
 

PHI TRƯỜNG JOHN WAYNE ĐĂNG TẢI THỐNG KÊ THÁNG BẢY 2022 

SANTA ANA, Calif. Lưu lượng hành khách Hàng Không tại Phi Trường John Wayne gia tăng trong tháng Bảy 
2022 so sánh với tháng Bảy 2021. Trong tháng Bảy 2022, Phi Trường đã phục vụ 1,049,187 hành khách , một 
sự[ gia tăng 17.9% khi so sánh với tháng July 2021 lưu lượng được tính 890,185. 

• So sánh với số lượng 239,120 hành khách trong tháng July 2020, có một sự gia tăng 338.8% 
• So sánh với số lượng 945,962 hành khách trong tháng Bảy 2019, có một sự gia tăng 10.9% 

Hoạt động của các phi cơ thương mại trong tháng Bảy 2022 là 8,272 gia tăng 13.4% và hoạt động của các phi 
cơ có đường bay ngắn (commuter aircraft) là 481 giảm 8.7% khi so sánh với mức độ tháng Bảy 2021. 

• So sánh với năm 2020 mức độ hoạt động của các phi cơ thương mại, đã có một sự gia tăng 110.8% 
và hoạt động phi cơ có đường bay ngắn gia tăng 4.6%. 

• So sánh với năm 2019 mức độ hoạt động của các phi cơ thương mại có một sự gia tăng là 7.2% và 
hoạt động của các phi cơ có đường bay ngắn gia tăng 8.0% 

Tổng số các phi cơ hoạt động đã giảm trong tháng Bảy 2022 so sánh với cùng tháng trong năm 2021. Trong 
tháng Bảy 2022, đã có tổng số hoạt động của các phi cơ là 27,061 ( cất cánh và hạ cánh) giảm 15.4% so với 
31,998 của tổng số hoạt động của các phi cơ trong tháng Bảy 2021. 

• So sánh với tháng Bảy 2020 tổng số hoạt động của các phi cơ là 23,694 gia tăng 14.2% 
• So sánh với tháng Bảy 2019 tổng số hoạt động của các phi cơ là 27,520 gia 

tăng 1.7% 

Hoạt động hàng không tổng quát của 18,279, được tính là 67.5% của toàn thể các hoạt động liên hệ trong 
tháng Bảy 2022, và giảm 24.3% so với tháng Bảy 2021. 

• So sánh với tháng Bảy 2020, hoạt động hàng không tổng quát của 19,249, được tính là 81.2% của 
toàn thể hoạt động các phi cơ, hoạt động gia tăng 5.0% 

• So sánh với tháng Bảy 2019, hoạt động hàng không tổng quát của 19,149, được tính là 69.7% của 
toàn thể hoạt động các phi cơ, hoạt động giảm 4.8% 

Ba hãng hàng không đứng đầu trong tháng Bảy 2022 căn cứ trên số lượng hành khách được đếm là 
Southwest Airline (385,517), United Airlines (160,571) và American Airline (157,326). 
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 July July % 
Change Year-To-Date Year-To-Date % 

Change 



 

2022 2021 2022 2021 

Total passengers 1,049,187 890,185 17.9% 6,277,413 3,509,744 78.9% 
Enplaned passengers 516,843 439,645 17.6% 3,125,709 1,743,116 79.3% 

Deplaned passengers 532,344 450,540 18.2% 3,151,704 1,766,628 78.4% 

Total Aircraft Operations 27,061 31,998 -15.4% 176,980 180,701 -2.1% 

General Aviation 18,279 24,146 -24.3% 119,046 139,713 -14.8% 

Commercial 8,272 7,294 13.4% 54,304 37,922 43.2% 

Commuter 1 481 527 -8.7% 3,336 2,815 18.5% 

Military 29 31 -6.5% 294 251 17.1% 

Air Cargo Tons 2 1,479 1,516 -2.4% 10,418 10,544 -1.2% 

       

       
International Statistics 3 (included in totals above) 

 
July 
2022 

July 
2021 

% 
Change 

Year-To-Date 
2022 

Year-To-Date 
2021 

% 
Change 

Total Passengers 33,009 11,077 198.0% 158,457 47,032 236.9% 
Enplaned passengers 16,362 5,260 211.1% 79,240 22,857 246.7% 

Deplaned passengers 16,647 5,817 186.2% 79,217 24,175 227.7% 

Total Aircraft Operations 256 124 106.5% 1,603 571 180.7% 

 

 

 

 
1Máy bay dùng cho dịch vụ hàng không lịch trình thường xuyên, chuyên chở không quá 70 chổ 
ngồi (70), và hoạt động với trọng tải không quá chín mươi ngàn cân (90,000 Lbs). 

2Máy bay chuyên chở hàng hóa : 1,341 tấn 

Máy bay chuyên chở hành khách (hàng hóa chứa dưới bụng máy bay): 138 tấn 

(Số trọng lượng chuyên chở hàng hóa hiện nay trong phúc trình này là của tháng Sáu 2022) 

3 Bao gồm  toàn thể Hành Khách và hoạt động thương mại của Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ. 
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