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Sân bay John Wayne Đăng tải Số 
liệu thống kê cho tháng 4/2022 

SANTA ANA, California - Lưu lượng hành khách hàng không tại Sân bay John 

Wayne đã tăng trong tháng 4/2022 so với tháng 4/2021. Vào tháng 4/2022, 

Sân bay đã phục vụ 958.826 hành khách, tăng 93,5% so với số lượng hành 

khách tháng 4/2021 là 495.592. 

• So với con số 25.313 lượt hành khách vào tháng 4/2020, mức tăng này 
là 3687,9%. 

• So với con số 899.186 lượt hành khách vào tháng 4/2019, mức tăng 
này là 6,6%. 

Số lượt bay của máy bay thương mại trong tháng 4/2022 là 7.825 lượt, tăng 

44,7% và số lượt bay của máy bay vé tháng là 468 lượt, tăng 13,3% so sánh 

với tháng 4/2021. 

• So với năm 2020, số lượt bay của máy bay thương mại đã tăng 375,4% 
và số lượt bay của máy bay vé tháng tăng 310,5%. 

• So với năm 2019, mức hoạt động của máy bay thương mại đã tăng 

2,9% và mức hoạt động của máy bay vé tháng tăng 18,2%. 

SÂN BAY JOHN WAYNE 

QUẬN CAM 
THÔNG BÁO TIN TỨC 
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Tổng số lượt bay của máy bay trong tháng 4/2022 giảm so với tháng cùng kỳ 

năm 2021. Vào tháng 4/2022, có 25.729 tổng lượt bay (cả cất cánh và hạ 

cánh), giảm 4,0% so với mức 26.798 tổng số lượt bay vào tháng 4/2021. 

• So với tháng 4 năm 2020 với tổng lượt bay là 13.085 lượt, con số này 
đã tăng 96,6%. 

• So với tháng 4 năm 2019 với tổng lượt bay là 26.922 lượt, con số này 
đã giảm 4,4%. 

Hoạt động hàng không chung là 17.378 lượt, chiếm 67,5% tổng số lượt bay 

trong tháng 4/2022 và giảm 17,0% so với tháng 4/2021. 

• So với tháng 4/2020, hoạt động hàng không chung là 11.306 lượt, 
chiếm 86,4% tổng số lượt bay, tăng 53,7%. 

• So với tháng 4/2019, hoạt động hàng không chung là 18.850 lượt, 

chiếm 70,0% tổng số lượt bay, giảm 7,8%. 

Ba hãng hàng không hàng đầu trong tháng 4/2022 dựa trên số lượng hành 

khách là Southwest Airlines (354.430 lượt khách), United Airlines (159.861 

lượt khách) và American Airlines (156.876 lượt khách). 

Sân bay John Wayne 

Số liệu Thống kê Sân bay Hàng tháng - Tháng 4/2022 

  
Tháng 

4/2022 
Tháng 

4/2021 
% Thay 

đổi 

Từ đầu năm 
đến nay, 

năm 2022 

Từ đầu năm 
đến nay, 

năm 2021 

% Thay 

đổi 

Tổng số hành 
khách 

958.826 495.592 93,5% 3.223.395 1.303.680 147,3% 

Hành khách 
cất cánh 

478.347 247.596 93,2% 1.608.353 648.313 148,1% 

Hành khách 

hạ cánh 
480.479 247.996 93,7% 1.615.042 655.367 146,4% 

Tổng số lượt 
bay 25.729 26.798 -4,0% 98.900 91.959 7,5% 

Hàng không 
chung 17.378 20.946 -17,0% 67.139 71.932 -6,7% 

Thương mại 7.825 5.409 44,7% 29.657 18.578 59,6% 

Vé tháng 1  468 413 13,3% 1.884 1.302 44,7% 

Quân đội 58 30 93,3% 220 147 49,7% 

Trọng tấn 
Hàng hóa 
Hàng không 2 

1.660 1.596 4,0% 6.194 6.169 0,4% 



Số liệu Thống 
kê Quốc tế 3 (nằm trong tổng số ở trên) 

  Tháng 
4/2022 

Tháng 
4/2021 

% Thay 
đổi 

Từ đầu năm 
đến nay, năm 

2022 

Từ đầu năm 
đến nay, năm 

2021 

% Thay 
đổi 

Tổng số hành 
khách 24.800 9.099 172,6% 69.516 13.224 425,7% 

Hành khách 
cất cánh 

12.367 4.431 179,1% 34.177 6.655 413,6% 

Hành khách 
hạ cánh 

12.433 4.668 166,3% 35.339 6.569 438,0% 

Tổng số lượt 

bay 
230 120 91,7% 841 199 322,6% 

 

1.    Máy bay được sử dụng cho dịch vụ hàng không theo lịch trình thường xuyên, có cấu 

hình không quá bảy mươi (70) chỗ ngồi và hoạt động với trọng lượng không quá 

chín mươi nghìn (90.000) pound. 

2.      

Hãng chỉ vận chuyển hàng hóa: 1.501 tấn 

Hãng vận chuyển hành khách (hàng hóa ngẫu nhiên đi kèm): 159 tấn 

Số liệu trọng tải hàng hóa hiện tại trong báo cáo này là cho: Tháng 3/2022 

3.    Bao gồm tất cả hành khách và lượt bay thương mại của Canada và Mexico. 
  

 

# # # 

  

Sân bay John Wayne (SNA) thuộc sở hữu của Quận Cam và hoạt động như một 

doanh nghiệp tự túc không nhận doanh thu từ thuế quỹ chung. Sân bay phục vụ 

hơn 10 triệu hành khách hàng năm và có hơn 30 điểm đến bay thẳng ở Hoa Kỳ, 

Canada và Mexico. Quý vị có thể tìm thấy thông tin thêm tại www.ocair.com. Thích 

chúng tôi trên facebook.com/johnwayneairport hoặc theo dõi chúng tôi trên 

Twitter @johnwayneair và Instagram @johnwayneair. 
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