


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

(Đình kèm Công văn số 45-21/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 Q2.2021 chi tiết như sau: 

  Q2/2021 Q2/2020 
% Thay 

đổi 
6M2021 6M2020 

% Thay 

đổi 

Kết quả BCTC Công ty mẹ 

Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
2,973 1,970 51% 5,818 9,228 -37% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN (97) (1,122) -91% 14 (1,440) -101% 

Kết quả BCTC Hợp nhất 

Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
4,337 4,970 -13% 8,386 10,970 -24% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 5 1,063 -100% 128 47 172% 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Trong Q2/2021, Việt Nam trải qua làn sóng Covid-19 lần thứ 4 và ngành hàng không tiếp tục 

bị ảnh hưởng từ Đại dịch. 

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt lần lượt 2.973 tỷ đồng và -97 tỷ đồng trong 

Q2/2021 và 5.818 tỷ dồng và 14 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. Doanh thu và lợi nhuận sau 

thuế hợp nhất đạt lần lượt 4.337 tỷ đồng trong Q2/20201 và 8.386 tỷ đồng và 128 tỷ đồng trong 6 

tháng đầu năm 2021.  

Vietjet đã vận chuyển hơn 4,8 triệu lượt hành khách trên toàn mạng bay và thực hiện 34 nghìn 

chuyến bay trong 6 tháng đầu năm 2021. Bên cạnh đó, tận dụng nguồn lực trong giai đoạn khai thác 

hành khách thấp, Vietjet tập trung hoàn thiện các quy trình khai thác và tăng cường hoạt động khai 

thác hàng hóa; tương ứng kết quả trong kỳ đã thực hiện vận chuyển hơn 37 nghìn tấn hàng hóa, tăng 

hơn 40% - 45% so với cùng kỳ. 

Vietjet cùng với các đơn vị thành viên đã tham gia tích cực vào chiến dịch phòng chống 

COVID-19 như huy động CBCNV ủng hộ Quỹ vaccine; thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch 



đến từng bộ phận, CBCNV và gia đình; tổ chức xét nghiệm tại doanh nghiệp; tài trợ trang thiết bị y 

tế, vận chuyển các bộ y tế phòng chống dịch, nấu cơm từ thiện… 

Bên cạnh đó, Vietjet tập trung thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu 4.0 trong điều 

kiện hiện nay, nghiên cứu phát triển hệ thống gia tăng tiện lợi cho hành khách, khai thác hàng hóa 

và tối ưu hóa khai thác. Trong thời gian tới, Vietjet tăng cường đàm phán giảm giá dịch vụ từ các 

nhà cung cấp phù hợp với tình hình doanh nghiệp hiện tại và triển khai giải pháp gia tăng nguồn thu 

khác như chuyên chở hàng hóa, mở rộng dịch vụ hàng không, đầu tư tài chính và dự án đảm bảo 

hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Chính phủ tiếp tục xem xét các chính sách miễn, giảm 

một số phí, giãn nộp thuế và đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ nguồn vay thanh khoản để các hãng 

hàng không vượt qua Đại dịch. 

Với những chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các hãng hàng không, chiến dịch tiêm 

chủng vaccine được triển khai trên toàn quốc, việc ứng dụng công nghệ tích hợp chứng nhận tiêm 

vaccine, Vietjet khẳng định ngành hàng không sẽ khôi phục mạnh mẽ trở lại trong thời gian tới. 

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

củaVietjet Q2.2021. Đồng thời, Báo cáo tài chính Q2.2021 Công ty Mẹ và Hợp nhất được đăng tải 

trên website: www.vietjetair.com. 

Trân trọng.  

http://www.vietjetair.com/



