
PHI TRƯỜNG JOHN WAYNE ĐĂNG TẢI THỐNG KÊ THÁNG BA 2022 
 
SANTA ANA, Calif. – Hành khách sử dụng đường hàng không tại Phi Trường John Wayne đã gia tăng trong 
tháng Ba 2022 so sánh với tháng Ba 2021. Trong tháng Ba 2022, Phi Trường đã phục vụ 916,767 hành 
khách, gia tăng 137.9% so với tháng Ba 2021 số lượng hành khách được đếm là 385,396. 
 

• So sánh với số lượng 337,981 hành khách trong tháng Ba 2020, con số gia tăng là 171.2% 
• So sánh với số lượng 923,403 hành khách trong tháng Ba 2019, con số bị giảm là 0.7%. 

Hoạt động của các phi cơ thương mại trong tháng Ba 2022 là 7,710 gia tăng 45.1% và hoạt động của các phi 
cơ có đường bay ngắn (commuter aircraft) là 484 gia tăng 50.8% khi so sánh với mức độ tháng Ba 2021. 
 

• So sánh với mức độ năm 2020 hoạt động của các phi cơ thương mại, đã có một sự gia tăng 38.1% và 
phi cơ có đường bay ngắn giảm 3.2% 

• So sánh với mức độ năm 2019 hoạt động của các phi cơ thương mại giảm 0.1% và hoạt động của 
các phi cơ có đường bay ngắn gia tăng 21.0% 

Tổng cộng hoạt động của các phi cơ gia tăng trong tháng Ba 2022 so sánh với cùng tháng trong năm 2021. 
Trong tháng Ba 2022, đã có tổng cộng 25,299 hoạt động của các phi cơ (cất cánh và hạ cánh), 1.1% gia tăng 
so với 25,021 tổng số hoạt động của các phi cơ trong tháng Ba 2021. 
 

• So sánh với tháng Ba 2020 tổng số hoạt động của các phi cơ là 17, 020 gia tăng 48.6%. 
• So sánh với tháng Ba 2019 tổng số hoạt động của các phi cơ là 26,107 giảm 3.1%. 

Hoạt động hàng không tổng quát của 17,056,  được tính là 67.4% của toàn thể các hoạt động liên hệ trong 
tháng Ba 2022, và giảm 11.9% so với tháng Ba 2021. 
 

• So sánh với tháng Ba 2020, hoạt động hàng không tổng quát của 10,906 được tính là 64.1% của toàn 
thể hoạt động của các phi cơ, hoạt động gia tăng 56.4%. 

• So sánh với tháng Ba 2019, hoạt động hàng không tổng quát của 17, 903, được tính là 68.6% của 
toàn thể hoạt động của các phi cơ, hoạt động giảm 4.7%. 

Ba hãng hàng không đứng đầu trong tháng Ba 2022 căn cứ trên số lượng hành khách  được đếm là 
Southwest Airlines (336,102), American Airlines (154,412) và United Airlines (141, 003). 
 
 
 

Phi Trường John Wayne  
Thống Kê Phi Trường Hàng Tháng  

THÁNG BA 2022 
 
 

 



 
 

 Tháng 
Ba 
2022 

Tháng 
Ba 
2021 

% 
Thay đổi 

Từ trước đến 
Nay 2022 

Từ trước đến 
Nay 2021 

% 
Thay đổi 

 
 
 

Tổng Số Hành Khách 
 

916,767 385,396 137.9% 2,264,569 808,088 180.2% 

Số khách lên phi cơ 
 

458,677 191,474 139.6% 1,130,006 400,717 182.0% 

Số khách xuống phi cơ 
 

458,090 193,922 136.2% 1,134,563 407,371 178.5% 

Tổng số Các Phi Vụ  
 

25,299 25,021 1.1% 73,171 65,161 12.3% 

Hàng Không Tổng Quát 
 

17,056 19,353 -11.9% 49,761 50,986 -2.4% 

Thương Mại 
 

7,710 5,312 45.1% 21,832 13,169 65.8% 

Phi Cơ Đường Ngắn 1 484 321 50.8% 1,416 889 59.3% 

Quân Sự 
 

49 35 40.0% 162 117 38.5% 

Trọng Lượng Hàng Hóa 
Phi Cơ Vận Chuyển 2 

1,276 1,211 5.4% 4,534 4,573 -0.9% 

 
 
 
Thống Kê Quốc Ngoại 3 (bao gồm trong tổng số bên trên) 
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Tổng Số Hành Khách 
 

21,005 4,125 409.2% 44,716 4,125 984.0% 

Số khách lên phi cơ 
 

10,299 2,224 363.1% 21,810 2,224 880.7% 

Số khách xuống phi cơ 
 

10,706 1,901 463.2% 22,906 1,901 1104.9% 

Tổng số Các Phi Vụ  
 

224 79 183.5% 611 79 673.4% 

 
 

1Phi cơ dùng cho các dịch vụ hàng không thông thường, chỉ có không quá bảy mươi (70) ghế ngồi, và hoạt động với 
trong lượng không quá chín mươi ngàn ( 90,000) cân (pounds). 

 
 

2Tất cả phi cơ chở hàng (All-Cargo Carriers): 1,133 tấn (tons) 
 
  Phi cơ hành khách (Hàng hóa để dưới bụng phi cơ): 143 tấn (tons) 
  (Con số tấn hàng hóa hiện tại theo phúc trình này cho tháng Hai 2022) 

 
3 Bao gồm tất cả  các hành khách Thương Mại và hoạt động từ Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ. 
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