
y1e!JelAllcom CQNG HOA xA H()I CHU NGHiA VI)J:T NAM 
D<)c l�p - Tl}' do - H�nh phuc 

S6: 02 -23NJC-CBTT TP. H6 Chi Minh, ngay 30 thang 01 nam 2023 

CONG BO THONG TIN DJNH KY 

Kinh gfri: - Uy Ban Chll'ng khoan Nha nmrc;
- S& Giao djch Ch1l'llg khoan TP. H6 Chi Minh.

1. Ten t6 chuc: Cong ty C6 ph�n Hang khong Vietjet

- Ma chung khoan: VJC

- Dia chi: S6 302/3 ph6 Kim Ma, plmcmg Ng9c Khanh, qu?-n Ba Dinh, Ha N9i

- Di�n tho?i lien h�: 024 7108 6668 Fax: 024 3728 1838 

- E-mail: info@vietjetair.com

2. N9i dung thong tin cong b6: Cong ty C6 ph�n Hang khong Vietjet (VJC) cong b6 Ph1,1 l1,1c giai trinh

biSn d9ng kSt qua ho?t d9ng kinh doanh Quy 4 nam 2022.

3. Thong tin nay da duqc cong b6 tren trang thong tin di�n ti'.r cua cong ty vao ngay 30/01/2023 t?i
ducmg din https://ir. vietjetair.corn/Home/Menu/bao-cao-tai-chinh 

Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung S\l' th?-t va hoan toan cl-iiu trach nhi�m 

tru6c phap lu?-t v@ n9i dung cac thong tin da cong b6. 
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 PHỤ LỤC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đình kèm Văn bản số 02-23/VJC-CBTT)

 

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 14, Chương III, Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Hàng 

không Vietjet (“Vietjet”), Mã chứng khoán VJC, giải trình sự biến động kết quả hoạt động kinh 

doanh Q4/2022 chi tiết như sau: 

  Q4/2022 Q4/2021 % Thay đổi FY2022 FY2021 % Thay đổi 

Kết quả BCTC Công ty mẹ 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,352 2,678 175% 32,506 9,065 259% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 902 -121 844% 215 -7 3065% 

Kết quả BCTC Hợp nhất 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,807 2,789 323% 39,342 12,875 206% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN -2,359 -93 -2427% -2,171 122 -1881% 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Trong năm 2022, Vietjet đã thực hiện vận chuyển 20.5 triệu lượt khách trên 116 ngàn chuyến 

bay, vận tải hành khách nội địa tăng trưởng 20% so với 2019 và là nhân tố chủ chốt dẫn dắt sự 

phục hồi. Vận tải hành khách quốc tế tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực và dự kiến sẽ hồi 

phục hoàn toàn trong năm 2023.  

Vietjet đã mở hơn 20 đường bay mới trong năm 2022, trong đó tập trung chủ yếu vào thị 

trường Ấn Độ, kết nối các trung tâm kinh tế - du lịch gồm New Delhi, Mumbai, Hà Nội và Hồ Chí 

Minh. Tính đến ngày 31/12/2022, Vietjet khai thác tổng cộng 103 đường bay. Với mục tiêu phủ 

kín các châu lục và mang lại cơ hội bay cho hàng triệu người dân, Vietjet không ngừng nỗ lực 

trong việc mở rộng và phát triển các đường bay quốc tế, điển hình là Astana, Almaty (Kazakhstan), 

Melbourne, Sydney (Úc), qua đó tiếp tục phát huy vai trò dẫn đầu thúc đẩy kinh tế - thương mại 

– du lịch giữa Việt Nam và các quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, đưa du khách 

trong và ngoài nước đến các địa phương, đóng góp cho ngân sách, hoạt động hỗ trợ cộng đồng.  

Kết quả năm 2022 cho thấy ngành hàng không phục hồi mạnh mẽ sau Covid-19. Theo đó, 

Q4/2022, Vietjet ghi nhận doanh thu thuần 7.352 tỷ đồng (Công ty mẹ), tăng 175% so với 

Q4/2021, lợi nhuận đạt 902 tỷ đồng. Năm 2022, doanh thu Công ty mẹ đạt 32.506 tỷ đồng và lợi 

nhuận chỉ đạt 215 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vietjet đã ghi nhận nộp Ngân sách thuế, phí và lệ phí 

trực tiếp và gián tiếp trong năm là 4.349 tỷ đồng. 

Trong năm ngành hàng không chịu ảnh hưởng do chi phí nhiêu liệu bay với giá nhiên liệu bay 

bình quân ở mức 130 USD/ 1 thùng. Mặt khác, hoạt động khai thác bay của Vietjet đặt mục tiêu 

an toàn lên hàng đầu và luôn đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về an toàn hàng không nên Vietjet 

tăng cường chi phí kỹ thuật trong năm 2022 sau giai đoạn tạm dừng bay trong bối cảnh giá các 

phụ tùng, thiết bị và động cơ bay tăng đáng kể do tình trạng thế giới bị đứt gãy chuỗi cung ứng 

toàn cầu sau covid-19.  



Trong năm 2022, nhằm gia tăng dòng tiền bù đắp hoạt động kinh doanh cốt lõi, Vietjet tiếp 

tục ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 39.342 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất -2.171 tỷ đồng do Vietjet 

đã chuyển lợi nhuận trên 3.559 tỷ đồng về Công ty mẹ để tăng cường đầu tư tài sản mua mới 1 tàu 

bay A321 NEO từ Airbus và 2 tàu bay A321 từ các đối tác cho thuê tàu bay (Lessor) và 3 động 

cơ. Kết thúc năm 2022, tài sản dài hạn ghi nhận tăng trên 200 triệu USD, với chỉ số nợ vay dài 

hạn/vốn chủ sở hữu 0.7 lần và chỉ số thanh khoản 1.3 lần, nằm ở mức tốt trong ngành hàng không. 

Trong năm 2023, Vietjet tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao về doanh thu nhờ vào việc mở 

cửa của thị trường Trung Quốc và đẩy mạnh khai thác các thị trường quốc tế tiềm năng gồm Ấn 

Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc ,v.v. Do vậy, Chính phủ xem xét tháo dỡ giá trần và cho phép phụ 

thu xăng dầu là rất cấp thiết nhằm giúp tăng cường nội lực và cạnh tranh cho các hãng hàng không 

nội địa trong bối cảnh sự hiện diện của các hãng hàng không quốc tế với các điểm đến ở Việt Nam 

được kỳ vọng tăng mạnh trong năm 2023. 

Vào tháng 06/2022, sản phẩm công nghệ “Bay trước – Trả sau” của Vietjet và Movi đạt giải 

thưởng “Sản phẩm fintech mới tốt nhất năm 2022” do tạp chí The Global Economics 

Times (Vương quốc Anh) trao tặng. Vietjet tiếp tục vinh dự được trao tặng các giải thưởng quốc 

tế uy tín bao gồm “World Airline Award” từ Skytrax, “Hãng bay đem lại giá trị tốt nhất cho khách 

hàng châu Á 2022” và “Hãng bay có dịch vụ tiếp viên trên tàu bay tốt nhất châu Á 2022” từ World 

Business Outlook trong tháng 11/2022. Bên cạnh đó, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng đa 

dạng và gắn kết với khách hàng, Vietjet đã chính thức triển khai sản phẩm Vietjet Skyjoy vào 

ngày 24/12 với nhiều tiện ích và mang lại đặc quyền cho khách hàng thông qua cơ hội tích lũy, 

đổi điểm thưởng cùng các thương hiệu lớn và nhận nhiều ưu đãi đặc biệt. 

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, nhằm góp phần san sẻ yêu thương, chung tay cùng cộng 

đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, Vietjet tiếp tục thực hiện các chuyến bay miễn phí dành 

cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nội trú mồ côi v.v. trên khắp mọi miền Tổ 

quốc về quê hương sum vầy đóng Tết cùng người thân. 

Trên đây là ý kiến giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Mẹ và Hợp nhất của 

Vietjet Q4/2022. Đồng thời, Báo cáo tài chính Q4/2022 của Công ty Mẹ và Hợp nhất được đăng 

tải trên website: www.vietjetair.com. 

Trân trọng. 
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