử dụng đội bay Airbus A320, Airbus 

A320neo, Airbus A321, Airbus A321neo. Dự kiến trong thời gian tới VietJet Air sẽ sử 

dụng đội bay Boeing 737 MAX 200 

 Nhiên liệu phục vụ cho các chuyến bay của VietJet Air hiện nay chủ yếu từ các công 

ty thuộc công ty mẹ của VietJet Air. Từ đó khả năng đáp ứng nhu cầu nguyên liệu ổn định 

hơn. 

2.1.4. Quyền lực khách hàng 
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 Tại Việt Nam, với thị trường trên 95 triệu dân, trải dài 3.000 km đường chim bay, 

nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sẽ ngày một gia tăng. Tuy nhiên, khách hàng hiện 

nay thường mong muốn mức giá thấp nhưng chất lượng dịch vụ không thấp tạo nên cho 

doanh nghiệp sức ép về giá và về chất lượng dịch vụ. Cùng với các hãng hàng không khác, 

VietJet Air đã cố gắng để tiết giảm chi phí vận hành, khai thác và các chi phí đầu vào khác 

để đưa ra mức ra phù hợp với người dân Việt Nam. Đưa ra các hệ thống đặt chỗ, mua vé 

qua mạng Internet, giảm chi phí phân phối, sử dụng không nhiều nhân viên nhưng với tính 

chuyên nghiệp cao được đào tạo bài bản ở nước ngoài cũng là một cách tiết kiệm chi phí 

và giá thành.  

2.1.5. Đe dọa từ sản phẩm và dịch vụ thay thế 

 Các sản phẩm, dịch vụ thay thế là những sản phẩm, dịch vụ có thể thỏa mãn nhu 

cầu tương đương với các sản phẩm, dịch vụ trong ngành. Dịch vụ thay thế cho vận tải hàng 

không chính là vận tải mặt đất. Tại Việt Nam hiện nay và trong tương lai gần không có 

phương tiện vận tải mặt đất nào có thể cạnh tranh về tốc độ và thời gian dịch chuyển. Tuy 

nhiên, dịch vụ vận tải xe khách đường dài, hay tàu cao tốc Bắc – Nam hoàn toàn có thể 

thay thế cho các chuyến bay hàng không với chi phí thấp. Với tiến bộ của khoa học công 

nghệ, trong tương lai, tàu điện ngầm hay tàu siêu tốc chính là mối đe dọa lớn nhất của 

ngành hàng không Việt Nam. 

2.2. Phân tích môi trường vĩ mô 

2.2.1. Môi trường kinh tế  

 Yếu tố vĩ mô của nền kinh tế đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng 

của doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động và triển vọng kinh doanh đặt ra yêu cầu doanh 

nghiệp phải thích nghi kịp thời với sự biến động của các yếu tố từ môi trường kinh doanh. 

Rủi ro về kinh tế được xác định là loại rủi ro hệ thống tạo ra từ yếu tố vĩ mô, trong đó các 

yếu tố cơ bản tác động đến hoạt động kinh doanh là i) tốc độ tăng trưởng kinh tế và ngành 

hàng không; ii) tỷ lệ lạm phát và iii) tỷ lệ lãi suất. Phân tích môi trường vĩ mô nền kinh tế 

nhằm dự phòng mức độ tác động của yếu tố rủi ro đến chiến lược tăng trưởng và đảm bảo 

sự vận hành mô hình kinh doanh. 

2.2.1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và ngành hàng không  

 Là một bộ phận của nền kinh tế nên hoạt động kinh doanh của Công ty luôn gắn 

liền với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu của GSO, GDP trong 9 tháng đầu năm 

2016 tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP quý 
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sau cao hơn quý trước (quý I tăng 5,48%, quý II tăng 5,78% và quý III tăng 6,40%) nhưng 

vẫn thấp hơn mức tăng 6,53% của cùng kỳ năm 2015. Là một doanh nghiệp hoạt động 

trong ngành hàng không nên sự tăng trưởng hoạt động kinh doanh củaCông ty cũng đồng 

hành với tốc độ tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam. Số liệu của IATA cho thấy 

thị trường hàng không Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 3 thế giới với tỷ lệ trung 

bình 16,6%/năm trong giai đoạn 2001 – 2014. Trong báo cáo triển vọng năm 2016, IATA 

cũng dự báo Việt Nam sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới, đạt 150 

triệu lượt hành khách vận chuyển vào năm 2035. Theo đó, VietJet Air cũng có mức tăng 

trưởng doanh thu và thị phần vượt bậc kể từ khi Công ty thực hiện chuyến bay thương mại 

đầu tiên vào cuối năm 2011 với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 151,4%/năm trong 

giai đoạn 2012 – 2015. 

 Những biến động trong chỉ số kinh tế vĩ mô có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng 

trưởng của nền kinh tế và ngành hàng không, có thể dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 

động kinh doanh của Công ty . Đại chúng hóa phương thức vận chuyển bằng đường hàng 

không, thu hút khách hàng từ các phương tiện vận tải khác và không ngừng cải tiến chất 

lượng dịch vụ là cách thức VietJet Air đang thực hiện để duy trì tốc độ tăng trưởng và hạn 

chế rủi ro này. Chỉ sau 5 năm đi vào hoạt động, tổng số lượng hành khách chuyên chở của 

Công ty tính đến cuối năm 2015 đạt khoảng 33 triệu lượt hành khách, trong đó xấp xỉ 30% 

là nhóm hành khách lần đầu tiên đi lại bằng máy bay. Số liệu của CAAV cho thấy VietJet 

Air đã đóng góp 65% trong tỷ lệ tăng trưởng hành khách vận chuyển hàng không nội địa 

giai đoạn 2012-2015; theo đó, năm 2015 thị trường hàng không nội địa tăng 9 triệu lượt 

khách so với 2012, mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào 6,9 triệu lượt khách tăng lên của 

Công ty trong cùng thời kỳ. Riêng năm 2016 Công ty đã vận chuyển được 14 triệu lượt 

khách.  

2.2.1.2. Tỷ lệ lạm phát 

  Lạm phát là yếu tố vĩ mô có thể tác động đến toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng không 

nhỏ đến nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng. CPI tháng 09/2016 tăng 0,54% so với 

tháng 08/2016, mức tăng này cao thứ nhì kể từ đầu năm đến nay, chỉ thấp hơn tháng 

03/2016 (tăng 0,57%). Lạm phát cơ bản trong ba tháng qua tiếp tục ở mức 1,81%, cho thấy 

lạm phát quý 3/2016 chủ yếu do các yếu tố tạm thời như quyết định hành chính của Chính 

phủ đối với học phí và giá cả giao thông – vận tải. Mức lạm phát được kiềm chế theo mục 

tiêu điều hành tổng hòa kinh tế vĩ mô là cơ sở cho chính sách tài chính tiền tệ nới lỏng 
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trong năm, đồng thời kỳ vọng tỷ suất chi phí lãi suất vay, lãi suất trái phiếu thấp hơn nhằm 

tăng khả năng tiếp cận nguồn tài chính cần thiết tài trợ cho hoạt động mở rộng qui mô kinh 

doanh. Với những dấu hiệu cải thiện vĩ mô rõ rệt từ cuối năm 2014 cho đến nay cũng như 

các định hướng tái cấu trúc nền kinh tế, thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính 

hay việc chú trọng tăng hiệu quả đầu tư công đã mở ra triển vọng đạt được mục tiêu duy 

trì tăng trưởng ổn định và kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát luôn phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố biến động khó xác định. Trong trường hợp tỷ lệ lạm phát có sự biến động 

không thuận lợi thì có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế nói chung và Công ty nói 

riêng. Để hạn chế rủi ro trượt giá, VietJet Air linh hoạt điều chỉnh giá vé, các phụ phí, các 

hạng vé nhằm mục đích bù đắp đủ chi phí tăng thêm nhưng vẫn đảm bảo giá vé nằm trong 

khung giá được phép mở bán. 

2.2.1.3. Lãi suất 

  Bên cạnh lạm phát, lãi suất là một chỉ số tài chính vô cùng quan trọng mà Công ty 

phải luôn theo dõi và cập nhật hàng ngày nhằm đưa ra các chiến lược đầu tư hợp lý. Không 

phải bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều có một lượng vốn đủ lớn để tiến hành tổ chức 

sản xuất kinh doanh mà phần lớn đều phải huy động thêm từ các nguồn bên ngoài, trong 

đó một kênh phổ biến là thông qua vay vốn và chịu lãi suất sử dụng vốn vay. Công ty có 

chính sách duy trì tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức thấp nhất trong ngành hàng 

không. Tính đến tháng 9 năm 2016 tỷ lệ này là 0,9 lần. VietJet Air chủ yếu sử dụng các 

khoản vay từ các ngân hàng trong và ngoài nước để thực hiện việc mua thêm các máy bay 

mới. Các đối tác cung cấp tín dụng cho Công ty đều là các đối tác lâu năm với Công ty nên 

Công ty thường xuyên được hưởng các chính sách ưu đãi về lãi suất. Ngoài ra, ban điều 

hành của Công ty luôn thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định sử dụng các 

khoản vay từ ngân hàng nên rủi ro lãi suất cũng được Công ty kiểm soát và hạn chế đáng 

kể. 

2.2.1.4. Biến động giá nhiên liệu 

  Chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí của Công ty. Giá nhiên 

liệu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố kinh tế, chính trị trên toàn thế giới và hoàn toàn nằm 

ngoài sự kiểm soát của Công ty. Giá nhiên liệu đã trải qua nhiều biến động trong quá khứ. 

Trong những năm gần đây, giá nhiên liệu liên tục giảm và duy trì ở mức thấp, tuy nhiên 

không gì có thể đảm bảo giá nhiên liệu sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong các năm tới. 

Trong trường hợp giá nhiên liệu gia tăng, với sự cạnh tranh từ các đối thủ cùng ngành, 
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Công ty không dễ dàng thực hiện việc tăng giá vé để bù đắp cho chi phí nhiên liệu. Do đó, 

sự biến động giá nhiên liệu có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công 

ty. Để khắc phục cũng như giảm bớt rủi ro này, VietJet Air sẽ thực hiện nhiều chiến lược 

khác nhau để hạn chế sự biến động bất lợi của giá nhiên liệu. Công ty sử dụng đội máy bay 

có mức tuổi bình quân dưới 3,03 năm để có chỉ số tiêu hao nhiên liệu tối ưu. Công ty triển 

khai chương trình tiết kiệm nhiên liệu cùng nhà sản xuất động cơ CFM International áp 

dụng cho khối khai thác bay, khối kỹ thuật, các phi công, kỹ sư trong quá trình vận hành, 

khai thác và bảo dưỡng. Bắt đầu từ năm 2017, công ty nhận từ nhà sản xuất Airbus máy 

bay thế hệ mới A320/321 NEO giúp tiết kiệm tới 15% tiêu hao nhiên liệu. Công ty có kế 

hoạch ký các hợp đồng mua nhiên liệu phái sinh ở thời điểm phù hợp. Việc này thuận lợi 

cho Công ty kiểm soát chi phí bằng việc mua nhiên liệu tại mức giá xác định trước, nhiên 

liệu sẽ được giao vào một ngày định sẵn trong tương lai để bảo vệ và giảm thiểu các rủi ro 

từ việc tăng giá nhiên liệu. 

2.2.1.5. Doanh thu của Công ty phụ thuộc vào mối quan hệ với hệ thống phân 

phối của bên thứ ba 

  Mặc dù Công ty có chiến lược tăng kênh đặt vé qua internet, nhưng kênh bán hàng 

thông qua các đại lý là một kênh phân phối vô cùng quan trọng. Doanh thu của Công ty sẽ 

bị ảnh hưởng tiêu cực nếu các đại lý chọn ưu tiên bán vé cho hãng hàng không khác. Mối 

quan hệ giữa Công ty và hệ thống đại lý bán vé có thể bị ảnh hưởng bởi các điều khoản 

thương mại mà các hãng hàng không khác áp dụng cho các đại lý này. Hơn nữa, các đại lý 

này tương tác trực tiếp với các hành khách hiện tại của Công ty và hành khách tiềm năng, 

trong trường hợp dịch vụ của đại lý không tốt có thể ảnh hưởng đến uy tín và kết quả hoạt 

động kinh doanh của Công ty. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty tăng số lượng các đại lý, 

các phòng bán vé nhượng quyền để giảm phụ thuộc vào những đại lý nhất định. VietJet 

Air đã và đang tăng cường tỷ lệ kênh bán online bằng cách nâng cấp và đổi mới hệ thống 

đặt giữ chỗ 

2.2.1.6. Ảnh hưởng của giá cả sản phẩm từ các nhà cung cấp tới doanh thu, lợi 

nhuận  

 Chi phí nhiên liệu máy bay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí hoạt động của 

VietJet Air 21,2% năm 2016, 22,0% năm 2015 và 39,1% năm 2014. Do đó, giá nhiên liệu 

máy bay là một trong những nguyên nhân chính tác động tới chi phí nhiên liệu của VietJet 

Air. VietJet Air áp dụng song song chiến lược hoạt động và chiến lược tài chính để kiểm 



GVHD: PGS TS. Nguyễn Hải Quang                                       Quản trị hãng hàng không nâng cao 

HVTH: Trương Anh Vũ Trang 23 

soát sự ảnh hưởng của giá nhiên liệu đến lợi nhuận Công ty, bao gồm: kiểm soát quá trình 

tiếp nhiên liệu máy bay tại các sân bay, tìm kiếm các nhà cung cấp mới có giá thấp hơn và 

tích cực quản lý việc mua nhiên liệu, lựa chọn sân bay có giá nhiên liệu tốt để tra nạp. 

Ngoài ra, Công ty cũng theo dõi giá nhiên liệu dựa trên chỉ số MOPS. Sự biến động giá 

nhiên liệu máy bay phụ thuộc vào biến động của tình hình kinh tế và chính trị thế giới. Kể 

từ khi Công ty bắt đầu hoạt động vào năm 2011, giá nhiên liệu có xu hướng giảm và đang 

giữ ở mức tương đối thấp. Kết quả là, trong khi Công ty liên tục giám sát giá nhiên liệu và 

đánh giá các chiến lược bảo hiểm rủi ro nhiên liệu, Công ty chưa phải sử dụng bất kỳ công 

cụ tài chính bảo hiểm rủi ro giá nhiên liệu vì tình hình biến động giá nhiên liệu đang trong 

chiều hướng có lợi cho Công ty. Công ty đã làm việc với một số ngân hàng về hợp đồng 

Hedging giá nhiên liệu và có thể thực hiện các hợp đồng này bất cứ lúc nào khi Công ty dự 

đoán xu hướng biến động giá nhiên liệu trở nên bất lợi cho Công ty 

2.2.1.7. Sự gia tăng chi phí bảo dưỡng đội bay và hiệu quả cung ứng dịch vụ bảo 

dưỡng của bên thứ ba 

 Tuổi đời trung bình của đội bay Công ty là 3,03 năm tính đến thời điểm 31/12/2016. 

Tuổi đời của đội bay sẽ tăng lên sau thời gian đưa vào sử dụng và làm gia tăng chi phí bảo 

dưỡng và sửa chữa. Thêm vào đó, việc các nhà cung ứng thực hiện điều chỉnh lại chi phí 

bảo dưỡng và sửa chữa khi ký kết mới hoặc gia hạn các hợp đồng sẽ làm ảnh hưởng đến 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. VietJet Air đã ký kết các hợp đồng bảo dưỡng 

và sửa chữa dài hạn với các nhà cung ứng dịch vụ để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đội bay 

và duy trì ổn định chi phí bảo dưỡng và sửa chữa. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên 

giảm tuổi đời trung bình của đội máy bay bằng cách bổ sung máy bay mới và trả dần những 

máy bay thuê đã có tuổi, qua đó giảm thiểu được đáng kể rủi ro này. Với những máy bay 

mới đặt mua, VietJet Air có những hợp đồng dài hạn với nhà sản xuất về bảo dưỡng sửa 

chữa với mức chi phí thấp và ổn định. 

2.2.1.8. Nguồn vốn 

 Vấn đề vốn là một yêu cầu cấp thiết để thiết lập cơ sở nền tảng cho các chiến lược 

hoạt động kinh doanh ngành hàng không cũng như đầu tư về đội máy bay, cơ sở bảo dưỡng 

kỹ thuật máy bay, hạ tầng cơ sở sân bay. Hiện nay nhu cầu về vốn hơn bao giờ hết là vấn 

đề sống còn của các HHK. Các HHK đang tiến dần đến mô hình cổ phần hóa để huy động 

nguồn vốn từ các cổ đông ngoài ngành. Song song đó các HHK cũng tiến hành các hình 
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thức vay nợ từ các định chế tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là các hãng 

hàng không mới ra đời thì nhu cầu về vốn còn cao hơn (Williams & Snider, 2011). 

2.2.2. Môi trường chính trị-pháp luật 

 Rủi ro luật pháp là rủi ro phát sinh do việc không áp dụng kịp thời, không phù hợp 

các văn bản pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty. Là một 

công ty cổ phần đại chúng hoạt động trong lĩnh vực hàng không, hoạt động kinh doanh của 

Công ty bị chi phối bởi các văn bản pháp luật do Nhà nước quy định, trong đó trọng yếu là 

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các văn 

bản pháp luật khác liên quan đến các ngành nghề hoạt động của Công ty. Hiện nay hệ thống 

pháp luật của nước ta chưa ổn định và nhất quán, các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn chưa 

hoàn chỉnh và đang trong giai đoạn hoàn thiện nên khả năng còn nhiều sửa đổi, bổ sung có 

thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, ngành hàng không bị kiểm 

soát rất chặt chẽ bởi các quy định pháp luật. Giấy phép hoạt động của Công ty phải đảm 

bảo tuân thủ liên tục với các quy tắc và quy định pháp luật, bao gồm cả các quy tắc và quy 

định mới có thể sẽ được thông qua trong tương lai. Việc thay đổi các quy tắc và các quy 

định trong tương lai có thể làm Công ty thay đổi phương thức hoạt động hoặc chiến lược 

kinh doanh để duy trì giấy phép hoạt động. Bên cạnh đó, thay đổi về luật định có thể tác 

động bất lợi đến chi phí, tính linh hoạt, chiến lược tiếp thị, mô hình kinh doanh và khả năng 

mở rộng hoạt động của Công ty. Chẳng hạn cơ quan quản lý có thể hạn chế hoạt động của 

các sân bay được khai thác bởi công ty, như hạn chế về giờ cất hạ cánh, giới hạn thời gian 

cất hạ cánh, hạn chế mức độ tiếng ồn, đường bay bắt buộc, hạn chế đường băng, giới hạn 

về số lượt khởi hành trung bình hàng ngày. Do vậy, để hạn chế tối đa những rủi ro phát 

sinh liên quan đến yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động, VietJet Air luôn theo dõi, 

nghiên cứu và cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của mình, đồng 

thời tham khảo và sử dụng dịch vụ tư vấn đối với những vấn đề pháp lý nằm ngoài khả 

năng của Công ty. Công ty luôn tích cực tham gia vào việc đóng góp ý kiến cho các dự 

thảo chính sách, quy định liên quan đến ngành hàng không, đóng góp vào chương trình 

tham gia công ước Cape Town của Việt Nam. 

2.2.3. Môi trường văn hóa – xã hội 

 Việt Nam nằm ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khu vực có số lượng dân cư 

đông nhất, tiềm lực kinh tế mạnh và đặc biệt là khu vực có các hoạt động kinh tế năng động 

và phát triển. Bên cạnh đó, với lợi thế nằm trên trục giao thông thông – Tây và Bắc – Nam, 
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là những trục giao thông quan trọng và đông đúc nhất trên thế giới, Việt Nam có tiềm năng 

rất lớn về giao thông, trong đó có giao thông hàng không. Hiện nay, tiềm năng về vị trí địa 

lý mới chỉ được khai thác một phần, chủ yếu là phục vụ điều hành các chuyến bay quá 

cảnh, trong khi đó việc tổ chức khai thác lợi thế về khả năng tạo lập các trung tâm trung 

chuyển (hub) hành khách, hàng hóa như Singapore, Bangkok… chưa thực hiện được. 

 Dân số nước ta năm 2019 hơn 95 triệu người, được phân bố tập trung tại các khu 

vực đồng bằng sông Hồng, duyên hải Trung bộ và đồng bằng Nam bộ. Mạng lưới các trung 

tâm đô thị được phân bổ tương đối đều, mức độ đô thị hoá nhanh trên toàn lãnh thổ với 3 

trung tâm lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Mức độ tăng trưởng kinh tế 

của các trung tâm này bình quân đạt khoảng 15%/năm. Đây là một tiềm năng rất lớn trong 

việc phát triển giao thông hàng không giữa các trung tâm này với nhau, giữa các trung tâm 

này với các vùng miền trên toàn quốc cũng như với các trung tâm kinh tế lớn trong khu 

vực và trên thế giới. 

 Với phấn đấu duy trì mức tăng dân số bình quân giai đoạn 2016-2020 là 1,3%/năm, 

dự báo đến năm 2020 dân số Việt Nam sẽ lên đến 100 triệu người. Với quy mô dân số trên 

đây, kết hợp với GDP trên đầu người ngày càng tăng, Việt Nam sẽ trở thành thị trường đầy 

tiềm năng cho tất cả các ngành kinh tế. Nguồn nhân lực của nước ta khá dồi dào nhưng 

chất lượng hiện nay còn thấp. Song vấn đề này đang được Đảng và Nhà nước quan tâm 

đầu tư đúng mức để ngày càng thu hẹp khoảng cách so với thế giới và khu vực. 

Với vị trí địa lý dài và hẹp, kết hợp với việc phân bổ dân số và mạng lưới trung tâm đô thị, 

Việt Nam thích hợp cho việc xây dựng mạng đường bay nội địa theo kiểu trục nan với các 

trục tụ điểm là Hà Nội, Đà nẵng và TP Hồ Chí Minh. Yếu tố tự nhiên về mặt địa lý cũng 

tạo cho nước ta có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, bên cạnh đó nền văn hóa đặc sắc, phong 

phú, đa dạng và lịch sử đấu tranh anh dũng, hào hùng của dân tộc cũng tạo nên sự hấp dẫn 

của nước ngoài. Tuy nhiên do hạn chế về phát triển đồng bộ và đầu tư nên sức thu hút vẫn 

chưa cao. 

2.2.4. Môi trường công nghệ 

  Môi trường công nghệ bao gồm sự phát triển của các lĩnh vực khoa học cơ bản, 

cũng như sự phát triển của sản phẩm, các chu trình và nguyên liệu, có thể ảnh hưởng đến 

hoạt động của tổ chức. Mức độ phát triển của công nghệ trong xã hội hay một ngành quyết 

định trên phạm vi rộng các sản phẩm, dịch vụ nào đượcc tạo ra, những thiết bị nào được 

sử dụng và các quá trình hoạt động sẽ quản lý ra sao. 
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 Nhìn lại qua 9 năm hoạt động, bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt với Vietnam Airlines 

cùng các hãng hàng không khác như Jetstar,… thành công của VietJet Air chính là nhờ đổi 

mới không ngừng trong cách tư duy và không ngần ngại ứng dụng những tiện ích, những 

công nghệ mới nhất nhằm phục vụ khách hàng toàn diện nhất. 

 Thành lập năm 2007, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/2011, tính đến 

tháng 10 năm nay, hãng hàng không bikini đã phục vụ khoảng 30 triệu lượt khách. 

 Lượng khách trong năm 2016 dự tính đạt 15 triệu người, tăng 60% so với năm 2015, 

mang lại doanh thu gấp đôi so với con số 11.000 tỷ đồng vào năm ngoái. 

 Mang triết lý hàng không phục vụ đại chúng, bà chủ VietJet Air, Nguyễn Thị 

Phương Thảo lại muốn hãng là Emirates của châu Á. Người sáng lập hãng bay này khẳng 

định: "Tôi xây dựng VietJet Air không chỉ nhằm cung cấp vé rẻ hơn cho các khách hàng 

có thu nhập thấp mà còn mang đến cho họ trải nghiệm Skyboss tiêu chuẩn cao". 

 Hãng còn sẵn sàng đầu tư xây dựng sân bay nếu Chính phủ bật đèn xanh. Việc này 

nằm trong kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng của Chính phủ, mở 26 sân bay trên toàn quốc 

vào năm 2020 thông qua khu vực tư nhân, khuyến khích phát triển công nghiệp. 

 Hiện hãng hàng không này sở hữu số lượng đội tàu bay hiện đại thế hệ mới, cũng là 

hãng đầu tiên mang dòng máy bay Sharklet A320 mới nhất của Airbus về Việt Nam. Nhiều 

tờ báo quốc tế đánh giá VietJet Air có “đội bay sinh động bậc nhất thế giới” khi sở hữu 

hình ảnh từ chuột Mikey, tới nước ngọt Pepsi và những ngân hàng lớn. 

 Nhận biết việc cập nhật, liên lạc và trao đổi thông tin bằng smartphone đang là xu 

hướng chủ yếu trong người dùng trẻ, VietJet Air tích hợp sâu vào Zalo nhờ đó người dùng 

có thể đặt vé, check-in, theo dõi lịch trình nhanh chóng và hiệu quả. Đây cũng là một trong 

những yếu tố đem lại sự bùng nổ mạnh mẽ của VietJet Air trong năm vừa qua. 

 Chiều 14/12/2017, tại khu Công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), VietJet Air và Vietnam 

Airlines đã có buổi đối thoại cùng Giám đốc toàn cầu về chuyển đổi số của tập đoàn công 

nghiệp hàng không hàng đầu thế giới Airbus Marc Fontaine. Với chủ đề Tương lai và thách 

thức của ngành hàng không trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của công 

nghệ và chuyển đổi kỹ thuật số sẽ trong việc giải quyết các thách thức. 

 Tại buổi hội thảo, Airbus đã nói về công nghệ Skywise là nền tảng công nghệ dữ 

liệu mở trong lĩnh vực hàng không được Airbus giới thiệu hồi tháng 6-2017. Công nghệ 

này được phát triển nhằm giúp tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không trên thế 
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giới cải thiện hoạt động và kết quả kinh doanh đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp này trong 

quá trình chuyển đổi số. 

 Với khả năng thu thập dữ liệu hàng không từ nhiều nguồn khác nhau, Skywise sẽ 

giúp các hãng hàng không nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm bớt sự gián đoạn 

của chuyến bay, giảm chi phí bảo trì thông qua chiến lược bảo trì dự báo, tối ưu hóa hoạt 

động bay cũng như việc quản lý đội tàu bay, ra quyết định nhanh hơn để đối phó với các 

sự cố bất ngờ. 

 Hơn nữa, bằng cách tích hợp dữ liệu vận hành, bảo dưỡng và dữ liệu về máy bay 

vào một nền tảng an toàn và mở, các hãng hàng không có thể lưu trữ, truy cập, quản lý và 

phân tích các dữ liệu này mà không cần phải đầu tư thêm cơ sở hạ tầng. 

Chuyển đổi số không chỉ là bước đi đang được chú trọng tại Việt Nam, mà còn là cuộc đổi 

mới được nhiều tổ chức hàng đầu trên thế giới áp dụng nhằm mang đến những giá trị tích 

cực trong nhiều lĩnh vực ngành nghề. Không chỉ tích hợp tất cả các dữ liệu của ngành hàng 

không, Airbus còn chia sẻ các nguồn dữ liệu của hãng về lịch sử gián đoạn hoạt động, bộ 

phận thay thế, báo cáo sau chuyến bay, báo cáo thí điểm, giám sát tình trạng máy bay…trên 

Skywise. Với Skywise, các nhà khai thác máy bay Airbus sẽ có thể tận dụng kiến thức tích 

luỹ của 20.000 kỹ sư Airbus đã theo dõi hiệu suất của từng chiếc máy bay trong suốt thời 

gian hoạt động. 

 Là hãng hàng không thế hệ mới, đặt mục tiêu đi đầu trong ứng dụng công nghệ, 

VietJet Air trở thành tâm điểm của báo giới tại buổi tọa đàm. Chia sẻ quan điểm về việc 

quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu ngành hàng không, Phó Tổng Giám đốc VietJet 

Air Tô Việt Thắng chia sẻ, đây là trọng tâm chiến lược phát triển của VietJet Air trên con 

đường trở thành hãng hàng không tiêu dùng toàn cầu, “Global Consumer Airlines”. 

 Ngay từ khi xây dựng đề án hoạt động, VietJet Air đã tập trung đầu tư và ứng dụng 

công nghệ mới vào trong mọi hoạt động từ thương mại, dịch vụ, an toàn khai thác, quản lý 

điều hành bay, quản lý kỹ thuật... Hãng chủ trương đầu tư đội bay hiện đại với xu hướng 

công nghệ mới nhất nhằm đem đến trải nghiệm bay thoải mái và thú vị cho hành khách. 

Hiện nay, VietJet Air đã hợp tác với Google để phát triển ứng dụng thương mại điện tử, 

hợp tác với Amazone Website Services để lưu trữ dữ liệu của hãng nhằm nâng cao chất 

lượng quản lý, vận hành và dịch vụ. Với ứng dụng Skywise, lãnh đạo VietJet Air cũng cho 

biết sẽ cân nhắc khả năng sử dụng nền tảng mới này. 
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 Theo Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA) và công ty công nghệ Accenture, 

trong 7 năm tới, các hãng hàng không sẽ tiết kiệm được 3 tỷ USD nhờ công nghệ theo dõi 

hành lý RFID và cho phép “đổi mới từ bên ngoài” dựa trên kinh tế nền tảng (platform 

economy). 84% các hãng hàng không tham gia khảo sát về tương lai công nghệ tin rằng tự 

động hóa thông minh sẽ thay đổi ngành hàng không trong vòng 3 năm tới. 

 Trong kế hoạch phát triển đội bay của mình, VietJet Air dự kiến nâng quy mô lên 

78 máy bay vào cuối năm 2019 (gấp đôi số hiện tại). Trong giai đoạn từ năm 2019-2023, 

hãng hàng không này lên kế hoạch bổ sung thêm hơn 100 chiếc máy bay qua đó tăng số 

máy bay lên 219 chiếc, gấp 5,76 lần số máy bay thời điểm cuối quý II/2016. 

Tính tới thời điểm hiện tại, hãng hàng không này đã ký hợp đồng mua 99 máy bay Airbus 

(17 máy bay đã được chuyển giao); 100 máy bay Boeing 737 MAX 200 và 20 máy bay từ 

Airbus thay thế máy bay cũ đi thuê. 

 Ứng dụng công nghệ tiên tiến là bước đột phá của Công ty so với các đối thủ trên 

thị trường. Công ty hiện sử dụng trên 20 phần mềm tiên tiến để quản lý các hoạt động của 

mình. 

 Hệ thống đặt vé của Công ty được phát triển và quản lý bởi Intelisys (Canada) . 

Nhằm quản lý rủi ro, phát hiện gian lận thẻ tín dụng và xác minh giao dịch đặt vé qua 

internet, Công ty sử dụng phần mềm Gatekeepers do Mastercard cung cấp. Mastercard là 

một trong những nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng hàng đầu trên thế giới. Đơn vị này xử 

lý khoảng 30 triệu giao dịch/1 tháng cho hơn 30.000 công ty trên 180 nước trên thế giới. 

Bên cạnh đó, Công ty sử dụng phần mềm Aviator để quản trị và tối ưu hóa doanh thu các 

chuyến bay. 

 Các hoạt động phân tích chuyến bay và an toàn bay được quản lý bởi hệ thống phần 

mềm EFB (Electronic Flight Bag) do Airbus cung cấp. EFB giúp tổ lái được cập nhật tức 

thời các thông tin liên quan đến an toàn bay và điều hành bay. Đối với việc quản lý các 

hoạt động khai thác, Công ty sử dụng phần mềm Geneva. Phần mềm này giúp công ty tối 

ưu hóa các nguồn lực của mình về lịch trình chuyến bay, lịch trình của phi hành đoàn, xử 

lý gián đoạn các chuyến bay và kiểm soát thời gian bay. Công ty sử dụng hệ thống 

SunSystems quản lý quy trình mua sắm, tài chính kế toán. Ngoài ra công ty còn ứng dụng 

phần AMOS để quản lý vật tư, phụ tùng máy bay. Định hướng đầu tư cho công nghệ thông 

tin trên nền tảng Internet, Công ty sẽ xây dựng một nền tảng công nghệ thương mại điện 

tử mở rộng để hỗ trợ khách hàng thuận tiện nhất trong việc mua vé và hàng hóa dịch vụ từ 
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trang web VietJet Airair.com. Bên cạnh đó Công ty sẽ tiếp tục đầu tư các giải pháp ERP 

cho quản trị vận hành doanh nghiệp theo mô hình “ E-Company”. Công ty hiện đang làm 

việc với Công ty Price Waterhouse Coopers (PWC) để thực hiện dự án tư vấn chiến lược 

công nghệ thông tin cho VietJet Air cho 5-10 năm tới. Một trong những nội dung quan 

trọng của dự án này là bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống thương 

mại điện tử theo các tiêu chuẩn quốc tế.. 

2.2.5. Môi trường tự nhiên 

 Nhắc đến môi trường tự nhiên, từ “xanh” chắc chăn đã trở thành một vấn đề lớn 

trong cuộc sống của chúng ta khi nhìn vào các sáng kiến, các phát minh của cộng đồng để 

giảm sử dụng giấy, tái chế chất thải, sử dụng sản phẩm của địa phương và thực hiện tiết 

kiệm năng lượng. Ngày nay, khi mà dư luận quan tâm đến vấn đề Trái Đất đang ấm dần 

lên và khí thải cacbon, phong trào bảo vệ môi trường tự nhiên ngày càng lớn mạnh và 

chúng ta luôn kì vọng rằng nền kinh tế sẽ cung cấp cho con người những sản phẩm thân 

thiện với môi trường và hoạt động theo cách nhằm bảo vệ và tôn trọng môi trường. Trong 

mối quan hệ với môi trường tự nhiên, hoạt động của tổ chức là bền vững khi nó có thể làm 

giảm thiểu tác động của con người tới môi trường và giúp bảo tồn môi trường nhằm duy 

trì lợi ích cho các thế hệ tương lai. Những dấu hiệu của hoạt động bền vững bao gồm giảm 

lãng phí, giảm sử dụng nguyên vật liệu độc hại, sử dụng nguồn lực hiệu quả, sử dụng năng 

lượng hợp lý và sử dụng năng lượng tái tạo. Nó thể hiện sự chuyển biến từ hoạt động truyền 

thống theo cách tiếp cận khai thác môi trường mà theo hướng chung sống hài hòa với môi 

trường tự nhiên. 

 Đa số các máy bay đều sử dụng động cơ van đẩy đốt xăng, sản phẩm sinh ra sau 

phản ứng cháy có chứa chì tetra-ethyl (TEL) và có thể gây ô nhiểm ở khu vực sân bay. Bên 

cạnh đó trong quá trình vận hành, các động cơ sẽ gây ra phản ứng đốt tạo thành carbon 

dioxit với số lượng lớn. Các loại máy bay dân dụng khi hoạt động chúng sẽ tạo ra một 

lượng lớn chất thải mà những chất này có thể kết hợp với một số khí trong môi trường tự 

nhiên góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính. 

Ngày nay, khi mà vấn đề biến đổi khí hậu diễn ra hết sức phức tạp và nhận được sự quan 

tâm rất lớn từ các nước, VietJet Air đã có những hoạt động hết sức thiết thực nhằm mục 

đích cắt giảm bớt lượng hóa chất độc hại và giảm tối đa năng lượng tiêu thụ cho mỗi chuyến 

bay. 
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 Trong khuôn khổ Paris Airshow 2017 tổ chức tại thủ đô Paris (Pháp), VietJet Air 

và Tập đoàn Safran đã ký hợp đồng cung cấp các giải pháp nhằm tối ưu hóa lượng nhiên 

liệu tiêu thụ của tàu bay (SFCO2). 

 Hợp đồng SFCO2 có hiệu lực từ năm 2017 đến 2022, sẽ giúp VietJet Air nâng cao 

hiệu suất khai thác đội tàu bay thông qua một giải pháp đặc biệt về quản lý chi phí và các 

giải pháp thực tế giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu hao và khí thải CO2 

Nhóm giải pháp SFCO2 là sự kết hợp giữa các bí quyết công nghệ của Công ty động cơ 

tàu bay Safran – một trong những công ty dẫn đầu thế giới trong sản xuất động cơ hàng 

không vũ trụ với kinh nghiệm của với Safran Electronics and Defense trong phân tích dữ 

liệu các chuyến bay. 

 Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đinh Việt Phương, Phó Tổng Giám đốc VietJet Air cho 

biết, hợp đồng SFCO2 nằm trong chương trình tiết giảm nhiên liệu tiêu hao của đội tàu 

bay, qua đó hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh, giảm chi phí nhiên liệu và bảo vệ môi 

trường của hãng 

 Còn theo ông François Planaud, Phó Tổng Giám đốc Safran, công ty rất vui mừng 

khi trở thành đối tác của VietJet Air trong các hoạt động của hãng trong 5 năm tới đây. 

Điều này một lần nữa khẳng định hiệu quả thực tế của các giải pháp SFCO2 nói riêng cũng 

như các giải pháp tối ưu hóa lượng nhiên liệu tiêu hao của Safran nói chung. 

“VietJet Air có chủ trương đi đầu trong ứng dụng công nghệ mới và các giải pháp bảo vệ 

môi trường. Dựa trên kết quả phân tích các hoạt động khai thác và bảo dưỡng, SFCO2 có 

thể giúp VietJet Air giảm lượng nhiên liệu tiêu hao lên đến 5% với số chi phí nhiên liệu 

tiết kiệm được hàng năm kỳ vọng tới hàng chục triệu đô la Mỹ”, ông François Planaud 

khẳng định. 

 Và đến cuối tháng 8/2014 tại Hà Nội, VietJet Air đã vinh dự đón nhận hai giải 

thưởng lớn trong khuôn khổ bình chọn các sản phẩm dịch vụ tin dùng năm 2014: Dịch vụ 

hàng không mang đến nhiều nụ cười cho hành khách” và giải thưởng “Vì môi trường xanh 

quốc gia”do Hội Bảo vệ Thiên nhiên - Môi trường Việt Nam bình chọn. Thông qua cuộc 

khảo sát và bình chọn của Hội Bảo vệ Thiên nhiên - Môi trường Việt Nam, VietJet Air đã 

được Hội đồng Ban giám khảo đánh giá cao qua các thành tích trong công tác bảo vệ môi 

trường của doanh nghiệp. 

2.2.6. Môi trường quốc tế 
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 Ngày nay sự biến đổi của môi trường quốc tế có tác động đến hoạt động của bất kỳ 

tổ chức hay hệ thống xã hội nào. Toàn cầu hóa làm cho mỗi yếu tố kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội, công nghệ và tự nhiên đều có thể trở thành vấn đề mang tính quốc tế. 

 Một trong những sự thay đổi quan trọng của môi trường bên ngoài là toàn cầu hóa 

kinh tế. Các tổ chức hướng tới các thị trường nước ngoài nhằm tìm kiếm co hội ngày càng 

gia tăng. Ngay cả các tổ chức hoạt động trong nước cũng đối mặt với cạnh tranh quốc tế 

và phụ thuộc ngày càng nhiều vào thị trường nước ngoài. Điều này lý giải tại sao sự lên 

xuống của thị trường chứng khoán hay thị trường vàng thế giới lập tức ảnh hưởng tới thị 

trường chứng khoán, thị trường vàng và một số thị trường hàng hóa và dịch vụ khác ở Việt 

Nam. Toàn cầu hóa tạo ra cho các hệ thống xã hội cả cơ hội và thách thức mà nhà quản lý 

không thể bỏ qua. 

 Mục tiêu của VietJet Air là “Trở thành tập đoàn hàng không đa quốc gia, có mạng 

bay rộng khắp khu vực và thế giới”. Do đó mà những biến động hay những chính sách của 

chính phủ các nước trên thế giới luôn tác động tới tập đoàn này trong đó phải kể đến chi 

phí về nguyên liệu và sự biến động lên xuống của đồng USD. 

 Chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí của Công ty. Như 

chúng ta đã biết, máy bay phải sử dụng rất nhiều nhiên liệu để có thể duy trì động cơ ở 

mức ổn định. Nguyên liệu sử dụng cho máy bay là xăng. Xăng máy bay là nhiên liệu có 

chỉ số ốctan cao, được sử dụng cho các máy bay (hoặc dùng cho ôtô đua). Xăng máy bay 

trong tiếng Anh được viết tắt là Avgas (viết tắt của Aviation gasoline) để phân biệt với 

xăng Mogas (viết tắt của Motor gasoline) là các loại xăng sử dụng hàng ngày cho ô tô, xe 

máy. Chỉ số ốctan cao thu được là nhờ sự bổ sung của tetraetyl chì (viết tắt tiếng Anh: 

TEL), một chất tương đối độc đã bị ngừng sử dụng cho ô tô ở phần lớn các nước trong 

những năm 1980. Do TEL là một phụ gia khá đắt, một lượng cực tiểu của nó thông thường 

được thêm vào nhiên liệu để nó đạt chỉ số ốctan yêu cầu. Ngoài ra những nguyên liệu sử 

dụng cho máy bay thường phải nhập khẩu từ các nước ngoài và Việt Nam chưa sản xuất ra 

được. Vì vậy giá nhiên liệu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố kinh tế, chính trị trên toàn thế 

giới và hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty. Giá nhiên liệu đã trải qua nhiều 

biến động trong quá khứ. Trong những năm gần đây, giá nhiên liệu liên tục giảm và duy 

trì ở mức thấp, tuy nhiên không gì có thể đảm bảo giá nhiên liệu sẽ tiếp tục duy trì ở mức 

thấp trong các năm tới. Trong trường hợp giá nhiên liệu gia tăng, với sự cạnh tranh từ các 

đối thủ cùng ngành, công ty không dễ dàng thực hiện việc tăng giá vé để bù đắp cho chi 
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phí nhiên liệu. Do đó, sự biến động giá nhiên liệu có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 

 Biến động giá trị tiền đồng so với ngoại tệ, đặc biệt là đồng USD có thể gây ảnh 

hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và triển vọng của Công ty. 

Trong khi Công ty duy trì tài khoản bằng đồng Việt Nam, nhiều chi phí của công ty, chẳng 

hạn như một phần chi phí nhiên liệu, thanh toán theo hợp đồng thuê máy bay hay một phần 

của khoản thanh toán bảo trì được trả bằng đô la Mỹ. Trong lịch sử, đồng Việt Nam đã mất 

giá liên tục so với đồng đô la Mỹ. Bắt đầu từ quý cuối cùng của năm 2008, đồng Việt Nam 

phải đối mặt với áp lực giảm giá đáng kể so với đô la Mỹ do thâm hụt thương mại. Trong 

tháng 11 năm 2009, Chính phủ đã giảm giá VNĐ 5,4% so với USD cũng như thu hẹp biên 

độ giao dịch của VNĐ so với đồng đô la Mỹ từ 5,0% đến 3,0%. Vào ngày 11/2/2011, 

NHNN đã thiết lập tỷ giá hối đoái liên ngân hàng với 1 USD bằng 20.693 VNĐ và tiếp tục 

thu hẹp biên độ giao dịch của VNĐ so với USD từ 3,0% đến 1,0%. Đây là một trong những 

mức giảm giá lớn nhất kể từ năm 1993 và là sự mất giá tiền đồng lần thứ tư trong 15 tháng. 

Từ tháng 2 năm 2011, NHNN đã thay đổi tỷ giá hối đoái liên ngân hàng trên cơ sở hàng 

ngày và đến cuối năm 2011, tỷ giá đã được thiết lập với 1 USD bằng 20.828 VNĐ với biên 

độ giao dịch được duy trì ở mức 1%. Ngày 28 tháng 6 năm 2013, NHNN tăng tỷ giá liên 

ngân hàng thêm 1% từ 20.828 VNĐ đến 21.036 VNĐ trên 1 USD. Vào ngày 19 tháng 6 

năm 2014, tỷ giá liên ngân hàng đã được điều chỉnh lên thêm 1% từ 21.036 VNĐ đến 

21.246 VNĐ. Tỷ giá hối đoái sau đó đã tăng hơn ba lần từ tháng 1 năm 2014 cho đến tháng 

12 năm 2015: 1% vào ngày 07/1/2015, 1% vào ngày 07/5/2015, và 1% vào ngày 12/8/2015 

và cũng tăng biên độ giao dịch từ 1% đến 2%. Tính đến ngày 31/12/2015, biên độ giao 

dịch được duy trì ở mức 2%. Ngày 04 tháng 1 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước chính thức 

chuyển sang một chế độ tỷ giá mới, nơi mà tỷ lệ được neo vào ba tiêu chuẩn: cung và cầu 

của VNĐ, tỷ giá ngoại tệ và bất kỳ thay đổi để nào cân bằng tình hình kinh tế vĩ mô. Đồng 

Việt Nam nói chung không được tự do chuyển đổi và chuyển nhượng. Không thể có sự 

đảm bảo rằng chính sách quản lý tỷ giá thả nổi của Ngân hàng Nhà nước sẽ không thay 

đổi, hoặc giảm giá VNĐ sẽ không xảy ra, hoặc Chính phủ sẽ có biện pháp bổ ổn định, duy 

trì hoặc tăng giá trị của VNĐ, hoặc bất kỳ những chính sách này, nếu được thực hiện, sẽ 

thành công. Nếu đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng Việt Nam sẽ dẫn đến sự gia tăng của 

chi phí nhiên liệu và chi phí thuê máy bay và có thể ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của 

Công ty. 
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Chương 3: XÂY DỰNG MA TRẬN SWOT VÀ ĐƯA RA CHIẾN LƯỢC 

KINH DOANH CHO VIETJET AIR 

 

3.1. Xây dựng ma trận SWOT 

3.1.1. Điểm mạnh  

Điểm mạnh đầu tiên của VietJet Air phải kể đến việc hãng đã nhanh chóng thâu tóm 

thị phần ở Việt Nam – một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất thế 

giới. GDP đã tăng trưởng ít nhất 5% mỗi năm kể từ khi VietJet Air đi vào hoạt động, đi 

kèm với đó là mức thu nhập và số dân thuộc nhóm có thu nhập trung bình không ngừng 

tăng trưởng. 

Việt Nam, một mảnh đất dài và hẹp với hệ thống cao tốc và đường sắt còn nhiều yếu 

kém đã khiến cho việc di chuyển giữa các thành phố trở nên khó khăn hơn. Người dân, vì 

vậy, sẵn sàng chuyển từ xe khách và tàu hỏa sang lựa chọn các chuyến bay nội địa giá rẻ. 

Từ mức khiêm tốn 12 triệu khách trong năm 2012, đến năm 2016 số lượt khách mà ngành 

hàng không Việt Nam phục vụ đã lên đến 28 triệu, mức độ tăng trưởng trung bình đạt đến 

một con số đáng kinh ngạc, vượt quá 30% mỗi năm. Tính cả khách quốc tế thì con số tăng 

từ 25 lên 52 triệu. 

Việc mức thu nhập được cải thiện và sự gia tăng nhanh chóng của tăng lớp trung lưu 

ở Việt Nam đã khiến việc du lịch hàng không, với nhiều người, trở nên trong tầm với. Nhu 

cầu này càng tăng cao khi giá máy bay đã thấp nay càng thấp hơn, chỉ ngang với giá vé xe 

khách hay tàu hỏa trên hầu hết các tuyến nội địa.Từ vị thế startup, VietJet Air đã vươn lên 

dẫn đầu thị trường trong thời gian ngắn – 5 năm. Ở cùng quy mô này hãng giá rẻ Cebu 

Pacific phải mất hơn 1 thập kỷ để vượt qua Philippines Airlines, ngay cả AirAsia cũng mất 

6 năm để vươn lên dẫn đầu ở Malaysia. Mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2011 nhưng 

VietJet Air đã trở thành hãng hàng không nội địa lớn nhất với 42% thị phần. Công ty báo 

lãi liên tục kể từ năm 2013. 



GVHD: PGS TS. Nguyễn Hải Quang                                       Quản trị hãng hàng không nâng cao 

HVTH: Trương Anh Vũ Trang 34 

 

Biểu đồ 3.1: Tăng trưởng lượng hành khách qua các năm (triệu người). 

Điểm mạnh thứ hai của VietJet Air là có chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm thuộc hàng 

thấp nhất châu Á cũng như thế giới. Quý I/2017, chi phí cho 1 ghế cung ứng trên 1km 

(CASK) của hãng ở mức chưa đến 4 cent, loại bỏ chi phí nhiên liệu thì còn thấp hơn nữa. 

Điều này đặc biệt có lợi ở Việt Nam – thị trường nhạy cảm với giá và chỉ số biên lợi nhuận 

thấp. 

Trong các hãng hàng không giá rẻ (LLC) là công ty đại chúng, chỉ có AirAsia, Wizz 

Air, Ryanair và Cebu Pacific có chỉ số CASK ở mức từ 4 cent trở xuống. 

CAPA dự báo chi phí của VietJet Air sẽ còn giảm xuống trong tương lai vì đội tàu 

bay hùng hậu sẽ giúp nâng cao lợi thế về quy mô và quan trọng hơn là VietJet Air đang bổ 

sung thêm nhiều máy bay thận rộng. Khi mà mức độ cạnh tranh trên thị trường hàng không 

Việt Nam trở nên khốc liệt hơn nữa, quy mô và mức chi phí thấp của VietJet Air sẽ là 1 lợi 

thế cạnh tranh quan trọng. 

Doanh thu từ các dịch vụ phụ trợ (ancillary revenue) là nhân tố quan trọng tạo nên 

thành công của hầu hết các hãng hàng không giá rẻ (LCC). Đây cũng là yếu tố đã giúp 

VietJet Air nhanh chóng có lợi nhuận. Hiện nguồn này đóng góp hơn 23% doanh thu của 

VietJet Air. Một số ít LCC đạt tỷ lệ hơn 30%, nhưng 23% là con số rất đáng ngưỡng mộ 

đối với 1 hãng còn non trẻ, đặc biệt là ở châu Á. 

Một thế mạnh khác là hãng đã xây dựng được 1 thương hiệu mạnh và được nhận diện 

tốt ở Việt Nam nhờ công tác truyền thông tốt và mạng lưới phân phối qua các công ty lữ 
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hành ở địa phương. Đây là yếu tố quan trọng vì ở hầu hết người Việt vẫn mua vé qua đại 

lý thay vì đặt trực tiếp trên Internet. 

3.1.2. Điểm yếu 

Hiện hãng vẫn chưa tìm được đối tác liên doanh dù đã đàm phán với một vài hãng 

LCC ở châu Á ngay từ khi mới thành lập. Một số thương vụ tiềm năng không thể đi đến 

hồi kết và hiện liên doanh duy nhất (ở Thái Lan) đang đối mặt với nhiều khó khăn. 

- Thai VietJet Air ra đời từ năm 2013 nhưng đến tháng 9/2016 mới đi vào hoạt động 

vì vướng mắc về thủ tục. Bên cạnh đó đối tác ban đầu là hãng hàng không Thái Lan Kan 

Air đã bán phần lớn cổ phần cho 1 nhóm nhà đầu tư Thái từ đầu năm 2015. Quý I/2016 

VietJet Air cũng đã bán cổ phần tại đây cho 1 nhà đầu tư Việt Nam, khiến tỷ lệ sở hữu 

giảm xuống chỉ còn 9%, đẩy hãng vào thế bị động. 

- Thai VietJet Air là 1 hãng nhỏ chỉ có 3 tàu bay và khai thác 3 chặng nội địa, hơn 

nữa còn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường Thái Lan. Dù Thái Lan là 

thị trường khổng lồ và đang tăng trưởng tốt, VietJet Air là kẻ đến sau và thương hiệu được 

rất ít người biết đến. Chính điều này cũng cản trở nỗ lực tăng sức mạnh thương hiệu ở bên 

ngoài Việt Nam. Trước tiên hãng cần mở rộng hoạt động trên các chặng bay quốc tế, tận 

dụng mạng lưới phân phối trong nước. 

- Phần lớn lợi nhuận của VietJet Air đến từ hoạt động bán và thuê lại (sale and 

leaseback). Kể từ cuối năm 2014, hãng bắt đầu ký thỏa thuận với Airbus và đã nhận 28 

máy bay đặt hàng từ Airbus, bán và cho thuê lại tất cả số máy bay này. Đây là hoạt động 

mà các LCC thường sử dụng để tạo ra lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, về dài hạn nó sẽ 

biến thành điểm yếu vì cuối cùng hãng sẽ phải trả chi phí cao hơn so với giá thuê trung 

bình khi tuổi thọ máy bay tăng lên. 

- VietJet Air cũng đang được hưởng lợi thế chi phí bảo trì bảo dưỡng thấp vì có đội 

tàu bay mới. Trong tương lai chi phí bảo dưỡng và thuê máy bay có thể tăng lên, đồng thời 

hãng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn sau khi mở rộng hoạt động ở thị trường 

quốc tế. 

- Chưa có sự quản lý chặt chẽ với các đội bay, đặc biệt là đội ngũ tiếp viên hàng 

không dẫn đến tình trạng chuyển hàng lậu, ăn cắp.. 

- Đội ngũ giám sát chưa chặt chẽ, khiến một số khách hàng thất lạc, mất đồ,... 

- Thái độ phục vụ của VietJet Air hiện nay nhận được nhiều phản hồi thiếu tích cực. 

- Một số đường bay nội địa chỉ có 01 chuyến/ngày. 
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- Chuyến bay bị hoãn, bị hủy thường xuyên, VietJet Air chỉ đưa ra lời xin lỗi, chưa 

có hành động thiết thực nào. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.2: Thị phần nội địa của các hãng qua từng năm 

 

3.1.3. Cơ hội 

Việt Nam đang nổi lên là 1 điểm du lịch được ưa thích. Năm 2018, Việt Nam đón 

khoảng 15,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 2,7 triệu lượt khách so với năm ngoái và 80 triệu 

lượt khách nội địa, tăng hơn 6,8 triệu lượt khách so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch 

đạt hơn 620.000 tỷ đồng. 

Các địa phương là trung tâm du lịch lớn của cả nước có tốc độ tăng trưởng mạnh như: 

TP. Hồ Chí Minh đón 36,5 triệu lượt khách, trong đó đạt 7,5 triệu lượt khách quốc tế; Hà 

Nội đón khoảng 28 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 5,5 triệu lượt khách quốc 

tế, Quảng Ninh đón 12,5 triệu lượt khách, trong đó 5,3 triệu lượt khách quốc tế... 

Trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 12,5 triệu lượt người, tăng 14,4%; 

đến bằng đường bộ đạt 2,8 triệu lượt người, tăng 59,6%; đến bằng đường biển đạt 215.300 

lượt người, giảm 16,8%. Khách Trung Quốc đến Việt Nam vẫn đứng đầu với 4,96 triệu 

lượt khách, tăng 23,9% so với năm 2017. Xếp thứ hai là khách Hàn Quốc với 3,48 triệu 

lượt khách, tăng 44,3% so với năm 2017. Xu hướng này được dự báo sẽ còn kéo dài. Đây 

chính là cơ hội cho VietJet Air. Hiện hãng đã có các chuyến bay đều đặn tới Hàn Quốc, 

Đài Loan, Malaysia, Thái Lan và Campuchia. Trung Quốc – nguồn khách du lịch lớn nhất 
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và tăng trưởng nhanh nhất – hiện mới có đường bay charter (chuyến bay thuê bao dành 

riêng cho du khách của một hãng lữ hành) nhưng sẽ sớm có đường bay chính thức. 

Hãng đang bắt đầu theo đuổi thương quyền 6 (là quyền lấy hành khách, hàng hoá, thư 

tín từ một quốc gia thứ hai đến một quốc gia thứ ba qua lãnh thổ thuộc nước của nhà khai 

thác, ví dụ vận chuyển khách từ Campuchia sang Nhật Bản đi qua sân bay Tân Sơn Nhất). 

Nếu thành công, VietJet Air có thể mở ra 1 giai đoạn tăng trưởng mới khi mà thị trường 

nội địa bị bão hòa. Vị trí địa lý của Việt Nam rất thuận tiện cho việc vận chuyển hành 

khách đi từ Đông Nam Á tới Đông Bắc Á. 

VietJet Air cũng đang tìm kiếm các hình thức hợp tác như xuất vé liên hãng (interline) 

hoặc bay liên danh (codeshare) với các hãng khác. 

- Công nghệ phát triển: 

+ Công nghệ thông tin truyền thông hiện đại giúp VietJet Air quảng bá hình ảnh của 

doanh nghiệp tốt hơn. 

+ Hiện đại hóa phương thức thanh toán, đặt vé. 

+ Tiếp cận các dòng máy bay tiên tiến. 

3.1.4. Thách thức 

Giá xăng dầu tăng cao làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận khi VietJet Air không tăng 

giá vé 

Tình hình cạnh tranh trên thị trường hàng không ngày càng khốc liệt, với sự tham gia 

của nhiều hãng hàng không quốc tế lớn 

VietJet Air đã đang phải đối mặt với sự cạnh tranh đang gia tăng của một hãng hàng 

không khác trong nước, Jetstar Pacific. Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên 

của Việt Nam, bắt đầu hoạt động vào năm 2008, nhưng sau nhiều năm không có bất cứ sự 

tăng trưởng nào, họ đã bắt đầu chiến lược mở rộng thị phần nhanh chóng trong năm 2014. 

Jetstar Pacific hiện là đối thủ đáng gờm và là một thành phần quan trọng trong chiến lược 

tổng thể của Vietnam Airlines 

Sau khi tăng trưởng 20% - 30% trong giai đoạn 2012 – 2016, thị trường hàng không 

Việt Nam sẽ giảm tốc. Tăng trưởng ở thị trường nội địa suy giảm sẽ tạo ra sức ép buộc 

VietJet Air phải dựa nhiều hơn vào thị trường quốc tế vốn không hề dễ dàng. Bên cạnh đó 

tăng trưởng nhu cầu du lịch nội địa hiện cao gấp 4-5 lần tăng trưởng GDP là 1 tỷ lệ không 

bền vững. 
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Cũng như các hãng khác, tình trạng quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ ảnh hưởng 

khá nhiều đến khả năng tăng trưởng của VietJet Air. Với gần 200 máy bay đặt hàng với 

Airbus, VietJet Air có thể rơi vào tình trạng thừa máy bay nếu cơ sở hạ tầng tiếp tục quá 

tải và thị trường nội địa tăng trưởng chậm lại đáng kể. Thị trường quốc tế có nhiều tiềm 

năng hơn và cũng đã là trọng tâm phát triển của VietJet Air trong năm 2017, nhưng đây là 

thị trường khốc liệt hơn nhiều so với nội địa. Thị trường Việt Nam khó có thể hỗ trợ quá 

100 máy bay.  

Điều kiện tự nhiên nước ta gây ra nhiều bất lợi. Hàng năm nước ta hứng chịu nhiều 

cơn bão nên khó khăn cho việc di chuyển bằng máy bay, máy bay rất dễ gặp sự cố trong 

điều kiện thời tiết xấu, sương mù dày đặc. Khi gặp điều kiện thời tiết xấu, hãng hàng không 

phải chuyển hướng hạ cánh so với dự định hoặc hoãn chuyến. Như vậy có thể gặp một vài 

sự cố hoặc mất đi một lượng khách hàng nhất định. 

Toàn cầu hóa đem lại những ảnh hưởng nhất định cho ngành hàng không Việt Nam 

khi ngành hàng không quốc tế đối mặt với những khó khăn. Ngành hàng không trong nước 

nói chung và VietJet Air nói riêng đòi hỏi phải đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế và chịu 

nhiều áp lực hơn. 

3.2. Kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức sẽ được các phương án 

chiến lược sau 

3.2.1. Sử dụng điểm mạnh để tận dụng các cơ hội 

- Với kỹ năng, kinh nghiệm, tư duy đổi mới của Ban quản trị cùng với vị thế của 

thương hiệu, tạo lợi thế trong việc thu hút được nguồn vốn lớn, nâng cao tiềm lực tài chính 

của VietJet Air. Ban quản trị cần đưa ra những chiến lược mới để không chỉ thu hút khách 

hàng trong nước mà còn tạo nên hình ảnh tốt đẹp về Việt Nam trong mắt của du khách 

quốc tế. 

- Đội bay chuyên nghiệp, chất lượng ổn định đáp ứng cả nhu cầu của những khách 

hàng “khó tính” tạo nên một số lượng khách hàng trung thành. 

- Tiềm lực tài chính lớn mang lại cho VietJet Air cơ hội có thể đầu tư cho công nghệ 

thông tin để nâng cao hình ảnh, chất lượng phục vụ khách hàng,... 

- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng theo từng năm, chỉ riêng năm 2018, Việt 

Nam đón khoảng 15,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 2,7 triệu lượt khách so với năm ngoái 

và 80 triệu lượt khách nội địa, tăng hơn 6,8 triệu lượt khách so với cùng kỳ, việc xây dựng 
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được hình ảnh một thương hiệu mạnh có tác động rất lớn đến việc thu hút các khách hàng 

lần đầu tiên đến Việt Nam. Nâng cao thị phần trong đường bay quốc tế đến/đi tại Việt Nam. 

3.2.2. Sử dụng điểm mạnh để khắc phục thách thức 

- Tăng cường nâng cao hợp tác với các đơn vị thành viên và liên kết với các doanh 

nghiệp thuộc công ty mẹ, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu để giảm thiểu 

rủi ro khi có biến động về giá nhiên liệu trên thế giới.  

- Liên tục duy trì, nâng cấp, cải tiến hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho khách 

hàng khi sử dụng dịch vụ, từ đó có thể giảm giá vé, tiết kiệm chi phí, thời gian cho khách 

hàng trong giai đoạn nhạy cảm về giá. 

- Tiềm lực tài chính lớn mạnh đẩy mức giá xuống thấp, thu hút mọi tầng lớp khách 

hàng  

- Tham gia vào Liên minh hàng không Sky Team, được hỗ trợ, liên kết nhiều mặt, 

Vietnam Airlines đã, đang và sẽ đem đến cho khách hàng cơ hội tận hưởng chất lượng dịch 

vụ, phong cách phục vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

3.2.3. Khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội 

- Tăng cường công tác tìm kiếm đối tác liên doanh. Đồng thời là đối tác lý tưởng của 

các doanh nghiệp có ý định đầu tư vốn vào thị trường Việt Nam. 

- Nâng cao chất lượng phục vụ, thay đổi phong cách hoạt động của đội ngũ quản lý 

bay, đem đến sự hài lòng cho khách hàng. Chính những khách hàng hài lòng về dịch vụ sẽ 

giới thiệu về VietJet Air với những khách hàng mới. 

- Với lượng du khách ngày một tăng, nhu cầu dịch chuyển của người dân trong nước 

trong các dịp lễ, Tết ngày một nhiều, VietJet Air cần tăng thêm các chuyến bay trong ngày 

đến các địa điểm du lịch, thắng cảnh,..  

3.2.4. Khắc phục điểm yếu để tránh thách thức 

- Đẩy mạnh đầu tư vào các hoạt động tuyển chọn, đào tạo đội ngũ nhân viên và việc 

nhận diện thương hiệu để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng, gia tăng lợi thế cạnh 

tranh với các hàng không nội địa và các hãng hàng không quốc tế tại thị trường Việt Nam. 

- Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến các chuyến bay, VietJet Air nên đưa ra lời xin lỗi 

với khách hàng và có những hành động thiết thực như hỗ trợ đồ ăn, nước uống cho các 

khách hàng đang trong thời gian chờ đợi. Giảm thiểu tối đa tình trạng các khách hàng bỏ 

rơi doanh nghiệp. 
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- Đưa ra các biện pháp cắt giảm giá thành, thực hiện những chương trình ưu đãi, 

khuyến mại trong thời gian nhất định để có thể giữ chân các khách hàng nhạy cảm về giá, 

giữ vững và nâng cao thị phần. 

3.3. Chiến lược kinh doanh cho VietJet Air 

3.3.1. Mục tiêu 

Sứ mệnh:  

- Không ngừng nâng cao, chuyên sâu trong lĩnh vực vận chuyển hàng không ở Việt 

Nam và quốc tế 

- Luôn vì lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ đông, nhân viên 

- Phát triển bền vững gắn kết với trách nhiệm xã hội 

Mục tiêu:  

Giữ vững thị phần nội địa và nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Thị trường nội địa: 65% thị phần 

- Thị phần trong nước: 40% 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm thời gian cho khách hàng. 

3.3.2. Hoạch định 

- Cơ sở xây dựng: Căn cứ vào các yếu tố môi trường bên ngoài và bên trong của 

VietJet Air trong thời gian gần đây. 

- Từ cơ sở xây dựng chiến lược và các mục tiêu đề ra, VietJet Air có thể lựa chọn các 

chiến lược như sau: 

+ Tập trung nắm chắc lợi thế cạnh tranh trên thị trường hàng không nội địa. Với các 

nguồn lực và khả năng được đánh giá cao, VietJet Air cần phải củng cố và tiếp tục phát 

huy tốt nhất trong lĩnh vực hàng không nội địa. 

+ Theo đuổi chiến lược mô hình hàng không giá rẻ (Low Cost Carrier) 

- Các giải pháp cần thực hiện: 

+ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của VietJet Air 

+ Cập nhật, đổi mới công nghệ 

+ Tăng cường hoạt động marketing 

+ Tăng cường liên doanh, liên kết 

+ Đầu tư phát triển nghiên cứu, đổi mới chất lượng dịch vụ 

3.3.3. Thực thi 
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- Công ty xây dựng, phát triển các trung tâm đào tạo mới. Đồng thời nâng cao chất 

lượng đào tạo các Trung tâm Đào tạo (VTC) đã thành lập trước đây để phục vụ cho công 

tác huấn luyện đào tạo đội ngũ nhân sự: đội ngũ phi công, tiếp viên, kỹ sư & thợ máy, nhân 

viên dịch vụ mặt đất và nhân viên các phòng ban VietJet 

- Phát triển hệ thống Ebooking để khách hàng có thể chọn chỗ, đặt chỗ, giữ chỗ trước 

chuyến bay tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Đầu tư các giải pháp ERP cho quản trị vận 

hành doanh nghiệp theo mô hình “ E-Company”, xây dựng chiến lược công nghệ thông tin 

cho VietJet cho 5-10 năm tới: bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống 

thương mại điện tử theo các tiêu chuẩn quốc tế. 

- Xây dựng chiến lược marketing mới hiệu quả, chất lượng hơn: 

+ Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng từ khi tìm kiếm thông tin chuyến bay. 

+ Cắt giảm những nhà cung cấp không đem lại hiệu quả, gây ảnh hưởng không tốt 

đến khách hàng. Tiếp tục lựa chọn hai kênh phân phối chính là hệ thống phòng vé tại các 

nước và mua vé online qua website https://www.VietJet Airair.com.  

+ Rút ngắn thủ tục, quy trình đặt vé xuống 4 bước: Chọn chuyến bay – Chọn giá vé 

– Hành khách và thanh toán – Nhận vé. Quy trình lên chuyến bay, nhận hành lý, quy trình 

hoàn lại vé, mua bán dịch vụ khác rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, chi phí cơ hội cho 

mỗi khách hàng. 

+ Khai thác các thị trường mới, mở thêm các đường bay quốc tế  

+ Đưa ra các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ không chỉ khách hàng mà cả hệ thống nhân 

viên của VietJet Air. 

+ Các hoạt động xây dựng thương hiệu luôn được đẩy mạnh, các chiến dịch quảng 

cáo được triển khai đồng nhất, quy mô toàn hệ thống trên các phương tiện có uy tín, chất 

lượng cao và nhằm đúng đối tượng khách hàng mục tiêu tại thị trường trọng điểm và khu 

vực, nhờ đó gây ấn tượng mạnh, góp phần tạo hiệu ứng cộng hưởng tốt. 

- Liên kết với các công ty cổ phần dịch vụ suất ăn tại các điểm đi/đến, giảm chi phí, 

nâng cao chất lượng các bữa ăn trong chuyến bay, đặc biệt là những chuyến bay đường dài. 

- Lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của VietJet 

Air. Với các khách hàng có yêu cầu đặc biệt, có những cách thức phù hợp để giải quyết, 

gợi sự thân thiện, tạo niềm tin với khách hàng. 

3.3.4. Kiểm soát 

- Kiểm soát đầu ra; 
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- Kiểm soát tài chính; 

- Kiểm soát hành vi; 

- Văn hoá tổ chức. 

3.3.5. Định hướng chiến lược phát triển 

- Tập trung phát triển thị trường hàng không nội địa: Công ty đã góp phần đáng kể 

vào sự tăng trưởng của thị trường hàng không nội địa và thay đổi nhận thức của khách hàng 

về phương thức đi lại bằng máy bay trong những năm qua thông qua các nỗ lực tiếp thị và 

cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không với chi phí thấp. Công ty đặt mục tiêu chiếm 

65% thị phần hàng không nội địa cuối năm 2019. 

- Mở thêm các tuyến đường bay quốc tế trong khu vực châu Á: để cung cấp dịch vụ 

vận chuyển hàng không cho kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài và khách du lịch nước 

ngoài đến Việt Nam. 

- Tăng số lượng máy bay: để hỗ trợ cho sự tăng trưởng liên tục hoạt động kinh doanh 

của Công ty cũng như sự gia tăng số lượng hành khách vận chuyển bằng đường hàng 

không.  

- Tiếp tục chú trọng đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu từ các dịch vụ bổ sung. 

- Chú trọng quản trị chi phí và hiệu quả vận hành: nhằm duy trì vị trí dẫn đầu theo 

mô hình hàng không chi phí thấp. 

- Tăng thời gian bay của từng máy bay bằng việc giảm thời gian xoay vòng chuyến 

bay 
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