


PHỤ LỤC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

(Đình kèm Công văn số 33-22/VJC-BCTC) 

 

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 Q2/2022 chi tiết như sau: 

  Q2/2022 Q2/2021 % Thay đổi 6M2022 6M2021 % Thay đổi 
Kết quả BCTC Công ty mẹ 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11.355 2.177  422% 14.696 5.022  193% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 36  -97  137% 76  34  123% 

Kết quả BCTC Hợp nhất 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11.590 3.542  227% 16.112  7.556  113% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 181  4.5  3.907% 426  122  249% 
Đơn vị tính: tỷ đồng 

Trong Q2/2022, Vietjet tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh Q2/2022 tích cực với doanh 

thu Công ty mẹ và Hợp nhất đạt lần lượt 11.355 tỷ đồng và 11.590 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 

trưởng 422% và 227%, nhờ vào nhu cầu đi lại đang trên đà phục hồi mạnh, đặc biệt là các chặng 

nội địa tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2019 giai đoạn trước đại dịch Covid-19. 

Về hoạt động vận chuyển hành khách, Vietjet đã thực hiện gần 33 nghìn chuyến bay và vận 

chuyển 6 triệu lượt khách, tăng lần lượt 135% và 200% so với cùng kỳ năm 2021. Đối với hoạt 

động vận chuyển hàng hoá, tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt hơn 11 nghìn tấn. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Vietjet ghi nhận doanh thu 14.696 tỷ đồng và lợi nhuận sau 

thuế TNDN 76 tỷ đồng (Công ty mẹ), doanh thu 16.112 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN 

426 tỷ đồng (Hợp nhất).  

Mặc dù Vietjet đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng về doanh thu nhờ vào sự chủ động trong 

việc phục hồi khai thác đồng bộ tất cả các chặng bay đã có sẵn và lên kế hoạch mở thêm các 

đường bay mới để đón đầu nhu cầu đi lại bùng nổ sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên việc giá xăng 

dầu tăng mạnh mà không tăng phụ thu xăng dầu đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh 

của Công ty, với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 

85,2%.  

Vietjet sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ và tiếp tục đẩy nhanh 

các dự án chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động, đồng thời tận dụng các chính sách 

hỗ trợ từ Chính phủ bao gồm giảm 50% chi phí hạ cất cánh, chính sách thuế bảo vệ môi trường 

nhiên liệu bay giảm còn 1.000 đồng/lít v.v. nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển 

trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Bên cạnh đó, Vietjet cũng đang tích cực phối hợp và làm 



việc với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải nhằm sớm nhận được sự xem xét và chấp thuận 

về chính sách phụ thu xăng dầu. 

Về kế hoạch phát triển các đường bay mới, Vietjet là hãng hàng không tiên phong trong việc 

mở các đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ với 17 đường bay kết nối các thành phố lớn nhất 

giữa hai nước. Bên cạnh đó, Vietjet đã đạt được thỏa thuận với Boeing về tái cấu trúc, tiếp tục 

thực hiện hợp đồng đặt mua 200 tàu bay Boeing 737, đây là nền tảng quan trọng giúp Vietjet 

đảm bảo kế hoạch mở rộng đội tàu bay và đáp ứng chiến lược phát triển trong tương lai. 

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

Vietjet Q2/2022. Đồng thời, Báo cáo tài chính Q2/2022 của Công ty Mẹ và Hợp nhất được đăng 

tải trên website: www.vietjetair.com. 

Trân trọng. 


